
 

Nomor : 2674 /H32.9/DT/2010 26 Mei 2010 

Lamp. : 1 berkas 

Hal : Hasil seleksi Program BPPS Tahun 2010/2011 

 

 

Yth. Para Peserta Seleksi Camaba PPs UM 

Program BPPS Tahun 2010/2011 

 

 

Kami beritahukan dengan hormat bahwa Hasil Seleksi Calon Mahasiswa Baru Program Magister 

(S2) dan Doktor (S3) PPs UM Program Beasiswa BPPS Tahun Akademik 2010/2011 dapat 

dilihat pada lampiran surat ini. Sehubungan dengan hal tersebut harap diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 
 

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu: 

 a.  Diusulkan sebagai calon penerima BPPS dengan status usulan UTAMA. 

 b. Diusulkan sebagai calon penerima BPPS dengan status usulan CADANGAN. 

 c. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akademik, tetapi tidak memenuhi syarat 

administratif untuk diusulkan sebagai calon penerima BPPS. 
 

2. Peserta yang diusulkan sebagai calon penerima BPPS baik usulan utama maupun cadangan 

akan dinyatakan gugur apabila peserta ternyata bukan berstatus sebagai: dosen PNS PTN, 

dosen PNS Dpk di PTS, dosen Tetap Yayasan di lingkungan Kementerian Pendidikan 

Nasional yang telah memiliki NIK yayasan dan telah memiliki SK Jabatan Fungsional Dosen 

yang memiliki Penetapan Angka Kredit minimal 100 dan bukan PNS tenaga administrasi/ 

guru yang diangkat sebagai dosen tetap Yayasan. 
 

3. Peserta harus mengisi Pernyataan Kepastian untuk diusulkan sebagai calon penerima BPPS 

Ditjen Dikti Kemendiknas. Format Pernyataan Kepastian dapat download di website PPs UM 

http://pasca.um.ac.id dan mohon dikirimkan kembali kepada PPs UM paling lambat tanggal 

25 Juni 2010. 
 

4. Peserta yang sudah dinyatakan/ditetapkan sebagai Penerima BPPS oleh Ditjen Dikti akan 

diumumkan kemudian setelah diterimanya Ketetapan Penerima BPPS dari Ditjen Dikti 

Kemendiknas.  
 

5. Peserta Program Magister (S2) diwajibkan mengikuti kegiatan prapasca (berupa kegiatan 

intensive course yang bertujuan untuk mempersiapkan Saudara dalam mengikuti perkuliahan 

dan kegiatan akademik lainnya di PPs UM. Pelaksanaan Prapasca akan dilaksanakan pada 

bulan Agustus 2010 selama 2 minggu. Jadwal akan diberitahukan kemudian. 
 

6. Peserta yang tidak memenuhi syarat administratif untuk diusulkan sebagai calon penerima 

BPPS, jika berkenan diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di PPs UM dengan 

Biaya Sendiri. 
 

Demikian harap maklum, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih. 

 

        Malang, 25 Mei 2010 

 

Direktur 

 

        ttd. 

 

Tembusan:       Dr. Marthen Pali, M.Psi 

1. Rektor UM (sebagai laporan)    NIP 194604251974121001 

2. Rektor/Atasan ybs. 
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PERNYATAAN 

KEPASTIAN MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN MAGISTER/DOKTOR 

TAHUN AKADEMIK 2010/2011 

(Diusul Biaya BPPS) 

PPs UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM) 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : ………………………………………………… L/P*) 

Pangkat/Golongan  : ………… Status Kepegawaian: Dosen/Guru/Tenaga Administrasi *) 

NIP/No.Yayasan  : ……………………… Nomor Karpeg ……………… 

Alamat asal  : ……………………………………. Telp. ………… HP .................... 

Alamat Lembaga Pengirim  : ……………………………………… Telp. …………….  

 

menyatakan: 

(1) kepastian saya MENGIKUTI/TIDAK MENGIKUTI*) pendidikan: 

Program   : MAGISTER/DOKTOR      Program Studi: ………………………….... 

Sumber Biaya  : BPPS (masih sedang diusulkan ke Ditjen Dikti) 

(2) bahwa sesuai ketentuan yang berlaku bagi pemohon BPPS saya adalah bukan PNS guru/tenaga 

administrasi yang berstatus sebagai dosen PTS. Apabila di kemudian hari ternyata saya adalah orang 

yang tidak berhak menerima BPPS sesuai ketentuan, maka saya bersedia mengembalikan semua 

beasiswa yang telah saya terima. 

(3) bahwa selama mengikuti pendidikan bersedia melepas semua jabatan baik struktural maupun non 

struktural, memperlihatkan komitmen yang tinggi untuk mengikuti bidang studi pilihan saya dengan 

kesungguhan belajar dan kerja keras, serta mematuhi segala peraturan yang berlaku di PPs UM. 

(4) bahwa saya bersedia mengikuti program prapasca (khusus Program Magister), menempuh matakuliah 

Matrikulasi/Penunjang/Tambahan/Praktikum yang dipersyaratkan oleh program studi sebagai dasar 

untuk mengikuti perkuliahan pada jenjang yang saya pilih, dan bersedia menanggung biayanya. 

(5) bahwa apabila melalaikan tugas belajar, saya bersedia dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.  

(6) bahwa setelah lulus nanti saya bersedia kembali dan mengabdi di PTN/PTS/Instansi pengirim. 

(7) Apabila nama saya tidak tercantum dalam penetapan sebagai penerima BPPS dari Dikti saya 

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA
*)

 dengan biaya sendiri. 

 

Demikian pernyataan saya yang dibuat tanpa paksaan. 

 

Mengetahui:      ……………, ………………. 

Rektor/atasan ybs., 

 
       materai 6000 
 

 

 

…………………………..    …………………………….. 

Tanda tangan & nama terang    Tanda tangan & nama terang 

 

*) Coret yang tidak diperlukan 

Perhatian: 

(1) Pernyataan terisi selambat-lambatnya tanggal 25 Juni 2010 sudah diterima di PPs UM. 

(2) Seandainya tidak tersedia BPPS, Saudara hanya dapat diterima dengan biaya sendiri. 
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