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Salam kami,
Kepala Pusat Pengembangan Strategi

masi Kebahasaan,

Nomor  •t\%%/rG^/^%/io(L'/ Juli 2016
Lampiran : Satu berkas
Hal: Seleksi pengajar BIPA untuk luar negeri

Yth. Pengajar BIPA
di seluruh wilayah Indonesia

Dengan hormat,

Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melanjutkan program pengiriman
tenaga pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) ke luar negeri pada tahun 2017 dalam
rangka peningkatan fungsi bahasa negara. Bapak/lbu/Saudara yangtertarik untuk berpartisipasi dalam
kegiatan ini diundang guna mengikuti seleksi calon tenaga sebagai pengajar BIPA yang akan dikirim
pada tahun 2017 dengan persyaratan dan ketentuan terlampir.

Kami menunggu kiriman berkas riwayat hidup beserta lampiran data pendukung dari
Bapak/lbu/Saudara melalui pos-el recbipa.ppsdk@gmail.com paling lambat pada tanggal 10 Agustus

2016. Pada September 2016, kami akan mengumumkan daftar calon pengajar yang diterima untuk
mengikuti seleksi selanjutnya.
Atas perhatian Bapak/lbu/Saudara, kami mengucapkan terima kasih.
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Lampiran

I.   Informasi Umum
1.Kesempatan untuk mengajarkan BIPA di luar negeri dibuka untuk semua pengajar BIPA di

Indonesia.

2.Seleksi dilakukan melalui seleksi administrasi, seleksi wawancara, dan praktik mengajar serta
praktik diplomasi kebahasaan lainnya (penerapan wawasan keindonesiaan melalui kegiatan
kebahasaan).

3.Untuk mengikuti setiap tahapan dalam seluruh proses penerimaan pengajar BIPA untuk luar negeri

ini, PELAMAR TIDAK DIPUNGUT BIAYA APA PUN.
II.Persyaratan Umum
1.Warga Negara Indonesia (WNI).
2.Berusia antara 24 tahun dan 40 tahun pada tanggal 1 Desember 2017.
3.Sehat jasmani, rohani, dan bebas NARKOBA yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari

dokter (bebas NARKOBA dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga berwenang dan
diserahkan setelah dinyatakan lolos seleksi).

4.Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

III.Persyaratan Khusus
1.Bersedia ditempatkan di negara mana pun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2.Diprioritaskan lulusan S-2.
3.Mampu berbahasa asing.
4.Berpengalaman mengajarkan BIPA minimal 1 tahun.
5.Mampu mengelola blog dan melakukan pembelajaran berbasis TIK.
IV.Tata Cara Pendaftaran
1.Pelamar wajib memiliki alamat pos-el yang aktif untuk mengikuti proses seleksi.
2.Pelamar wajib melakukan pendaftaran secara  daring dengan mengisi formulir di tautan

http://goo.gl/forms/7gLXuznRqpZnoLRd2
3.Pelamar    wajib   mengirimkan   berkas-berkas    pendaftaran   ke   alamat     pos-el

recbipa.ppsdk(5)gmail.com dalam satu kiriman setelah mengisi pendaftaran secara daring.

V.Tata Cara Pengiriman Berkas
1.Berkas dikirim hanya dalam bentuk fail, bukan dalam bentuk cetak.
2.Berkas yang dikirim melalui pos-el adalah sebagai berikut.

a.Surat lamaran.

b.Ijazah dan transkrip nilai terakhir.
c.KTP.

d.Halaman depan paspor jika sudah memiliki paspor.
e.Sertifikat mengikuti pelatihan pengajar BIPA jika ada.
f.Pasfoto berwarna dan berlatar belakang putih dengan berpakaian resmi (laki-laki berjas hitam,

perempuan yang berkerudung mengenakan kerudung berwarna hitam atau biru tua).

g.Sertifikat toefl, toeic, atau sejenis.v
h.  Surat keterangan mengajar BIPA dari lembaga (untuk pengajar di lembaga/perguruan tinggi)

atau surat rekomendasi dari siswa yang diajar (untuk pengajar privat).
i.   Daftar riwayat hidup berbahasa Indonesia dilengkapi foto berwarna.
j.     Daftar riwayat hidup berbahasa Inggris dilengkapi foto berwarna.

3.Berkas butir o berupa pdf yang sudah dibubuhi tanda tangan pelamar.
4.Berkas butir b—h dipindai dalam format JPEG. Berkas butir / dan / dalam format Ms. word dan pdf

(dua format).
5.Setiap berkas diberi nama dengan fomat: <nama pelamar> <nama dokumen>.

Contoh:Zaura Latif KTP.
6.Semua berkas dikirim dalam satu kali kiriman posel dengan subjek: Berkas lamaran <nama

pelamar>. Contoh: Berkas Lamaran Zaura Latif.


