
 
 
 

Program Pemuda Sarjana Penggerak 
Pembangunan di Perdesaan (PSP-3) adalah 
salah satu model program pengentasan 
kemiskinan di perdesaan yang melibatkan 
pemuda yang berpendidikan sarjana. 
Progran PSP-3 lahir pada tahun 1989, 
sebagai wujud dari keprihatinan pemerintah 
terhadap tingginya angka pengangguran di 
perdesaan dan meningkatnya lulusan 
perguruan tinggi yang menjadi pencari kerja 
di perkotaan, sementara desa tempat 
asalnya sangat membutuhkan tenaga-tenaga 
muda berpendidikan tinggi untuk dapat 
mengejar ketertinggalannya dari segala 
aspek pembangunan dibandingkan kota. 
 
Melalui Program PSP-3, pemerintah 
berupaya menarik minat pemuda 
berpendidikan sarjana untuk mengabdi di 
desa, menggerakkan pembangunan melalui 
kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, 
menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat 
mengimbangi pemuda yang mencari 
pekerjaan di perkotaan. 
 
Sejalan dengan perkembangan Program 
PSP-3, Kementerian Pemuda dan Olahraga 
melakukan revitalisasi pada tahun 2010. 
Revitalisasi SP-3 bertujuan untuk 
mengoptimalkan capaian program agar lebih 
efektif, tepat sasaran dan berdaya guna. 
Beberapa hasil revitalisasi SP-3 antara lain 
pengubahan visi misi, nama program 
menjadi Pemuda Sarjana Penggerak 
Pembangunan di Perdesaan (PSP-3), 
 

Memperhatikan Program Kementerian 
Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 
melalui Program Pemuda Sarjana Penggerak 
Pembangunan di Perdesaan (PSP-3)Tahun 
2015, Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Provinsi Bali akan merekrut 20 (dua 
puluh) orang Sarjana (S1) untuk ditempatkan 
di pemerintah desa dan lembaga sosial 
/ekonomi / pendidikan milik masyarakat 
sebagai Pemuda Sarjana Penggerak 
Pembangunan di Perdesaan (PSP-3) Tahun 
2015 yang dikontrak selama 1 (satu) tahun. 
 
Adapun lokasi penempatan Pemuda Sarjana 
Penggerak Pembangunan di Perdesaan 
(PSP-3) Tahun 2015 untuk Provinsi Bali akan 
ditempatkan di : 

1. Kabupaten Buleleng 
2. Kabupaten Karangasem 

 
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami 
mohon kesediaan untuk menyebar luaskan 
informasi Program Pemuda Sarjana 
Penggerak Pembangunan di Perdesaan 
(PSP-3) Tahun 2015 kepada Sarjana (S1) 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
 

 
a. Mengajukan surat lamaran yang 

ditujukan kepada Kepala Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Provinsi Bali  

b. Pendidikan S-1 semua jurusan; 
c. Usia maksimal 29 tahun per 31 

Agustus 2015; 
 
 
 

d. Belum menikah dan bersedia tidak 
menikah selama dalam kontrak,  
dibuktikan surat pernyataan dan 
persetujuan dari orang tua; 

e. Sehat rohani dan jasmani. Untuk 
kesehatan jasmani dibuktikan dengan 
surat keterangan dokter; 

f. Berkelakuan baik. Dibuktikan degan 
surat keterangan dari kepolisian 
setempat; 

g. Bebas narkoba. Dibuktikan dengan 
surat keterangan dari 
Puskesmas/Rumah sakit yang dapat 
diserahkan setelah lulus seleksi; 

h. Memiliki pengalaman berorganisasi 
dengan menunjukkan surat 
keterangan dari organisasi yang 
bersangkutan; 

i. Tidak terikat sebagai pegawai 
pemerintah maupun swasta selama 
masa kontrak menjadi PSP3; 

j. Tidak sedang terikat kegiatan 
perkuliahan selama masa kontrak; 

k. Mendapat dukungan/rekomendasi 
minimal dari 2 (dua) tokoh masyarakat 
atau pinpinan instansi pemerintah 
terdekat atau dosen di perguruan 
tinggi bersangkutan sebagai pemuda 
potensial 

l. Mempunyai kemampuan menulis dan 
mendokumentasikan laporan melalui 
aplikasi komputer; 

m. Belum pernah mengikuti program 
SP3/PSP3 yang dibiayai oleh 
APBN/APBD; 

n. Bersedia menandatangani kontrak 
kerja; 

 
 

1.  Syarat Pendaftaran 

LATAR BELAKANG 



o. Bersedia ditempatkan di desa lokasi 
tugas dan tidak menginggalkan desa 
lokasi penempatan selama masa 
kontrak. 

p. Lulus seleksi penerimaan PSP3; 
q. Memiliki NPWP dan buku rekening 

bank; 
r. Pas photo 3 x 4 cm sebanyak 4 

lembar 
s. masing-masing rangkap 1; 

 
 
 
a. Waktu : 15 April  s.d. 8  Mei 2015 
b. Tempat :  

1).  Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Provinsi Bali pada 
Bidang Kepemudaan, Jalan Raya 
Puputan Niti Mandala Denpasar 
Telp. (0361) 22 6119. 

2). Melalui web : 
  www.asdep-kepeloporan.org 
3). Pendaftaran ditutup tanggal 8 Mei 

2015 
 
 
 

a. Seleksi kelengkapan administrasi: 
 Tanggal  11 s.d. 15 Mei 2015 
b. Pengumuman hasil seleksi  

administrasi : 
18 s.d. 19 Mei 2015 di Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
Provinsi Bali. 

c. Daftar ulang hasil seleksi administrasi 
untuk mengikuti ujian tertulis dan 
wawancara : 
20 s.d. 31 Mei 2015 

 

d. Pengiriman Data pendaftar ulang 
yang akan mengikuti seleksi tertulis 
dan wawancara ke pusat : 1 s.d. 5 
Juni 2015  

e. Seleksi tertulis dan wawancara pusat : 
9 s.d. 11 Juni 2015  

f. Pengumuman hasil seleksi: 
 tanggal   14 s.d. 16  Juli  2015 
g. Daftar Ulang:   
 tanggal  20 s.d. 24 Juli 2015 
h. Orientasi di Provinsi asal peserta :  

bulan Agustus 2015 
i. Pembekalan peserta PSP-3: 
 bulan  Agustus  2015 
j. Orientasi peserta PSP-3: 
 bulan  September 2015 

 
 
Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan 
langsung pada : 
1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

Provinsi Bali pada Bidang Kepemudaan 
Jalan Raya Puputan Niti Mandala 
Denpasar Telp. (0361) 226119. 
admin.disdikpora@baliprov.go.id 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERJASAMA: 
 

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA RI 
DENGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN 

OLAHRAGA PROVINSI BALI 
PROGRAM PEMUDA SARJANA PENGGERAK 

PEMBANGUNAN DI PERDESAAN (PSP-3) 
 TAHUN 2015 

 2.  Waktu Dan Tempat Pendaftaran 

3.  Seleksi Calon Peserta 


