!ilMINTM

PNOVINSI

DIIfi$ PIIIUIIA DAil ()I.AINAGA
alal: f,.[. waild fla[ylm (PUSDIIIAI)
[omple[$ $ladlon itadya Sempal8

woDslle:

Emall:

.

).

kesejahteraan masyarakat desa akan mampu menjadi
motivator, pelopor dalam mengembangkan kepemrmpinan
di daerah.
Pemuda

di

perdesaan sudah saatnya menempatkan diri

Para sarjana ya.ng ditemparkan di desa dalam ugasnya
menggerakkan dan mendampingi masyarakat khususnya
pemuda yang mampu menumbuhkan beragam kegiatan
produktif di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan
Iingkungan termasuk mernbanru dan mendampingi aktivitas
pemerintah desa seperti administrasi kependudukan, pajak
bumi dan bangunan, penaraan asset dan lainnya.

EMUDA SARJANA PENGGERAK
]ANGUNAN DI PERDESAAN (PSP3)

-

program pembangunan di

perdesaan.
4

Mengembangkan kemandirian masyarakat desa dalam

merespon berbagai persoalan

dan

tantangan

pembangunan di perdesaan.

melalui berbagai program pembangunan di perdesaan.

TAHUN 2OI3

guna

lvleningkatkan partisipasi masyarakat khususnya kaum
pemuda pada berbagai sektor pembangunan melalui
peran inisiasi, fasi]itasi dan pendampingan

implementasi program

secara aktif sebagai subjek pembangunan dalam
berpartisipasi mengurangi pengangguran, kemiskinan

PENERIMAAN

di perdesaan

kesejahteraan masyarakat.

PSP3 adaiah Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di
Perdesaan sebagai Program Nasional dalam meningkatkan

SAIIANINIIA
ty.u14l-nmil,

menggerakkan berbagai potensi

PENGANTAR

IAIIIU]IIAN IIIIUR

TUJUAN

1. Mernfasilitasi pemuda berpendifikan dalam
peningkatan pengetahuan, wawasan, sikap dan
keterampilan unruk menggerakkan pembangunan di
perdesaan.

Mernberikan kontribusi dalam rangka meningkatkan
produktivitas (terutama komunitas pemuda).
3.

vISI

Menggerakkan potensi sumber daya masyarakat
terutama pemuda sebagai asset dalam rangka
mendorong dan mempercepar proses pembangunan di
perdesaan.

Menjadi program unggulan dalam membenruk pemuda

4.

lndonesia yang mandiri dan berdaya saing.

Menumbuh kembangkan budaya kerja yang produktif

dan inovatjf dengan prinsip

kebersamaan dan

kekeluargaan.
5.

MISI
ras

Pemuda dan Olahraga Provinsi

Timur
Ll'Lid Hasyim Kompleks Stadion Madya
;EDUNG PUSDIKLAT) Samarinda
:r

l.

perdesaan.

Meningkatkan wawasan kebangsaan pemuda di
perdesaan.

2.

Mewujudkan kerjasama dan jaringan kerja antar para
pihak dalam rangka mempercePat pembangunan di

Mengembangkan kapasiras pemuda berpendidikan

tinggr yang merniliki karakter kepemimpinan,
kepeloporan dan kesukarelawanan untuk

SASARAN

Tersedianya pemuda berpendidikan tinggl yang
memiliki keterampilan merodelogis dan manajerial
sebagai penggerak pembangunan di perdesaan.

Z.

Terwujudnya kerjasama dan jaringan antar pemuda

(PSP3) dengan pihak

lain dalam mendukung

pembangunan di perdesaan.

J.

Terselenggaranya kegiatan produktif

di bidang

ekonomi yang dapat meningkatkan

L

sosial

Waktu dan Tempat Pendaftaran

)

:

Sosialisasi dan Pendaftaran peserta

Tgl5Juni s.d lTJuni

kesejahteraan

fi perdesaan.
1. Terwujudnya pemerintah desa yang

7.
B.
9.

WAKTU DAN TEMPAT

:

10.

li.

2013

rangka pelaksanaan rLlgas.

masyarakat

meningkatkan pelayanan

publik bagi

dapat
warga

masyarakamya.

2.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan
Timur
Waktu dan Tempat Sdeksi/Tes
:

3.

l. Pendidikan SI (semua jurusan-copy ijazahlegalisir)
Z. Usia Maksimal 27 Tahunper September.
l. Mempunyai kemampuan menulis dan
+.

Tgl IgJuni s.d 2IJuni 2013

Tgl4Juli

tidak menikah selama

kontrak.
)
Sehat jasmani dan rohani
5.
Surat Keterangan Berkelakuan baik dan bebas narkoba
dari kepolisian.
7
Tidak terikait konrak pada lembaga lain.
l.
Tidak sedang melanjutkan kuliah selama kontrak.
).
Bersedia tidak menjadi PNS selama Kontrak PSP3
0. Belum pernah mengikuti program SP3/PSP3 APBN atau
APBD.

.L

Bersedia menandatangani kontrak kerja

.2.

Bersedia ditempatkan di luar wilayah provinsi

3. Lulus seleksi PSP3
4. Memiliki NPWP dan buku rekening Bank.
5. KTP

1.
2.

Tgl ISJuni 2013

SYARAT PESERTA

mendokumentasikan laporan
Belum menikah dan bersedia

MendapatkanfasiLitaspemondoakan.
Mengikuti kegiaran pemiJihan PSP3 berprestasi
Mendapatkan cuti seiama 12 hari dalam setahun
Libur pada hari libur resmi nasional dan lokal.
Mendapatkan surat rugas sebagai lagalitas

2013

Tgl5-IIJuli

2013

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan
Timur.
Contak Persons :
Nunung Suriyani, SE, Hp.08125802665
Bahri, SE, M.Si, Hp.081253769911
Nur Fajeriah, Hp.081347278917
Maiswandha Nata, Hp.08524697m5

*
*
*
*

3.

HAK PESERTA
Mendapatkan biaya hidup bulanan.
Mernperoleh tunjangan biaya kesehatan bulanan sesuai
dengan ketenruan program PSP3.
Mendapatkan bantuan modal awal unruk merintis

4.

kegiatan usaha produktif di masyarakat.
Memperoleh sarana/aktivitas kerja.

l.
2.

5.
6.

Mendapatkan banruan biaya uansportasi.
Mendapatkanbiay a dokumentasi dan pelaporan.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
I0.
lI.

KEWAJIBAN
Mengikuti pembekalan dan pelatihan progran
Mengikuti orientasi rugas lapangan di provinsi i
provinsi rujuan penempatan.
Menjalankan program PSP3 dilokasi desa pene
sesuai dengan kontrak.
Mentaati kontrak kerja yang disepakari.
Melaksanakan kegiatan pemetaan potensi suml
masyarakat, terutarna pemuda di pedesaan.
Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pengorgar

terhadap potensi sumberdaya masyarakat tr
pemuda di pedesaan unruk kegiatan usaha pr
terutama lembaga keuangan inklutif.
Memanfaatkan pelaksanaan program PLIK /
sebagai lembaga layanan informasi.
Mengikuti pertemuan secara regular (setiap buft
tim Asistensi program PSP3.
Memberikan laporan periodic setiap bulannya.
Memberikan informasi yang akurat apabila r
oleh pihak - pihrk yang berkepentingan.
Menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintr
non pemerintah dalam rangka membanguln prol
desa dan memajukan masyarakat khususnya peu

