
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses Seleksi Mahasiswa FETP 
 

Mahasiswa FETP diseleksi berdasarkan nilai akademik yang baik, pengalaman kerja, serta 
kemampuan perorangan dan teknis. Seleksi ini menggabungkan antara ketersediaan 
penempatan di lapangan dan dana pendukung beasiswa. 
  
Kriteria berikut merupakan persyaratan minimum bagi pelamar FETP. Diharapkan tidak 
melamar, kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
 

1. KRITERIA MAHASISWA 
A. Sehat jasmani dan rohani  

 
B. Memiliki pengalaman 2 tahun pada bidang kesehatan masyarakat  

 
C. Bersedia berpindah tempat selama FETP 
 
D. Diusulkan oleh pimpinan  

D.1  Peserta dari puskesmas, Rumah Sakit Kab/Kota, Dinas Kesehatan 
Kabupaten, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, UPTD 
Kabupaten/Kota usulan ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota 

D.2  Peserta dari Dinas Kesehatan Propinsi, RS Propinsi, Balai Laboratorium 
Kesehatan Propinsi, UPTD propinsi usulan ditandatangani oleh Kepala Dinas 
Kesehatan Propinsi 

D.3  Peserta dari pusat dan UPT pusat di lingkungan Depkes usulan 
ditandatangani oleh pejabat setingkat eselon I yang bersangkutan 
(Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan)   

D.4  Peserta dari luar jajaran kesehatan ditingkat pusat usulan ditandatangani 
oleh pejabat setingkat eselon I 

D.5  Peserta dari luar jajaran kesehatan di daerah usulan ditandatangani oleh 
pejabat serendah-rendahnya eselon II 

 
E.  Umur peserta maksimal 45 tahun dan tidak menduduki jabatan struktural eselon III 

ke atas  
 

F. Kemampuan akademis: 
1.  IPK S1 minimal 2, 75 
2.   Memiliki kemampuan Bahasa Inggris (speaking, writing, listening and  reading) 
3.  Latar belakang pendidikan S1 (kedokteran umum/gigi/hewan, kesehatan 

masyarakat/lingkungan, keperawatan, biologi, farmasi, sarjana teknik 
kesehatan, psikologi, entomologi) 

 
2. MEKANISME PEREKRUTAN 

1. Mahasiswa yang telah memenuhi kriteria administrasi akan mengikuti seleksi 
terdiri dari: 
A. Ujian tertulis  
B. Wawancara 

 



Ket: Seluruh mekanisme seleksi penerimaan mahasiswa FETP dilaksanakan oleh 
tim yang terdiri dari Universitas dan Depkes (Sekretariat FETP) 
 

2. Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi, akan diproses lebih lanjut oleh PPSDM 
meliputi: 
1. Pendaftaran ke Universitas 
2. Pembuatan SK Tugas Belajar 

 
3. PENEMPATAN LAPANGAN 

Penentuan lokasi ditetapkan melalui 2 cara: 
A. Atas permintaan dari instansi yang diajukan kepada sekretariat FETP 
B. Atas penunjukan oleh universitas dan atau sekretariat FETP 
 

 
1. Lamaran Tertulis 

 
-  Lamaran harus dilengkapi dengan berbagai dokumen sebagai berikut: 

a.  Formulir usulan FETP, 
b. Transkrip akademik,  
c. Foto berwarna (4X6 sebanyak 3 buah),  
d. Surat usulan mendaftar FETP tertandatangan pejabat (lihat Kriteria Mahasiswa 

butir D) 
e. Surat pernyataan kesanggupan sharing cost (laptop) dari pejabat yang 

mengusulkan, 
f. Menandatangani surat pernyataan tentang kesanggupan untuk menyelesaikan 

pendidikan maksimal 3 tahun, dan akan dilakukan evaluasi bila lebih dari 3 tahun 
g. Menandatangani surat pernyataan kesanggupan mengembalikan semua biaya 

yang telah diterima apabila:    
•  Tidak disiplin yang dikuatkan oleh surat pernyataan dari universitas 
•  Mengundurkan diri atas kemauan sendiri  

h. Surat keterangan sehat keterangan sehat dari dokter pemerintah / Rumah Sakit / 
Puskesmas 

 
- Lamaran telah diterima oleh Sekretariat FETP selambat-lambatnya pada tgl. 30 April 

2010. 
- Lamaran dapat dikirim ke sekretariat FETP Direktorat Jenderal PP & PL, Jl. 

Percetakan Negara no. 29 Jakarta Gd. C Lt 4, melalui faksimili ke: 021-42877601 atau 
dikirim melalui e-mail ke: email : fetpindonesia@yahoo.com 

- Pertanyaan yang berkenaan dengan berkas lamaran dan proses usulan mahasiswa 
FETP dapat ditujukan kepada Dr. Hari Santoso, SKM, M.Epid., telp.: 021-42877601 
atau melalui HP: 081310008533 
 

 
2. Ujian Masuk dan Wawancara 

 
- Pelamar yang memenuhi persyaratan akan diundang untuk mendaftar di Universitas 

Indonesia atau Universitas Gadjah Mada untuk mengikuti ujian tertulis. 
- Pelamar harus menanggung sendiri biaya perjalanan yang berkaitan dengan 

pendaftaran ujian dan kehadiran di perguruan tinggi. 
- Ujian meliputi tiga mata ujian, yaitu: Kompetensi akademik, Kemampuan Bahasa 

Inggris, dan Kemampuan Bahasa Indonesia. 
- Setelah ujian masuk, setiap pelamar akan diwawancarai. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui pengetahuan pelamar mengenai FETP, motivasi, dan kesesuaian 
pelamar terhadap program ini. 

- Ujian masuk dan wawancara akan dilaksanakan awal Mei 2010. Pelamar akan diberi 
tahu mengenai kepastian waktu wawancara melalui telepon/e-mail. 
 



 
3. Keputusan akhir 

 
- Keputusan akhir ditetapkan oleh Panitia Seleksi FETP berdasarkan kesesuaian 

mahasiswa, hasil ujian, daerah asal, dan ketersediaan dari penempatan lapangan. 
Kemudian, secepatnya pelamar ditawari tempat penempatan. Tawaran penempatan 
tersebut tidak hanya didasarkan pada pertimbangan pilihan pada lamaran awal 
(langkah 1), melainkan juga didasarkan pada keputusan Panitia Seleksi FETP. 
Keputusan akhir diberitahukan selambat-lambatnya pada bulan Agustus 2010. 

- Pelamar yang belum berhasil dapat membicarakan lamarannya dengan staf 
perguruan tinggi yang mengurusi FETP. Mereka dapat melamar kembali pada tahun-
tahun berikutnya. 
 
 

4. Penempatan Lapangan 
 

- Pelamar yang berhasil diharapkan melakukan perjalanan ke penempatan lapangan 
segera setelah awal perkuliahan di perguruan tinggi.  

 
 
 

 
 

 


