
KEDIRI

Diberitahukan dengan hormat bahwa Kementerlan Pemuda dan
Olahraga Rl bersinergi dengan pemerlntah Provinsi Jawa Timur akan kembali
menyelenggarakan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) Tahun
Anggaran 2020. PPAN merupakan ajang untuk menggali dan
mengembangkan potensi pemuda di daerah sekaligus potensl pemuda
nasional melalui kerja sama intemasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut:
A.Program PPAN 2020

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mendapatkan kuota peserta PPAN
sebagai berikut:
1.Pertukaran Pemuda Indonesia Australia (PPIA);
2.Pertukaran Pemuda Indonesia Korea (PPIKor);
3.Kapal Pemuda ASEAN - Jepang / The Ship for Southeast Asian

and Japanese Youth Program (SSEAYP);
4.East Java West Australia Youth Exchange Program (EJWAYEP);
5.Seleksi peserta program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tahun 2020

akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan seleksi peserta PPAN
Tahun 2020.

B.Persyaratan Calon Peserta
1.Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2.Wama Negara Indonesia, penduduk provinsi Jawa Timur;
3.Telah melakukan pengembangan masyarakat di berbagai bldang

yang dibuktikan dengan laporan, foto, liputan media dan Iain-Iain.
4.Usia calon peserta pada saat diusulkan mengikuti program adalah

sebagai berikut:
a.Pertukaran Pemuda Indonesia Australia (PPIA), usia 21-25 tahun;
b.Pertukaran Pemuda Indonesia Korea (PPIKor), usia 18-24 tahun;
c.The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program

(SSEAYP), usia 16-30 tahun;
5.Sehat jasmani, tidak merokok, bebas narkoba dibuktikan dengan hasil

Medical Check-up (MCU) lengkap;
6.Berpendidikan minimal SLTA;
7.Belum menikah;
8.Mempunyai wawasan kebangsaan dan cinta tanah air  serta

pengetahuan yang luas mengenai isu-isu nasional dan intemasional;
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10.Belum pemah mengikuti program PPAN yang diselenggarakan oleh

pihak Kemenpora Rl;
11.Belum pemah terlibat dalam tindakan kriminal dan atau dljatuhi

hukuman berdasarkan keputusan pengadilan, dibuktikan dengan
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

12.Memiliki asuransi BPJS Kesehatan;
13.Harus lulus seleksi di tingkat provinsl dan seleksi tingkat pusat yang

dilaksanakan pada saat Pre Departure Training;
14.Mampu berkomunikasi efektif dan mahir menggunakan media sosial

seperti: e-mail, facebook, twitter dan Iain-Iain;
15.Memiliki kontribusi prestasi di masyarakat dan prestasi di berbagai

bidang, diantaranya : pemberdayaan masyarakat/aktititas sosial atau
seni budaya atau kewirausahaan atau olahraga dan Iain-Iain di tingkat
provinsi, nasional dan intemasional;

16.Bersedia melakukan kegiatan pasca program yang dapat meliputi
kegiatan pemberdayaan masyarakat/aktifitas sosial atau seni budaya
atau kewirausahaan atau olahraga dan Iain-Iain di tingkat provinsi,
nasional dan intemasional di provinsi masing-masing setelah
mengikuti  program dibuktikan dengan mengirimkan file laporan
kegiatan disertakan dengan foto;

17.Informasi mengenai program PPAN Tahun 2020 dapat diakses secara
digital melalui beberapa media berikut ini:
-https://penvadai an-pemuda.com/ppan2020

-Instagram : pcmijatim
-Facebook : PCMIJawaTlmurOfficial

18.Pendaftaran seleksi calon peserta PPAN Tahun 2020 dilakukan
secara online mulai tanggal 1 s.d 27 Maret 2020 melalui portal yang
disebutkan pada point 17;

19.Diharapkan untuk merekomendasikan minimal 10 orang mahasiswa
potensial untuk mendaftar sebagai calon peserta PPAN Tahun 2020.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Odin melalui WA
di 0857-3140-9936.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
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e.  TOEIC
d.  IELTS
c.  TOEFL: Internet-based
b.  TOEFL: Computer-based
a.  TOEFL : Paper-based
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