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Penyampaian Kembali Pembukaan Pendaftaran Program Manajemen
Talenta Beasiswa Tahun 2020 Tahap II
23 Januari 2020

Sehubungan dengan perihal sebagaimana dimaksud pada pokok nota, dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1.

Merujuk pada nota dinas kami nomor ND-3185/KN.1/2019 tanggal 27 November 2019 hal
Pembukaan Pendaftaran Program Manajemen Talenta Beasiswa Tahun 2020, dengan ini
kami sampaikan bahwa sejalan dengan program pengembangan talent pegawai,
pendaftaran program Manajemen Talenta Beasiswa (MTB) Tahun 2020 Tahap II telah
dibuka dengan jadwal sebagai berikut:
a. Pendaftaran MTB 2020 Tahap II: tanggal 2 Januari - 3 Februari 2020;
b. Pengumuman MTB 2020 Tahap II: tanggal 7 Februari 2020;
c. Beasiswa yang dapat dituju: AAS 2020, LPDP 2020, GRIPS 2020, dll.

2.

Berkaitan dengan hal tersebut, diinformasikan kembali kepada seluruh pegawai DJKN
yang berencana mendaftar beasiswa pada tahun 2020 diharuskan mengikuti Program
Manajemen Talenta Beasiswa (MTB) 2020 terlebih dulu. Adapun kebijakan ini diambil
agar:
a. Setiap pegawai DJKN yang berencana mendaftar beasiswa adalah para pegawai yang
sudah mempersiapkan dirinya sebelum pendaftaran beasiswa dimulai. Mulai dari
pemilihan studi hingga kemampuan berbahasa Inggris yang ditunjukkan minimal dengan
skor prediksi kemampuan bahasa Inggris. Sehingga pengembangan yang dilakukan
pada saat Manajemen Talenta Beasiswa akan fokus untuk persiapan peningkatan
kemampuan pegawai.
b. Dengan adanya data dan peta pegawai yang berencana mendaftar pada tahun 2020,
maka jalur informasi penawaran beasiswa dari Sekretariat kepada para pegawai
menjadi lebih cepat dan tepat, mengingat banyak beasiswa yang ditawarkan oleh
Pusdiklat PSDM sangat terbatas waktu penawaran dan penutupan pendaftaran.
c. Dengan diharuskannya seluruh pegawai yang berencana mendaftar beasiswa pada
tahun 2020 untuk masuk ke dalam MTB 2020, maka DJKN dapat memetakan pegawai
potensial untuk dijadikan talent di masa yang akan datang dengan lebih selektif.

3.

Program Manajemen Talenta Beasiswa 2020 ini meliputi beberapa kegiatan, yaitu:
a. penjaringan pegawai potensial (coachee);
b. penyelenggaraan pendampingan dalam mempersiapkan pendaftaran beasiswa/kampus
(coaching); dan
c. pengembangan kapasitas secara khusus kepada pegawai potensial yang telah terjaring
berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi persiapan para pegawai potensial tersebut.

4.

Adapun persyaratan untuk menjadi pegawai potensial dalam Program Manajemen Talenta
2020 adalah sebagai berikut:
a. memenuhi syarat meneruskan pendidikan pasca sarjana sesuai ketentuan yang berlaku
sesuai PMK 18/PMK.01/2009 tentang Tugas Belajar di Lingkungan Kementerian
Keuangan.
b. Berencana mendaftar beasiswa pada tahun 2020.
c. Berstatus minimal 2 tahun PNS pada saat penutupan pendaftaran beasiswa yang dituju.
d. Memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris dengan skor minimal IELTS 6 /TOEFL
iBT 61/TOEFL ITP 500/ TOEIC 630. Adapun sertifikat hasil kemampuan bahasa Inggris
tersebut dapat berupa sertifikat resmi yang masih berlaku atau hasil prediksi.
e. Mengisi formulir pendaftaran pada tautan bit.ly/MTBDJKN2020 sesuai dengan jadwal
pendaftaran pada poin 1 di atas.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, kami minta bantuan Saudara untuk
menyebarluaskan informasi mengenai program ini kepada seluruh pegawai di lingkungan
Saudara.
Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima
kasih.

Ditandatangani secara elektronik
Dedi Syarif Usman

Tembusan:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara

SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Pangkat/Golongan
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Jurusan & Universitas yang
dituju

:
:
:
:
:

Beasiswa yang dituju

:

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Menyatakan dengan ini , jika terpilih sebagai talent pada Program Manajemen Talenta Beasiswa DJKN
2020 akan mengikuti program tersebut dengan sungguh-sungguh yang dibuktikan dengan:
1. Melaksanakan coaching dengan Coach yang telah ditentukan secara proaktif dan responsive;
2. Mendaftarkan diri pada seleksi beasiswa yang dituju pada tahun 2020;
3. Mengikuti rangkaian kegiatan Manajemen Talenta Beasiswa sesuai dengan jadwal kegiatan
yang telah ditetapkan;
4. a) Memiliki sertifikat resmi bahasa asing (IELTS/TOEFL IBT);
b) Jika belum memiliki sertifikat resmi dan diberikan kesempatan untuk mengikuti IELTS
Preparation Course maka saya akan menyerahkan copy sertifikat resmi tes tersebut paling
lambat 30 September 2020;
5. Jika saya tidak bisa menyerahkan copy sertifikat resmi IELTS/TOEFL IBT pada waktu yang telah
ditetapkan sesuai pada poin 4b, maka saya akan mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan
untuk IELTS Preparation Course tersebut tanpa alasan apapun;
6. Apabila saya tidak mengikuti Program Manajemen Talenta Beasiswa 2020 sesuai ketentuan
pada poin 1 – 5 di atas, maka saya bersedia dikeluarkan dari program ini dan tidak
diperkenankan mengikuti Program Manajemen Talenta Beasiswa DJKN selanjutnya;
7. Apabila berhasil mendapatkan beasiswa dan/atau telah menyelesaikan tugas belajar, maka
Saya bersedia:
a) Ditunjuk menjadi coach dan mendukung terselenggaranya program Manajemen Talenta
Beasiswa di masa yang akan datang;
b) Dipromosikan ke jabatan lebih tinggi jika diberikan kesempatan dan sesuai ketentuan
yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh.
..............., ............ 20XX
Mengetahui atasan langsung,

Pegawai calon MTB 2020,
Materei Rp 6000
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