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Oi lingkungan Oitjen Kekayaan Negara 


Berkenaan dengan hal di atas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. 	 The National Institute of Valuation (INSPEN), Valuation and Property Services Department, 

Ministry of Finance Malaysia akan menyelenggarakan kegiatan International Certificate 
Course: Valuation of Special Properties sebagai bagian dari Malaysian Technical Cooperation 
Programme (MTCP) 2017 yang akan diselenggarakan pad a 31 Juli s.d. 25 Agustus 2017 di 
Malaysia. 

2. 	 OJKN berencana mengikuti kegiatan tersebut melalui pengiriman pegawai yang sebelumnya 
akan diseleksi di internal OJKN, dan kemudian diajukan ke panitia MTCP untuk direviu dan 
seleksi sesuai kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan panitia. 

3. 	 Berkenaan dengan hal tersebut, kami membuka kesempatan bagi seluruh pegawai di 
lingkungan unit Saudara yang berminat untuk mendaftar seleksi kegiatan MTCP dengan 
persyaratan sebagai berikut: 
a. 	 Penilai Pemerintah ber-SK Menteri Keuangan dan melampirkan SK terkait; 
b. 	 Usia peserta 26-45 tahun dan melampirkan surat keterangan sehat; 
c. 	 Memiliki ijazah minimal S1 dan melampirkan fotokopi ijazah; 
d. 	 Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dan melampirkan surat keterangan dari 

pimpinan unit; 
e. 	 Mengikuti verifikasi kompetensi penilai pemerintahl quality assurance minimal 1 (satu) kali 

dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2014 s.d. 2016) dan mendapatkan nilai minimal 65,00; 
f. 	 Memiliki pengalaman di bidang penilaian minimal 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan 

dokumen terkait yaitu SK Penilail SK tim penilail SK pimpinan unit terkait penempatan di 
bidang penilaian (cukup salah satu); 

g. 	 Menguasai bahasa inggris balik lisan maupun tulisan dengan melampirkan fotokopi 
sertifikat kemampuan bahasa Inggris (IBTI IEL TSI TOEFL prediction atau official); 

h. 	 Menyerahkan paper terkait penilaian properti atau sistem pertanahan di Indonesia dalam 
bahasa Inggris. 

i. 	 Mampu mengoperasikan word processing (misalnya microsoft word) dan spread sheet 
(misalnya microsoft excel); dan 

j . 	 Belum pernah mengikuti training sejenis. 
4. 	 Seluruh dokumen sebagaimana dijelaskan poin 3 disampaikan paling lambat tanggal 7 April 

2017 ke Sekretariat OJKN dan softcopy disampaikan ke alamat email 
pengembangan .djkn@kemenkeu.go.id . 

Oemikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih . 
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