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Di Lingkungan DJKN 


Sehubungan dengan pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal 
sebagai berikut: 

1. 	 Menindaklanjuti surat kami sebelumnya nom or S-1221/KN.1/2016 tanggal 27 Juli 2016 hal 
Program Pengembangan Pegawai Melalui Pendidikan Gelar dan Non Gelar, kami berencana 
menyelenggarakan Program Manajemen Talenta Beasiswa dalam rangka mempersiapkan 
pegawai tertentu untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi (Strata 2 atau 
Strata 3) dengan skema beasiswa. 

2. 	 Program Manajemen Talenta Beasiswa tersebut meliputi beberapa kegiatan, yaitu: (1) 
melakukan penjaringan pegawai potensial (coachee); (2) menyelenggarakan pendampingan 
(coaching) beasiswa bagi pegawai potensial DJKN; dan (3) melakukan pengembangan 
kapasitas secara khusus kepada pegawai potensial yang telah terjaring. 

3. 	 Adapun kriteria pegawai potensial yang berperan sebagai coachee, sebagai berikut: 
a. 	 Berhak mengambil pendidikan pasca sarjana sesuai ketentuan sesuai ketentuan yang 

berlaku antara lain memiliki pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (1lIIa) dan telah 
memiliki ijazah DIVIS 1 ; 

b. 	 Memiliki kemampuan bahasa inggris yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL ITP atau 
IELTS; 

c. 	 Memiliki keinginan dan komitmen menyiapkan diri untuk berkuliah pasca sarjana; dan 
d. 	 Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit terkait (pejabat eselon II). 

4. 	 Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya Saudara dapat menyampaikan usulan pegawai dari 
lingkungan unit Saudara yang memenuhi kriteria sebagai coachee sebagaimana dijelaskan 
poin 3 dengan melengkapi form sebagaimana terlampir dan kiranya dokumen tersebut dapat 
kami terima paling lambat hari Sen in, tanggal1 Mei 2017. 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima 
kasih. 
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Beasiswa 
Target 

(xii) 

Keterangan: 
(i) Sudah jelas 
(ii) Sudah jelas 
(iii) Sudah jelas 
(iv) Pendidikan terakhir yang diselesaikan 
(v) Skor TOEFUIELTS terakhir 
(vi) IPK pendidikan terakhir (dari skala 4) 
(vii) Pendidikan yang hendak diambil (Strata 21 Strata 3) 
(viii) Program studi yang dipilih (boleh dipilih lebih dari 1 maksimal 2) 
(ix) Topik tug as akhirl disertasil tesisl riset yang hendak diajukan (S2 optional , S3 wajib) 
(x) Universitas tujuan (boleh dipilih lebih dari 1 maksimal 2) 
(xi) Negara tempat penyelenggaraan pendidikan atau universitas berada (boleh dipilih lebih dari 1 maksimal 2) 
(xii) Beasiswa yang hendak ditargetkan, antara lain LPDP, MS, FETAl SPIRIT, Kominfo, JICA, KOICA, dsb. (boleh dipilih lebih dari 1 maksimal 2) 


