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Pelaksanaan Pemetaan Profil Kompetensi pegawai di Lingkungan Kominfo
Penting
ix JanuariZOIS

Sesuai dengan amanat PP 11 tahun 2017 pada pasal 165 ayat 4 yang menyatakan bahwa setiap
Instansi Pemerintah harus menyusun profil PNS, serta sesuai dengan amanat dalam sistem Merrit
terkalt Talent Manajement dan Reformasi BirokrasI khususnya pada Pokja Penataan Sistem

Manajemen SDM Aparatur terkait pemetaan profil kompetensi pegawai, bersama ini dengan hormat
kami sampaikan tial-tiai sebagai berikut;

1. Menindaklanjuti upaya pemetaan profil kompetensi {Tallent Poof) terhadap seluruh pegawai
kementerian Kominfo, maka tahun 2019 direncanakan akan dilakukan kembali Tallent Pool

terhadap para pejabat Eselon III, IV dan JFU di seluruh Unit Kerja yang belum mengikuti Tallent
Pool dimaksud;

2. Selain Pelaksanaan Talent Pool, telah dilakukan pula ujlan pemetaan kemampuan dasar pegawai

melaiui Ujian CAT Khusus tahun 2019, pelaksanaan ujlan CAT hanya akan diperuntukkan bag)
para JFU-JFT yang belum ikut serta pada tahun 2018. Sedangkan bagi para pejabat struktural
akan dilakukan pada tahun mendatang karena saat ini akan dilakukan pembahasan ulang terkait
materi soai ujian dimaksud;

3. Sebagaimana tahun 2018, dimana setiap Unit Keija menganggarkan pemblayaan Tallent Pool
dan Ujian CAT bagi para pegawainya, maka tahun 2019 ini pun kami berharap masing-masing unit
kerja dapat mengalokaslkan kembali pembiayaan dimaksud dan mendukung proses
administrasi keuangannya;

4. Sebagai informasi, besaran biaya Tallent Pool tahun 2019 dengan penyelenggaraan di LPTUl
untuk pejabat Eselon 111 adalah sebesar Rp. 7,500.000,-/ orang (belum pajak), sedangkan untuk
pejabat Eselon IV adalah sebesar Rp. 6.500.000,-/ orang (belum pajak). Blaya talent Pool untuk
JFU dan ujian CAT untuk JFU-JFT dengan fasilitasi BKN, dilaksanakan dengan biaya Rp. 100.000,/per orang;

5. Biro Kepegawaian dan Organisasi hanya akan menganggarkan untuk pegawai pada Unit Kerja
Sekretariat Jenderal dan konsumsl para peserta. Terkait hal tersebut, bersama ini kami mohon

perkenan Saudara untuk dapat mengirimkan jumlah dan data pegawai yang akan difasiiitasi untuk
mengikuti Tallent Pool dan ujlan CAT dari Unit Kerja Saudara sebagaimana dimaksud dengan
batasan usia maksimal kelahiran tahun 1964 dengan usia 55 tahun(3 Tahun sebelum BUP);

6. Data tersebut, mohon untuk dapat dikirimkan ke Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam bentuk

hard copy selambatnya pada hari Jumat, tanggal 15 Februarl 2019 serta dalam bentuk soft copy
ke radi001@kominfo.QQ.Id dan astr004@komlnfo.Qo.id:

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya. diucapkan terima kasih.

Ismail
Tembusan:

Bapak Menteri Kominfo (sebagai laporan)

