
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 

RISET, DAN TEKNOLOGI 
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI 

WILAYAH VI 

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233 

Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman https://lldikti6.kemdikbud.go.id 

Nomor : 625/LL6/PT/2021 10 Mei 2021 

Lampiran : Dua Bendel 

Hal : Pendaftaran Program Talent Scouting Tahun 2021 

Yth. Pimpinan 

Perguruan Tinggi Swasta 

di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI 

Menindaklanjuti Surat Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 

1186/E4.KD.02.01/2021 tanggal 4 Mei 2021 perihal tersebut dalam pokok surat, dengan 

hormat kami mohon Saudara untuk menyampaikan kepada dosen di Perguruan Tinggi 

Saudara yang memenuhi kriteria untuk mengikuti talent scouting dengan memperhatikan 

hal-hal yang tersebut dalam surat (terlampir). 

Dosen yang berminat mengikuti disilakan melamar secara daring melalui 

https://www.beasiswadosen.kemdikbud.go.id/talentscouting/ paling lambat 31 Mei 2021. 

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih. 

Sekretaris, 

Lukman 

NIP197805112003121002 

https://www.beasiswadosen.kemdikbud.go.id/talentscouting/


 

 



 

 
 

Nomor : 1186/E4/KD.02.01/2021 4 Mei 2021 
Lampiran : Lima berkas 
Hal : Pendaftaran Program Talent Scouting Tahun 2021 

Yth. 
1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta 
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XIV         
      di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

 
Dalam rangka mendorong peningkatan kualifikasi dosen pada perguruan tinggi di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi akan menyelenggarakan program Talent Scouting tahun 2021 bagi dosen 
tetap di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini merupakan 
workshop pra-doktoral yang bertujuan membantu peserta meningkatkan kesiapannya untuk 
studi program doktoral ke luar negeri. 

 
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang para dosen dari instansi Bapak/Ibu yang 
berencana melanjutkan studi program doktoral ke luar negeri untuk mengikuti Talent Scouting, 
dengan persyaratan sebagai berikut: 

 
1. dosen tetap dan memiliki NIDN pada perguruan tinggi di bawah Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; 
2. memiliki proposal riset program doktoral dalam bahasa Inggris (format terlampir); 
3. memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris dengan skor minimal 5.5 IELTS/46 

iBT/453 TOEFL ITP/450 TOEIC/ 43 PTE/450 EnglishScore (petunjuk menggunakan 
EnglishScore terlampir); 

4. usia maksimal 38 tahun per 31 Desember tahun pendaftaran; 
5. memiliki motivation letter; 
6. memiliki surat izin/rekomendasi dari pemimpin instansi asal (format terlampir); dan 
7. mengisi surat pernyataan kesediaan mengikuti kegiatan Talent Scouting dari awal sampai 

selesai (format terlampir). 
 

Dosen yang berminat mengikuti program tersebut kami persilakan melamar secara daring 
melalui https://www.beasiswadosen.kemdikbud.go.id/talentscouting/ paling lambat 31 Mei 
2021. Perlu kami informasikan bahwa Talent Scouting tahun 2021 akan dilaksanakan secara 
daring, kecuali jika situasi memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara luring atau tatap 
muka langsung. 

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

Direktur Sumber Daya, 
 
 

 
Mohammad Sofwan Effendi 

Tembusan: NIP 196404031985031008 
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126 

Laman www.dikti.kemdikbud.go.id 



Lampiran I : Surat Direktur Sumber Daya 
Nomor 
Tanggal 

: 1186/E4/KD.02.01/2021 
: 4 Mei 2021 

 

 

 

Format Proposal Riset 
(1500 – 2000 kata dalam bahasa Inggris) 

 
 

Judul Penelitian 
Tuliskan judul penelitian 

Latar Belakang 
Uraikan secara singkat topik isu yang ingin Anda teliti dan mengapa signifikan untuk Anda 
teliti. 

Perumusan Permasalahan (Statement of Problem) 
Uraikan secara singkat apa yang telah Anda ketahui tentang topik isu tersebut dan diskusikan 
secara ringkas mengapa masih perlu Anda teliti. Tunjukkan bahwa solusi terhadap isu yang 
telah ada masih belum terselesaikan sepenuhnya sehingga Anda ingin melakuan penelitian. 

Pertanyaan/Tujuan Penelitian 
Rumuskan tujuan pertanyaan penelitian 

Kelogisan (Rationale) 
Jelaskan bagaimana pertanyaan penelitian mendukung topik isu besar yang diangkat dalam 
latar belakang penelitian. Jika diperlukan, jelaskan hipotesis (jika ada) dan/atau model 
penelitian yang mendukung tujuan/pertanyaan penelitian. Jelaskan pula kontribusi teoritis 
dan praktis jika hipotesis tidak terbukti. 

Metode dan Desain 
Jelaskan bagaimana Anda akan mengumpulkan data dan mengapa? Jelaskan mengapa metode 
ini adalah terbaik untuk mencapai tujuan Anda. Jelaskan analisis dan hasil yang mendukung 
maupun tidak mendukung hipotesis. Cantumkan outline jadwal penelitian dari awal sampai 
selesai. 

Signifikansi/Manfaat 
Deskripsikan secara umum, bagaimana penelitian yang Anda usulkan berguna, baik secara 
teoritis maupun praktis. 

Kesimpulan dan Saran 
Deskripsikan secara umum, bagaimana program penelitian yang Anda usulkan berguna, baik 
secara teoritis maupun praktis. 

Daftar Pustaka 



Lampiran II : Surat Direktur Sumber Daya 
Nomor 
Tanggal 

: 1186/E4/KD.02.01/2021 
: 4 Mei 2021 

 

 

 

Format Surat Izin/Rekomendasi Pemimpin Instansi Asal 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

Nama :    
NIP/No.Kepegawaian) :    
Pangkat/Gol. :    
Jabatan :    
Instansi :    
Alamat Instansi :    
No. Telp/Handphone :    
E-mail :    

 
Memberikan izin untuk mengikuti Talent Scouting kepada: 
Nama :    
Instansi :   
Alamat :    

 

Deskripsi alasan pemberian izin: 

 
 

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 

 
Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun 

 
 

(Pemberi Izin) 
 
 

( ) 



Lampiran III : Surat Direktur Sumber Daya 
Nomor 
Tanggal 

: 1186/E4/KD.02.01/2021 
: 4 Mei 2021 

 

 

 

Surat Pernyataan 
Pendaftar Program Talent Scouting Tahun 2021 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pendaftar Program Talent Scouting Tahun 2021: 
Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
No KTP/NIK :  
NIDN :     
Program Studi :    

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: 

1. menyampaikan dokumen dan data pendaftaran yang akurat dan sesuai aslinya; 
2. berkomitmen akan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan program Talent Scouting 

tahun 2021; 
3. bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan tidak dapat mendaftar pada seluruh 

layanan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan apabila melakukan pemalsuan 
dokumen dan data pendaftaran; dan 

4. bersedia menerima sanksi hukum yang diberlakukan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan apabila saya tidak memenuhi surat pernyataan ini. 

 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. 

   ,  
Yang Membuat Pernyataan 

 
 
 

Materai 10.000 
 
 
 

( Nama Pendaftar ) 



PR
O

G
RA

M
TA

LE
N

T 
SC

O
U

TI
N

G
BA

G
I D

O
SE

N
20

21

adalah program pelatihan pra-
doktoral berupa workshop
penyusunan proposal riset untuk
studi program doktoral luar negeri
bagi dosen tetap dan memiliki NIDN
di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan DIREKTORAT JENDERAL 

 
PENDIDIKAN TINGGI

 
KEMENTERIAN PENDIDIKAN 

 
DAN KEBUDAYAAN

Program 
Talent
Scouting 



PROGRAM
TALENT SCOUTING

BAGI DOSEN
2021

Program Talent Scouting adalah
pelatihan pra-doktoral bagi
dosen yang mempunyai tujuan:

meningkatkan kesiapan
peserta untuk studi lanjut
program doktoral ke luar
negeri;

meningkatkan kemampuan
peserta dalam penulisan
akademik dan publikasi
internasional;

DIREKTORAT JENDERAL 
 

PENDIDIKAN TINGGI
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN 
 

DAN KEBUDAYAAN

Apa itu Program
Talent Scouting?

mengasah peserta untuk
memiliki pola pikir yang kreatif,
berjiwa social entrepreneurship,
inovatif, komunikatif, dan
memiliki kemampuan untuk
membangun jejaring dengan
stakeholder di luar kampus.



dosen tetap dan memiliki NIDN pada
perguruan tinggi di lingkungan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
usia maksimal 38 tahun per 31 Desember
tahun pendaftaran; 
pendidikan minimal S2 dan tidak sedang
menempuh program doktoral (on- going);
memiliki proposal riset untuk studi program
doktoral dalam bahasa Inggris; 
Memiliki sertifikat kemampuan bahasa Inggris
dengan skor minimal 5,5 IELTS/46 iBT/453
TOEFL ITP/450 EnglishScore/450 TOEIC/43 PTE;
memiliki motivation letter dalam bahasa Inggris;
memiliki surat izin/ rekomendasi dari
pemimpin PT;
mengisi surat pernyataan kesediaan mengikuti
kegiatan secara penuh; dan
bersedia mengikuti sesi-sesi mentoring setelah
kegiatan Talent Scouting.      

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Paket #2: Scientific paper, 
meliputi:

how to prepare the best manuscript for
international reputable journals;
international reputable journals vs predatory
journals;
how to find funding for publication.

Apa saja materi yang
ditawarkan pada Program
Talent Scouting?

critical thinking and generating ideas;
PhD research proposal;
communicating with potential advisor/
supervisor;
how to survive academic and non-academic
pressures in doctoral studies.

Program ini terdiri dari empat
paket atau modul materi:

 Paket #1: Research, meliputi:

Paket #3: Research, meliputi:
basic concept for research downstream
entrepreneurial mindset, connectivity and
networking,
collaboration with industries. 

Paket #4: Focus Group Discussion
(FGD), meliputi:

mentoring; 
research proposal feedback .

Apa saja syarat pendaftaran
Program Talent Scouting?

Persyaratan mendaftar Program
Talent Scouting meliputi:



Kontak:
Direktorat Sumber Daya
Gedung D Kemdikbud 
Jln. Jenderal Sudirman, 
Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat 10270
E-mail: bln.dikti@kemdikbud.go.id

Pusat panggilan:
126

PROGRAM
TALENT SCOUTING

BAGI DOSEN
2021

Kapan proses pendaftaran dan
seleksi Program Talent Scouting?

Bagaimana cara mendaftar
Talent Scouting?

Mendaftar secara online melalui laman
https://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/talent
scouting/.
Melengkapi dan mengunggah semua dokumen
yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran.
Melakukan submit aplikasi pendaftaran untuk
mendapatkan kode registrasi/pendaftaran.

Apa saja proses seleksi Program
Talent Scouting?

Proses Seleksi Program Talent Scouting Bagi Dosen
berupa seleksi administrasi berdasarkan data yang di-
submit pada laman pendaftaran

Untuk informasi lebih lanjut,
kunjungi:
https://dikti.kemdikbud.go.id

DIREKTORAT JENDERAL 
 

PENDIDIKAN TINGGI
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN 
 

DAN KEBUDAYAAN

https://www.canva.com/link?target=https%3A%2F%2Fbeasiswadosen.kemdikbud.go.id%2F(laman&design=DAEbxgqAr98

