
Vocational School
Graduate AcademyVSGA

Digital Talent Scholarship 
Hadir Menyelenggarakan Pelatihan Daring
Vocational School Graduate Academy

Hi Digiers!

Melalui website :
digitalent.kominfo.go.id

Pendaftaran mulai : 
11 s.d 27 Agustus 2020

Pelatihan akan dilakukan secara daring 
mulai bulan September s.d Oktober 2020

GRATIS Program Digital Talent Scholarship 
merupakan pelatihan intensif secara 
gratis dan bersertifikat tanpa dipungut 
biaya.

    *Terbuka untuk Lulusan SMK
  **Terbuka untuk lulusan D3 & D4
***Terbuka untuk lulusan SMK, D3 & D4

Tema Pelatihan
Web Developer*
Drivetester* 
Network Administrator*
Mobile Programmer**

Multimedia Designer**
Graphic Designer***
Motion Graphic Artist*** 

Persyaratan Dokumen
1.  KTP/KK (dalam bentuk .jpg, .jpeg, .png)
2. Ijazah/Surat Keterangan Lulus (dalam bentuk .pdf)
3. Surat pernyataan tidak sedang menempuh pendidikan dan tidak sedang bekerja (dalam bentuk .pdf)  
  unduh pada tautan berikut komin.fo/SP-Pekerjaan-Pendidikan

Info lebih lanjut kunjungi
website & sosial media kami : #MakinJagoDigital

#BelajarDariRumah

• Pemilihan perguruan tinggi sesuai dengan zonasi domisili peserta, keputusan penempatan zonasi dan perguruan tinggi
 menjadi hak dan wewenang penuh panitia dan tidak dapat diganggu gugat.
• Bagi calon peserta penyandang disabilitas dapat mendaftar pelatihan dengan menyediakan sarana & prasarana secara mandiri.
• Segala keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Kriteria Peserta
1. Warga Negara Indonesia.
2. Usia maksimal 29 tahun pada saat  
 mendaftar.
3. Lulusan SMK, D3 dan D4 jurusan TIK, Elektro,   
 Telekomunikasi, Desain Komunikasi Visual,   
 Animasi, Multimedia, atau yang terkait.
4. Belum mendapatkan pekerjaan    
 tetap/sedang tidak bekerja.

5. Tidak sedang menempuh pendidikan formal
6. Lolos seleksi administrasi dan substansi.
7. Sanggup menyediakan komputer dengan spesifikasi  
 tertentu sesuai persyaratan masing-masing   
 tema pelatihan (tertulis dalam silabus).
8. Peserta tidak diperkenankan mendaftar pada 2 tema 
 atau lokasi pelatihan berbeda. Apabila kemudian   
 hari ditemukan peserta mendaftar 2 tema/lokasi   
 maka peserta siap menerima sanksi yang ditentukan  
 panitia.

Keuntungan yang kamu dapat :
Upskilling kemampuan di bidang IT
Sertifikat kelulusan
Pelatihan soft skills
Kesempatan sertifikasi nasional berbasis 
SKKNI bagi yang menyelesaikan pelatihan 
dan memenuhi kriteria
Kesempatan lapangan pekerjaan 
di bidang digital lebih besar



Digital Talent Scholarship 
Hadir Menyelenggarakan Pelatihan Daring
Fresh Graduate Academy

Hi Digiers!

Melalui website :
digitalent.kominfo.go.id

Pendaftaran mulai : 
14 Agustus s.d 3 September 2020

Pelatihan akan dilakukan secara daring 
mulai bulan September s.d Oktober 2020

Tema Pelatihan
CCNA Network Engineer
CCNA Cyber Operations Specialist 
Core System Administration
Java Programming
Database Design and Programming with SQL
Cloud Computing
Data Science

Kriteria Peserta
1. Warga Negara Indonesia.
2. Usia maksimal 29 Tahun pada saat mendaftar
3. Lulusan dari jenjang pendidikan D3, D4, atau    
 Strata-1 yang terkait; dalam bidang TIK,      
 MIPA, dan Teknik lainnya dibuktikan dengan  
 ijazah atau SKL.
4. Belum mendapatkan pekerjaan tetap/tidak    
 sedang bekerja.
5. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.

6.  Lolos seleksi administrasi dan tes substansi  secara   
 daring.
7.  Sanggup menyediakan komputer dengan spesifikasi  
 tertentu sesuai persyaratan masing-masing   
 tema pelatihan (tertulis dalam silabus).
8. Peserta tidak diperkenankan mendaftar pada 2 tema  
 atau lokasi pelatihan berbeda. Apabila kemudian   
 hari diketemukan peserta mendaftar dua tema/lokasi  
 maka peserta siap menerima sanksi yang ditentukan  
 panitia.

Persyaratan Dokumen
1.  KTP/KK (dalam bentuk .jpg, .jpeg, .png)
2. Ijazah/Surat Keterangan Lulus (dalam bentuk .pdf)
3. Surat pernyataan tidak sedang menempuh pendidikan dan tidak sedang bekerja  
 (dalam bentuk .pdf) unduh pada tautan berikut komin.fo/SP-Pekerjaan-Pendidikan

Keuntungan yang kamu dapat :
Upskilling kemampuan di bidang IT
Sertifikat kelulusan
Pelatihan soft skills
Kesempatan sertifikasi industri bagi yang 
menyelesaikan pelatihan dan memenuhi 
kriteria
Kesempatan lapangan pekerjaan di 
bidang digital lebih besar

Fresh 
Graduate 
AcademyFGA

GRATIS Program Digital Talent Scholarship 
merupakan pelatihan intensif secara 
gratis dan bersertifikat tanpa dipungut 
biaya.

Info lebih lanjut kunjungi
website & sosial media kami : #MakinJagoDigital

#BelajarDariRumah

• Pemilihan perguruan tinggi sesuai dengan zonasi domisili peserta, keputusan penempatan zonasi dan perguruan tinggi
 menjadi hak dan wewenang penuh panitia dan tidak dapat diganggu gugat.
• Bagi calon peserta penyandang disabilitas dapat mendaftar pelatihan dengan menyediakan sarana & prasarana secara mandiri.
• Segala keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.


