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KOMPOSISI	PNS

DISTRIBUSI	PNS	
10	INSTANSI	
TERBESAR

JFT	Guru	 1.636.322 37,60 %

JFT Kesehatan 264.305 6,07 %

JFT Teknis 372.740 8,57 %

JF U (Administrasi) 1.643.535 37,77 %

J	Struktural 434.588 9,99 %

TOTAL PNS 4.351.490 100	%

J U M L A H 	 P N S 	
P E R 	 M A R E T 	 2 0 1 7

JFU	
Administrasi =	

67%

Asal Jumlah Pengangkatan Persentase
(%)

RasioTerhadap
terhadap Total	PNS

Tenaga	Honorer 1.103.861* 58.8% 24.6%
Pelamar Umum 775.884 41.2% 17.3%

PENGANGKATAN	CPNS	NASIONAL
TENAGA	HONORER	Vs	PELAMAR	UMUM	(2005-2014)



Sistem Merit	
adalah
kebijakan dan
Manajemen
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BERDASARKAN	

PADA	KUALIFIKASI,	
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secara adil dan wajar

dengan	tanpa membedakan

latar belakang politik,	ras,	
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pernikahan,	umur,	atau

kondisi kecacatan



PENGISIAN	JABATAN	
PIMPINAN	TINGGI

SIFAT

• Kompetitif	

dan	

Terbuka

SELEKSI

• Dilakukan	oleh	

Panitia	Seleksi	

Instansi yang	dipilih

dan diangkat oleh	

PPK	berkoordinasi

dengan KASN

PROSES

• Pimpinan	Tinggi	

Utama	dan	Madya	

dilakukan	pada	

tingkat	NASIONAL

• Pimpinan	Tinggi	

Pratama	dilakukan	

pada	tingkat	

NASIONAL,	

PROPINSI,	atau	

ANTAR	INTANSI	

dalam	1	(satu)	

KABUPATEN/KOTA



9	Kriteria Sistem Merit

1. Seluruh jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan

2. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja

3. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka

4. Memiliki manajemen karir:	perencanaan,	pengembangan,	pola karir,	

dan kelompok rencana suksesi yang	diperoleh dari manajemen talenta

5. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada

penilaian kinerja yang	objektif dan transparan

6. Menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN

7. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan

kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja

8. Memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN	dari tindakan

penyalahgunaan wewenang

9. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang	terintegrasi dan

dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN

Pengecualian Pengisian JPT	Secara Terbuka	&	Kompetitif
dengan Persetujuan KASN	



Pasal 74
UU No.	5	

Tahun 2014	ttg
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Penyesuaian	PP	Nomor	11	Tahun	2017	

tentang	Manajemen	PNS

Perluasan	substansi	pengaturan	pengisian	

JPT

PermenpanRB Nomor	13	tahun	2014	

sudah	tidak	sesuai	lagi

Diperlukan	pedoman	yang	mendesak	untuk	

pengisian	JPT	

DASAR	PEMIKIRAN



Pengaturan Tata	Cara	Pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi	(JPT)

Peraturan Menteri
PANRB	Nomor 13	Tahun

2014

Rancangan Peraturan
Menteri PANRNB	

Tata Cara Pengisian JPT

Secara Terbuka di

Lingkungan Instansi

Pemerintah

Tata Cara dan

Persyaratan Pengisian

JPT Secara Terbuka dan

Kompetitif di

Lingkungan Instansi

Pemerintah



Sistematika :
1. PENDAHULUAN
• LATAR	BELAKANG
• MAKSUD	DAN	TUJUAN
• SASARAN
• RUANG	LINGKUP
• PENGERTIAN

2. TATA	CARA	SELEKSI	PENGISIAN	JABATAN	
PIMPINAN	TINGGI
• Persiapan
• Penetapan Jabatan Yang	Lowong
• Penyusunan	Perencanaan Pelaksanaan

Seleksi
• Pembentukan Panitia Seleksi

• Pelaksanaan
• Pengumuman lowongan jabatan:
• Pelamaran
• Seleksi Administrasi dan penelusuran rekam

jejak Jabatan,	integritas,	dan moralitas
• Seleksi Kompetensi
• Wawancara	Akhir
• Penelusuran	(Rekam	Jejak)	Calon:
• Hasil Seleksi
• Komposisi	Penilaian dan	Pembobotan Hasil

Seleksi
• Tes	Kesehatan dan psikologi:
• Pembiayaan
• Monitoring dan	evaluasi
• Persyaratan	Pengisian	Jabatan	Pimpinan	

Tinggi
3. PERPANJANGAN	DAN	PEMBERHENTIAN	
JABATAN	PIMPINAN	TINGGI
• Perpanjangan	Jabatan	Pimpinan	Tinggi
• Pemberhentian	Jabatan	Pimpinan	Tinggi	
• Kementerian/Lembaga	dan	Pemerintah	

Daerah	Yang	Telah	Menerapkan	Sistem	
Merit



1. Pensiun;

2. Meninggal dunia;

3. Mengundurkan diri;

4. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan

jabatan,	pembebasan jabatan,	pemberhentian pns tidak

atas permintaan sendiri dan pemberhentian PNS	dengan

tidak hormat;

5. Diangkat dalam jabatan lain;

6. Diberhentikan sementara dalam jabatan;

7. Diberhentikan karena tidak mencapai kinerja;

8. Diberhentikan dari jabatan sebagai akibat dari

reorganisasi dimana yang	bersangkutan tidak memiliki

kesesuaian antara tugas jabatan dengan kualifikasi dan

kompetensi.

JABATAN	YANG	LOWONG



Instansi harus menyusun dokumen perencanaan yang meliputi :

1. penentuan JPT yang akan diisi, terkait dengan nama jabatan

dan deskripsi tugasnya yang akan diisi/lowong

2. Kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing

jabatan yang akan diisi/lowong;

3. pembentukan panitia seleksi;

4. penyusunan dan penetapan jadwal tahapan pengisian JPT;

5. penentuan metode seleksi dan penyusunan materi seleksi;

6. penentuan sistem yang digunakan pada setiap tahapan

pengisian JPT; dan

7. Konsep pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran;

8. Instansi menyampaikan dokumen perencanaan kepada KASN

sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi.

DOKUMEN	PERENCANAAN	SELEKSI



1. Panitia seleksi untuk JPT Utama JPT Madya tertentu dibentuk oleh Presiden.

2. Panitia seleksi untuk JPT Madya dan JPT Pratama dibentuk oleh PPK.

3. Dalam membentuk panitia seleksi, PPK Instansi Pusat dan Instansi Daerah berkoordinasi

dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

4. Koordinasi KASN dilakukan dalam bentuk usulan susunan anggota panitia seleksi dengan

melampirkan biodata.

5. Panitia seleksi terdiri atas unsur:

• pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan Instansi Pemerintah yang

bersangkutan;

• pejabat pimpinan tinggi dari Instansi Pemerintah lain yang terkait dengan bidang

tugas Jabatan yang lowong kebutuhan kompetensi teknis tertentu; dan

• akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang

akan diisi.

6. Untuk Panitia Seleksi dari internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan

yang akan diisi.

7. Khusus untuk jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Panitia Seleksi

dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi yang bersangkutan, dan jabatan pimpinan tinggi

Sekretaris Daerah Provinsi, Panitia Seleksi dapat diangkat dari kementerian terkait.

PANITIA	SELEKSI



1. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan

kompetensi Jabatan yang lowong;

2. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;

3. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik;

4. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;

5. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik

kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan

6. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

7. Panitia seleksi berjumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9

(sembilan) orang, dengan perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal

paling banyak 45%.

8. Panitia seleksi melaksanakan seleksi dapat dibantu oleh Tim penilai kompetensi

(assessor) yang independen, bersertifikat dan memiliki pengalaman di bidangnya.

9. Badan Kepegawaian Negara melakukan standardisasi terhadap assesmen center

instansi pemerintah dan menetapkan lembaga serta assessor yang memenuhi

standar untuk melakukan assesmen.

10. Panitia seleksi mendiskusikan kembali/memantapkan standar kompetensi jabatan

yang lowong bersama Pyb dan assessor.

SYARAT	PANITIA	SELEKSI



1. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;

2. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;

3. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan

pengisian;

4. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi

kompetensi;

5. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;

6. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi; dan

7. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

• Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi dibantu oleh

sekretariat yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang

membidangi urusan kepegawaian.

• Sekretariat panitia seleksi memiliki tugas memberikan dukungan

administratif kepada panitia seleksi.

TUGAS	PANITIA	SELEKSI



1. Untuk mengisi lowongan jabatan Pimpinan Tinggi wajib

diumumkan secara terbuka melalui media cetak nasional

dan/atau media elektronik (termasuk media on-
line/internet) dan dapat ditambah pengumuman dalam

bentuk surat edaran melalui papan pengumuman.

2. Selain itu, pengumuman dilakukan pula melalui Portal

Nasional Seleksi JPT yang berada pada website Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3. Pengumuman dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari

kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran.

4. Apabila pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang

maka pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2

(dua) kali.

PENGUMUMAN	LOWONGAN	JABATAN



1. nama jabatan yang lowong;

2. persyaratan administrasi antara lain :

• surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;

• fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;

• fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;

• fotokopi SPT tahun terakhir;

• fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;

• riwayat hidup (CV) lengkap.

3. kualifikasi/jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan

standar kompetensi jabatan yang lowong;

4. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;

5. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;

6. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;

7. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat dihubungi;

8. prosedur lain yang diperlukan;

9. pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;

10. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi;

11. pengumuman ditandantangani oleh Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat

Panitia Seleksi atas nama Ketua Panitia Seleksi;

PENGUMUMAN	MEMUAT	:



1.Terbuka pada tingkat nasional kepada seluruh

Instansi Pemerintah untuk JPT pada Instansi Pusat

dan JPT madya pada Instansi Daerah provinsi;

2.Terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT

pratama pada Instansi Daerah provinsi; atau

3.Terbuka pada tingkat nasional atau terbuka antar

kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi untuk JPT

pratama pada Instansi Daerah kabupaten/kota.

RUANG	LIANGKUP	PENGUMUMAN	:



1. Pelamaran pengisian	JPT	disampaikan	kepada	panitia	

seleksi.	

2. Pelamaran yang	dilakukan	oleh	PNS	harus	

direkomendasikan	oleh	PPK	instansinya.

3. Selain	melalui	pelamaran yang	dilakukan	PNS,	panitia	

seleksi	dapat	mengundang	PNS	yang	memenuhi	syarat	

untuk	diikutsertakan	di	dalam	seleksi.

4. Dalam	hal	panitia	seleksi	mengundang	PNS	yang	

memenuhi	syarat	untuk	ikut	dalam	seleksi,	PNS	yang	

bersangkutan	harus	tetap	mendapat	rekomendasi	dari	

PPK	instansinya.

PELAMARAN	:



1. Penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung

persyaratan dilakukan oleh sekretariat Panitia Seleksi.

2. Penetapan minimal 4 (empat) calon pejabat pejabat pimpinan tinggi yang

memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya

untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.

3. Dalam hal penetapan minimal calon tidak terpenuhi, maka seleksi dapat

dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN.

4. Kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-

undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh Pejabat

Pembina Kepegawaian masing-masing.

5. Syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara

kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak

jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan

yang akan diduduki.

6. Bagi pengumuman pelamaran yang dilakukan secara online maka

pengumuman hasil seleksi administrasi dapat pula dilakukan secara online;

7. Pengumuman hasil seleksi ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

SELEKSI	ADMINISTRASI	:



1. untuk jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan

pratama, menggunakan metode assessment center
sesuai kebutuhan masing-masing instansi;

2. untuk daerah yang belum dapat menggunakan metode

assessmen center secara lengkap dapat menggunakan

metode psikometri, wawancara kompetensi, analisa

kasus atau presentasi;

3. standar kompetensi manajerial disusun dan ditetapkan

oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan

dan dapat dibantu oleh assessor;

4. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi dan

dapat dibantu oleh assessor.

SELEKSI	KOMPETENSI	MANAJERIAL	:



1. menggunakan metode tertulis dan wawancara serta

metode lainnya;

2. standar kompetensi Bidang disusun dan ditetapkan

oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan jabatan

dan dapat dibantu oleh assessor.

• Standar Kompetensi Manajerial dan Kompetensi

Bidang ditetapkan oleh masing-masing instansi

mengacu pada ketentuan yang ada atau apabila

belum terpenuhi dapat ditetapkan sesuai kebutuhan

jabatan di instansi masing-masing.

• Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan

oleh Tim Penilai Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

SELEKSI	KOMPETENSI	BIDANG	:



1. Dilakukan oleh Panitia Seleksi;

2. Panitia seleksi menyusun materi wawancara

yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar;

3. Wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman

terhadap pelamar yang mencakup peminatan,

motivasi, perilaku, dan karakter;

4. Dalam pelaksanaan wawancara dapat

melibatkan unsur pengguna (user) dari jabatan

yang akan diduduki atau dapat melibatkan

narasumber untuk membantu dalam menggali

potensi pelamar.

WAWANCARA	AKHIR:



1. Penelusuran (rekam jejak) dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap profil

pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam

melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:

• jabatan yang pernah dan sedang diduduki;

• latar belakang pendidikan formal;

• pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah

diikuti;

• prestasi yang menonjol salama melaksanakan tugas;

• integritas yang dimiliki.

2. Menyusun instrumen/ kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian

utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya.

3. Apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi

terkait.

4. Melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada

atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya

5. Menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara

tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen.

6. Melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

PENELUSURAN	REKAM	JEJAK:



1. Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun

peringkat nilai;

2. Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;

3. Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian;

4. Peringkat nilai yang disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

bersifat rahasia.

5. Untuk penilaian jabatan tinggi utama dan madya (setara dengan eselon Ia dan

Ib):

• Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi utama dan madya

(setara dengan eselon Ia dan Ib) dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon sesuai

urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian (Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur).

• Pejabat Pembina Kepegawaian (Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur)

mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia Seleksi kepada

Presiden.

HASIL	SELEKSI	(1):



1. Untuk penilaian jabatan tinggi pratama (setara dengan eselon IIa dan

IIb):

• Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian jabatan tinggi

pratama (setara dengan eselon IIa dan IIb) dan memilih sebanyak 3

(tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada

Pejabat yang berwenang.

• Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang

telah dipilih Panitia Seleksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian

(Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota).

2. Penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih

dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi kecuali untuk jabatan

yang serumpun.

3. Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita

Acara, Keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil

assessmen kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum

dilakukan pelantikan.

HASIL	SELEKSI	(2):



1. Penulisan makalah dengan jumlah

bobot (15% s.d. 20%);

2. Assesmen center dengan jumlah

bobot (20% s.d. 25%);

3.Wawancara dengan jumlah bobot

(30% s.d. 35%);

4. Rekam jejak dengan jumlah bobot

(15% s.d. 20%).

KOMPOSISI	PENILAIAN:



1. Tes Kesehatan dan psikologi:

• Tes kesehatan dan psikologi dapat dilakukan

bekerjasama dengan unit pelayanan kesehatan

pemerintah dan lembaga psikologi ;

• Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib

menyerahkan hasil uji kesehatan dan psikologi.

2. Pembiayaan:

• Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi

pengisian jabatan pimpinan tinggi, agar instansi pusat

dan instansi daerah merencanakan dan menyiapkan

anggaran yang diperlukan secara efisien pada DIPA

masing-masing.

TES	KESEHATAN	DAN	PEMBIAYAAN:



1. Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan (dilantik) harus diberikan

orientasi tugas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang

berwenang selama 1 (satu) bulan;

2. Status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih berasal dari instansi

luar ditetapkan dengan status dipekerjakan sesuai peraturan

perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk kepentingan

evaluasi kinerja;

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah menyampaikan

laporan pelaksanaan seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi secara

terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada:

• Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

bagi Instansi Pusat;

• Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, bagi Intansi Daerah;

• KASN melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada

Menteri PANRB.

MONITORING	DAN	EVALUASI:



1. Apabila di lingkungan internal instansi tidak terdapat aparatur sipil negara

yang memenuhi syarat sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, instansi

dapat pula menyelenggarakan pengisian:

• Jabatan Administrator tertentu yang diamanatkan oleh Undang-Undang

melalui seleksi secara terbuka dan kompetitif.

• Jabatan Administrator, Pengawas atau jabatan strategis lainnya tidak

harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif tetapi harus menerapkan

prinsip merit.

2. Pengisian JPT yang diamanatkan untuk berkonsultasi dengan pimpinan selain

PPK, dilakukan setelah proses seleksi dan mendapatkan 3 (tiga) calon

pejabat pimpinan tinggi.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menyampaikan permohonan kepada

Presiden untuk membuka kesempatan bagi nonPNS, Prajurit TNI dan

Anggota POLRI mengikuti seleksi terbuka dan kompetitif jabatan-jabatan

tertentu sesuai peraturan perundangan.

4. Calon JPT Utama dan Madya yang berasal dari Prajurit TNI dan anggota Polri

diusulkan setelah melalui sidang Wanjakti paling kurang 3 (tiga) orang calon.

LAIN-LAIN:



SYARAT	JPT	- PNS
UTAMA MADYA PRATAMA

1. memiliki kualifikasi pendidikan

paling rendah sarjana atau

diploma IV;

2. memiliki Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan

Kompetensi Sosial Kultural sesuai

standar kompetensi Jabatan yang

ditetapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan

dalam bidang tugas yang terkait

dengan Jabatan yang akan

diduduki secara kumulatif paling

singkat selama 10 (sepuluh)

tahun;

4. sedang atau pernah menduduki

JPT madya atau JF jenjang ahli

utama paling singkat 2 (dua)

tahun;

5. memiliki rekam jejak Jabatan,

integritas, dan moralitas yang

baik;

6. usia paling tinggi 58 (lima puluh

delapan) tahun; dan

7. sehat jasmani dan rohani.

1. memiliki kualifikasi pendidikan

paling rendah sarjana atau

diploma IV;

2. memiliki Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan

Kompetensi Sosial Kultural

sesuai standar kompetensi

Jabatan yang ditetapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan

dalam bidang tugas yang terkait

dengan Jabatan yang akan

diduduki secara kumulatif paling

singkat selama 7 (tujuh) tahun;

4. sedang atau pernah menduduki

JPT pratama atau JF jenjang ahli

utama paling singkat 2 (dua)

tahun;

5. memiliki rekam jejak Jabatan,

integritas, dan moralitas yang

baik;

6. usia paling tinggi 58 (lima puluh

delapan) tahun; dan

7. sehat jasmani dan rohani.

1. memiliki kualifikasi pendidikan

paling rendah sarjana atau

diploma IV;

2. memiliki Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan

Kompetensi Sosial Kultural

sesuai standar kompetensi

Jabatan yang ditetapkan;

3. memiliki pengalaman Jabatan

dalam bidang tugas yang terkait

dengan Jabatan yang akan

diduduki secara kumulatif paling

kurang selama 5 (lima) tahun;

4. sedang atau pernah menduduki

Jabatan administrator atau JF

jenjang ahli madya paling singkat

2 (dua) tahun;

5. memiliki rekam jejak Jabatan,

integritas, dan moralitas yang

baik;

6. usia paling tinggi 56 (lima puluh

enam) tahun; dan

7. sehat jasmani dan rohani.



SYARAT	JPT	– NON	PNS
UTAMA MADYA

1. warga negara Indonesia;

2. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah

pascasarjana;

3. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai

standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

4. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas

yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki

secara kumulatif paling singkat 15 (lima belas)

tahun;

5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik

paling singkat 5 (lima) tahun sebelum

pendaftaran;

6. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;

7. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan

moralitas yang baik;

8. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;

9. sehat jasmani dan rohani; dan

10. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat

dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia,

anggota Kepolisian Republik Indonesia atau

pegawai swasta

1. warga	negara	Indonesia;

2. memiliki	kualifikasi	pendidikan	paling	rendah	

pascasarjana;

3. memiliki	Kompetensi	Teknis,	Kompetensi	

Manajerial,	dan	Kompetensi	Sosial	Kultural	sesuai	

standar	kompetensi	Jabatan	yang	dibutuhkan;

4. memiliki	pengalaman	Jabatan	dalam	bidang	tugas	

yang	terkait	dengan	Jabatan	yang	akan	diduduki	

secara	kumulatif	paling	singkat	10	(sepuluh)	

tahun;

5. tidak	menjadi	anggota/pengurus	partai	politik	

paling	singkat	5	(lima)	tahun	sebelum	

pendaftaran;

6. tidak	pernah	dipidana	dengan	pidana	penjara;

7. memiliki	rekam	jejak	Jabatan,	integritas	dan	

moralitas	yang	baik;

8. usia	paling	tinggi	58	(lima	puluh	delapan)	tahun;

9. sehat	jasmani	dan	rohani;	dan

10. tidak	pernah	diberhentikan	tidak	dengan	hormat	

dari	PNS,	prajurit	Tentara	Nasional	Indonesia,	

anggota	Kepolisian	Negara	Republik	Indonesia	

atau	pegawai	swasta.



SYARAT	JPT	– PRAJURIT	TNI/ANGGOTA	POLRI
UTAMA MADYA PRATAMA

1. memiliki kualifikasi

pendidikan paling rendah

pascasarjana;

2. memiliki Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan

Kompetensi Sosial Kultural

sesuai standar kompetensi

Jabatan yang ditetapkan;

3. memiliki pengalaman

Jabatan dalam bidang tugas

yang terkait dengan Jabatan

yang akan diduduki secara

kumulatif paling singkat

selama 10 (sepuluh) tahun;

4. memiliki rekam jejak

Jabatan, integritas, dan

moralitas yang baik;

5. usia paling tinggi 55 (lima

puluh lima) tahun; dan

6. sehat jasmani dan rohani.

1.memiliki	kualifikasi	

pendidikan	paling	rendah	

pascasarjana;

2.memiliki	Kompetensi	Teknis,	

Kompetensi	Manajerial,	dan	

Kompetensi	Sosial	Kultural	

sesuai	standar	kompetensi	

Jabatan	yang	ditetapkan;

3.memiliki	pengalaman	Jabatan	

dalam	bidang	tugas	yang	

terkait	dengan	Jabatan	yang	

akan	diduduki	secara	

kumulatif	paling	singkat	

selama	7	(tujuh)	tahun;

4.memiliki	rekam	jejak	Jabatan,	

integritas,	dan	moralitas	yang	

baik;

5.usia	paling	tinggi	55	(lima	

puluh	lima)	tahun;	dan

6. sehat jasmani dan rohani.

1. memiliki kualifikasi

pendidikan paling rendah

sarjana atau diploma IV;

2. memiliki Kompetensi Teknis,

Kompetensi Manajerial, dan

Kompetensi Sosial Kultural

sesuai standar kompetensi

Jabatan yang ditetapkan;

3. memiliki pengalaman

Jabatan dalam bidang tugas

yang terkait dengan Jabatan

yang akan diduduki secara

kumulatif paling singkat

selama 5 (lima) tahun;

4. memiliki rekam jejak

Jabatan, integritas, dan

moralitas yang baik;

5. usia paling tinggi 53 (lima

puluh tiga) tahun; dan

6. sehat jasmani dan rohani.



1. Dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada;

2. Pengisian JPT tersebut harus memenuhi syarat:

• 1 (satu) satu klasifikasi Jabatan;

• memenuhi standar kompetensi Jabatan; dan

• telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

lama 5 (lima) tahun.

• kesesuaian antara kualifikasi dan kompetensi jabatan dengan

kualifikasi dan kompetensi pejabat;

• kinerja pejabat yang bersangkutan.

3. Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan dibuktikan

dengan:

• sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau

• lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh

instansi teknis.

PENGISIAN	JPT	LOWONG	MELALUI	MUTASI	(JPT	SATU	KE	
JPT	LAIN)



1. Dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi

dalam satu instansi;

2. Mutasi JPT tersebut harus memenuhi syarat:

• sesuai standar kompetensi Jabatan; dan

• telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

lama 5 (lima) tahun.

3. Dalam hal terjadi penataan organisasi Instansi Pemerintah yang

mengakibatkan adanya pengurangan JPT, penataan Pejabat Pimpinan

Tinggi dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada

oleh panitia seleksi.

4. Pengisian JPT tersebut dilakukan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur

Sipil Negara.

5. Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT dimaksud tidak memperoleh

calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai,

pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka dan kompetitif.

PENGISIAN	JPT		MELALUI	MUTASI	(JPT	SATU	KE	JPT	LAIN)



PENGAWASAN	&	REKOMENDASI
PENGAWASAN REKOMENDASI

Pengawasan pelaksanaan seleksi

terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi

Utama, Madya dan Pratama

dilakukan oleh KASN, yang meliputi

tahapan proses pengisian jabatan

pimpinan tinggi mulai dari

pembentukan panitia seleksi

instansi, pengumuman lowongan,

pelaksanaan seleksi, pengusulan

nama calon, penetapan, dan

pelantikan pejabat pimpinan tinggi.

1. Wajib ditindaklanjuti dan

dilaksanakan oleh pejabat

pembina kepegawaian dan

pejabat yang berwenang.

2. Terhadap hasil pengawasan

yang tidak ditindaklanjuti, KASN

merekomendasikan untuk

menjatuhkan sanksi terhadap

pejabat pembina kepegawaian

dan pejabat yang berwenang

yang melanggar prinsip sistem

merit sesuai peraturan

perundang-undangan.

3. Rekomendasi hasil pengawasan

KASN bersifat mengikat.



1. Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam jabatan pimpinan tinggi dapat menduduki jabatan

paling lama 5 (lima) tahun.

2. JPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja,

kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK

dan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara.

3. Setelah 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pejabat pimpinan tinggi, PPK dapat

memperpanjang masa jabatan pejabat yang bersangkutan dengan terlebih dahulu melakukan

evaluasi terhadap kinerja, kompetensi yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan

organisasi.

4. Evaluasi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang terdiri dari 1

(satu) orang dari eksternal dan 2 (dua) orang dari internal, dan dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum

masa jabatannya berakhir.

5. Untuk pejabat pimpinan tinggi utama dan madya yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi

sebagaimana tersebut pada angka 2, maka PPK melaporkan hasilnya kepada Presiden.

6. Untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi, maka PPK

menetapkan Surat Keputusan perpanjangan/pengangkatan kembali dalam jabatan tersebut.

7. Pejabat pimpinan tinggi yang tidak diperpanjang sebagaimana tersebut pada angka 4 dan 5

ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang bersangkutan.

8. Pejabat pimpinan tinggi sebagaimana tersebut pada angka 7 dapat mengikuti seleksi terbuka dan

kompetitif kembali untuk jabatan lainnya.

9. Pelaksanaan perpanjangan JPT agar dikoordinasikan dan dilaporkan kepada KASN.

PERPANJANGAN	DALAM	JPT



PEMBERHENTIAN	JPT
PEMBERHENTIAN JPT USUL

1. mengundurkan diri dari Jabatan;

2. diberhentikan sebagai PNS;

3. diberhentikan sementara sebagai PNS;

www.peraturan.go.id

4. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

5. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam)

bulan;

6. ditugaskan secara penuh di luar JPT;

7. terjadi penataan organisasi;

8. tidak memenuhi persyaratan Jabatan;

9. Mencapai batas usia pensiun dalam

jabatannya;

10. Melakukan pelanggaran disiplin berat serta

integritas dan moralitas;

11. Tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan

dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan

dan setelah 6 (enam) bulan diberikan

kesempatan tidak dapat memperbaiki

kinerjanya serta tidak lulus uji kompetensi.

12. Dalam hal yang tidak memenuhi target kinerja

adalah pejabat pimpinan tinggi yang berasal

dari non-PNS maka yang bersangkutan

diberhentikan dari JPT.

1. menteri yang mengoordinasikan

kepada Presiden bagi PNS yang

menduduki JPT utama;

2. PPK kepada Presiden bagi PNS yang

menduduki JPT madya;

3. pejabat lain kepada Presiden bagi

pejabat pimpinan tinggi madya di

lingkungan kesekretariatan lembaga

negara;

4. Menteri kepada Presiden bagi pejabat

pimpinan tinggi madya di lingkungan

lembaga nonstruktural;

5. PyB kepada PPK bagi PNS yang

menduduki JPT pratama.

6. Pemberhentian dari JPT utama dan JPT

madya ditetapkan oleh Presiden.

7. Pemberhentian dari JPT pratama

ditetapkan oleh PPK.



1. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang

telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan

pegawai ASN dikecualikan dari pengisian JPT secara

kompetitif dan terbuka setelah mendapatkan

persetujuan KASN.

2. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang

telah menerapkan sistem merit dalam pembinaan

pegawai ASN wajib melaporkan secara berkala sesuai

dengan ketetapan KASN untuk mendapatkan

persetujuan baru.

3. Pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah

Daerah yang telah menerapkan sistem merit diatur dan

ditetapkan oleh Menteri.

KEMENTERIAN/LEMBAGA	DAN	PEMERINTAH	
DAERAH	YANG	TELAH	MENERAPKAN	

SISTEM	MERIT



TERIMAKASIH



• Asep—Bandung, ketua jurusan sebagai rektor,

Kepala Biro, hanya 3 orang yg ikut calon, bukan

rekomendasi hasil seleksi, tidak menyerahkan

rekomendasi ulang—kacau—oknum pimpinan—

tidak diumumkan, seleksi untuk kasus yang sama—

bagaimana sikap ?

• Sutikno—Diklatpim 2 atau 1 dalam seleksi JPT—

tidak melihat itu—kepala biro akademik bagaimana

aturannya. Rotasi—2016 merotasi—sudah

terlanjur, apakah modelnya seperti apa ?

• Syahroni,--diserahkan kepada rektor—bagaimana ?

• Sitorus—PPPK—lancar aja kariernya==bagaimana ?,

seleksi JPT kepala Biro, waktunya bisa ?

Menyebarang tahun bisa tidak tidak ? Honor nara
sumber, honor nara sumber ?


