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Yth.
l. SekretarisiPlt. Sekretaris Unit Utama
2. Kepala Biro/Plt. I(epala Biro
3, Kepala PusatlPlt. Kepala Pusat

4. Kepala LLDikti
5. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri

Sehnbungan dengan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratam a yaitu,
1. Kepala Biro Kerja Sarna dan Hubungan Masyarakat
2. Kepala Pusat Penguatan Karakter
3. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
4. Inspektur Investigasi

di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami harapkan Saudara berkenan
menginformasikan kepatla Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansilunit ke{a Saudara
mengenai pelaksanaan seleksi terbuka dimaksud.

Inforrnasi lengkap tentang ketentuan, persyaratan dan tahapan seleksi terbuka sebagaimana
terlampir atau dapat dilihat melalui laman http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/jpt.

Atas perhatian dan kerj a sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sumber Daya Manusia,

Tembusan:

Plt. Sekretaris Jenderal

Dyah Isrnayanti
NIP I 9620430 1 9860 I 200 1

21 Juli 202t
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SELEKSI TERBUKA

JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Kemendikbudristek mengundang pegawai Negeri sipil yang
memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan:
1. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
2. Kepala Pusat Penguatan Karakter
3. Kepala Pusat Data dan Teknologi lnformasi
4. lnspektur lnvestigasi

A. PERSYARATAN

1. Persyaratan umum
a. Warga Negara Republik lndonesia
b. Berstatus Pegawai Negeri Sipil
c. Sehat jasmani dan rohani
d. Sekurang-kurangnya pernah/sedang menduduki jabatan administrator/eselon lll minimal 2

(dua) tahun atau jabatan fungsional minimal 2 tahun dalam jenjang madya dengan
kompetensi relevan dengan jabatan yang akan diisi

e. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait/relevan dengan Jabatan
yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun

f. Usia peserta pada saat pendaftaran tidak lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun 9 (sembilan)
bulan pada tanggal saat pendaftaran.

g. Pangkat minimal Pembina Tk. l, golongan ruang lV/b
h. Setiap unsur penilaian prestasi kerja PNS minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
i. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta tidak sedang

menjalani hukuman disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

j. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara (LHKpN)
k. Telah menyerahkan SPT Tahunan (tahun terakhir)
l. Mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan
m. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi

calon legislatif dari partai politik
n. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- yang ditujukan

kepada Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi pratama Kemendikbudristek.



B. TATA CARA PENDAFTARAN

1 . Pendaftaran online mulai tanggal 19-30 Juli 2021 pukul 12.00 WB, dengan mekanisme sebagai
berikut:
a. Peserta seleksi wajib memiliki alamat pos elektronik (emor'l) yang aktif
b. Peserta seleksi melakukan pendaftaran/registrasi awal secara onfine melalui laman

http://mutasi.sdm.kemdikbud.so.idliot dengan cara memasukkan NIK (Nomor lnduk
Kependudukan), nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat emoil.

c. Pendaftaran/registrasi lanjutan dilakukan dengan cara /ogin menggunakan usernome dan
possword yang dikirim oleh Sekretariat Panitia Seleki melalui pos elektronik (emol) peserta
seleksi. Tahapan registrasi lanjutan meliputi:
1) Memilih jabatan yang akan dilamar;
2) Mengisi informasi data diri pelamar dengan lengkap
3) Mengunggah hasil pindai dokumen/berkas yang dipersyaratkan sebagai berikut:

a. Pas foto ukuran 3x4 dengan besar/i/e maksimal 500 Kbyte.
b. Surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.0O0,- yang ditujukan kepada

Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (format dapat diunduh pada menu UNDUH).

c. Rekomendasi dari atasan langsung yang menyatakan kualifikasi dan kinerja yang
bersangkutan relevan dengan jabatan yang dilamar (format dapat diunduh pada menu
UNDUH)

d. Surat pernyataan persetujuan mengikuti seleksi dari pejabat pembina kepegawaian

atau pejabat eselon ll yang membidangi masalah kepegawaian

e. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

f. SK Pangkat terakhir
g. SK Jabatan terakhir
h. ljazah tertingBi

i. Penilaian Prestasi Kerja PNS dua tahun terakhir
j. Tandaterima LHKPN (bagi pejabat yang wajib mengisi LHKPN) dan SPT (tahun terakhir)
k. Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah, terdiri atas:

i. Keterangan sehat raga dari dokter umum

ii. Keterangan sehat jiwa dari dokter jiwa/psikiater

iii. Keterangan bebas narkoba yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan

laboratorium dalam 1(satu) bulan terakhir
dapat dilengkapi kemudian

l. Surat Keterangan di atas materai Rp. 10.000,- yang menyatakan tidak memiliki afiliasi

dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari
partai politik (format dapat diunduh pada menu UNDUH).

m. Surat Keterangan di atas materai Rp. 10.000,- dari atasan langsung yang menyatakan

tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang/berat, serta
tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang dalam proses pemeriksaan

pelanggaran disiplin berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 (format dapat diunduh
pada menu UNDUH).

n. Surat pernyataan bersedia ditugaskan pada jabatan yang direkomendasikan oleh
panitia seleksi.



2. khratan khusus

NO NAMA JABATAN PERSYARATAN KHUSUS

1. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan
Masyarakat

a. Kualifikasi pendidikan paling rendah
sarjana/diploma lV

b. Diutamakan memiliki pengalaman

mengelola isu strategis dan
penyampaiannya kepada pemangku

kepentingan
c. Diutamakan memiliki pengalaman

sesuai dengan bidang kerjasama dan

hubungan masyarakat
d. Memilikijejaringdengan pemangku

kepentingan
2. Kepala Pusat Penguatan Karakter a. Kualifikasi pendidikan paling rendah

sarjana/diploma lV

b. Memiliki pemahaman tentang nilai-
nilai kebangsaaan

c. Diutamakan memiliki pengalaman

bidang pengelolaan dan pelaksanaan
program pembentukan sikap mental
i nd ivid u/m asya ra kat/siswa

d. Diutarnakan mempunyai pengalaman

mengelola pesan melalui berbagai
media

3. Kepala Pusat Data dan Teknologi lnformasi a. Kualifikasi pendidikan paling rendah
sarjanafdiploma !V

b. Diutamakan memiliki pengalaman
dalam pengelolaan data dan

manajemen teknologi informasi secara

terintegrasi
c. Menguasai pengelolaan dan

pengemba ngan platform teknologi
informasi untuk pendidikan

4. lnspektur lnvestigasi a. Diutamakan kualifikasi pendidikan

Magister bidang
a ku nta nsi/a u d iti ng/hu ku m

b. Diutamakan memiliki pengalaman

minimal L0 tahun dalam bidang
pengawasan dan penanganan perkara

serta pemeriksaa n/penanganan
pengaduan berbagai penyimpangan



c.

4) Menyetujui pernyataan integritas bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah
benar;

5) Mencetak kartu peserta seleksi dan daftar riwayat hidup.
?. Penyampaian dokumen

a. Berkas lamaran tersebut harus di unggah pada laman pendaftaran dengan lengkap.
b. Pelamar mengunggah hasil pindai dokumen/berkas yang dipersyaratkan paling lambat 30 Juli

lOZt Pukul 16.00 WlB.
c. Bagi pelamar yang tidak menggunggah dokumen secara lengkap tidak akan diproses dan

dinyatakan tidak memenuhi syarat.

JADWAL KEGIATAN
Tahapan proses seleksi terbuka JPT Pratama Kemendikbudristek dilaksanakan sebagaimana tabel di
bawah ini:

NO, KEGIATAN TANGGAL*)

1. Pengu muma n
19-30 Jufi 2O2t

2 Pendaftaran dan Penerirnaan berkas Lamaran

3. Pengumuman hasil seleksi administrasi 2 Agustu s 2021;

4. Seleksi lanjutan (asesmen) dan penulisan makalah 4-6 Agustus 2021

5. Wawancara akhir 23-24 Agustus 2OZL

perubahan jadwal diumumkan pada laman http:l/mutasi.sdm ikbud.eo.ihttp

D. KETENTUAN LAIN.IAIN
1. Peserta seleksi tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan anggota Panitia Seleksi

dan/atau Sekretariat Panitia Seleksi kecuali jika diminta oleh Panitia Seleksi.
2. Panitia Seleksi hanya akan memroses lamaran bagi pelamar yang mengunggah hasil pindai

dokumenlberkas yang dipersyaratkan sesuai tata cara pendaftaran.
3. Untuk mengikuti proses seleksi ini, Peserta seleksi tidak dipungut biaya apapun.
4. Seluruh biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan proses seleksi ditanggung oleh peserta.
5. Setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi disampaikan melalui laman

http ://rn utasi.sd m. kem d i kbud.go. id/jpt
6. Apabila diketahui Peserta seleksi memberikan data/keterangan yang tidak benar, maka lamaran

tersebut dinyatakan batal.
7. Segala kerugian akibat kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung

jawab pelamar.

8. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

lpt

5 Juli 2021.

ia Seleksi,

1986011001


