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KEPALA BIDANG MUTASI, PROMOSI DAN 

INFORMASI 



Sudah berkinerja-kah kita? 



 

Sudah kompetitif-kah 
kita? 



 

Sudah kompeten-kah kita? 



KEWENANGAN 

• Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS, 
berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian PNS. Presiden juga dapat mendelegasikan 
kewenangan tersebut kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) 
dan Pejabat yang Berwenang (PyB) 

• Pendelegasian kewenangan dapat ditarik Kembali oleh Presiden 
dalam hal: 

 Pelanggaran prinsip sistem merit yang dilakukan oleh PPK; 
atau 

 Untuk meningkatkan efektifitas penyelengaraan pemerintahan 



PRINSIP DASAR MERIT SYSTEM DALAM UU ASN 



UTAMA 

 

 

 

MADYA 

PRATAMA 

ADMINSTRATOR 

PENGAWAS 

PELAKSANA 

JABATAN ADMINISTRASI 
JABATAN FUNGSIONAL 

 Utama 

 Madya 

 Muda 

 Pertama 

KEAHLIAN 

 Penyelia 

 Mahir 

 Terampil 

 Pemula 

KETERAMPILAN 

BKN 

 Pangkat : kedudukan yang menunjukan tingkatan jabatan 

JABATAN PIMPINAN TINGGI 



Persyaratan Pengangkatan Jabatan 

PENGAWAS : 

1. Berstatus PNS;  

2. Kualifikasi dan paling rendah 

diploma III atau yang setara;  

3. Integritas dan moralitas yang 

baik;  

4. Pengalaman dalam Jabatan 

pelaksana minimal 4 (empat) 

tahun atau JF yang setingkat 

dengan Jabatan pelaksana 

sesuai dengan bidang tugas 

Jabatan yang akan diduduki;  

5. Penilaian prestasi kerja 

minimal baik dalam 2 (dua) 

tahun terakhir;  

6. Memiliki Kompetensi Teknis, 

Manajerial, dan Sosial 

Kultural sesuai standar 

kompetensi; 

7. Sehat jasmani dan rohani.  

PELAKSANA 

1. Berstatus PNS;  

2. Kualifikasi dan tingkat 

pendidikan sekolah 

lanjutan tingkat atas atau 

yang setara;  

3. Mengikuti dan lulus 

pelatihan terkait dengan 

bidang tugas dan/atau 

lulus pendidikan dan 

pelatihan terintegrasi;  

4. Memiliki integritas dan 

moralitas yang baik;  

5. Kompetensi Teknis, 

Kompetensi Manajerial, 

dan Sosial Kultural 

sesuai dengan standar 

kompetensi yang 

ditetapkan; dan  

6. Sehat jasmani dan 

rohani.  

ADMINISTRATOR : 

1. Berstatus PNS;  

2. Kualifikasi dan paling rendah 

diploma IV atau S1 (kecuali 

untuk PNS daerah tertinggal, 

daerah perbatasan dan daerah 

terpencil);  

3. Integritas dan moralitas yang 

baik;  

4. Pengalaman pada Jabatan 

pengawas minimal 3 tahun 

atau JF yang setingkat dengan 

Jabatan pengawas sesuai 

dengan bidang tugas Jabatan 

yang akan diduduki;  

5. Penilaian prestasi kerja 

minimal baik dalam 2 (dua) 

tahun terakhir;  

6. Memiliki Kompetensi Teknis, 

Manajerial, dan Sosial Kultural 

sesuai standar kompetensi; 

7. Sehat jasmani dan rohani. 

8. Persyaratan dikecualikan bagi 

PNS yang mengikuti dan lulus 

sekolah kader dengan predikat 

sangat memuaskan  



Pengecualian Persyaratan 
Kualifikasi & Pendidikan 

1. PNS di daerah 
tertinggal 

2. PNS di daerah 
perbatasan 

3. PNS di daerah 
terpencil 



PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH 

• Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat administrator dan 

pejabat pengawas wajib dilantik dan diambil sumpah/janji 

menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

• Sumpah/janji Jabatan diambil oleh PPK dilingkungannya 

masing-masing 

• PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya untuk 

mengambil sumpah/janji Jabatan. 



JABATAN FUNGSIONAL 

• JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan 

pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

• JF dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan berdasarkan kesamaan 

karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. 

• Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinan 

Instansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifrkasi darr kriteria JF. 

• Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara 

langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, 

atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan 

tugas JF. 



PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL 

 

Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF 
keterampilan dilakukan melalui : 

 Pengangkatan Pertama 

 Perpindahan dari Jabatan lain;  

 Penyesuaian/inpassing 

 Promosi 



PERSYARATAN PENGANGKATAN PERTAMA 

• Berstatus PNS 

• Memiliki integritas dan moralitas yang baik. 

• sehat jasmani dan rohani; 

• berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan 
kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan (keahlian).  

• berijazah paling rendah SLTA sesuai dengan kualifikasi 
pendidikan yang dibutuhkan (keterampilan) 

• mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi 
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar 
kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; 

• nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) 
tahun terakhir; dan 

• syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. 



PERSYARATAN PENGANGKATAN DARI 
PERPINDAHAN DARI JABATAN 

• Berstatus PNS 

• Memiliki integritas dan moralitas yang baik. 

• sehat jasmani dan rohani; 

• berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifrkasi 

pendidikan yang dibutuhkan.  

• mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi 
Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; 

• memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan diduduki 
paling kurang 2 (dua) tahun; 

• nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;  

• Berusia paling tinggi : 

 a. 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli muda 

 b. 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF ahli madya; dan 

 c. 60 (enam puluh) tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah 
 menduduki JPT; 

• syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. 



PERSYARATAN PENGANGKATAN 
 MELALUI INPASSING 

• Berstatus PNS 

• Memiliki integritas dan moralitas yang baik. 

• Sehat jasmani dan rohani; 

• Berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan 

kualifrkasi pendidikan yang dibutuhkan.  

• Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF 
yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; 

• Nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) 
tahun terakhir; dan 

• Syarat lainnya yang ditetapkan oleh menteri. 



PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH 

• Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional 
wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut 
agama atau kepercayaannya kepada T\rhan Yang 

Maha Esa. 
• Sumpah/janji Jabatan diambil oleh PPK 

dilingkungannya masing-masing 

• PPK dapat menunjuk pejabat lain di lingkungannya 
untuk mengambil sumpah/janji Jabatan. 



Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 

Diatur dalam Perka Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 7 Thun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan 
dan Pegambilan Sumpah/Janji Jabatan 
Admnistrator, Jabatan Pengawas, Jabatan 
Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi. 
Sebagaimana diubah dengan Perka Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 21 Thn 2017 tentang 
Perubahan atas Perka Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 7 Thun 2017. 



PERSYARATAN PENGANGKATAN MELALU PROMOSI 

• mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, 

Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial 

Kultural sesuai standar kompetensi yang telah 

disusun oleh instansi pembina; 

• nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik 

dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 

• syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri. 



RANGKAP JABATAN 

• Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kineda 
organisasi, pejabat fungsionaldilarang rangkap Jabatan dengan JA atau 
JPT, kecuali untuk JA atau JPT yang kompetensi dan bidang tugas 
Jabatannya sama dan tidak dapat dipisahkan dengan kompetensi dan 
bidang tugas JF. 

• Pengecualian yang dimaksud dalam Pasal ini seperti: 

 a.  Jaksa yang diangkat menjadi kepala kejaksaan tinggi, wakil  kepala 
kejaksaan tinggi, kepala kej alsaan negeri, atau kepala  cabang 
kejaksaan negeri; 

 b. Perancang peraturan perundang-undangan ahli madya yang 
 diangkat menjadi Direktur Perancangan Peraturan Perundang-
 undangan ada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
 undangan; atau 

 c. Diplomat ahli utama yang diangkat menjadi Direktur Jenderal 
 Amerika Eropa 



Instansi pembina 

• Instansi pembina JF merupakan kementerian, 
lembaga pemerintah nonkementerian, atau 
kesekretariatan lembaga negara yang sesuai 
kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan 
menjadi instansi pembina suatu JF.  

• Instansi pembina berperan sebagai pengelola JF 
yang menjadi tanggung jawabnya untuk 
menjamin terwujudnya standar kualitas dan 
profesionalitas Jabatan. 



Tugas instansi Pembina 

1. menyusun pedoman formasi JF;  

2. menyusun standar kompetensi JF;  

3. menyusun juklak dan juknis JF; 

4. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian 
kualitas hasil kerja pejabat fungsional;  

5. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang 
bersifat inovatif di bidang tugas JF;  

6. menyusun kurikulum pelatihan JF;  

7. menyelenggarakan pelatihan JF;  

8. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga 
pelatihan;  

9. menyelenggarakan uji kompetensi JF; 



Lanjutan tugas instansi pembina 

10. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas JF;  

11. melakukan sosialisasi juklak dan juknis JF;  

12. mengembangkan sistem informasi JF;  

13. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok JF;  

14. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi JF;  

15. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan 
kode perilaku JF;  

16. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu 
kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh LAN;  

17. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh 
Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan tersebut; dan  

18. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka 
pembinaan karier pejabat fungsional. 



Batas Usia Pensiun 

a) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat 

administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat 

fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional 

keterampilan;  

b) 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi 

dan pejabat fungsional madya; dan  

c) 65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang 

memangku pejabat fungsional ahli utama.  

 
* Kecuali yang ditentukan Undang-Undang tersendiri 



Persyaratan JPT Pratama 

• Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma 
IV;  

• Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan 
Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan 
yang ditetapkan 

• Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait 
dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang 
selama 5 (lima) tahun; 

• Sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF 
jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun; 

• Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; 

• Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan 

• Sehat jasmani dan rohani 



 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. 

PENGISIAN JPT 



POLA KARIR JPT 

 PPK dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung 

sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, 

 Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan 

mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil 

bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari 

PNS sejak mendaftar sebagai calon. 

a. Diduduki maksimal selama 5 (lima) tahun. 

b. Pejabat yang habis masa jabatannya harus mengikuti seleksi/uji kompetensi 

kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya. 

c. Pejabat ybs harus memenuhi target kinerja yang diperjanjikan dengan atasan. 

d. Pejabat yang tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun 

pada suatu jabatan, diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk 

memperbaiki kinerjanya.  

e. Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud tidak menunjukan perbaikan kinerja, 

maka Pejabat yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi 

kembali. Dari hasil seleksi ulang tersebut Pejabat ybs dapat dipindahkan pada 

jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau ditempatkan pada 

jabatan yang lebih rendah. 



PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, 
POLA KARIER, PROMOSI DAN MUTASI 

• Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, 
kinerja dan profesionalitas PNS. 

• Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan 
bagian terintegrasi dari Sistem Informasi ASN 

• Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi 

PENGEMBANGAN KARIER 

• kejelasan dan kepastian 
karier kepada PNS 

• berdasarkan kualifikasi, 
kompetensi, penilaian 
kinerja, dan kebutuhan 
instansi pemerintah 

• Dilakukan melalui mutasi 
dan/atau promosi 

PENGEMBANGAN 
KOMPETENSI 

• Diklat, seminar, kursus, 
penataran, 
sekolah/pelatihan kader 
dan magang 

• paling kurang 20 jam 
pelajaran dalam 1 tahun  

•  Prinsip Dasar: PNS 
memiliki hak dan 
kesempatan yang sama 
didasarkan pada 
penilaian kinerja dan 
penilaian kompetensi 

• Diklat Pim (Madya, 
pratama, Administrator, 
Pengawas) 

• Diklat tingkat nasional 

POLA KARIER 

• Berdasarkan standar 
jabatan dan standar 
kompetensi jabatan 

• Pola karier nasional dan 
Instansional. 

• Berbentuk horizontal, 
vertikal dan diagonal 

• Prinsip Dasar: untuk 
menjamin keselarasan 
potensi PNS dengan 
penyelenggaraan tugas-
nya 

PROMOSI DAN MUTASI 

• Instansi  menyusun 
perencanaan mutasi 

• Atas dasar  kesesuaian 
antara kompetensi PNS 
dengan persyaratan 
jabatan, klasifikasi 
jabatan dan pola karier 

• paling cepat 2 tahun dan 
paling lama 5  tahun 

• Mutasi antar kota/kab 
dalam provinsi oleh 
Gubernur dengan 
pertimbangan BKN 

• Mutasi kab/kota antar 
provinsi oleh Mendagri 
dengan pertimbangan 
BKN 

• Mutasi prov/kab/kota ke 
pusat dan antar instansi 
pusat oleh BKN 



SISTEM INFORMASI ASN 

Sistem Informasi ASN adalah 
rangkaian informasi dan data 
mengenai pegawai ASN yang 
disusun secara sistematis, 
menyeluruh, dan terintegrasi 
dengan berbasis teknologi. 



SISTEM INFORMASI ASN 

1. Tujuan: Efisiensi, Efektivitas, Akurasi 

Pengambilan Keputusan dalam 

manajemen ASN.  

2. Sifat: Nasional dan terintegrasi antar 

instansi.  

3. Pembangunan dan pemutakhiran 

Data secara berkala.  

4. Berbasis TI yang mudah 

diaplikasikan, mudah diakses dan 

memiliki sistem keamanan terpercaya.  

5. Pengelola: BKN dan dapat 

digunakan/diakses oleh instansi terkait 

baik untuk keperluan update data 

maupun untuk pengambilan 

keputusan.  
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S E M O GA  

B E R M A N FA AT  


