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Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama dapat menyusun petunjuk
pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum di
lingkungan Kementerian Agama tahun anggaran 2017.

Sesuai dengan Nawacita dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN), diperlukan Pegawai NegeriSipil yang berkualitas dan
jumlah yang proporsional pada Kementerian Agama, maka dilaksanakan seleksi
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama yang jujur, adil, efektif,
transparan, dan profesional dengan memberikan pelayanan yang mudah, ramah,
dan cepat kepada pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil. Sejalan dengan semangat
dimaksud, kami menyusun petunjuk pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri
Sipil dari pelamar umum, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan/pelaksanaan
proses pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum di lingkungan
Kementerian Agama tahun 2017.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
kepada kita sekalian, amiin

Jakarta, September 2017
Kepala Biro Kepegawaian,

Ttd
Drs. H. Ahmadi, M.Ag.

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETAR!S JENDERAL KEMENTER!AN AGAMA,
Menimbang

a. bahwa untuk mewujudkan Nawacita dan mendukung Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), diperlukan
Pegawai Negeri Sipi! yang berkualitas dan jumlah yang
proporsional pada Kementerian Agama;
b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengadaan
Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria tertentu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b,per!u menetapkan Keputusan
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengadaan Ca!on Pegawai Negeri Sipil
Kementerian Agama dari Pelamar Umum Tahun Anggaran 2017.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor5 Tahun 2014 tentang AparaturSipi!
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 278,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5767);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 6037)
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83Tahun 2015 tentang Kementerian
Ag3ma (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor 168);

KaroHukumdan KLN
Achmad Gunaryo

KaroKepegawaian
Ahmadi

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara
Repubiik lndonesia Tahun 2016 Nomor 1495)
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria
Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipildan Pelaksanaan
Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017.
Memperhatikan : Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik lndonesia Nomor 91 Tahun 2017
tanggal 31 Ahustus 2017 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Tahun
Anggaran 2017.
M E M UTU S KAN:
Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA DARI PELAMAR
UMUM TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai
Negeri Sipil Kementerian Agama dari Pelamar Umum Tahun
Anggaran 2017 sebagaimana tercantum daiam Lampiran Keputusan
ini.

KEDUA

Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sebagai
pedoman bagi aparatur Kementerian Agama dalam melaksanakan
pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dari pelamar umum
Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017.

KETIGA

. Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2017.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal
SEKRETARIS JENDERAL,
Ttd
NUR SYAM

KaroHukumdan KLN
Achmad Gunaryo

KaroKepegawaian
Ahmadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR

TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN AGAMA
TAHUNANGGARAN 2017

BAB l
PENDAHULUAN

A. Umum
1. Sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang pengadaan Caion Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) dari peiamar umum dilakukan berdasarkan penetapan
kebutuhan PNS untuk mengisi formasi yang lowong.
2. Pengadaan CPNS harus dilaksanakan secarajujur, adil, efektif, efisien,
transparan,dan kompetitif berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, serta
tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah
3. Dalam upaya memperoleh sumber daya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
berkualitas pada Kementerian Agama, perlu dilakukan Seleksi Kompetensi
Dasar (SKD) bagi semua pelamar sesuai dengan kebutuhan jabatan dan Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB) bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi SKD.
4. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengadaan CPNS dari Pelamar UmumTahun Anggaran
2017mengatur mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, seleksi,
penetapan kelulusan, permintaan Nomor ldentitas Pegawai Negeri Sipil (NIP),
pengangkatan menjadi CPNS, penempatan, pengawasan dan pengendalian,
serta pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

B. Tujuan
Ketentuan dalam Keputusan Sekretaris Jenderalini digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan pengadaan CPNS bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan
pejabat lain pada Kementerian Agama yang secara fungsional bertanggung jawab di
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bidang kepegawaian untuk memperoleh CPNS yang memiliki kompetensi, wawasan
yang luas, potensial, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta bebas
dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta faham radikai, secara
kompetitif dan sesuai dengan kualifikasi jabatan.

C. Pengertian
Dalam Keputusan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan:
1. Pengadaan CPNS adalah proses kegiatan pengisian formasi yang lowong
dimulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, seleksi, penetapan
kelulusan, permintaan Nomor ldentitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) pengangkatan
menjadi CPNS, penempatan, pengawasan dan pengendalian, serta pelaporan,
monitoring, dan evaluasi.
2. Pelamar Umum adalah masyarakat umum yang memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan dan mendaftarkan diri secara online sebagai peserta seleksi CPNS
pada Kementerian Agama.
3. Pengangkatan menjadi CPNS adalah pelamar umum yang telah mengikuti
seleksi SKD dan SKB serta dinyatakan lulus oleh Panitia Seleksi Nasional
(Panselnas).
4. Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama Pusat adalah Tim Pelaksana
Pengadaan CPNS Kementerian Agama secara nasional yang terdiri dari Ketua,
Wakil Ketua, Sekretaris, Tim Seleksi Administrasi, Tim Pelaksana Ujian, dan Tim
Pemantauan dan Evaluasi.
5. Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama pada Satuan Kerja adalahTim
Pelaksana Pengadaan CPNS Kementerian Agama Satuan Kerja yang terdiri dari
Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Sub Tim Seleksi Administrasi, Sub Tim
Pelaksanaan Ujian, dan Sub Tim Pemantauan dan Evaluasi.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai
ASN dan Pembinaan ManajemenASN di lingkungannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menteri adalah Menteri Agama Republik lndonesia.
8. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
9.

lnspektur Jenderal adalah lnspektur Jenderal Kementerian Agama.
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D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan CPNS ini meliputi:
1. Pengadaan;
2. Pengangkatan;
3. Pengawasan dan Pengendalian;
4. Pembiayaan;
5. Pelaporan, Monitoring, dan Evaluasi.
E. Prinsip Pengadaan CPNS
Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama dilakukan
berdasarkan prinsip sebagai berikut:
1. Kompetitif, daiam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan
hasil seleksi didasarkan pada passing grade yang telah ditetapkan dan atau
nilai tertinggi dari peserta;
2. Adil, dalam arti proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama rata, tidak
ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada pilih kasih;
3. Objektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penehtuan kelulusan
didasarkan pada persyaratan dan hasil tes/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya;
4. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan tes, pengoiahan
hasil tes serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
5. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dalam arti seluruh
proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil harus terhindar dari unsur korupsi,
kolusi dan nepotisme; dan
6. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam
proses seieksi Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi pengumuman, pelamaran,
seleksi, pemberkasan, dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai
dengan pengangkatan menjadi PNS.
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BAB 11
PENGADAAN CPNS

A. Perencanaan dan Persiapan Pengangkatan CPNS
1.

Umum
Pengadaan CPNS pada prinsipnya mengacu pada ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipii
dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS.

2. Penyusunan Formasi
a. Penyusunan formasi didasarkan pada perhitungan kebutuhan pegawai
berdasarkan beban kerja per satuan kerja Kementerian Agama, yang
selanjutnya disampaikan Menteri Agama kepada MenteriPendayagunaan
Aparatur Negara (PAN)dan Reformasi Birokrasi (RB) setiap tahun anggaran
dan ditetapkan melalui persetujuan prinsip penetapan formasi yang
disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Formasi yang telah
ditetapkan kemudian didistribusikan kepada masing-masing satuan
kerjaKementerian Agama sesuai dengan skala prioritas kebutuhan;
b. Dalam proses penyusunan formasi perlu diiakukan monitoring dan evaluasi
penyusunan formasi pada satuan kerja sebagai upaya verifikasi dan validasi
perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja.
3. Pengorganisasian, Tugas, dan Tanggung Jawab, serta Mekanisme Kerja
Panitia Seleksi Pengadaan CPNS
a. Menteri membentuk panitiaSeleksi Pengadaan CPNS Pusat terdiri dari:
1) Tim Pelaksana Pengadaan CPNS Pusat terdiri dari:
a) Ketua

Sekretaris Jenderal;

b) Wakil Ketua

Kepala Biro Kepegawaian;

c) Sekretaris

Kepala Bagian Pengadaan dan
Pertimbangan Pegawai;

d) Tim Seleksi Administrasi

Kepala Bagian Data, Informasi, dan
Naskah Kepegawaian dan Anggota
sesuai kebutuhan;
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Kepala Bagian Assesmen dan Bina

e) Tim Pe!aksanaan Ujian

Pegawai dan Anggota sesuai
kebutuhan;
f) Tim Pemantauan

Kepala Bagian Mutasi; dan Anggota
sesuai kebutuhan;

g) Anggota terdiri dari

: Pengawas, pejabat fungsional, dan
pejabat pelaksana pada Biro
Kepegawaian Sekretariat Jenderal
Kementerian Agama.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pelaksana Pengadaan CPNS Pusat
sebagai berikut:
(1) Ketua
(a) bertanggung jawab terhadap seluruh kelancaran pelaksanaan
kegiatan pengadaan CPNS dari Pelamar Umum;
(b) mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pengadaan
CPNS Pelamar Umum;
(c) memimpin rapat-rapat dalam hal persiapan pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan arahan dari Menteri atau pejabat
yang ditunjuk;
(d) mengkoordinasikan penyusunan laporan akhir pelaksanaan
kegiatan; dan
(e) bertanggung jawab terhadap seluruh pertanggungjawaban
keuangan.
(2) Wakil Ketua
(a) membantu ketua da!am pelaksanaan tugas-tugasnya;
(b) memimpin rapat-rapat apabila ketua berhalangan hadir; dan
(c) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Seleksi
Administrasi, Tim Pelaksanaan Ujian, dan Tim Pemantauan.
(3) Sekretaris
(a) mengkoordinir dan bertanggung jawab atas ke!ancaran
seluruh tugas-tugas kesekretariatan;
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(b) mengkoordinirpersiapafl pelaksanaan ujian dengan sistem
computerAssisted Test (CAT) pada masing-masing satuan kerja;
(c) menyiapkan konsep Iaporan pelaksanaan kegiatan dan
laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan; dan
(d) mengkoordinir dan memantau kesiapan pelaksanaan
pengadaan CPNS Pelamar Umum.
(4) Tim Seleksi Administrasi
(a) menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan
dalam pelaksanaan pengadaan CPNS Pelamar Umum
berdasarkan tenggang waktu yang ditetapkan;
(b) memeriksa kesiapan sarana dan prasarana pelaksanaan ujian;
(c) menyiapkan bahan persyaratan pendaftaran melalui sistem
verifikasi dan validasi pendaftaran (sscn.bkn.go.id );dan
(d) menyampaikan jumlah peserta ujian kepada Tim Pelaksanaan Ujian.
(5) Tim Pelaksanaan Ujian
(a) melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak
terkait, antara lain dalam hal kesiapan mengenai jadwal
pelaksanaan, pengamanan, penentuan tempat, dan
pengawasan terhadap peserta ujian;
(b) menyusun tata tertib pelaksanaan ujian;dan
(c) mengumpulkan daftar hadir dan berita acara jumlah peserta
yang hadir dan tidak hadir dari Sub Tim Seleksi Administrasi.
(6) Tim Pemantauan
(a) melakukan pemantauan pelaksanaan ujian;
(b) melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan
kelulusan berdasarkan hasil ujian;
(c) memantau usul penetapan NIP dengan pengumuman yang
dinyatakan lulus dan diterima; dan
(d) membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan
pengadaan CPNS Pelamar Umum padasatuan kerja kepada
Ketua Tim Pelaksana Pengadaan CPNS.
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b. Rektor membentuk Tim Pelaksana Pengadaan CPNS pada Universitas Islam
Negeri(UIN) sebagai berikut:
1) Tim Pelaksana terdiri dari:
a) Ketua

: Rektor

b) Wakil Ketua

: Kepala Biro yang membidangi
kepegäwaian

c) Sekretaris

Kepala Bagian yang
membidangi kepegawaian

d) Sub Tim Seleksi Administrasi

: Kasubag

Kepegawaian, dan

Anggota sesuai kebutuhan;
e) Sub Tim Pelaksanaan Ujian

: Kasubag atau pejabat yang
ditunjuk, dan Anggota sesuai

f) Sub Tim Pemantauan

kebutuhan;
: Kasubag atau pejabat yang
ditunjuk, dan Anggota sesuai
kebutuhan;

2) Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagai berikut:
a) Ketua
(1) bertanggung jawab terhadap seluruh kelancaran pelaksanaan
kegiatan pengadaan CPNS;
(2) mengkoórdinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS;
(3) memimpin rapat-rapat dalam hal persiapan pelaksanaan kegiatan;
(4) mengkoordinasikan penyusunan laporan akhir pelaksanaan
kegiatan; dan
(5) bertanggung jawab terhadap seluruh pertanggungjawaban
keuangan.
b) Wakil Ketua
(1) membantu ketua dalam pelaksanaan tugas-tugasnya;
(2) memimpin rapat-rapat apabila ketua berhaiangan hadir; dan
(3) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Tim Seleksi
Administrasi. Sub Tim Pelaksanaan Ujian, dan Sub Tim
pemantauan.
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c) Sekretaris
(1) mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kelancaran seluruh
tugas-tugas kesekretariatan;
(2) mengkoordinir penyiapan pelaksanaan seleksi sistem CAT
dengan instansi terkait;
(3) menyiapkan konsep laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan
pertanggungjawaban keuangan kegiatan; dan
(4) mengkoordinir dan memantau kesiapan pelaksanaan pengadaan CPNS.
d) Sub Tim Seieksi Administrasi
(1) menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam
pelaksanaan pengadaan CPNS pada satuan kerja berdasarkan
tenggang waktu yang ditetapkan;
(2) menyiapkan infrastruktur pelaksanaan ujian dengan sistem CAT;
(3) mencetak kartu/tanda peserta ujian melalui sistem verifikasi dan
validasi pendaftaran (sscn.bkn.go.id ) dan memberikan kartu/tanda
peserta ujian kepada peiamar yang telah memenuhi syarat
administrasi;
(4) menyampaikan jumlah peserta ujian kepada Sub Tim
Pelaksanaan Ujian;
(5) menyiapkan daftar hadir peserta ujian; dan
(6) melakukan

pemeriksaan/pengecekan

terhadap

kesiapan

pelaksanaan ujian 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian. Jika
terdapat kekurangan, segera melaporkan kepada Tim
Pelaksanaan Pengadaan CPNS Pusat.
e) Sub Tim Pelaksanaan Ujian
(1) melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait,
antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan,
penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian;
(2) menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari Sub
Tim Seleksi Administrasi;
(3) menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
(4) membacakan tata tertib pelaksanaan ujian;
(5) mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oieh peserta;
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(6) mengumpulkan daftar hadir dari peserta; dan
(7) menandatangani berita acara jumtah peserta yang hadir dan tidak hadir;
f) Sub Tim Pemantauan
(1) meiakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan ujian;
(2) melakukan pemantauan pelaksanaan ujian;
(3) melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan
kelulusan berdasarkan hasii ujian;
(4) memantau usul penetapan NIP dengan pengumuman yang
dinyatakan lulus dan diterima; dan
(5) membuat laporan terhdap hasil pemantauan pelaksanaan
pengadaan CPNS Pelamar Umum di lingkungan masing-masing
kepada Ketua yang selanjutnya disampaikan kepada Tim
Pengadaan CPNS Pelamar Umum Pusat.
c. Rektor membentuk Tim Pelaksana Pengadaan CPNS pada lnstitut Agama
Negeri(IAIN dan IHDN) sebagai berikut:
1) Tim Pelaksana terdiri dari:
a) Ketua

: Rektor

b) Wakil Ketua

: Kepala Biro yang membidangi
kepegawaian

c) Sekretaris

Kepala Bagian yang
membidangi kepegawaian

d) Sub Tim Seleksi Administrasi

: Kasubag

Kepegawaian, dan

Anggota sesuai kebutuhan;
e) Sub Tim Pelaksanaan Ujian

: Kasubag atau pejabat yang
ditunjuk, Anggota

f) Sub Tim Pemantauan

: Kasubag atau pejabat yang
ditunjuk, dan Anggota sesuai
kebutuhan;

g

. r.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagai berikut:
a) Ketua
(1) bertanggung jawab terhadap seluruh kelancaran pelaksanaan
kegiatan pengadaan CPNS;
(2) mengkoordinasikan selunih pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS;
(3) memimpin rapat-rapat daiam hal persiapan pelaksanaan kegiatan;
(4) mengkoordinasikan penyusunan laporan akhir pelaksanaan
kegiatan; dan
(5) bertanggung jawab terhadap seiuruh pertanggungjawaban
keuangan.
b) Wakil Ketua
(1) membantu ketua dalam pelaksanaan tugas-tugasnya; dan
(2) memimpin rapat-rapat apabila ketua berhalangan hadir; dan
(3) mengkoordinasikan peiaksanaan kegiatan Sub Tim Seleksi
Administrasi, Sub Tim Pelaksanaan Ujian, dan Sub Tim
Pemantauan.
c) Sekretaris
(1) mengkoordinir •dan bertanggung jawab atas kelancaran seluruh
tugas-tugas kesekretariatan;
(2) mengkoordinir penyiapan pelaksanaan seleksi dengan sistem
CAT dengan instansi terkait;
(3) menyiapkan konsep laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan
pertanggungjawaban keuangan kegiatan; dan
(4) mengkoordinir dan memantau kesiapan pelaksanaan pengadaan CPNS.
d) Sub Tim Seleksi Administrasi
(1) menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam
pelaksanaan pengadaan CPNS pada satuan kerja berdasarkan
tenggang waktu yang ditetapkan;
(2) menyiapkan infrastruktur pelaksanaan ujian dengan sistem CAT;
(3) mencetak kartu/tanda peserta ujian melalui sistem verifikasi dan
validasi pendaftaran (sscn.bkn.go.id ) dan memberikan kartu/tanda

10

peserta ujian kepada pelamar yang telah memenuhi syarat
administrasi;
(4) menyampaikan jumlah peserta ujian kepada Sub Tim
Pelaksanaan Ujian;
(5) menyiapkan daftar hadir peserta ujian; dan
(6) melakukan

pemeriksaan/pengecekan

terhadap

kesiapan

pelaksanaan ujian 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian. Jika
terdapat kekurangan, segera melaporkan kepada Tim
Pelaksanaan Pengadaan CPNS Pelamar Umum Pusat.
e) Sub Tim Pelaksanaan Ujian
(1) melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait,
antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan,
penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian;
(2) menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari Sub
Tim Seleksi Administrasi;
(3) menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
(4) membacakan tata tertib pelaksanaan ujian;
(5) mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta;
(6) mengumpulkan daftar hadir dari peserta; dan
(7) menandatangani berita acara jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir;
f) Sub Tim Pemantauan
(1) melakukan pemantauan persiapan pelaksanaan ujian;
(2) • melakukan pemantauan pelaksanaan ujian;
(3) melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan
kelulusan berdasarkan hasil ujian;
(4) memantau usul penetapan NIP dengan pengumuman yang
dinyatakan lulus; dan
(5) membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan
pengadaan CPNS di lingkungan masing-masing kepada Ketua
yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengadaan CPNS
Pusat.
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Ketua membentuk Tim Pelaksana Pengadaan CPNS pada Sekolah Tinggi
Agama Negeri(STAIN, STAKN,STAKatN, STAHN, dan STABN) sebagai
berikut:
1) Tim Peiaksana terdiri dari:
a) Ketua

. Ketua Sekolah Tinggi

b) Wakil Ketua

: Wakil Ketua Bidang Administrasi

c) Sekretaris

: Kepala Bagian Administrasi

d) Sub Tim Seleksi Administrasi

Kepala Subbagian yang
membidangi kepegawaian, dan
Anggota sesuai kebutuhan;

e) Sub Tim Pelaksanaan Ujian

: Kepala Subbagian atau pejabat
yang ditunjuk,dan Anggota sesuai
kebutuhan;

f) Sub Tim Pemantauan

: Kepala Subbagian atau pejabat
yang ditunjuk, dan Anggota sesuai
kebutuhan;

2) Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagai berikut:
a) Ketua
(1) bertanggung jawab terhadap seluruh kelancaran pelaksanaan
kegiatan pengadaan CPNS;
(2) mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pengadaan CPNS;
(3) memimpin rapat-rapat dalam hal persiapan pelaksanaan kegiatan;
(4) mengkoordinasikan penyusunan Iaporan akhir pelaksanaan
kegiatan; dan
(5) bertanggung jawab terhadap seluruh pertanggungjawaban
keuangan.
b) Wakil Ketua
-tugasnya;
(1) membantu ketua dalam pelaksanaan tugas
(2) memimpin

rapat-rapat apabila ketua berhalangan hadir;

dan

(3) mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Tim Seleksi
Administrasi, Sub Tim Pelaksanaan Ujian, dan Sub Tim
Pemantauan.
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c) Sekretaris
(1) mengkoordinir dan bertanggung jawab atas kelancaran seluruh
tugas-tugas kesekretariatan;
(2) mengkoordinir penyiapan pelaksanaan seleksi dengan sistem
CAT dengan instansi terkait;
(3) menyiapkan konsep laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan
pertanggungjawaban keuangan kegiatan; dan
(4) mengkoordinir dan memantau kesiapan peiaksanaan pengadaan CPNS.
d) Sub Tim Seleksi Administrasi
(1) menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam
pelaksanaan pengadaan CPNS pada satuan kerja berdasarkan
tenggang waktu yang ditetapkan;
(2) menyiapkan infrastruktur pelaksanaan ujian dengan sistem CAT;
(3) mencetak kartu/tanda peserta ujian melalui sistem verifikasi dan
validasi pendaftaran (sscn.bkn.go.id ) dan memberikan kartu/tanda
peserta ujian kepada pelamar yang telah memenuhi syarat
administrasi;
(4) menyampaikan jumlah peserta ujian kepada Sub Tim
Pelaksanaan Ujian;
(5) menyiapkan daftar hadir peserta ujian; dan
(6) melakukan

pemeriksaan/pengecekan

terhadap

kesiapan

pelaksanaan ujian 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ujian. Jika
terdapat kekurangan, segera melaporkan kepada Tim
Pelaksanaan Pengadaan CPNS Pelamar Umum Pusat.
e) Sub Tim Pelaksanaan Ujian
(1) melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait,
antara lain dalam hal kesiapan mengenai pengamanan,
penentuan tempat, dan pengawasan terhadap peserta ujian;
(2) menerima daftar hadir dan tata tertib pelaksanaan ujian dari Sub
Tim Seleksi Administrasi;
(3) menyelenggarakan ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
(4) membacakan tata tertib pelaksanaan ujian;
(5) mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta;
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(6) mengumpulkan daftar hadir dari peserta; dan
(7) menandatangani berita acara jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir;
f) Sub Tim Pemantauan
(1) melakukan pemantauan persiapan pelaksanaan ujian;
(2) melakukan pemantauan pelaksanaan ujian;
(3) melakukan pemantauan terhadap pengumuman penetapan
kelulusan berdasarkan hasil ujian;
(4) memantau usul penetapan NIP dengan pengumuman yang
dinyatakan lulus;dan
(5) membuat laporan terhadap hasil pemantauan pelaksanaan
pengadaan CPNS di lingkungan masing-masing kepada Ketua
yang selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengadaan CPNS
Pusat.
4. Mekanisme Kerja Tim Pelaksana Pengadaan CPNS
a. Daiam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Sub Tim
Seleksi Administrasi, Sub Tim Pelaksanaan Ujian, Sub Tim Pemantauan,
dan para Anggota wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Konsultasi,
lntegrasi, dan Sinkronisasi di lingkungan tugas masing-masing;
b. Ketua Tim bertanggung jawab melaksanakan dan mengkordinasikan
anggotanya masing-masing serta melakukan pengawasan, bimbingan, dan
arahan bagi kelancaran pelaksanaan tugas;dan
c. Seluruh Sub Tim wajib melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan
kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
5. Pola Seleksi Penerimaan CPNS
a. Seleksi penerimaan CPNS dilakukan dengan menggunakan Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
b. SKB terdiri dari Tes Praktek Kerja (Micro Teaching) dan Wawancara.
c. Pelaksanaan SKD dilaksanakan 1 (satu) kali secara nasional yang waktu
pelaksanaannya ditetapkan oleh Menteri PAN & RB.
d. Pelaksanaan SKB dilakukan 1 (satu) kali setelah pengumuman kelulusan
SKD.
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6. Pengumuman Penerimaan
a. Pengadaan CPNS di!aksanakan seteiah mendapat penetapan formasi PNS
dari Menteri PAN dan RB;
b. Tim Pelaksana Pengadaan CPNS Pusat menginformasikan peiaksanaan
pengadaan CPNS kepada Sub Tim Pe!aksana Pengadaan CPNS Satuan
Kerja agar mengumumkan pengadaan CPNS secara online pada portal
Kementerian Agama;
c. Pengumuman penerimaan CPNS terdiri dari persyaratan pelamar, nama
jabatan yang lowong, kualifikasi pendidikan, waktu, dan alamat lamaran
ditujukan kepada Menteri Agama;
d. Dalam pengumuman harus memuat syarat:
1) pa!ing rendah berusia 18 (delapan belas) tahun pada 1 September 2017
dan paling tinggi 35 (tigapuluh lima) tahun pada tanggal 1 Desember
2017;
2) usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yangtercantum
pada ijazah yangdigunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
e. Pengumuman dilakukan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender;
f. Penerimaan surat lamaran berakhir 2 (dua) hari kalender seteiah selesai
pendaftaran on/ineditutup;
g. Surat lamaran beserta dokumensebagaimana dimaksud diterima oleh
Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama melaluai jasa pos/pengiriman
sesuai dengan alamat satuan kerja yang dilamar selambat-!ambatnya 2
(dua) harisetelah pendaftaran online berakhir, yaitu tanggal 27 September
2017 stempel possesuai dengan jadwal Panselnas;
h. Bagi pelamar yang menyampaikan berkas lamaran tidak sesuai dengan alamat
satuan kerja yang dilamar, dinyatakan batal/gugur/diskualifikasi;
i. Bagi pelamar yang menyampaikän berkas lamaran tidak sesuai dengan
alamat satuan kerja yang dilamar, dinyatakan batal/gugur/diskualifikasi.
j. Pelamar yang dinyatakan Iulus seleksi administrasi diberikan kartu peserta
selaksi melalui alamat email yang digunakan saat registrasi pelamaran.
k. Pelamar mengikuti ujian seleksi pada satuan kerja yang dilamar.
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7. Kriteria Pelamar
a. Cumlaude adalah pelamar lulusan terbaik (Cumlaude/dengan pujian) dari
perguruan tinggi yang terakreditasi A dan program studi yang terakreditasi A
pada saat lius dan dibuktikan dengan keterangan lulus cumlaude/dengan
pujian pada ijazah atau trankrip nilai.
b. Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabiltas/berkebutuhan
khusus dengan kriteria mampu melaksanakan tugas jabatan sebagai dosen.
c. Putra!Putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar dengan kriteria:
1) Menamatkan pendidikan Ml/SD, MTs/SMP, MA/SMA dan program
kesetaraan di wilayah Papua dan Papua Barat.
2) Berdasarkan garis keturuan orang tua (bapak) asli Papua yang
dibtuhkan dengan:
a) AKTE lahir yang bersangkutan
b) KTP bapak kandung
c) Surat keterangan dari kelurahan/kepala desa.
d. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana angka a,
b dan c.
8. Persyaratan Pelamar
a. Warga Negara lndonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 serta Negara Kesatuan
Republik lndonesia.
b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Swasta.
d. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri
Sipil/TNI/POLRI.
e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai poiitik.
f. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri dan program studi terakreditasi atau
Perguruan Tinggi Swasta dan program studi terakreditasi B.
g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.

1.

Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Swasta yang belum
terakreditasi sebelum berlakunya Keputusan Mendiknas Nomor
184/U/2001 tanggal 23 November 2001, harus disahkan oleh
KopertistKopertais.
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2. Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri atau Lembaga
Pendidikan Luar Negeri, harus melampirkan Surat Keputusan
Penetapan dan Penyetaraan hasil penilaian ijazah lulusan Perguruan
Tinggi Luar Negeri dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Riset dan Dikti atau Direktorat Jenderal Pendidikan lslam
Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.
h. Fotokopi ijazah yang dikeluarkan oleh:
1. Universitas/lnstitut, dilegalisasi oleh Rektor/Dekan/Pembantu atau Wakil
Dekan Bidang AkademiklDirektur Pasca Sarjana;
2. Sekolah Tinggi, dilegalisasi oleh Ketua/Pembantu atau Wakil Ketua
Bidang AkademiklDirektur Pasca Sarjana;
3. Khusus untuk pelamar lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta
(PTKS), foto kopi dapat dilegalisasi oleh:
a) Perguruan Tinggi Keagamaan lslam Swasta (PTKIS), foto kopi dapat
dilegalisasi oleh Sekretaris Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama
lslam Swasta (Kopertais).
b) Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta Lainnya, fotokopi dapat
dilegalisasi oleh Direktur yang menangani urusan pendidikan tinggi
di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Katolik, Hindu,
dan Buddha pada Kementerian Agama.
Memiiiki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk pelamar umum, disabilitas,
dan putra/putri Papua dan Papua Barat:
1. Magister/Master (S2) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima).
2. Doktor (S3) minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
j. Usia pelarnar:
1. paling rendah berusia 18 (delapan beias) tahun pada tanggal 1
September 2017 dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada
tanggal 1 Desember2O17;
2. usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum
pada ljazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
k. Bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pada
Kementerian Agama.
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9. Waktu Pendaftaran
Registrasi online melalui website:

://sscn.bkn.go.iddari tanggal 11 s.d. 25

September 2017.
10. Jadwai Peiaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Agama Tahun
2017
Kegiatan

No.

Tanggal

1. Pengumuman Penerimaan CPNS

5 s.d. 19 September

2. Pendaftaranon/ine: http:llsccn.bkn.go.id)

11 s.d. 25 September
2017

3. Pengumuman Seleksi Administrasi

30 Septewmber 2017

4. Cetak Nomor Ujiansecara Online

2 s.d 6 Oktober 2017

5. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

9 s.d. 20 Oktober 201 7

6. Pengumuman Seleksi Komptensi Dasar (CAT)

23 Oktober 2017

7. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Micro Teacing 25
dan Wawancara
8. lntegrasi Nilai SKD dan SKB

Oktober

s.d

8

Nopember 2017
11 s.d

17 Nopember

2017
9. Pengmuman Kelulusan Akhir secara Online

20 Nopember 2017

10. Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus
pada pengumuman kelulusan akhir

Desember 2017

Catatan : Apabila terjadi perubahan jadwal tahapan seieksi akan diumumkan elalui
portal http://sscn.bkn.qo.id dan http://kemenaq.qo.id

11. Tahapan Seleksi
a. Seleksi Administrasi
b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan Computer Assisted Test
dengan bobot 40%.
c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan bobot 60% yang terdiri dari:
1) Micro Teaching dengan bobot 60%
2) Wawancara dengan bobot 40%.
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12. Mekanisme Pendaftaran
a. Pendaftaran diiakukan secara

onlinemelalui website

resmi

http:llsscn.bkn.go.id untuk melakukan entry data oleh pelamar (registrasi);
b. Jika sistem aplikasi pendaftaran mengalami gangguan, pelamar dapat
melakukan pengaduan kepada BKN melaiui portal http://bkn.go.id
c. Print out kartu/tanda bukti pendaftaran/registrasi CPNS onlineTahun 2017
beserta berkas lamaran lainnya dimasukkan ke dalam amplop, dikirim
melalui jasa pos/pengiriman kepada Panitia Pengadaan CPNS dengan
alamat PO. BOX serta mencantumkan Satuan Kerja yang dituju dan jenis
ketenagaan yang dilamar pada sudut kiri atas.
13. Sarana dan Prasarana
a. Panitia Pengadaan CPNS pada satuan kerja menyiapkan tempat dan
infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan ujian dengan sistem CAT
sesuaidengan spesifikasi minimal, sebagai berikut:
1) Komputer Server (minimal 1 unit):
a) Processor lntel Pentium 4 2.4Ghz;
b) Memory2GB;
c) HDFree10GB;
d) Keyboard + Mouse 0ptic PS 2;
e) Display 1024 x 768 pixel;
f) Network Card 100 mbps;
g) uPS untuk mengantipasi PT. PLN apabila ada pemadaman listrik;
2) Komputer Client (minimal 20 unit):
a) Processor lntel Pentium 3 600Mhz;
b) Memory512MB;
c) HD Free 5 GB;
d) Keyboard + Mouse 0ptic PS 2;
e) Display 1024 x 768 pixel;
f) Network Card 100 mbps;
3) Jaringan lokal (Local Networking) menggunakan hublswitcfl dan router
sesuai standar pabrikan industri yang disesuaikan dengan jumlah client
(rnin 1/100);
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4) Jaringan lnternet 2MB;
5) Printer Laser.
b. Kesiapan tempat dan infrastruktur peiaksanaan ujian dengan sistem CAT
akan diperiksa oleh Panitia Pengadaan CPNS Pusat:
c. Sarana dan prasarana bagi pelamar penyandang cacat (disabilitas)harus
disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain:
1) Tempat pendaftaran khusus bagi penyandang cacat flsik; dan
2) Petugas pembaca bagi tuna netra.
B. Tata Cara Pendaftaran
Pengajuan Lamaran
a. Lamaran ditulis tangan sendiri dengan tinta hitam dan bermaterai serta
ditandatangani oleh pelamar ditujukan kepada Menteri Agama Republik
lndonesia (contoh Iampiran M) disertai dengan:
1) Printoutkartultanda bukti pendaftaran CPNS on//neTahun 2017;
2) Fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir sesuai dengan kualifikasi
pendidikan yang dibutuhkan;
3) Pasfoto berwarnaterbaru ukuran 3 x 4 cm dengan latar belakang warna
merah sebanyak dua lembar;
4) Fotokopi KTP yang masih berlaku;
5) Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
6) Surat Pernyataan barmaterai, bahwa dokumen yang disampaikan adalah
benar;
7) Surat pernyataan Bebas Narkoba bermaterai.
b. Pada amplop lamaran agar mencantumkan satuan kerja yang dituju dan
pekerjaan yang dilamar pada sudut kiri atas (contoh lampiran N);
c. Surat lamaran beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 di
atas, diterima oleh Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama melalui
jasa pos/pengirimansesuai dengan alamat satuan kerja yang dilamar
selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah pendaftaran online, yaitu tanggai 27
September 201 7 stempel pos sesuai dengan jadwal Pansenas;
d. Bagi peiamar yang menyampaikan berkas lamaran tidak sesuai dengan alamat
satuan kerja yang dilamar, dinyatakan batal/gugur/diskualifikasi;
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e. Bagi pelamar yang menyampaikan berkas lamaran tidak sesuai dengan
alamat satuan kerja yang dilamar, dinyatakan batal!gugur/diskualifikasi.
f.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diberikan kartu peserta
selaksi melalui alamat email yang digunakan saat registrasi pelamaran.

g. Pelamar mengikuti ujian seleksi pada satuan kerja yang dilamar.
2. Pemantauan Pendaftaran dan Seleksi Berkas
Panitia Pengadaan CPNS Satuan Kerja melaporkan pelaksanaan pendaftaran
dan hasil seleksi berkas CPNS kepada Panitia Pengadaan CPNS Pusat dengan
melampirkan rekapitulasi jumlah pelamar sesuai jenis ketenagaan yang dilamar
dan kualifikasi pendidikannya. Bagi pelamar yang tidak lulus seleksi administrasi,
panitia menyertakan alasan ketidaklulusannya.
3. Materi dan Pelaksanaan Ujian
Materi ujian terdiri dari:
a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
1) Umum
a) Materi SKD terdiri dari Tes Wawasan Kebangsaan (TWK),
Teslntelegensi Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP)
dibuat oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri;
b) Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri menetapkan standaroperating
Procedure (SOP) penyusunan materi SKD.
2) SKD dimaksudkan untuk menggali pengetahuan, keterampilan,dan
sikap/perilaku peserta ujian yang meliputiwawasan nasional, regional,
dan internasional maupunkemampuan verbal, kemampuan kuantitatif,
kemarripuanpenalaran, kemampuan beradaptasi, pengendalian diri,
semangat berprestasi, integritas, dan inisiatif;
3) Dalam penyusunan materi ujian harus tetap dijamin kerahasiaannya;
4) SKD diikuti oleh semua pelamar umum yang memenuhipersyaratan
yang ditentukan;
5) Tes Wawasan Kebangsaan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan
kemampuan

mengimplementasikan

nilai-ni1a14

(empat)

Pilar

Kebangsaan lndonesia yang meliputi:
a) Pancasila;
b) Undang Undang Dasar 1945;
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c) Bhinneka lunggai lka; dan
d) Negara Kesatuan Republik lndonesia (Sistem Tata Negara lndonesia,
baik pada pemerintah pusat maupunpemerintah daerah, sejarah
perjuangan bangsa, perananBangsa lndonesia dalam tatanan
regional maupun global, kemampuan berbahasa lndonesia secara
baik dan benar).
6) Tes lntelegensi Umum dimaksudkan untuk menilai:
a) Kemampuan verbal, yaitu kemampuan menyampaikan informasi
secara lisan maupun tulis;
b) Kemampuan numeric, yaitu kemampuan melakukanoperasi
perhitungan angka dan melihat hubungan diantaraangka-angka;
c) Kemampuan berpikir logis, yaitu kemampuan melakukanpenalaran
secara runtut dan sistematis; dan
d) Kemampuan berpikir analitis, yaitu kemampuan menguraisuatu
permasalahan secara sistematik.
7) Tes Karakteristik Pribadi untuk menilai:
a) lntegritas diri;
b) Semangat berprestasi;
c) Orientasi pada pelayanan;
d) Kemampuan beradaptasi;
e) Kemampuan mengendalikan diri;
f) Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas;
g) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;
h) Kemampuan ekerja sama dalam kelompok;
i) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasikan orang lain;
j) Orientasi kepada orang lain; dan
k) Kreativitas dan inovasi.
8) Pelaksanaan SKD
a) Pelaksanaan SKDpada Kementerian Agama diselenggarakan oleh
masing-masing satuan kerja dengan pengawasan oleh Panitia
Pengadaan CPNS Pusat dan lnspektorat Jenderal Kementerian
Agama;
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b) SKD harus diikuti oleh se!uruh pelamar umum yang memenuhi
persyaratan;
c) Pengawas

Ujian

harus

menjamin

ketertiban

dan

keamananpelaksanaan SKD;
d) Pengawas Ujian mencocokkan tanda peserta ujian dengandaftar
hadir, identitas peserta, dan orang yang bersangkutan.Peserta ujian
yang identitasnya tidak sesuai dengan tandapeserta ujian, tidak
diperkenankan mengikuti SKD;
e) Pengawas Ujian wajib membacakan tata tertib pelaksanaanSKD
kepada peserta;
f) Panitia Seleksi Nasional(PANSELNAS) mengeluarkan:
(1) hasil pengolahan SKD bagi peserta tes yang memenuhi
nilaiambang batas kelulusan
ditetapkanberdasarkan

(passing grade)

formasi,

dibuat

yang
menurut

contohsebagaimana tercantum dalam Lampiran E;
(2) hasil pengolahan SKD seluruh peserta tes berdasarkankualifikasi
formasi dibuat menurut contohsebagaimana tercantum dalam
Lampiran F.
g) PANSELNAS

menyampaikan

hasilpengolahan

sebagaimana

dimaksud pada huruf f) kepadaMenteri PAN & RB dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
h) Pengumuman Pelaksanaan SKD
(1) Pengumurnanpelaksanaan SKD dilakukan secara luas melalui
website Kementerian PAN dan RB dan diteruskan melalui Portal
kementerian Agama (http://kemenag.go.id);
(2) Pengumuman Pe!aksanaan SKD paling sedikit memuat:
(a) hari, tanggal, waktu, dan tempat pe!aksanaan ujian;
(b) membawa kartu peserta ujian dan kartu identitas;
(c) pakaian/seragam yang digunakan saat ujian;
(d) a!amat dan PO BOX satuan kerja.
(3) Pengumuman melaiui Portal Kementerian Agamadilakukan paling
singkat 7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan ujianSKD.
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i) Prinsip Keiulusan
(1) Prinsip penentuan kelulusan peserta seleksi didasarkan pada nilai
ambang batas kelulusan (passing grade);
(2) Nilai ambang batas kelulusan (passing grade) untuk wilayah
tertentu dan jabatan spesifik/langka dan tidak diminati dapat
diberikan afirmasi, antara lain seperti: lnstruktur Penerbang,
Rescuer, Anak Buah Kapal, Pengamat Gunung Api, Penjaga
Menara Suar, dan Dokter Spesialis ditetapkan dengan Keputusan
Menteri PANRB;
(3) Apabila peserta seleksi memperoleh nilai seleksi kompetensi
dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai
yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik
pribadi, tes intelegensia umum dan tes wawasan kebangsaan;
(4) Penetapan dan pengumuman terhadap peserta se!eksi yang
dinyatakan luius harus sesuai dengan jumlah formasi pada
masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana
ditetapkan oleh Menteri PANRB;
(5) Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian namun tidak memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat
Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan surat keputusan
pengangkatan yang bersangkutan sebagai calon pegawai negeri
sipil.
j) Pengumuman Hasil SKD
(1) Penentuän

kelulusan

pelamar

umum

yang

SKDditetapkan berdasarkan nilai ambang batas

mengikuti
(passing

grade)kelulusan yang ditetapkan oleh Menteri PAN & RB
ataspertimbangan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan
Tinggidengan memperhatikan pendapatdari Konsorsium
Perguruan Tinggi Negeri;
(2) Pengumuman hasil SKD dilakukan oleh Menteri PAN &
RBberdasarkan nilai hasil ujian yang diolah oleh
KonsorsiumPerguruan Tinggi Negeri yang memuat instansi,
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nama, tanggallahir, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja,
danelemen lain yang diperlukan;
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (1) dilakukan
melalui website Kementerian PAN & RB (:// menpan.go.id);
(4) Menteri PAN & RB menyampaikan hasil SKD yang
telahdiumumkan sebagaimana dimaksud huruf (2) kepada Menteri
Agama untuk diumumkankembali di lingkungan Kementerian
Agama;
(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (3)dilakukan
melalui PortalKementerian Agama (http://kemenag.go.id).
b. SóleksiKompetensi Bidang (SKB)
1) Umum
a) SKB

dimaksudkan

untuk

mengukur

kemampuan

dan/atauketerampilan peserta ujian yang berkaitan dengan
kompetensi jabatan atau pekerjaan;
b) Dalam menyusun materi soal SKB terdjri dari Tes Praktek (Micro
Teaching) dan Wawancara.
2) Pengumuman Pelaksanaan SKB
Pengumuman pelaksanaan SKB dilakukan menurut ketentuan.
3) Pelaksanaan SKB
a) Pelaksanaan SKB di lingkungan Kementerian Agama
diselenggarakan oleh masing-masingsatuan kerjayang ditunjuk
menurut ketentuan dengan pengawasan oleh Panitia Pengadaan
CPNS Pusat, lnspektorat Jenderal Kementerian Agama, dan unit
eslon l Kementerian Agama Pusat; dan
b) SKB dilakukan dengan menggunakan metode Tes Praktek (Micro
Teaching) dan Wawancara.
4) Pengolahan Hasil SKB
a) Pengolahan hasil SKB dilakukan oleh Menteri atau pejabat lain yang
d itu nj u k;
b) Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan kriteria penilaian
dan bobot masing-masingjenis SKB tersebut secara objektif dan
terukur, dituangkan dalam Keputusan Menteri sebagai dasar
danpedoman penilaian SKB;
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c)

Untuk menjamin objektifitas penilaian hasil ujianSKB,pengolahannya
dengan menggunakan komputer;

d) Pengolahan hasil ujian paling kurang harus disaksikanoleh
lnspektorat Jenderal dan hasilnya disampaikan kepada Panitia
Seleksi Nasional (Panselnas) untuk diproses dan diumumkan.
5) Penetapan Kelulusan
a) Penetapan hasil ujian seleksi SKB dilakukan oleh Menteri atau
pejabat lain yang ditunjuk berdasarkanurutan dari peringkat tertinggi
sesuai dengan jumlah formasi yang ditetapkan, kecuali untuk formasi
khusus;
b) Hasil SKB berdasarkan urutan dari peringkat tertinggi sesuaidengan
jumlah dan kualifikasi formasi yang ditetapkan,dijadikan dasar untuk
menentukan pelamar yangdinyatakan lulus seleksi;
c) Penetapan kelulusan ujian seleksi oleh Panselnas dan selanjutnya
dituangkan dalam keputusan Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk
sebagai dasar pengumuman.
6) Pengumuman Hasil Seleksi
a) Pengumuman hasil ujian seleksi dilakukan oleh Menteri atau
pejabatlain yang ditunjuk yang memuat nama peiamar
umum,tanggal lahir, nomor ujian, jabatan, kualifikasi pendidikan, unit
kerja, dan elemen lain yang diperlukan;
b) Pengumuman

hasil

ujian

seleksi

dilakukan

melalui

PortalKementerian Agama (kemenag.go.id );
C. KETENTUANLAIN.
a. Bagi seluruh pelamar yang lulus Seleksi Administrasi wajib mengikuti Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD).
b. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)wajib
mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan secara peringkat tidak
melebihi 3 (tiga) kali alokasi yang dibutuhkan pada jabatan.
c. Berkas lamaran yang telah masuk, menjadi milik Panitia Pengadaan CPNS
Kementerian Agama dan tidak dapat diambil kembali.
d. Seluruh proses pengadaan CPNS Kementerian Agarna tidak dipungut biaya.
e. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
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f. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang
menjanjikan dapat membantu kelulusan daiam setiap tahapan seleksi dengan
keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
g. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS dapat
menghubungi Call Center Panitia pada hari Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d.
16.00 WIB, melalui:
1) Telepon (021) 3802800 (ext 231)
2) SMS di Nomor 0813 1883 9923
3) Whatsapp di Nomor 0813 1905 9008
4) FAQ di portal ://kemenaq.qo.id

Bab 111 . ..
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BAB 111
PENGANGKATAN MENJADI CPNS

A. Pemanggilan
1. Pemberitahuan pelamar umum yang dinyatakan lulus ujian danditerima,
disampaikan secara tertulis melalui surattercatat palinglambat 5 (lima) hari kerja
setelah tanggal pengumuman. Dalampemberitahuan tersebut harus dicantumkan
bahan kelengkapan yangharus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan CPNS
dan jadwalkehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan
tempatyang ditentukan;
2. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan bagi pelamar umum yangdinyatakan
lulus dan diterima, paling lama 12 (dua belas) hari kerjasejak tanggal pengiriman
surat tercatat;
3. Dalam menetapkan kehadiran untuk melengkapi berkas lamaranpengangkatan
CPNS, harus memperhitungkan letak geografis alamatyang dituju dan
ketersediaan waktu untuk paling lama 6 (enam) harikaiender;
4. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan pada angka 2dan angka 3
di atas tidak dapat dipenuhi atau tidak dapatmelengkapi berkas yangdibutuhkan,
maka yang bersangkutandianggap tidak memenuhi syarat.
B. Persyaratan Administrasi
Setiap pelamar umum yang dinyatakan lulus dan diterima untukdiangkat menjadi
CPNS wajib mengajuk,an:
1. Surat lamaran ditujukan kepada Menteri Agama ditulis tangandengan tinta hitam
dan ditandatangani serta bermaterai 6.000,-;
2. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yangberwenang sesuai
dengan kualifikasi pendidikan dan tugas yang ditetapkan;
3. Pasfoto terakhir berwarna dengan latar belakang warna merah ukuran 3 x 4 cm
sebanyak 5 (lima) lembar, denganmenuliskan nama dan tanggal lahir dibalik
pasfoto tersebut;
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4. Daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangan sendiri memakaihuruf
kapital!balok dan tinta hitam, serta telah ditempel pasfotoukuran 3 x 4 cm, sesuai
dengan Lampiran G yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Sekretaris Jenderal ini. Dalam kolom riwayat pekerjaan agar
diisipengalamanpekerjaan yang dimiliki;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Polisi
Resort (Polres);
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Puskesmas/Rumah Sakit
Pemerintah (cacat fisiktidak berarti tidak sehat jasmani);
7. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,psikotropika,
prekursor, dan zat adiktif (NAPPZA) lainnya dari unit pelayanankesehatan
pemerintah dengan melampirkan hasil uji pemeriksaan laboratorium;
8. Surat pernyataan sesuai dengan Lampiran HKeputusan Sekretaris Jenderal ini,
berisi tentang:
a. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
b. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaansendiri atau
tidak dengan hormat sebagai Calon PegawaiNegeri/Pegawai Negeri atau
diberhentikan tidak dengan hormatsebagai pegawai BUMN/BUMD dan
pegawai swasta;
c.

tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri/Pegawai Negeri;

d. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik lndonesia atau negara lain
yang ditentukan oleh Pemerintah; dan
e. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
C. Pemeriksaan Kelengkapan
Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dilakukan oleh
PPK atau pejabat lain yang ditunjuk, dengan ketentuan:
1. Penerimaan berkas persyaratan administrasi dilaksanakan sesuai jadwal yang
ditentukan dalam pengumuman;
2. Kepala Biro Kepegawaianatau pejabat lain yang ditunjuk melakukan penelitian
kelengkapanberkas persyaratan administrasi dan keabsahan sesuai
denganketentuan yang berlaku, mengenai:
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a. Keabsahan surat lamaran;
b. Kualifikasi pendidikan/ljazah yangdimiliki harus sesuai dengan tugas jabatan,
dengan ketentuan:
1) ljazah yang diakui/dihargai adalah ijazah yang diperoleh dariSekolah
atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau ljazah yangdiperoleh dari
Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta yangtelah terakreditasi dan/atau
telah mendapat ijin penyelenggaraandari Menteri yang
menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang pendidikan atau
pejabat lain yangberdasarkan peraturan perundang-undangan
berwenangmenyelenggarakan pendidikan;
2) Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi
sebelum berlakunya Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tanggal
23 November 2001, harus disahkan oleh Kopertis/Kopertais dan
3) ljazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luarnegeri harus
mendapat penetapan penyetaraan dari PanitiaPenilaian ljazah Luar
Negeri kementerian yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidangpendidikan; dan
4) Kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto yangbersangkutan,
apakah telah sesuai dengan nama dan tanggallahir pada berkas lainnya.
c.

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;

d. Kebenaran data dalam daftar riwayat hidup yang bersangkutan,antara
lainuntuk mengetahui apakah telah ditulis sesuai denganijazah, surat
pernyataan, bukti pengalaman kerja, dansebagainya;
e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang
berwajib/POLRI; dan
f. Surat keterangan tidak mengkonsumsi!menggunakan narkotika,psikotropika,
prekursor dan zat adiktif lainnya (NAPPZA) dari unitpelayanan kesehatan
pemerintah dengan melampirkan hasil uji perneriksaan laboratoriuni.
Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut dalam huruf asampai dengan
huruf f tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan
permintaan NIP-nya.
3. Pemisahan berkas persyaratan administrasi yang memenuhi syaratdan yang
tidak memenuhi syarat serta berkas yang belum lengkap diberi tanda/kode yang
berbeda, dengan ketentuan:
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a. Berkas lamaran yang memenuhi persyaratan administrasidisiapkan sebagai
bahan penyampaian usuian penetapan NIP;
b. Berkas lamaran yang bahannya belum lengkap akan diinformasikan kepada
yang bersangkutan melalui satuan kerja untuk memenuhi kelengkapan
administrasi yang belum terpenuhi tersebut dengan batas waktu yang
ditentukan;
c. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan administrasidikembalikan
kepada yang bersangkutan dan tidak dapatdiusulkan permintaan NIP-nya.
4. Pelamar umum yang telah dinyatakan lulus dan diterima
kemudianmengundurkan diri atau meninggal dunia, PPKlMenteri/Pejabat yang
ditunjuk segera melaporkankepada Kepaia Badan Kepegawaian Negara dengan
melampirkan suratpengunduran diri yang bersangkutan atau surat
keteranganmeninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa setempat;
5. Untuk menggantikan pelamar umum yang mengundurkan diri ataumeninggal
dunia, PPK mengambil nama pelamar umum urutanselanjutnya dari peringkat
tertinggi SKB sesuai lowongan forrnasijabatan dan ditetapkan dengan
Keputusan PPK serta diumumkankepada masyarakat melalui portalKementerian
Agama (www.kemenag.go.id );
6. Keputusan PPK terhadap pengganti pelamar umum yangmengundurkan diri atau
meninggal dunia disampaikan kepadaKepala Badan Kepegawaian Negara.
D. Penyampaian Usul Penetapan NIP
1. PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah memeriksa berkaspersyaratan
administrasi pelamar umum, menyampaikan usulpermintaan NIP CPNS dengan
surat pengantar beserta daftarnominatifnya secara kolektif rangkap 5 (lima)
kepada Kepåla BadanKepegawaian Negara dibuat menurut contoh
sebagaimana tercantumdalam Lampiran l dan Lampiran J yang
merupakanbagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal;
2. Usul permintaan NlP CPNS sebagaimana dimaksud angka 1 dengan
melampirkan:
a. 4 (empat) rangkap usul penetapan NIP CPNS yang dibuat menurutcontoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal, dengan tanda tangan asli
olehpejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk dandibubuhi
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stempel/cap dinas, serta setiap lembar usul penetapanNlP CPNS
ditempelkan pasfoto 3 x 4 cm;
b. 1 (satu) lembar fotokopi sah keputusan PPK tentang PenetapanFormasi
Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran berjalan;
c. 1 (satu) lembar fotokopi sah ijazah sesuai dengankualifikasi pendidikan dan
tugas yang ditetapkan;
d. 1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangansendiri memakai
huruf kapital/balok dan tinta hitam, serta telahditempel pasfoto ukuran 3 x 4
cm, sesuai dengan LampiranG Keputusan Sekretaris Jenderal;
e. 1 (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan Lampiran HKeputusan
Sekretaris Jenderal, yang berisitentang:
1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
2) tidak pernah diberhentikan dengan b.ormat tidak ataspermintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai calonPegawai Negeri Sipil/Pegawai
Negeri Sipil atau diberhentikan tidakdengan hormat sebagai Pegawai
BUMN/BUMD atau Pegawaiswasta;
3) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil /PegawaiNegeri
Sipil;
4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik lndonesiaatau negara
lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
5) tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan olehpihak yang
berwajib/POLRl;
g. Surat keterangan sehatjasmani dan rohani dari Dokter;
h. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,psikotropika,
prekursor, dan zat adiktif lainnya (NAPPZA) dari unitpelayanan kesehatan
pemerintah dengan melampirkan hasil uji pemeriksaan laboratorium; dan
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i. surat pernyataan dari pejabat struktural eselon 11 yang akanmenerima
penempatan CPNS pada unit kerja di lingkungannyasesuai dengan formasi
yang ditetapkan untuk yangbersangkutan, dibuat menurut contoh
sebagaimana tercantumdalam Lampiran L yang merupakan bagian
tidakterpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal.
E. Penetapan NIP
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjukmemeriksa
data pelamar umum yang diusulkan penetapan NIP-nyaoleh PPK sebagai
berikut:
a. mencocokkan data pelamar umum yang dinyatakan lulus SKD dan SKB;
b. mengecek kesesuaian antara data pelamar umum denganlowongan formasi
jabatan pelamar umum yang telah ditetapkan oleh Menteri PAN & RB.
2. Penetapan NIP dilakukan melalui perneriksaan dan penelitianterhadap
persyaratan dan kelengkapan administrasi, meliputi:
a. Daftar nominatif pelamar umum yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai
CPNS dan telah diumumkan oleh PPK;
b. 5 (lima) rangkap surat pengantar usul penetapan NIP CPNSbeserta daftar
nominatif kelulusan yang dibuat sesuai denganketentuan yang berlaku;
c. 4 (empat) rangkap formulir penetapan NIP (disediakan BKN)yang telah diisi
sesuai dengan data yang diperlukan, dan setiaplembar formulir ditempelkan
pasfoto ukuran 3 x 4 cm dengantandatangan asli oleh pejabat yang
berwenang atau pejabat lainyang ditunjuk serta dibubuhi stempel/cap dinas;
d. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan PPK tentang PenetapanFormasi
Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran yang bersangkutan;
e. 1 (satu) lembar fotokopi ijazah yang telah dilegalisir sesuaidengan ketentuan
yang berlaku;
f.

1 (satu) set daftar riwayat hidup yang ditulis dengan tangansendiri memakai
huruf kapital/balok, tinta hitam danditandatangani serta telah ditempel
pasfoto ukuran 3 x 4 cm,sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 1 1
Tahun 2002;
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g. 1 (satu) lembar surat pernyataan sesuai dengan KeputusanKepala BKN
Nomor 1 1 Tahun 2002, yang berisi tentang:
1) tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena
melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
2) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri
atau tidak dengan hormat sebagai CalonPegawai Negeri Sipil/Pegawai
Negeri Sipil atau diberhentikan tidak denganhormat sebagai pegawai
BUMN/BUMD atau pegawai swasta;
3) tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri
Sipil;
4) bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik lndonesiaatau negara
lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
5) tidak menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.
h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh pihakyang
berwajib/POLRI;
Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Dokter;
j.

Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika,psikotropika,
precursor, dan zat adiktif lainnya (NAPPZA)dari unitpelayanan kesehatan
pemerintah dengan melampirkan hasil uji pemeriksaan laboratorium; dan

k. Surat pernyataan dari pejabat struktural eselon 11 yang akanmenerima
penempatan CPNS pada unit kerja di (ingkungannyasesuai dengan formasi
yang ditetapkan untuk yang bersangkutan,dibuat menurut contoh
sebagaimana tercaptum dalam LampiranL yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dariKeputusan Sekretaris Jenderal.
3. Pemeriksaan kelengkapan administrasi
a. Memeriksa kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud padaangka 1 dan
angka 2;
b. Memeriksa kualifikasi pendidikan/ljazah yang dimilikiharus sesuai dengan
tugas/pekerjaan, dengan ketentuan:
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1) ljazah yang diakui!dihargai adalah ijazah yang diperoleh dariSekolah dan
Perguruan Tinggi Negeri dan/atau ljazah yangdiperoleh dari Sekolah
atau Perguruan Tinggi Swasta yangtelah diakreditasi dan/atau telah
mendapat ijinpenyelenggaraan dari Menteri yang menyelenggarakan
urusanpemerintahan di bidang pendidikan atau pejabat lain
yangberdasarkan

peraturan

perundang-undangan

berwenangmenyelenggarakan pendidikan;
2) Bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Swasta yang belum terakreditasi
sebelum berlakunya Keputusan Mendiknas Nomor 184/U/2001 tanggal
23 November 2001, harus disahkan oleh Kopertis/Kopertais;
3) ljazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri harus
mendapat penetapan penyetaraan dari PanitiaPenilaian ljazah Luar
Negeri Kementerian Pendidikan danKebudayaan.
c. Mencocokkan kebenaran nama dan tanggal lahir dibalik pasfoto yang
bersangkutan, apakah telah sesuai dengan nama dantanggal lahir pada
berkas lainnya; dan
d. Mencocokkan kebenaran data dalam daftar riwayat hidup
yangbersangkutan, antara lain untuk mengetahui apakah telah ditulissesuai
dengan ijazah, surat pernyataan, bukti pengalaman kerja,dan sebagainya.
4. Hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap usul penetapan NIP dari instansi
pusat dan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:
a. Usul penetapan NIP yang memenuhi syarat (MS) administrasi, ditetapkan
NIP-nya;
b. Usul penetapan NIP yang bahannya tidak lengkap (BTL),dikembalikan
dengan surat pemberitahuan ke instansi yangbersangkutan untuk dilengkapi;
dan
c. Usul penetapan NIP yang tidak memenuhi syarat (TMS),dikembalikan
dengan surat pemberitahuan ke instansi yangbersangkutan disertai dengan
alasannya.
F. Keputusan Pengangkatan Sebagai CPNS
1. Pelamar umum yang memenuhi persyaratan administratif diberikan NIP oleh
Kepala Badan Kepegawaian Negara.
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2. PPK atau pejabat lain yang ditunjuk setelah menerima penetapan NIP,paling
lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja setelah diterimanya NIP,menetapkan
keputusan pengangkatan CPNS.
3. Keputusan pengangkatan CPNS tersebut, disampaikan langsungkepada yang
bersangkutan dan tembusannya kepada Kepala BadanKepegawaian Negara
dan pejabat lain sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat
25 (dua puluh lima)hari kerja sejak ditetapkan.
4. CPNS yang telah menerima keputusan pengangkatan CPNS tersebut,paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanyakeputusan tersebut
harus melapor kepada pimpinan unit kerja yangbersangkutan untuk
melaksanakan tugas. Apabila dalam bataswaktu yang telah ditentukan tidak
melapor, maka yang bersangkutandiberhentikan dengan hormat sebagai CPNS,
kecuali bukan karenakesaiahannya.
5. Apabila ada yang mengundurkan diri atau meninggal dunia,penyelesaiannya
dilakukan sebagai berikut:
a. Bagi yang telah ditetapkan NIP-nya, tetapi belum ditetapkankeputusan
pengangkatannya sebagai CPNS, PPK segeramelaporkan kepada Kepala
Badan Kepegawaian Negara denganmelampirkan surat pengunduran diri
yang bersangkutan atausurat keterangan meninggal dunia dari Kepala
Kelurahan/KepalaDesa setempat untuk dilakukan pembatalan NIP oleh
Kepala BadanKepegawaian Negara;
b. Jika hal tersebut terjadi setelah ditetapkan keputusanpengangkatan CPNS
dan belum/telah melaksanakan tugas, niakaditetapkan keputusan
pemberhentian yang bersangkutan sebagaiCPNS, dan tembusannya segera
disampaikan keada Kepala BadanKepegawaian Negara;dan
c. Formasi yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf a danhuruf b tidak
dapat dipergunakan dalam tahun anggaran yangbersangkutan, tetapi dapat
diperhitungkan pada penetapan formasitahun anggaran berikutnya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
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G. Penugasan/Penempatan
1. CPNS ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang ditentukan sesuai dengan
formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan.
2. Paling !ambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejakditerimanya
keputusan pengangkatan sebagai CPNS, yangbersangkutan wajib melapor pada
satuan unit organisasi danmelaksanakan tugasnya.
3. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dibuat oleh PPK atau pejabat
lain yang ditunjuk paling lambat 60 (enam puluh) harikalender setelah yang
bersangkutan secara nyata telah melaksanakantugas.
4. SPMT ditetapkan tidak boleh berlaku surut dari tanggal penetapankeputusan
pengangkatan menjadi CPNS.
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BAB lV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

A. Menteri membentuk Tim Pengawas Peiaksanaan Pengadaan CPNS yang diketuai
oleh Inspektur Jenderal yang anggotanya ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.
B. Tim Pengawas Pelaksanaan Pengadaan CPNS mempunyai tugas antara lain:
1. Melakukan pengawasan pelaksanaan terhadap proses pengadaan CPNS di
lingkungan Kementerian Agama, mulai dariproses pengumuman, pelamaran,
pelaksanaan seleksi,penetapan pengumuman hasil seleksi, proses penetapan
NIP, danpenempatan pegawai;
2. Menjamin pelaksanaan pengawasan pengadaan CPNS di Iingkungan
Kementerian Agama berlangsungsecara objektif, transparan, bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme,dan tidak dipungut biaya;dan
3. Melaporkan hasil pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan
Kementerian Agama kepadaMenteri Agama setelah proses pengangkatan
menjadi CPNS.
C. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada hurufB,antara lain
dilakukan melalui pengawasan/pemantauan terhadap:
1. Rencana Pelaksanaan Seleksi, meliputi kegiatan:
a. Mengawasi/memantau pengumuman penerimaan CPNS;
b. Mengawasi/memantau kesiapan dan pengamanannya.
2. Pelaksanaan seleksi;
3. Penetapan kelulusan dan pengumuman hasil seleksi.
4. Penetapan NIP, meliputi kegiatan mengawasi/memantau penyampaian nota
persetujuan penetapan NlP kepada PPK.
5. Pengangkatan CPNS, meliputi pemantauan penetapan keputusan CPNSdan
penyerahannya kepada yang bersangkutan.
D. lnformasi atau reaksi/pengaduan resmi masyarakat terhadap pelaksanaanseleksi
penerimaan CPNS.
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BABV
PEMBIAYAAN
A. Biaya untuk pelaksanaan pengadaan CPNS dibebankan pada APBN yang meiekat
pada Daftar lsian PelaksanaanAnggaran (DIPA) masing-masing satuan kerja.
B. Pembayaran gaji CPNS dibebankan pada APBN.
BAB Vl
PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI
A. Seluruh tim menyampaikan laporan pelaksanaan pengadaan CPNS kepada Menteri
seteiah pengangkatan menjadi CPNS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
B. Tim Pengawas Pelaksanaan Pengadaan CPNS wajib menyampaikan laporan hasil
pengawasan pelaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan Kementerian Agama
kepada Menteri Agama setelah proses pengangkatan menjadi CPNS.
C. Menteri menyampaikan laporan peiaksanaan pengadaan CPNS di lingkungan
Kementerian Agama kepada Menteri PAN & RB dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara setelah pengangkatan menjadi CPNS.
D. Tim Pelaksana Pengadaan CPNS Pusat melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pengadaan CPNS di seluruh satuan kerja Kementerian.
BAB Vll
PENUTUP
Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan CPNS
Kementerian Agama dari Pelamar Umum Tahun Anggaran 2017 ini dibuat untuk
dijadikan pedoman bagi seluruh aparatur Kementerian Agama dalam melaksanakan
pengadaan CPNS pada masing-masing Satuan Kerja. Apabila diperlukan, pimpinan
Satuan Kerja dapat .menetapkan petunjuk teknis tersendiri yang mengatur teknis
operasional penyelenggaraan pengadaan CPNS yang disesuaikan dengan kondisi
lingkungan kerja masing-masing, namun tidak boleh bertentangan dengan Keputusan
Sekretaris Jenderal.

SEKRETARIS JENDERAL,

NUR SYAM
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KARTU PESERTA (JJIAN CPNS TAHUN
Nama
Alamat
lnstansi yang dilamar
Nomor Peserta

**)Kode

Nama Jabatan yang dilamar

***
)Kode

Jenjang/Strata Pendidikan Pelamar
Hari/tanggal

/
****)Kode

Tempat Tes
Waktu

: Pukul

s.d

Pas foto
Peserta

Tim Pengadaan CPNS Tahun
Satuan Kerja *****)

3x4

NIP.
Catatan:
,
Saat pelaksanaan pengisian/ujian harap membawa alattulis
Tulislah lnstansi yang dilamar
Tulislah nama jabatan yang dilamar
Tulislah jenjang/strata pendidikan pelamar
Tulislah tempat tes
Tulislah tahun dan namaSatuan Kerja
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Lampiran B
DAFTAR HADIR UJIAN CPNS TAHUN
Satuan Kerja *)

Kode Soal

Tempat Tes

Ruang

Pengisian Mata Ujian
No.
U rut

Nomor Peserta

Nama Peserta

1

. Tanda Tangan
1

2

2

3
4
5

3
.

4

.

6

5
.:
6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

.

12

13

13

Dst
Petunjuk

: 1.
2.

Dst
Pengawas ruang memeriksa Nomor dan Nama Peserta sesuai dengan
kartu peserta ujian
Pengawas ruang menyilang Nama Peserta yang tidak hadir pada kolom
tanda tangan

Jumlah Peserta yang Seharusnya Hadir
Jumlah Peserta yang Hadir
- Jumlah Peserta yang Tidak Hadir

:
:

(
(
(

) orang
) orang
) orang
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Lampiran C

TATA TERTIB PESERTA UJIAN
CPNS TAHUN
1. Peserta wajib membawa Kartu Peserta Ujian serta menunjukkannya kepada panitia.
2. Peserta harus duduk pada tempat ujian yang telah ditentukan.
3. Selama ujian berlangsung, peserta dilarang:
a. Membawa buku, kalkulator, alat komunikasi atau alat lainnya yang dapat
mengganggu ketenangan pengisian ujian;
b. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
c. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta;
d. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada orang lain tanpa seizin panitia;
e. Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia ujian;
f. Merokok dalam ruangan ujian.
4. Peserta wajib:
a. Mengerjakan soal ujian yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu;
b. Mengisi daftar hadir peserta yang telah disediakan.
5. Peserta yang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit setelah dimulainya ujian,
tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
6. Peserta diperbolehkan menjawab soal ujian setelah mendapat perintah dari panitia.
7. Peserta yang telah selesai menjawab soal ujian sebelum waktu ujian usai, dapat
meninggalkan tempat ujian.

Panitia,
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Lampiran D
BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN
CPNS TAHUN .
1. Hari/tanggal
2. Waktu
3. Mata Ujian
4. TempatJruang
5. Unit Kerja Penyelenggara
6. Jumlah Peserta
a. Peserta yang hadir
b. Peserta yang tidak hadir
7. Pelaksanaan Ujian, hal-hal yang

.
:
.
perlu dilaporkan:

Pengawas l,

(

Pengawas 11,

)
NIP.

orang
orang
orang

(

)
NIP.
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Lampir E
DAFTAR PESERTA TES YANG MEMENUHI NILAI AMBANG BATAS
(PASS!NG GRADE)
Satuan Kerja *)
No.
1
2
3
4
5
dst

Nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

No. Peserta
999999999

TGL LAHIR
99-99-99

99
-

Jenis Formasi :**)
1
2
3
4
5
dst
Jenis Formasi :**)
1
2
3
4
5
dst
Jenis Formasi :**)

4

Lampiran F
DAFTAR PERINGKAT NILAI SELURUH PESERTA TES

Satuan Kerja *)
Jenis Formasi
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Dst

NAMA
X)(XX)(XXXXXXXXXX

NO. PESERTA
999999999

TGL. LAHIR
99-99-99

NILAI
99

Konsorsium
Perguruan Tinggi Negeri,

,

Catatan : *) coret yang tidak perlu
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Lampiran G
CONTOH RIWAYAT HIDUP
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Pas Photo
Hitam Putih
3 x 4cm

l. KETERANGAN PERORANGAN
1

Nama Lengkap

2

NIP

3

Pangkat dan golongan ruang

4

Tempat LahirlTgl. Lahir

5

Jenis Kelamin

6

Agama

7

Status Perkawinan

Pria/Wanita *)

Belum kawin/Kawin/Janda/Duda *)

a. Jalan
b. Kelurahan/Desa
8

Alamat

c. Kecamatan

Rumah

d. Kabupaten/Kota
e. Propinsi
a. Tinggi (cm)
b. Bejat badan (kg)
c. Rambut

9

Keterangan

d. Bentuk muka

Badan

e. Warna kulit
f. Ciri-ciri khas
g. Cacat tubuh

10 Kegemaran (Hobby)
*) Coret yang tidak perlu
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11. PENDIDIKAN
1. Pendidikan di Dalam dan Luar Negeri

NO

TINGKAT

NAMA
PENDIDIKAN

JURUSAN

1

2

3

4

1

SD

2

SLTP

3

SLTA

4

DI

5

Dll

6

Dlll/AKADEMI

7

DIV

8

s1

9

S2

10

S3

11

Spesialis l

12

Spesialis 11

13

Profesi

STTB/TANDA
LULUS/IJAZAH
TAHUN

5

6

NAMA
KEPALA
SEKOLAHJ
DIREKTUR/
DEKAN
PROMOTOR
7

TEMPAT

KETERANGAN

5

6

TEMPAT

2. Kursus/Latihan di Dalam dan Luar Negeri

NO

NAMA
KURSUS/LATIHAN

LAMANYAJTGL
BLN/THN/S/D
TGL/BLN1THN

2

3

IJAZAH1TANDA
.
LULUS/SURAT
KETERANGAN
TAHUN
4
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111. RIWAYAT PEKERJAAN
1. Riwayat kepangkatan golongan ruang penggajian

SURAT KEPUTUSAN
NO. PANGKAT

1

GOL
RUANG
PENGGAJIAN

2

3

BERLAKU
TERHITUNG
MULAI
TANGGAL
4

GAJl
POKOK

PEJABAT

NOMOR

TGL.

5

6

7

8

PERATURA
YANG
DlJADlN
DASAR
9

2. Pengalaman jabatan/Pekerjaan

NO

JABATAN

1

2

MULAI
DAN
SAMPAI
3

GOL. RUANG
PENGGAJIAN

GAJI
POKOK

4

5

SURAT KEPUTUSAN
JABATAN
6

NOMOR
7

TANGGAL
8
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lv. TANDA JASNPENGHARGAAN
NO

NAMA BINTANG /SATYA
LENCANAPENGHARGAAN

TAHUN
PEROLEHAN

2

3

NAMA
NEGARNINSTANSI
YANG MEMBERIKAN
4

V. PENGALAMAN KELUAR NEGERI

NO

NEGARA

1

2

LAMANYA

TUJUAN
KUNJÜNGAN

YANG
MEMBIAYAI

vll. KETERANGAN KELUARGA
1. lstri/Suami

NO

NAMA

1

2

TEMPAT

TANGGAL

TANGGAL

LAHIR

LAHIR

NIKAI-1

3

4

5

PEKERJAAN

KET.

6

7
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2. Anak

NO

NAMA

i

2

JENIS

TEMPAT

TANGGAL

KELAMIN

LAHIR

LAHIR

3

4

5

PEKERJAAN

KETERANGA

6

7

3. Bapak dan lbu Kandung
NO

NAMA

TGL. LAHIR/UMUR

PEKERJAAN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

4. Bapak dan lbu Mertua
NO

NAMA

TG L.
LAHIR/UMUR

PKERJAAN

KETERANGAN

i

2

3

4

5

5. Saudara Kandung
NO

NAMA

JENISKELAM
IN

TANGGALLAHIR
/UMUR

PEKERJAAN

KETERANGAN

i

2

3

4

5

6
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l. KETERANGAN ORGANISASI
1. Semua mengikuti pendidikan pada SLTA ke bawah
KEDUDUKAN
NAMA
DALAM
TEMPAT
DALAM
NO NAMAORGANISASI
PIMPINANORGANISASI
THS/DTH
ORGANISASI
1

2

3

4

6

5

2. Semua mengikuti pendidikan pada perguruan tinggi
KEDUDUKAN
NO NAMAORGANISASI
DALAM
ORGANISASI
1

2

3

DALAM
THS/D
TH

TEMPAT

NAMA
PIMPINANORGANISASI

4

5

6

i
3. Sesudah selesai pendidikan dan atau selama menjadi pegawai
KEDUDUKAN
NO NAMAORGANISASI
DALAM
ORGANISASI
1

2

3

DALAM
THS/D
TH
4

TEMPAT

NAMA
PIMPINANÓRGANISASI
5
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11. KETERANGAN LAIN-LAIN
SURATKETERANGAN
NO

NAMA KETERANGAN

1

2

TANGGAL
3

4

5

KETERANGAN BERKELAKUAN
BAIK
2
3

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila
dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar saya bersedia dituntut dimuka
pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah.

)
P E RHAT l AN
1. Harus ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan capital/balok dan tinta hitam.
2. Jika ada yang salah dicoret, yang dicoret tersebut tetap terbaca kemudian yang
benardituliskan di atas atau dibawahnya dan diparaf.
3. Kolom yang kosong diberi tanda.
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Lampiran H
CONTOH SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
Tempat dan tanggal lahir
Agama
Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya
1. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan
yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan sesuatu
tindak pidana kejahatan
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNl/POLRI/BUMN/BUMD, atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri sipii/Pegawai Negeri Sipil.
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik lndonesia atau negara lain
yang ditentukan oleh pemerintah;
5. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di
muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh
pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Yang membuat pernyataan
Materai 6.000,-
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Lampir

Nomor
Sifat
Lampiran .
Berkas
Perihal
: Usul Penetapan NIP a.n.

dkk (

orang)

Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara
di

1. Berdasarkan hasil seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang
mengacupada tambahan formasi Tahun ....yang ditetapkan oleh Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasisebagaimana terlampir.
2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan telah
memenuhi syarat untuk dapat dipertimbangkan penetapan NIP.
3. Demikian, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Menteri Agama Republik lndonesia,
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i

Lampiran J
Lampiran Surat•
Nomor•
Tanggal•
DAITAR USUL PENETAPAN NIP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

No

NAMA

1

2

TEMPAT

TGL

LAHIR

LAI-IIR

3

4

PENDIDIKAN
5

GOL.

FORMASI

UNIT

RUANG

JABATAN

KERJA*)

6

7

8

*)Unit kerja terkecil sesuai formasi

Menteri Agama Republik lndonesia,
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Lampiran K

USUL PENETAPAN NIP CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT
NOMOR:
INSTANSI:

DITERIMA TANGGAL:

Nama Lengkap
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Status Perkawinan
Agama
Status Kepegawaian
ljazah/STTB
Golongan Ruang
Masa Kerja Golongan
Gaji Pokok
Jabatan
Unit Kerja
Surat Keterangan Sehat
Surat Keterangan Tidak
Mengkonsumsi/Menggunakan
Napza
Surat Keterangan Catatan
Kepofisian
NIP
Beriaku TMT
Kantor Bayar
Pengalaman
Masa Kerja

.
Pr/Wänita

No.

Tgl.

Tahun
80% x Rp.

Tgl.
No.

Bulan

Dokter
Tgl.
Diisi petugas instansi
Pengusul

Tgl.

No.

Mulai dan sampai
(Tgl. Bln, &Tahun)

Catatan Penggunaan
Lowongan Formasi

Jumlah
Tahun
Bulan

. .
Dinilai

Jumlah
Tahun Bulan

,

Jumlah
Seluruhnya
Catatan:
Pimpinan Satuan Kerja,

NIP

56

j

Lampiran L
SURAT PERNYATAAN RENCANA PENEMPATAN
Nomor:
Saya yang bertanda tangan di bawah ini
Nama
NIP
Jabatan
1)
Unit Kerja
2)
lnstansi
3)
dengan ini menyatakan bahwa Saudara
Nama
TempatiTgl. Lahir
Pendidikan/Jurusan
Alamat
Akan kami tempatkan pada unit kerja teknis
5) di lingkungan

4) sebagai
2)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarbenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,
1)

(
NIP.
Keterangan
1) Tulislah nama dan jabatan pimpinan unit kerja teknis dimaksud sekurang-kurangnya
pejabat struktural eselon 11.
2) Tulislah namaSatuan Kerja.
3) Tulislah Kementerian Agama.
4) Tulislah unit kerja teknis yang akan ditempati.
5) Tulislah tugas jabatan yang akan ditempati.
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Lampira M
CONTOH SURAT LAMARAN

Kepada
Yth. Menteri Agama Rl
c.q. Rektor/Ketua
di
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Tempat, tanggal lahir
Agama
Kewarganegaraan
Pendidikan Terakhir
Alamat
Nomor Telp./Hp
(yang dapat dihubungi)
Dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti ujian Calon Pegawai Negeri
Sipil Kementerian Agama dengan jenis ketenagaan Calon Dosen
Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan:
1. Kartu/tanda bukti pendaftaran CPNS online Tahun 2017;
2. Foto kopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisasi;
3. Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 cm berlatar belakang warna merah sebanyak dua lembar;
4. Fotokopi KTP yang masih beriaku;
5. Fotokopi Kartu Keluaga yang masih berlaku;
Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya.Apabila di kemudian hari
ternyata data yang disampaikan tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan.
Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terima kasih.
.,

2017

(Pelamar)
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Lampiran N

CONTOH AMPLOP LAMARAN

Perangko
Kilat/ Kilat
Khusus

Jenis Ketenagaan:
Calon Dosen

Kepada
Yth. Menteri Agama RI
c.q. Rektor/Ketua
PO Box
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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Nawacita dan mendukung
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional,
diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, dan
jumlah yang proporsional pada Instansi Pemerintah
Pusat dan Daerah maka dilakukan penetapan kebutuhan
Pegawai Negeri Sipil secara nasional;
b) bahwa untuk memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil
sebaga.imana dimaksud dalam huruf a, diperlukan
pengadaan Pegawai Negeri Sipil dengan kriteria tertentu;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi tentang Kriteria Penetapan
Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi
Calon Pegawai Negeri Sipil 2017;
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Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20 14 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5767);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 20 17 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KRITERIA
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2017.

Pasal 1
(1)

Kriteria Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan
pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun
2017 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
ti1ak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Keputusan Menteri.

(3)

Petunjuk teknis pelaksanaan seleksi Ca1on Pegawai
Negeri Sipil yang diperlukan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Kepa1a Badan Kepegawaian Negara.
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 20 TAHUN 2017
TENTANG
KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN
2017.

KRITERIA PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2017

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah saat ini sedang
melaksanakan reformasi birokrasi dan salah satu bidang yang
dilakukan reformasi adalah bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
Aparatur yang antara lain meliputi penataan jumlah dan kualitas serta
distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Sa1ah satu langkah dalam penataan SDM Aparatur tersebut sejak
tahun 2015 telah ditetapkan kebijakan pembatasan penerimaan Ca1on
Pegawai Negeri Sipil (moratorium). Kebijakan tersebut dimaksudkan
agar kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah
melakukan audit organisasi dan penataan SDM Aparatur sesuai dengan
arah/ rencana strategis pembangunan. Disamping itu masing-masing
instansi diharuskan melakukan redistribusi pegawai secara interna1
maupun lin)as instansi, yang didasarkan pada hasil perhitungan
kebutuhan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ana1isis jabatan dan
ana1isis beban kerja.
Hasil dari ana1isis jabatan dan analisis beban kerja yang dilakukan
oleh setiap instansi berupa uraian jabatan, peta jabatan, perhitungan
jumlah kebUtuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi
kebutuhan PNS untuk jangka waktu 5 tahun. Bagi instansi yang
bersangkutan, hasil tersebut menjadi dasar untuk melakukan penataan
PNS secara terencana dan berkesinambungan. Sedangkan bagi
Kementerian PANRB dan BKN hasil tersebut dijadikan dasar untuk
menyusun perencanaan pegawai secara nasional dan sebagai dasar
dalam perumusan dan penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil
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Tahun 2017 di lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemenntah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sejak diterapkannya kebijakan moratorium penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil, masing-masing instansi telah melaksanakan perhitungan
jumlah kebutuhan pegawai per jabatan, redistribusi PNS serta proyeksi
kebutuhan PNS untuk kurun waktu 5 tahun. Dari hasil perhitungan
kebutuhan pegawai dimaksud, masih terdapat kekurangan pegawai
pada jabatan-jabatan tertentu antara lain dikarenakan terdapat
pegawai yang memasuki batas usia pensiun dan adanya pembentukan
organisasi baru. Oleh karenanya diperlukan penambahan pegawai baru
guna menjaga kualitas pelayanan publik terutama di sektor pelayanan
dasar dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

2. Pengertian
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
a.

Kriteria penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai
Negeri Sipil yang selanjutnya disebut kriteria penetapan
kebutuhan ada1ah pertimbangan dalam rangka memenuhi
kebutuhan jenis dan jumlah jabatan Pegawai Negeri Sipil di
Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka mewujudkan
nawacita dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasiona1 (RPJMN).

b.

Jenis jabatan yang mendukung Nawacita dan rencana
pembangunan jangka menengah nasional adalah jabatan yang
me1akanakan tugas teknis dengan prioritas di bidang pendidikan,
kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan
infrastruktur, pembangunan poros maritim, pembangunan
ketahanan energi, pembangunan ketahanan pangan, penegak
hukum, dan program dukungan reformasi birokrasi serta formasi
khusus untuk Kementerian/Lembaga yang mempunyai lembaga
pendidikan kedinasan, putra/putri lulusan terbaik dengan
pujian/cum laude, penyandang cacat/disabilits, serta putra/putri
berprestasi internasional.
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c. Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah kegiatan
untuk mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana.
d. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yaitu:
1) Menteri di kementerian;
2) Jaksa Agung;
3) Kepa1a Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4) Kepa1a Badan Inte1ijen Negara;
5) Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
6) Sekretaris jendera1 di sekretariat lembaga negara dan lembaga
nonstruktural;
7) Sekretaris Mahkamah Agung;
8) Gubernur di provinsi;
9) Bupati/walikota di kabupaten/kota; dan
10)

Pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden.

e. Pejabat yang berwenang ada1ah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
Sekretaris Jendera1, Sekretaris Menteri, Sekretaris Utama,
Sekretaris Lembaga Nonstruktura1, Sekretaris Daerah Propinsi dan
Kabupaten / K9ta.
f. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
g. Instansi Pemerintah adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.
h. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan
kesekretariatan lembaga nonstruktural.
Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat
daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah,
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sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan
lembaga teknis daerah.
j.

Kompetensi Dasar adalah kemampuan dan karakteristik dalam diri
seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang
menjadi ciri-ciri seorang Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.

k.

Kompetensi Bidang ada1ah kemampuan dan karakteristik dalam
diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang
diperlukan da1am pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu
mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi da1am suatu jabatan
tertentu.
Computer Assisted Test (CAT) adalah suatu metode seleksi/tes
dengan menggunakan komputer.

m.

Daftar Nilai ada1ah daftar yang memuat nama peserta, kode
jabatan, kode pendidikan, kode instansi, nomor ujian, nilai dan
peringkat hasil seleksi.

n.

Passing Grade adalah nilai ambang batas kelulusan Seleksi
Kompetensi Dasar. Untuk pengadaan CPNS tahun 2017 nilai
passing grade

akan ditetapkan da1am Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tersendiri.
o.

Panitia Seleksi Ca1on Pegawai Negeri Sipil Nasiona1 yang
selanjutnya disebut Panitia Nasional (PANSELNAS) ada1ah Panitia
yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan
seleksi Ca1on Pegawai Negeri Sipil secara nasiona1, yang secara
teknis ,di1akukan oleh Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana.

B. PENYUSUNAN KEBUTUHAN
1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan
jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan ana1isis beban
kerja.
2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS dilakukan untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan jabatan.
3. Penyusunan kebutuhan memperhatikan Nawacita dan rencana
pembangunan jangka panjang nasiona1.
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4. Hasil Penyusunan kebutuhan disampaikan oleh Instansi Pemerintah
Pusat dan Daerah kepada Menteri dan Kepala BKN melalui media
elektronik dengan melampirkan dokumen rencana strategis Instansi
Pemerintah.

C. KEBIJAKAN PENETAPAN KEBUTUHAN CPNS TAHUN 2017
1. Penetapan kebutuhan secara nasiona1 tahun 2017 adalah Minus Growth.
2. Kriteria penetapan kebutuhan pegawai untuk setiap instansi pemerintah
memperhatikan:
a. arah/rencana strategis pembangunan;
b. mandat organisasi;
c. jumlah PNS yang memasuki batas usia pensiun;
d. jumlah PNS yang ada;
e.

rasio belanja pegawai da1am APBD;

f.

karakteristik/potensi daerah, dan;

g. daerah otonomi baru.
3. Prioritas jabatan pengadaan Ca1on Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai
berikut:
a. Untuk instansi pusat adalah Jabatan Fungsiona1 dan jabatan teknis
lain yang merupakan tugas inti (core business) dari instansi dan
mendukung Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasiona1. Untuk instansi daerah diprioritaskan untuk
jabatan Guru, Dokter, Perawat, serta jabatan-jabatan yang berkaitan
dengan pembangunan infrastruktur.
b. Khusus untuk instansi pusat, dia1okasikan formasi untuk:
Putra/putri lulusan terbaik (cumlaude/dengan pujian) dari
Perguruan Tinggi pa1ing kurang 10 (sepuluh) persen dari tota1
a1okasi formasi yang ditetapkan, dengan kriteria lulusan dari
Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi
terakreditasi A/unggul pada saat lulus dan dibuktikan dengan
keterangan lulus cumlaude/pujian pada ijasah atau transkrip
nilai.
b. Penyandang disabilitas dengan kriteria yang ditetapkan oleh
masing-masing instansi sesuai dengan kebutuhan jabatan.
c.

Putra/putri Papua dan Papua Barat dengan kriteria
menamatkan pendidikan SD, SMP, dan SMU di wilayah Papua
dan Papua Barat atau berdasarkan garis keturunan orang tua
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(bapak) asli Papua.
c.

Dalam hal kebutuhan jabatan tersebut huruf b tidak terpenuhi,
maka dapat dipenuhi dari pelamar lain yang mendaftar pada jabatan
yang bersesuaian dan memenuhi nilai ambang batas berdasarkan
peringkat.

d. Penetapan kebutuhan jabatan untuk atlet berprestasi
nasional/ internasional yang memenuhi persyaratan peraturan
perundang-undangan di lingkungan Kementerian yang membidangi
urusan pemerintahan di bidangpemuda dan olahraga.
4. Alokasi kebutuhan CPNS yang ditetapkan oleh Menteri dilarang
diubah, kecuali dengan persetujuan Menteri.

D. SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
1. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Seleksi Ca1on Pegawai Negeri Sipil
Pelaksanaan Seleksi Ca1on Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan
prinsip sebagai berikut:
a. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan
penentuan hasil seleksi didasarkan pada passing grade yang telah
ditetapkan dan atau nilai tertinggi dari peserta;
b. Adil, dalam arti proses pelaksanaan seleksi tidak memihak atau sama
rata, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak ada
pilih kasih;
c. Objektif, dalam arti da1am proses pendaftaran, seleksi dan penentuan
kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil tes/tes sesuai
keadaan yang sesungguhnya;
d. Transparn, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan
tes, pengolahan hasil tes serta pengumuman hasil kelulusan
dilaksanakan secara terbuka;
e.

ersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dalam arti
seluruh proses seleksi Ca1on Pegawai Negeri Sipil harus terhindar
dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

f. Tidak dipungut biaya, da1am arti pelamar tidak dibebankan biaya
apapun dalam proses seleksi Ca1on Pegawai Negeri Sipil meliputi
pengumuman, pelamaran, penyaringan, pemberkasan, dan
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan
pengangkatan menjadi PNS, kecua1i diatur dalam peraturan di
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masing-masing Instansi yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian.
2. Tujuan Pelaksanaan SeleksiCalon Pegawai Negeri Sipil
a. Memperoleh Calon Pegawai Negeri Sipil yang profesional, jujur,
bertanggung jawab, netral, yakni Calon Pegawai Negeri Sipil yang:
1) memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara peiayanan
publik;
2) mampu berperan sebagai perekat NKRI;
3) memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan
kapasitas dan kinerja organisasi; dan
4) memiliki keterampilan, keahlian dan perilaku sesuai dengan
tuntutan jabatan.
b. Mewujudkan sistem seleksi Ca1on Pegawai Negeri Sipil yang
kompetitif, adil, objektif, transparan, tidak dipungut biaya, bersih
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta bebas dari
intervensi politik; dan
c. Memperoleh Putra/Putri terbaik bangsa sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil.
3. Persiapan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
a. Pelaksanaan seleksi Ca1on Pegawai Negeri Sipil secara nasiona1
dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) dibawah
koordinasi Kementerian PANRB yang secara teknis dilakukan oleh
Kepa1a BKN selaku Ketua Tim Pelaksana.
b. Setiap instansi membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Ca1on Pegawai
Negeri Sipil instansi yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawai.n.
c. Setiap instansi harus membentuk call center da1am rangka melayani
dan memberikan penjelasan atas pertanyaan dari pelamar.
d. Da1am rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seleksi Ca1on
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Daerah dikoordinasikan
oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah.
e. Menteri PANRB menetapkan ni1ai ambang batas (passing grade)
seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
4. Materi Seleksi Ca1on Pegawai Negeri Sipil
a. Seleksi kompetensi dasar Ca1on Pegawai Negeri Sipil meliputi:
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1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan
pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai
4 (empat) Pilar Kebangsaan Indonesia yang meliputi:
a) Pancasila;
b) Undang-Undang Dasar 1945;
c) Bhineka Tunggal Ika; dan
d) Negara Kesatuan Republik Indonesia (sistem Tata Negara
Indonesia, sejarah perjuangan bangsa, peranan Bangsa
Indonesia dalam tatanan regional maupun global, dan
kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar).
2) Tes Inte1egensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk meriilai:
a) Kemampuan verbal yaitu kemairipuan menyampaikan
informasi secara lisan maupun tulis;
b) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi
perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angkaangka;
c) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan
pena1aran secara runtut dan sistematis; dan
d) Kemampuan berpikir ana1itis yaitu kemampuan mengurai
suatu permasa1ahan secara sistematik.
3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai:
a) Integritas diri;
b) Semangat berprestasi;
c) Kreativitas dan inovasi;
d) Orientasi pada pelayanan;
e) 9rientasi kepada orang lain;
f)

Kemampuan beradaptasi;

g) Kemampuan mengenda1ikan diri;
h) Kemampuan bekeija mandiri dan tuntas;
i)

Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan;

j)

Kemampuan bekerja sama da1am kelompok;dan

k) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain.
b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
1) Materi seleksi kompetensi bidang
a) Materi Seleksi Kompetensi Bidang ditetapkan oleh instansi
pembina jabatan fungsional, sedangkan materi seleksi untuk

www.peraturan.go.id

2017, No.905

- 12-

jabatan pelaksana ditetapkan oleh instansi yang membidangi
urusan jabatan pelaksana dimaksud;
b) Dalam hal instansi pembina jabatan fungsional atau instansj
yang membidangi urusan jabatan pelaksana belum siap
menyusun materi Seleksi Kompetensi Bidang, maka
penyusunannya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
yang bersangkutan;
c) Materi sebagaimana dimaksud angka 1) dan 2) selanjutnya
dikoordinasikan dan diintegrasikan ke dalam sistem CAT
Badan Kepegawaian Negara.
Peserta dan pelaksanaan seleksi kompetensi bidang
a) Jumlah peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi
bidang paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan pada
masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai seleksi
kompetensi dasar;
b) Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan menggunakan CAT dan
dapat ditambah dengan tes lainnya sesuai dengan kebutuhan
jabatan. Pelaksanaan CAT menggunakan fasilitas komputer
dan penunjang lain yang disiapkan BKN dan/atau
menggunakan fasilitas komputer dan penunjang yang dikelola
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta
dimungkinkan pula menggunakan fasilitas mandiri yang
disiapkan oleh instansi di bawah koordinasi BKN;
c) Da1am ha1 instansi belum siap untuk melaksanakan seleksi
kompetensi bidang menggunakan CAT, instansi dapat
me1akkan minima1 2 (dua) bentuk tes, antara lain: tes
praktik kerja (dengan materi dan penguji yang berkompeten
sesuai dengan kebutuhan jabatan), tes fisik/kesamaptaan,
psikologis, kesehatan jiwa, dan wawancara sesuai yang
dipersyaratkan oleh Jabatan;
d) Instansi harus membuat dan menyampaikan panduan kepada
PANSELNAS terkait dengan rencana pelaksanaan seleksi
kompetensi bidang sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi
Dasar dimulai;
e) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian, yang hasilnya disampaikan ke
PANSELNAS dalam bentuk soficopy dan hczrdcopy.
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5. Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
a. Pengumuman, persyaratan administrasi, dan sistem pendaftaran
1) Instansi wajib mengumumkan penetapan kebutuhan yang
antara lain terdiri dari persyaratan pelamar, jumlah lowongan
jabatan, kualifikasi pendidikan, waktu, dan alamat pendaftaran.
2) Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 1
Tahun 20 17 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil;
3) Instansi dapat menetapkan persyaratan tambahan sesuai
dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing jabatan;
4) Publikasi dan pendaftaran peserta seleksi Ca1on Pegawai Negeri
Sipil dilakukan secara online oleh PANSELNAS yang secara
teknis dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Negara mela1ui
portal resmi pendaftaran online (sscn.bkn.go.id);
5) Ca1on pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) instansi
da1am satu periode/event pelaksanaan seleksi.
6) Verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen
pelamar dilakukan oleh panitia seleksi instansi;
7) Pelamar dapat mengikuti seleksi apabila dinyatakan lulus
seleksi administrasi oleh panitia seleksi instansi sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan.
b. Pelaksanaan dan Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar.
Pelaksanaan seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test
(CAT) dengan tahapan sebagai berikut:
1) Instansi berkoordinasi dengan Bdan Kepegawaian Negara
da1an pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar;
2) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar di masing-masing
instansi menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi dengan
menggunakan fasilitas CAT BKN yang telah terintegrasi da1am
jaringan BKN dan/atau menggunakan fasilitas yang dikelola
olah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah
koordinasi BKN serta dimungkinkan pula menggunakan fasilitas
mandiri yang disiapkan oleh instansi di bawah koordinasi BKN;
3) Hasil Seleksi Kompetensi Dasar secara resmi ditetapkan dan
diumumkan oleh PANSELNAS serta diumumkan pula oleh
instansi masing-masing secara online;
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4) Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai
seleksi kompetensi dasar yang sama pada 3 (tiga) komponen sub
tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi,
maka terhadap peserta dimaksud diikutkan seleksi kompetensi
bidang.

c. Pelaksanaan dan pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Bidang
1) Setiap instansi dalam hal pelaksanaan seleksi dan penyampaian
hasil seleksi kompetensi bidang berkoordinasi dengan
PANSELNAS yang secara teknis dilakukan oleh Badan
Kepegawaian Negara;
2) Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang di masing-masing
instansi menjadi tanggung jawab panitia seleksi instansi;
3) Bobot hasil integrasi nilai seleksi kompetensi dasar dan seleksi
kompetensi bidang yaitu: 40%: 60%;
4) Pengolahan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar dan
nilai Seleksi Kompetensi Bidang dilakukan oleh PANSELNAS;
5) Hasil pengolahan sebagaimana tersebut angka 4 disampaikan
kepada Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing dan
Kepa1a BKN.
d. Pengumuman Peserta yang Dinyatakan Lulus
Pengumuman peserta yang dinyatakan iulus dilakukan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi
Kompetensi Dasar dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang dari
PANSELNAS.
e. Prinsip ke1uuan
1) Prinsip penentuan kelulusan peserta seleksi didasarkan pada
nilai ambang batas kelulusan (passing grade);
2) Nilai ambang batas kelulusan (passing grade) untuk wilayah
tertentu dan jabatan spesifik/langka dan tidak diminati dapat
diberikan afirmasi, antara lain seperti : Instruktur Penerbang,
Rescuer, Anak Buah Kapa1, Pengamat Gunung Api, Penjaga
Menara Suar, dan Dokter Spesia1is ditetapkan dengan
Keputusan Menteri PANRB;
3) Apabila peserta seleksi memperoleh nilai seleksi kompetensi
dasar sama, maka penentuan kelulusan didasarkan pada nilai
yang lebih tinggi secara berurutan mulai dari nilai tes
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karakteristik pribadi, tes intelegensia umum dan tes wawasan
kebangsaan;
4) Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang
dinyatakan lulus harus sesuai dengarl jumlah formasi pada
masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana
ditetapkan oleh Menteri PANRB;
5) Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian namun tidak memenuhi persyaratan
untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara maka
Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan surat
keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai ca1on
pegawai negeri sipil.
6. Pengawasan dan Pengendalian
Pengawasan dan pengenda1ian terhadap seluruh proses pelaksanaan
seleksi diatur sebagai berikut:
a. Pengawasan internal lingkup nasiona1
Pengawasan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan kompetensi
bidang internal lingkup nasiona1 dilakukan oleh PANSELNAS;
b. Pengawasan internai lingkup instansi
Pengawasan pelaksanaan seleksi lingkup instansi secara fungsional
dilakukan oleh Inspektorat Jendera1/Inspektorat Utama/Inspektorat
Pengawasan Umum/ Inspektorat pada Kementerian/ Lembaga, dan
Inspektorat Daerah.

E.

JADWAL
Jadwa1 pe1akanaan seleksi calon Pegawai Negeri Sipil tahun 20 17 diatur
secara bersama antara Pejabat Pembina Kepegawaian dengan Kepa1a
Badan Kepegawaian Negara dan ditembuskan kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

F.

PEMBIAYAAN
Seluruh biaya pelaksanaan seleksi Ca1on Pegawai Negeri Sipil di
Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah dibebankan kepada anggaran
masing-masing instansi.

G.

LAPORAN
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Masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian harus melaporkan
pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil paling lambat 1 (satu)
bulan setelah pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil kepada
Menteri PANRB dan Kepala BKN.

H. PENUTUP
1. Ha1-hal yang masih memerlukan penjelasan terkait dengan Peraturan
Menteri ini, dapat menghubungi/berkonsultasi kepada PANSELNAS.
2. Demikian Peraturan Menteri PANRB ini ditetapkan untuk dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab oleh masing-masing
Pejabat Pembina Kepegawaian.
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