
















D. PERSYARATAN KHUSUS

a. Bagi pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Madya:
1) Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV,

diutamakan pascasarjana (S-2) atau magister;
2) Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan

jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7

(tujuh) tahun;

3) Sedang atau pernah menduduki JPT Pratama atau jabatan fungsional
jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;

4) Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun per tanggal 1 April 2022;

5) Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat II, diutamakan telah lulus Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat I, kecuali bagi pelamar yang berasal dari
pemangku jabatan fungsional jenjang ahli utama; dan

6) Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c).

b. Bagi pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:
1) Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV,

diutamakan pascasarjana (S-2) atau magister;
2) Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan

jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5
(lima) tahun;

3) Sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau jabatan
fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;

4) Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun per tanggal 1 April 2022;

5) Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Tingkat Ill, diutamakan telah lulus Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat II, kecuali bagi pelamar yang berasal dari
pemangku jabatan fungsional jenjang ahli madya; dan

6) Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I (IV/b).
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E. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui website

https:lldaftar.menpan.go.id selama 15 hari kalender mulai tanggal 5 Januari
2022 dan ditutup pada tanggal 19 Januari 2022 paling lambat pukul 23.59 WIB.

2. Seluruh berkas lamaran diunggah (upload) dalam bentuk softcopy (scan)
dengan format PDF (kecuali untuk foto dalam format jpg/jpeg).

3. Dokumen berkas lamaran adalah sebagai berikut:
a. Surat lamaran yang ditandatangani oleh pelamar dan bermaterai Rp10.000,-

sesuai format pada Lampiran I;

b. KTP;
c. Kartu NPWP;
d. Pas foto ukuran 4x6 cm;
e. ljazah terakhir;
f. SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir;
g. SK Pangkat terakhir;
h. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2019 dan 2020)

minimal Baik;

i. STTP Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dipersyaratkan;

j. tanda terima LHKPN tahun 2020/2021 bagi pelamar Pejabat Pimpinan Tinggi

Madya atau LHKASN bagi pelamar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
k. tanda bukti telah menyerahkan SPT Tahun 2021;
I. Daftar Riwayat Hidup sesuai format pada Lampiran II;

m. Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang
mendapat delegasi sesuai format pada Lampiran Ill;

n. Surat pernyataan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara dan tidak
pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai

format pada Lampiran IV; dan
o. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan

tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun sesuai format pada

Lampiran V.

4. Seluruh pengumuman dan perkembangan tahapan seleksi akan disampaikan
melalui website https:llmenpan.go.id. Untuk itu peserta seleksi diharapkan

untuk aktif mengakses website tersebut.

5. Bagi peserta yang lulus seleksi penulisan makalah dan akan mengikuti tahapan
selanjutnya agar mengunggah (upload) dokumen tambahan dalam bentuk

softcopy melalui website https:lldaftar.menpan.go.id paling lambat tanggal 18
Februari 2022 sebelum seleksi Wawancara dengan Panitia Seleksi. Adapun

dokumen tambahan yang harus diunggah adalah sebagai berikut:
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