KEMENTERIAN zuSET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNTYERSITAS SEBELAS MARET
Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57136
Telepon Rektor: 642283, Kepala Biro 646655, Pembantu Rehor dan
Bagian Lain: 64699 4, 646642, 6467 6l Faksimile: 64665 5
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Nomor : 16665/UN27.261KP12017
Lampiran : Satu set
Hal
: Penyesuaian/ inpassing pengangkatan

20 Desember 2017

dalam Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP)

Yth. Dekan Fakultas/ Ketua Lembaga/ Direktur/
Kepala UPT/ Kepala Bagian/ Kepala Kantor/ Kepala Unit
di Lingkungan Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Menindak lanjuti surat Sekretaris Jenderal Kemdikbud Nomor 13172/A3.3lKP120'17 tanggal 1
Maret 2017 tentang tata cara pengangkatan jabatan fungsional melalui penyesuaian/
inpassing (terlampir) dan hasil rapat pembahasan Permenpan RB No. 25, 26 Tahun 2017
dan Nomor 28 Tahun 201 7 tanggal 1 1 Desember 2017 di Hanis Suites fX Sudirman Jakarta,
dengan ini dimohon apabila di lingkungan unit kerja Saudara terdapat PNS yang benarbonar secara nyata melaksanakan tugas di bidang Pengembang Teknologl Pcmbelalann
(PTP) dan berminat untuk berkarlr dalam Jabaten Fungslonal PIP, serta memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud surat tersebut, agar diusulkan pengangkatan dalam jabatan
fungsional PTP melalui jalur inpassing kepada Rektor melalui Bagian Kepegawaian paling
lambat 28 Februari 2018, dengan melampirkan persyaratan :
1. Surat usul yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang ditujukan kepada pejabat
Pembina kepegawaian;

2. Salinan sah l,iazah;
3. Salinan sah SK Jabatan/ Pangkat terakhir;
4. Salinan sah Penilaian Prestasi Kerja PNS 't (satu) tahun terakhir;
5. Surat pernyataan telah ditandatangani oleh pejabat yang benrenang yang menyatakan
6.

PNS tersebut telah dan masih melaksanakan tugas dibidang jabatan fungsionak yang
akan diduduki minimal 2 (dua) tahun,
SertifikaV surat keterangan yang menyatakan lulus uji kompetensi di bidang jabatan
fungsional PTP. Pendaftaran uji kompetensi dilakukan secara online melalui laman
dengan menyertakan
htto://iabfu no. kemd ikbud. qo. i ./ore-reoistrasi. oh o ?tvoe oto.
dokumen pendaftaran sebagaimana terlampir

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih
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Portal Pendaftaran Uji Kompetensi Unluk lnpassing Jabatan Fungsional Tertentu

Pendoftoron Uji Kompetensi Dolom
Rongko lnpossing Joboton Fungsionol
Pengembong Teknologi Pembelojoron
Dokumen kelengkopon pendoftoron
2. Scon SK K€noikon PongkotTerokhk
3. Scon SK Joboton Terokhir
4. Scon ljozoh Terokhir
5. Surot Usulon doriPPK Unduh Formot (uptoods/sompte/ptp-ro.mot,surot-usuton-ppk.docx)
6. Suror Pernyotoon Teloh Meloksonokon Kegioton pengembongon reknotogi pembetojoron Selomo 2
Tohun Unduh Fomot (uptoodVsompte/sirror-pemyoroon-m€toksonokon-prp.docx)
7. Surot Pemyoroon Komitmen untuk Metoksonokon Kegioton pengembongon Teknotogi

Pembelojoron Unduh Fomot {uptoods,sompte^urot-pernyoloon- komitmen,ptp.docx}
Ukuron dokume. moksimol 2 MB per file

Pendoftoron Gelombong 2
Pendoftoron Sudoh Ditutup
joboton Funssionol Pengembong T€tnotogi pemb€tojoron odotoh joboton yong mempunyor ruong
lingkup, tugos, tonggung jowob don wewenong unrut metokukon kegioton pengembongon teknotogi

pembelojoron yong diduduki oleh pNS dengon hok don kewojibon yong diberikon secoro penuh oteh

pejobot yong berwenong. Pengembongon teknotogi pembetojoron odotoh suotu proses

onotisis.

pengkojion. peroncongon. produksi, peneropon don evotuosi sisterdrnodet reknotogi pembetojoron.
P€nyesuoion/lnpossing ke dolom loboton Fungsionot pengembong Teknotogi pemb€tojoron podo tnstonsl
Pemerintoh ditujukon bogi:

r

PNS yong teloh don mosih menjotonkon tugos di bidong pengcmbongon teknotogi pemb€tojoron
berdosorkon keputuson Pejobot yong b.,wenong;

2.PNs yong mosih menjoto.kon tugos joboton sesuoi de.son fomosi joboton tunssionot
Pengembong Teknologi Pembelojoron don tetoh mendopot kenoikon pongkor setingko ebih tinggi.
3. Pejobot pimpinon tinggi. odministrotor. don pengowos yong memitiki kesesuoion ontoro

ioboton

terokhkyong didudukidengon Jobotoh Fungsionotpengembong Teknotoqi pembetojoron: don
4. PNS yong dibeboskon sementoro doriJoboton Fungsionot pengembong Teknotogi pembetojoro.,

koreno dolom jonsko woktu 5 tlimo) tohun seiok diongkot dotom joboton/bongkot te.okhir tidok
dopot memenuhiAngko Kredituntuk kenoiko n jobotonhongkoi setingkot tebih tinggi.
PNS yong meloksonokon Penyesuion/lnpossing kedotom joboton Fungsaonot pengembong Teknotogi
Pembelojoron. horus memenuha syorot sebogoi beikut:
1. bedozoh poling rendoh

S-L/D-lvi

Z. pongkot poling r€ndoh Penoto Mudo, gotongon

ruon9I/o:

3. memiliki pengolomon dolom peloksonoon tugos di bidong pengembongon teknotogi pembetojoron
poling kurong 2 (duo) tohuni
4.

mengikutidon lulus uji kompetensi di trdo.g p€ngehbongon reknotogi pemb€tojoron;
prenosi keio poling kuro.g bernitoi boit dotoh I (soru) tohun rerokhi,l don

5. niloi

6. usio poling tanggi:
1- 3 (tigo) tohun sebelum botos usio pensiun dotomloboton terokhi. bogi pejobot petoksono:

2.2 {duo} tohun sebelum botos usio pensiun dotom ioboton rerotht bogi odmininrotor don

pen9owos:
3. 1 (sotu) tohun sebetum botos usio pensiun dotom joboton terokhr bogi odminieroror yong
okon menduduki Joboton Fu.gsionot pengembong Teknologi pembelojoron Modyo:otou
4.1 (sotu) tohun sebelum botos usio pensiun dotom joboton te.okhir bogi pejobot prmpinon
tinggi.

loboton sebogoimono dimoksud dotom diberikon sesuoidengon ijozoh don gotonson ruong yong dimitiki
oleh PNS yoag bersonqkuton, yoitu:

.

.

ijozoh Stroto SotuDiplomo tv/Slroro Duo otou yong sedercjot:
1. golongon ruonq lluo Uutjoboton Pengembong Teknotogi p€m betojoron penomo:
2. golongon ruong yc- lvdioboton pengembong Teknotogrpembetojoron Mudo:otou
3- golongon arong lv/o - lv/cjoboton p€ngembong Teknotogi pembetojoron Modyo.
ijozoh Stroto Tigo otou sedeojo!
r. golongon ruong llyc - ltvdjoboton Pengembong Teknotosi pembetojoron Mudo:
2. golongon ruong lv/o tV/€joboton pengembo^g reknotogi pembetojoron Modyo.

PNS yonq okon mengikuti pe.yesuoioMnpossing ke dokrm joboton fungsionot pengembong Teknotogi
Pembelojoron diwojibton mengikuti uji kompetensi. Uli Kompetensi di bidong pengembongon teknotogi
pembelojoron diloksonoton oleh Kementeion pendidikon don Kebudoyoon. Uji Kompetensi pengembong
reknologi Pembelojoron dilokukon s€coro doing/ontine se(o penitoion ponofolio. Bogi pNS yong tidok
lul!s uji kompetensi Pengembong Teknotogi Pembetojoron podo kesemporon penomo diberikon
kesempoton mengulong sotu koli podo gelombong beikutnyo seponjong mosih disetenggorokon uji

httpi//jabfung.kemdikbud.go.id/pre-registrasi.php?type=plp
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Tata cara pengangkatan jabatan fungsional
melalui penyesuaian/ i npass in g

I

Maret 2017

Yth. l.

Sekretaris unit utama di lingkungan Kemendikbud
2. Kepala Biro di lingkungan Setjen Kemendikbud
J. Kepala Pusat di lingkungan Kemendikbud

di lingkungan Kemendikbud
LPMP di lingkungan Kemendikbud
6. Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah
7. Kepala Dinas Pendidikan di lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota
8. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama
9. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pertanian
10. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan
ll. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Perindustrian
12. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
13. Rektor Universitas,{lnstitut/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik Negeri
4. Kepala PPPPTK
5. Kepala

Dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna
memenuhi kebutuhan jabatan fungsional, perlu mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) yang
memenuhi syarat melalui penyesuaianlinpasslng pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Berkenaan dengan hal tersebut telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing.

Terkait dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformast
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai instansi pembina
jabatan fungsionat Penilik, Pamong Belajar, Pamong Budaya, dan Pengembang Teknologi
Pembelajaran membuka pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyesuaianlinpassing.
Adapun pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Penilik, Pamong Belajar, Pamong Budaya, dan
pengembang Teknologi Pembelajaran melalui penyesu aian/inpassing harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:

l.

Masa berlakunya penyesuaian/ inpassing
pelaksanaan plnyesuaian/inpassing jabatan fungsional tersebut berlaku sampai dengan Desember

2018;

2. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui penyeslaian/inpassing ditttjukan bagi;
a. FNJ yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki
berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang;

b.

c.

pNS yang masih menjalanian tugas jabatan sesuai dengan formasijabatan fungsional dan telah
mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
pejabai pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan
t"ratttit yung diduduli dengan jabatan fungsional yang akan diduduki;

d.

PNS yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya, karena dalam jangka waktu 5
(lima) tahun tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat
lebih tinggi.

3. Pelaksanaan penyesuaian/inpass ing jabatan fungsional harus didasarkan pada kebutuhan
organisasi dengan terlebih dahulu dilakukan analisis beban kerja dan tertuang dalam petajabatan.

4. Persyaratan pengangkatan
a. PNS dalam jabatan fungsional Penilik, Pamong Belajar, Pamong Budaya ahti, dan
Pengembang Teknologi Pembelajaran:
Berijazah paling rendah SI/DIV atau yang sederajat;

l)

2)

3)
4)
5)

Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang IIVa, kecuali jabatan fungsional
Penilik paling rendah Penata Muda TkI, golongan ruang III/b;
Mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidangjabatan fungsional yang akan didudukinya;
Penilai Prestasi Kerja PNS minimal baik dalam 1 (satu) tahun;
Usia paling tinggi:

a) 3 (tiga) tahun sebelum

batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat

pelaksana;

b) 2 (dua) tahun sebelum

batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat

administrator dan pengawas;

c) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat
administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya;

d) 1 (satu)
6)

tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat

pimpinan tinggi;
Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang jabatan fungsional yang akan
diduduki paling kurang 2 (dua) tahun.

b. Persyaratan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Pamong Budaya terampil:
1) Berijazah paling rendah DII;
2) Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang IIlb;
3) Mengikuti dan lulus uji kompetensi Pamong Budaya;

4)
5)

Penilai Prestasi Kerja PNS minimal baik dalam
Usia paling tinggi:

a) 3 (tiga) tahun sebelum

I

(satu) tahun;

batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat

pelaksana;

b; ) (dual

tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat
administrator dan Pengawas;
6) Memiliki pengalaman dibidang pembinaan kebudayaan paling kurang 2 (dua) tahun'
5

Dokumen yang harus dilengkaPt

a. Surat usul yang ditanJatingani oleh pejabat yang berwenang ditujukan kepada
b.
c.
d.
e.

f.

pejabat

pembina kepegawaian masing-masing:
Foto kopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
Foto kopi kenaikan jabatan/pangkat terakhir;
jabatan fungsional
SertifikaVsurat keterangan yangmenyatakan lulus uji kompetensi di bidang
yang akan diduduki;
Foto kopi Penilaian Prestasi Kerja PNS I (satu) tahun terakhir;
yang menyatakan PNS
Surat pernyataan yang ditandatingani oleh pejabat yang berwenang
yang akan diduduki
jabatan
fungsional
dibidang
tugas
tersebut telah dan maiih melaksa;kan
minimal 2 (dua) tahun.

6

Prosedur pengusulan penyesuaian/ inpass ing
a. Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional yang akan diduduki agar berkoordinasi dengan
Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Dokumen yang telah lengkap diajukan kepada atasan langsungnya;

c. Jika disetujui oleh atasan langsungnya, maka atasan yang bersangkutan menyampaikan
dokumen tersebut kepada pimpinan unit kerja;
d. Pimpinan unit kerja melakukan verifikasi dokumen dan mengusulkan calon pejabat fungsional
yang telah disetujui kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan.
Sehubungan dengan hal tersebut, apabila pada unit kerja Saudara terdapat PNS yang memiliki
persyaratan sebagaimana tersebut di atas, kami mohon Saudara dapat mengusulkan calon pejabat
fungsional tersebut kepada pejabat pembina kepegawaian masing-masing untuk diproses sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan jenjang jabatan maupun jumlah angka kredit
kumulatif untuk penyesuaian/lnpass ing jabatan fungsional agar menggunakan tabel lampiran I dan II
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun

2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Melalui
P

eny e staian/ I np a s s i n g.

Kami beritahukan pula bahwa khusus bagi PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pejabat fungsional melalui
penyesuaian/,'rlpd.rslng sebagaimana tersebut di atas, agar diusulkan kepada Sekretaris Jenderal u.p.
Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami uca

rima kasih

teri Pendidikan dan Kebudayaan
Jenderal,.
REPUBLIK
INDONESIA

uhardi
963 1203198303 1004

Tembusan:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

