
 
 
 
 
 
 

    
  

 
 

                 
 

   
      

    
 

            
      

         
     
             

    
            

   
            

 
 

  
   

     
     
      
    
         

            
       

                    
                         

                  
 

    
               
          

               
             

         
    

         
       

          

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
  REPUBLIK INDONESIA

  PENGUMUMAN
NOMOR 16777/A/KP/2021

SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama Kemendikbud mengundang Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka jabatan:
1. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Kepala Pusat Prestasi Nasional
3. Direktur Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,

dan Pendidikan Menengah
4. Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa
5. Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan 

Elektronika

A. PERSYARATAN
1. Persyaratan umum

a. Warga Negara Republik Indonesia
b. Berstatus Pegawai Negeri Sipil
c. Sehat jasmani dan rohani
d. Pendidikan minimal sarjana
e. Sekurang-kurangnya pernah/sedang menduduki jabatan administrator/eselon III minimal 2 

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

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

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

h. pangkat minimal
1. Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b untuk jabatan nomor 1 sampai dengan nomor 4
2. Pembina, golongan ruang IV/a untuk jabatan nomor 5

i. Setiap unsur penilaian prestasi kerja PNS minimal bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
j. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, serta tidak sedang 

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

k. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
l. Telah menyerahkan SPT Tahunan (tahun 2020)
m. Mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan



 
n. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon 

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

kepada Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kemendikbud.  
2. Persyaratan khusus 

NO NAMA JABATAN PERSYARATAN KHUSUS  

1. Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang 
dan Jasa 
 

 

 
 

 
2. Kepala Pusat Prestasi Nasional a. Memiliki  kompetensi pengelolaan 

manajemen talenta khususnya dalam 
sektor pendidikan dan kebudayaan  

b. Memiliki jejaring, kemampuan 
komunikasi dan koordinasi dengan 
kementerian dan lembaga, pemerintah 
daerah dan pemangku kepentingan 
lainnya 

3. Direktur Sekolah Menengah Atas, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia 
Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan 
Menengah  

a. Memiliki kompetensi dalam bidang 
manajemen persekolahan dan mampu 
mengkoordinasikan pelaksanaan 
program sekolah penggerak pada 
Sekolah Menengah Atas 

b. Memiliki kemampuan komunikasi dan 
koordinasi dengan kementerian dan 
lembaga, pemerintah daerah dan 
pemangku kepentingan lainnya 

4. Kepala Pusat Pengembangan dan 
Pelindungan Bahasa dan Sastra Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  

a. Diutamakan memiliki jejaring dengan 
pemangku kepentingan dalam bidang 
bahasa dan sastra 

b. Diutamakan mempunyai pemahaman 
mengenai peraturan perundang-
undangan tentang penggunaan bahasa 
Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa 
asing 

c. Diutamakan memiliki latar belakang 
linguistik/sastra  

5. Kepala Balai Besar Pengembangan 
Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang 
Otomotif dan Elektronika 

a. Diutamakan memiliki pengalaman 
dalam pengelolaan dan/atau 
penyelenggaraan pengembangan dan 
pemberdayaan pendidik dan tenaga 
kependidikan bidang otomotif dan 
elektronika 

b. Diutamakan memiliki jejaring dengan 
pemangku kepentingan dan sektor 
industri 

 

Memiliki kompetensi dalam pengelolaan 
pengadaan barang dan jasa, manajemen 
perkantoran modern,keamanan, 
kerumahtanggan dan keprotokolan



     
 

              
 

             
          

       
         

          
            

      
        
        
         

           
             

          
          

       
           

           
   

     
    
    
   
        

              
        

       
       
          

     
   

             
            

         
              

          
          

            
   

            
      

 
   

         

B. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran online mulai tanggal 15-26 Maret 2021 pukul 12.00 WIB, dengan mekanisme sebagai 
berikut:
a. Peserta seleksi wajib memiliki alamat pos elektronik (email) yang aktif
b. Peserta seleksi melakukan pendaftaran/registrasi awal secara online melalui laman 

http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/jpt dengan cara memasukkan NIK (Nomor Induk
Kependudukan), nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat email.

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

a. Pas foto ukuran 3x4 dengan besar file maksimal 500 Kbyte.
b. Surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- yang ditujukan kepada 

Ketua Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan, dengan tembusan kepada Pimpinan unit kerja yang bersangkutan 
(format 01 dapat diunduh pada menu UNDUH).

c. Surat pernyataan persetujuan mengikuti seleksi dari pejabat pembina kepegawaian atau 
pejabat eselon II yang membidangi masalah kepegawaian (format 02 dapat diunduh
pada menu UNDUH)

d. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
e. SK Pangkat terakhir
f. SK Jabatan terakhir
g. Ijazah tertinggi
h. Penilaian Prestasi Kerja PNS dua tahun terakhir
i. Tanda terima LHKPN (bagi pejabat yang wajib mengisi LHKPN) dan SPT (tahun terakhir)
j. Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah, terdiri atas:

i. Keterangan sehat raga dari dokter umum
ii. Keterangan sehat jiwa dari dokter jiwa/psikiater
iii. Keterangan bebas narkoba yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium

  dalam 1 (satu) bulan terakhir
dapat dilengkapi kemudian

k. Surat Keterangan di atas materai Rp. 10.000,- yang menyatakan tidak memiliki afiliasi 
dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari
partai politik (format 03 dapat diunduh pada menu UNDUH).

l. Surat Keterangan di atas materai Rp. 10.000,- dari atasan langsung yang menyatakan 
tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat sedang/berat, serta
tidak sedang menjalani hukuman disiplin, tidak sedang dalam proses pemeriksaan 
pelanggaran disiplin berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 (format 04 dapat diunduh 
pada menu UNDUH).

4) Menyetujui pernyataan bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar (format
  05 dapat diunduh pada menu UNDUH).;

2. Penyampaian dokumen
a. Berkas lamaran diunggah dengan lengkap pada laman pendaftaran.



b. Pelamar mengunggah hasil pindai dokumen/berkas yang dipersyaratkan paling lambat 26 
Maret 2021 Pukul 16.00 WIB. 

c. Bagi pelamar yang tidak menggunggah dokumen secara lengkap tidak akan diproses dan 
dinyatakan tidak memenuhi syarat. 

 
C.  JADWAL KEGIATAN  

Tahapan proses seleksi terbuka JPT Pratama Kemendikbud dilaksanakan sebagaimana tabel di bawah 
ini: 

NO. KEGIATAN TANGGAL*) 

1. Pengumuman 15-26 Maret 2021 
2. Pendaftaran dan Penerimaan berkas Lamaran 

3. Pengumuman hasil seleksi administrasi 31 Maret 2021 

4. Seleksi lanjutan (asesmen) dan  penulisan makalah 6-7 April 2021 

5.  Wawancara akhir Tentatif 

*)  perubahan jadwal diumumkan pada laman  http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/jpt  
 

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

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

dokumen/berkas yang dipersyaratkan sesuai tata cara pendaftaran. 
3. Untuk mengikuti proses seleksi ini, Peserta seleksi tidak dipungut biaya apapun.  
4. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi dan biaya pribadi selama 

melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta.  
5. Setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi disampaikan melalui laman 

http://mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/jpt 
6. Apabila diketahui Peserta seleksi memberikan data/keterangan yang tidak benar, maka lamaran 

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

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

 
 

 
Jakarta,  15 Maret 2021  

  Ketua Panitia Seleksi, 
  
 

 Ainun Na’im 
 NIP 196012041986011001 
 
 


