KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 264 TAHUN 2017
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN
GALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan terhadap kebutuhan sumber
daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara dapat dilakukan melalui pengadaan calon pegawai negeri
sipil;
b.

bahwa dalam rangka memberikan petunjuk terhadap
mekanisme pengadaan atau penerimaan pegawai negeri sipil di
lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara perlu
disusun Standar Operasional Prosedur dalam suatu Keputusan
Direktur Jenderal;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Udara tentang Standar Operasional

Prosedur Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 75);

7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Penghitungan
Kebutuhan Pegawai Berdaseirkan Beban Keija Dalam Rangka
Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2012
tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Kementerian
Perhubungan;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 44 Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 113 Tahun 2016
tentang Uraian Jenis Kegiatan dan Peta jabatan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional
Prosedur
di
lingkungan
Kementerian
Perhubungan;

12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
KP. 606 Tahun 2015 tentang Perencanaan Sumber Daya
Manusia Inspektur Penerbangan di lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP
229 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur
Jenderal Perhubungan Udara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.
198 Tahun 2017 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia
Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.
200 Tahun 2017 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia
pada Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara;

15. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.
224 Tahun 2017 tentang Perencanaan Sumber Daya Manusia
Kantor Otoritas Bandar Udara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN

DIREKTUR

JENDERAL PERHUBUNGAN

UDARA

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN
GALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

PERTAMA

; Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Galon
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini.

KEDUA

: Maksud dan tujuan ditetapkannya Standar Operasional Prosedur
Penerimaan Galon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud dalam
DIKTUM PERTAMA sebagai pedoman dalam pelaksanaan
pengadaan Galon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara.

KETIGA

: Standar Operasional Prosedur Penerimaan Galon Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
berlaku bagi pengadaan Galon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pusat, Kantor Otoritas Bandar Udara, Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara dan Balai - Balai di lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara.

KEEMPAT

: Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan
evaluasi terhadap keputusan ini setiap setahun sekali.

KELIMA

: Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan
terhadap keputusan ini.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di
Pada Tanggal

:JAKARTA

: 29 September 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd.

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

/^djjnan -sesuai dengan aslinya
"-'^'''.EPALA'BAGIAN hukum,

;b:^':purnama sari
T^embina (IV/a)
NIP. 19680704 199503 2 001

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor

: KP 264 TAHUN 2017

Tanggal

: 29 SEPTEMBER 2017

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGADAAN GALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

A. LATAR BELAKANG

Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling menentukan dalam
suatu organisasi, karena sumber daya manusia merupakan penentu utama
dalam mencapai kesuksesan organisasi. Oleh sebab itu, sumber daya manusia

harus memiliki kompetensi dan kinerja tinggi demi kemajuan organisasi.
Sumber daya manusia tidak saja dituntut untuk menjadi profesional tetapi
juga dituntut sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengatasi
berbagai masalah sumber daya manusia, diperlukan upaya sistematis dalam

meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mampu bekerja optimal
dalam memberikan pelayanan terbaik. Hal tersebut hanya mungkin tercapai
melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam berbagai aspek,
baik aspek intelektual, manajerial maupun perilaku. Upaya perbaikan

manajemen sumber daya manusia akan sangat membantu perbaikan
produktivitas secara langsung dengan menemukan cara yang lebih baik dan

efisien untuk mencapai tujuan, dan secara tidak langsung dengan
memperbaiki kuaditas kineija sumber daya manusia. Keberadaan bagian
sumber daya manusia adalah untuk membantu sumber daya manusia dan

pimpinan menjalankan strategi organisasi, sedangkan aktivitas sumber daya
manusia adalah tindakan yang diambil untuk memperoleh dan

memelihara

sumber daya manusia yang sesuai bagi organisasi. Sumber daya manusia

merupakan titik sentral untuk mencapai keunggulan bersaing, dimana sumber

daya manusia itu harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi agar
dapat dipertanggungjawabkan dalam segala karya kreativitas dan inovasi.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang
pemerintahan telah terjadi perubahan yang besar. Perubahan dimaksud

adalah terwujudnya tata kepemerintahan yang demokratis dan baik.

Pegawai
organisasi

merupakan

sumber

daya

yang

paling

penting

dalam

pemerintahan. Pegawai yang baik dan memenuhi standard

kualifikasi, hanya akan dapat diperoleh melalui rekrutmen yang efektif. Dalam

melakukan proses rekrutmen, terlebih dahulu harus memperoleh informasi
yang akurat dan berkelanjutan mengenaijumlah dan kualifikasi individu yang
diperlukan untuk melaksanakan berbagai tugas pokok dan fungsi dalsim

organisasi. Deskripsi tentang jumlah dan kualifikasi pegawai harus dapat
menggambarkan kebutuhan pegawai yang diinginkan untuk menempati
formasi. Rekrutmen adalah proses mencari menemukan dan menarik para
pelamar untuk menjadi pegawai pada organisasi. Dapatjuga diartikan sebagai
serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar keija dengan motivasi,

kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi
kekurangan

yang

diidentifikasi

dalam

perencanaan

kepegawaian.

Organisasi pemerintahan secara berkala merekrut pegawai untuk menambah,
mempertahankan, atau menyesuaikan kembali keseluruhan pegawai menurut

kebutuhan-kebutuhan SDM. Keberhasilan rekrutmen sangat ditentukan oleh
kematangan perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan pedoman yang
dapat digunakan dalam proses rekrutmen pegawai. Apabila tersedia
perencanaan yang baik dan matang, maka kesalahan dalam proses perekrutan
dapat diminimalisir.

Kondisi sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara saat ini sebanyak 6.808 orang pegawai yang tersebar
diseluruh kepulauan di Indonesia. Jumlah tersebut belum tersebar dengan
merata. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu belum dilakukan
penyusunan analisis beban kerja sebagai dasar untuk menghitung kesesuaian

antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia yang ada.

Disamping itu juga budaya pegawai yang sangat lekat dengan budaya
lingkungan sekitar.

Sejak tahun 2011 sampai dengan 2012, dan dilanjutkan kembali 2015
sampai dengan 2016

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak

mendapatkan formasi karena adanya kebijakan moratorium. Hal ini

memperpanjang masalah kekurangan pegawai khususnya pada Kantor Unit
Penyelenggara Bandar Udara (Kantor UPBU). Berdasarkan sistem informasi

kepegawaian terdapat Kantor UPBU hanya 3(tiga) petugas yaitu Kepala UPBU,
Kepala Subseksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat serta

Kepala Urusan Tata Usaha sedangkan petugas administrasi dan petugas teknis
belum tersedia.

Upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalah
menyusun perencanaan SDM baik Kantor Pusat, Kantor UPBU, Kantor

Otoritas Bandar Udara dan Balai - Balai sebagai dasar pen5aisunan pedoman
penetapan standar kebutuhan SDM sehingga dapat diketahui dengan pasti gab

atau kesenjangan antara jumlah ketersediaan dengan jumlah kebutuhan yang
seharusnya dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
Harapan

dengan

ditetapkannya

mendapatkan sumber daya

Peraturan

manusia yang

dimaksud

adalah

untuk

berkapasitas berdasarkan

kompetensi dan professional dalam bidangnya khususnya bidang transportasi
udara baik untuk mempersiapkan SDM regulator maupun SDM operator
sehingga tujuan organisasi yaitu keselamatan, keamanan dan pelayanan
penerbangan dapat tercapai.

B. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
6037);

4. Peratuan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
75)

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
75/M.PAN/7/2004 tentang pedoman penghitungan kebutuhan pegawai
berdasarkan beban kerja dalam rangka penyusunan formasi Pegawai
Negeri Sipil

C. DEFINISI

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudukijabatan
pemerintahan.

3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan
organisasi.

4. Pengadaan PNS adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Jabatan

Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu Instansi
Pemerintah.

5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah

Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan administrasi pemerintahan bagaimana dan kapan hams
dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan serta disusun dalam rangka
pelaksanaan tugas fungsi.

6. Perencanaan Sumber daya manusia adalah proses kegiatan yang

dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sumber daya
manusia pada suatu organisasi dalam bentuk penyusunan kebutuhan,
pengembangan dan pemberhentian sumber daya manusia.
D. KUALIFIKASI ATAU PERSYARATAN PELAKSANA

Pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dilakukan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
E. FAKTOR RESIKO DAN UPAYA PENYELESAIAN

Proses pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengandung resiko sebagai berikut:
pertama apabila data dukung yang disampaikan dalam usulan tidak lengkap
maka dimungkinkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara tidak
mendapatkan formasi dan hal tersebut akan berakibat pada jumlah
kekurangan SDM semakin tinggi. Kedua dalam hal penyusunn materi soal

untuk seleksi kompetensi bidang yang saat ini masih disusun oleh Biro
Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan. Hal dimaksud akan

berdampak pada perolehan SDM kurang optimal dalam kompetensi bidangnya.
Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya resiko adalah
pertama pengusulan kebutuhan SDM di lingkungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara harus berdasarkan perencanaan SDM yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara yang
dilakukan evaluasi setiap tahun. Kedua dilakukan koordinasi dengan Biro
Kepegawaian dan Organisasi untuk memberikan kesempatan kepada
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam men5rusun materi test
kompetensi bidang.
F. MEKANISME DAN TATA CARA

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara

mengusulkan

kebutuhan pegawai (formasi) kepada Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi berdasarkan perencanaan SDM yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perencanaan
SDM dengan surat usulan dengan melampirkan :
a) jumlah pegawai yang dibutuhkan;
b) jenisjabatan yang dibutuhkan

c) kualifikasi pendidikan yang diperlukan pada masing - masing jabatan
d) lokasi penempatan pegawai

2. Kepala Biro mengevaluasi usulan. Apabila hasil evaluasi masih diperlukan
penambahan data dukung dan justifikasi maka dikoordinasikan kembali

dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Apabila hasil evaluasi
tidak diperlukan data dukung dan justifikasi tambahan maka Biro

Kepegawaian dan Organisasi meneruskan Surat kepada Sekretaris

Jenderal

Kementerian

Perhubungan

untuk

diteruskan

kepada

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dengan lampiran :

a) jumlah pegawai yang dibutuhkan;
b) jenis jabatan yang dibutuhkan;

c) kualifikasi pendidikan yang diperlukan pada masing - masing jabatan;
d) lokasi penempatan pegawai.
3. Sekretaris Jenderal menyiapkan bahan dan surat usulan kebutuhan SDM

kepada Menteri Perhubungan.

4. Menteri Perhubungan menandatangani surat usulan yang ditujukan
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
yang dilampiri:

a) jumlah pegawai yang dibutuhkan
b) jenis jabatan yang dibutuhkan

c) kualifikasi pendidikan yang diperlukan pada masing - masing
jabatan

d) lokasi penempatan pegawai

5. Pembahasan antara Kementerian PAN dan RB dengan Sektor Perhubungan
(dihadiri juga wakil dari subsektor Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara) dengan

melibatkan

Kementerian

Keuangan dan Badan

Kepegawaian Negara.

6. Penetapan kebutuhan sektor Perhubungan oleh Menteri PAN dan RB.
Penetapan ini merupakan ijin prinsip dari Menteri PAN dan RB untuk

persetujuan jumlah pegawai yang dialokasikan pada tahun berjalan.

7. Rapat pembahasan terkait langkah - langkah tindaklanjut diterbitkannya
ijin prinsip (penetapan kebutuhan pegawai) yang dipimpin oleh Kepala
Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan dan dihadiri
oleh Subsektor Perhubungan Udara

8. Berdasarkan point 6 selanjutnya Menpan dan RB menyusun rencana
pemenuhan kebutuhan PNS melalui pengadaan PNS.
a) pengadaan PNS berdasarkan penetapan kebutuhan PNS.
b) Pembentukan panitia seleksi nasional oleh MENPAN dan RB

c) Ketua Panitia Seleksi Nasional adalah BKN dengan anggota Kementerian

PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan
dan Pembangunan, BKN dan Kementerian terkait lainnya.
9. Tugas Panitia Seleksi Nasional adalah :

a)

mendesign sistem seleksi pengadaan PNS;

b) menjrusun soal seleksi kompetensi dasar;

c)

mengkoordinasikan instansi pembina jabatan fungsional dalam
penyusunan materi seleksi kompetensi bidang;

d) merekomendasikan kepada MENPAN dan RB tentang ambang batas
kelulusan seleksi kompetenssi dasar untuk setiap instansi
pemerintah;

e) melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama - sama dengan
instansi pemerintah;

f)
g)

mengolah hasil seleksi kompetensi dasar;
mengawasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi
kompetensi seleksi bidang;

h) menetapkan dan menyampaikan hasil seleksi kompetensi dasar dan
mengintegrasikan hasil seleksi kompetensi dasar dan seleksi
kompetensi bidang;

i)

mengevaluasi dan mengembangkan system pengadaan PNS.

10. Berdasarkan point 6, Menteri Perhubungan membentuk panitia seleksi
Kementerian Perhubungan yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal dengan
anggota Biro Kepegawaian dan Organisasi, Inspektorat Jenderal, Biro
Perencanaan, Biro Keuangan dan Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara.

11. Tugas dan Panitia Seleksi Kementerian Perhubungan adalah :
a) menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan PNS

b) mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah PNS yang
dibutuhkan, dan persyaratan lamaran.

c) melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen
persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman

d) menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi bidang dan seleksi
kompetensi dasar

e) melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama-sama dengan panitia
seleksi nasional pengadaan PNS

f) melaksanakan seleksi kompetensi bidang

g) mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi
dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang

h) mengusulkan hasil seleksi kompetensi bidang kepada panitia seleksi
nasional

12. Tahapan Pengadaan PNS
a) Tahap Perencanaan

Panitia seleksi Kementerian Perhubungan bersama - sama dengan
Panitian Seleksi Nasional menyusun dan menetapkan perencanaan
pengadaan PNS yang meliputi jadwal pengadaan dan sarana dan
prasarana pengadaan PNS.

b) Pengumuman lowongan

Panitia Seleksi Nasional mengumumkan lowongan jabatan PNS secara
terbuka kepada mayarakat. Pengumuman memuat nama jabatan,
jumlah lowongan jabatan, kualifikasi pendidikan, dan instansi
pemerintah

yang membutuhkan jabatan PNS Panitia seleksi

Kementerian Perhubungan mengumumkan lowongan jabatan secara
terbuka kepada masyarakat berdasarkan pengumuman dari panitia
seleksi nasional paling singkat 15 hari kalender. Pengumuman memuat
: nama jabatan, jumlah jabatan yang lowong, unit kerja penempatan,

kualifikasi pendidikan, alamat dan tempat lamaran ditujukan, jadwal
tahapan seleksi dan syarat yang hams dipenuhi setiap pelamar.
c) Pelamaran

Setiap warga negara berhak mempunyai kesempatan yang sama untuk
menjadi PNS dengan syarat yang telah ditentukan dalam peraturan
pemndang - undangan. Penyampaian semua persyaratan pelamaran

diterima paling lama 10 hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi. Setiap
pelamar wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak
untuk mendapatkan informasi tentang seleksi yang dilamar.
d) Seleksi dan pengumuman hasil seleksi

Seleksi pengadaan PNS dilakukan dalam 3 tahap yaitu :
1) Seleksi administrasi

Untuk mencocokkan atara persyaratan administrasi dengan
dokumen pelamaran yang disampaikan oleh pelamar.
Panitia seleksi Kementerian Perhubungan melaksanakan selski

selumh

dokumen pelamaran

yang diterima dan wajib

mengumumkan hasilnya secara terbuka. Dalam hal dokumen tidak

memenuhi persyaratan administrasi pelamar dinyatakan tidak
lulus.

2) Seleksi Kompetensi Dasar

Dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang
dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS

Seleksi kompetensi dasar hanya dapat diikuti oleh pelamar yang
dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Seleksi ini dilaksanakan bersama - sama oleh panitia seleksi
Kementerian Perhubungan dan Panitia seleksi nasional.

Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar apabila
memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan
dan berdasarkan peringkat nilai.
3) Seleksi Kompetensi Bidang

Dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang
yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai
kebutuhan jabatan.

Seleksi kompetensi bidang hanya dapat diikuti oleh pelamar yang
dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar. Seleksi kompetensi
bidang

dilaksanakan

oleh

panitia

seleksi

Kementerian

Perhubungan. Jumlah peserta seleksi kompetensi bidang paling
banyak 3 kali jumlah kebutuhan masing - masing jabatan
berdasarkan peringkat nilai seleksi kompetensi dasar. Panitia

seleksi

Kementerian

Perhubungan

dapat

melakukan

uji

persyaratan fisik, psikologis dan / atau kesehatan jiwa dalam
pelaksanaan seleksi kompetensi bidang sesuai dengan persyaratan

jabatan pada Kementerian Perhubungan. Materi seleksi kompetensi
bidang disusun oleh Kementerian Perhubungan. Hasil seleksi
kompetensi bidang disampaikan oleh Panitia seleksi kementerian
Perhubungan kepada panitia seleksi dari hasil akhir seleksi

nasional. Panitia seleksi nasional menetapkan hasil akhir seleksi
berdasarkan integrasi dari hasil kompetensi dasar dan hasil seleksi
kompetensi bidang.

e) Menteri Perhubungan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus
secara terbuka berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi.

13. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Masa Percobaan

Pelamar yang dinyatakan lulus diangkat dan ditetapkan sebagai CPNS
oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan teknis dan
penetapan nomor induk pegawai oleh BKN.

15. Penempatan CPNS sesuai lokasi penempatan pada saat usulan formasi

oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi dengan menerbitkan SK
Pengangkatan CPNS.

16. CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun yang merupakan
diklat prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun
integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan

kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertangggungjawab,
dan memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang.
17. Pengangkatan CPNS menjadi PNS.
G. DIAGRAM ALUR (FLOW CHART)

Diagram alur sebagaimana dimaksud dalam Apendix Lampiran ini.

Appendix

DIAGRAM ALUR(FLOW CHART)STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEHERIMAAH CPNS D1 LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUWGAN UDARA
1

Pelaksana

Mutu Baku
Menteri

Kepala Biro

Kegiatan

Sesditjen Hubud Kepegawaian dan Sekretaris Jenderal
Organisasi

Pendayagunaan
Menteri

Perhubungan

Aparatur Negara

Unit Keija

Kelengkapan

Output

Terkait

dan Reformasi
Birokrasi

1

Mengusulkan kebutuhan pegawai (formasi) kepada
Biro Kepegawaian dan Organisasi yg telah

surat,

ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal

dokumen

Perhubungan Udara, dengan melampirkan:

- jumlah pegawai yang dibutuhkan;
- jenis jabatan yang dibutuhkan

- kualifikasi pendidikan yang diperlukan pada
masing-masing jabatan

- lokasi penempatan
Mengevaluasi usulan kebutuhan pegawai (formasi) diperlukan
. apabila hasil evaluasi dinilai sudah lengkap / data dukung
tidak diperlukan data dukung dan justifikasi dan justifikasi

surat dan
dokumen

Berkas
Usulan.
surat dan
dokumen

tambahan, maka surat usulan akan diteruskan

kepada

Sekretaris

Jenderal

Kementerian

Perhubungan

Menyiapkan bahan dan surat usulan kebutuhan
SDM dari Menteri Perhubungan ditujukan kepada

surat dan
dokumen

Berkas

Usulan,
surat dan

Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan

dokumen

Reformasi Birokrasi

Menandatangani surat usulan yang ditujukan
kepada Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara

surat dan

dan Reformasi Birokrasi, yang dilampiri:

dokumen

•jumlah pegawai yang dibutuhkan;
- jenis jabatan yang dibutuhkan

- kualifikasi pendidikan yang diperlukan pada
masing-masing jabatan

• lokasi penempatan
untuk dikirim kepada Menteri Pendayaguanaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

surat dan
dokumen

i

Mutu Baku

Felaksana
Menteri

Kepala Biro
SesdiQ'en Hubud Kepegawaian dan
Organisasi

Kegiatan

No

Menteri
Sekretaris Jenderal

Ferhubungan

Fendayagunaan
Aparatur Negara

Unit Keija
Terkait

Kelengkapan

Output

dan Reformasi
Birokrasi

¥

Melakukan pembahasan antara Kementerian PAN
dan RB dengan Kementerian Ferhubungan, serta
Unit Terkait (Kementerian Keuangan dan Badan
Kepegawaian Negara)

a
Fenetapan kebutuhan sektor perhubungan oleh
Menteri FAN dan RB. Fenetapan ini merupakan
ijin prinsip dari Menteri FAN dan RB.

Menteri Ferhubungan menugaskan Sekretaris
Jendral untuk menindaklanjuti ijin prinsip dari
Menteri FAN dan RB.

•IZZK

Menugaskan Biro Kepegawaian dan Organisasi
untuk koordinasi dengan subsektor.

10

1=1

Melakukan pembahasan dipimpin Kepala Biro
Kepegawaian dan Organisasi dengan ditjen hubud
terkait ijin prinsip yang diberikan (penetapan
kebutuhan FNS)

I
11

I

Menyusun rencana pemenuhan kebutuhan FNS
melalui pengadaan FNS

pengadaan

FNS

berdasarkan

penetapan

kebutuhan FNS

-

pembentukan

panitia seleksi nasional oleh

MENFAN dan RB
- Ketua Fanitia Seleksi Nasional adalah BKN
tim

dengan anggota KemenFAN dan RB, Kemendagri,
BFKF.BKN, Kementerian lainnya (unit keija
terkait).
12

□ZD

panitia
seleksi
nasional

membentuk panitia seleksi di Kementerian
Ferhubungan terdiri diketuai Sekjen dengan
anggota ( Biro Kepegawaian dan Organisasi,
Inspektorat Jenderal. Biro Ferencanaan, Biro
Keuangan dan Setditjen Ferhubungan Udara)

tim

panitia
seleksi
kementeri
an

perhubun
gan

o

Keterangan

Pelaksana

Mutu Baku
Menteri

Kepala Biro
Kegiatan

NO

Sesditjen Hubud Kepegawaian dan
Organisasi

Sekretaris Jenderal

Menteri

Perhubungan

Pendayagunaan
Aparatur Negara
dan Reformasi

Unit Keija

Kelengkapan

Terkait

Output

Birokrasi

c-i
13

Tahapan Pengadaan PNS
a. Tahapan Perencanaan

Panitia seleksi Kementerian Perhubungan bersama
- sama dengan Panitia Seleksi Nasional menyusun
dan menetapkan perencanaan pengadaan PNS

\f

surat dan

surat dan

dokumen

dokumen

b. Pengumuman lowongan
pengumuman memuat: nama jabatan,jumlah
jabatan, unit keija penempatan, kualiflkasi
pendidikan, alamat dan tempat lamaran
ditujukan,jadwal seleksi dan syarat yg harus

surat dan

surat dan

dipenuhi.

dokumen

dokumen

Pelamaran

setiap warga negara berhak mempunyai
kesempatan yang sama utk menjadi PNS dgn
syarat yg ditentukan peraturan yg berlaku.

d. Seleksi dan pengumuman hasil seleksi
seleksi administrasi

mencocokkan persyaratan administrasi dan
dokumen pelamaran
- seleksi kompetensi dasar
dinyatakan lulus jika memenuhi nilai am bang
batas

apabila tidak lolos seleksi
adm, pelamar dinyatakan
gugur seleksi.

apabila tidak lolos seleksi
kompetensi dasar, pelamar

1-t

- seleksi kompetensi bidang
14

n-c

materi disusun oleh Kementerian Perhubungan
disampaikan ke panitia seleksi nasional

a

surat dan

surat dan

dokumen

dokumen

Keterangan

Pelaksana
Mutu Baku
NO

15

Kepala Biro
Sesditjen Hubud Kepegawaian dan
Organisasi

Kegiatan

e. Pengumuman dari kementerian perhubungan

Menteri

Sekretaris Jenderal

Menteri

Perhubungan

Pendayagunaan

Aparatur Negara

Unit Keija

dan Reformasi

Terkait

Kelengkapan

Output

Keterangan

Birokrasi

yang dinyatakan lulus

16

Pengangkatan CPNS

17

Penempatan CPNS

Pengangkatan PNS

>
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