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ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi penyelenggaraan
Negara di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tekait
pengangkatan Pelaksana Tugas, maka perlu membuat Surat Edaran tentang
Pelaksana Tugas di lingkungan Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan.

- Dasar hukum surat edaran ini adalah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009.

Didalam Surat Edaran Kepala Badan ini diatur tentang:
1. Pelaksana tugas (Plt.) adalah pegawai yang memiliki kompetensi untuk

menduduki jabatan struktural di lingkungan kementerian keuangan,
namun belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang
berlaku, dan diangkat untuk melaksanakan tugas pada suatu jabatan
struktural.

2. Bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanakaan tugas pada jabatan
struktural, khususnya jabatan struktural Eselon II dan Eselon III yang
bekum dapat tersisi secara definitif, pegawai yang memiliki kompetensi
namun belum memenuhi persyaratan administrative sebagai pejabat
definitf dapat diangkat sebagai Plt.

3. Pengusulan pegawai menjadi Plt. Dilakukan secara berjenjang oleh:
a. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan melalui sekretaris

jendreal Kepada Menteri Keuangan untuk Plt. Jabatan Eselon II dan
b. Sekretaris Badan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan untuk Plt. Jabatan eselon III.
4. Seseorang dapat diangkat menjadi Plt. apabila menduduki jabatan

struktural satu tingkat dibawah jabatan struktural Plt yang akan diduduki
yaitu:
a. Plt. Jabatan Struktural Eselon II hanya dapat diduduki oleh pejabat

definitif Eselon III; dan
b. Plt jabatan struktural eselon III hanya dapat diduduki oleh pejabat

definitif Eselon IV
5. Pejabat yang berwenang mengangkat Plt jabatan struktural Eselon II

adalah Menteri Keuangan berdasarkan usulan Kepala BPPK melalui
Sekretaris Jenderal.

6. Pejabat yang berwenang mengangkat Plt jabtan struktural Eselon III
adalah Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan berdasarkan
usulan Sekretaris Badan.

7. Keputusan pengangkatan sebagai Plt pada jabatan struktural Eselon III
dituangkan dengan Surat Perintah Kepala BPPK

8. Plt memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengkoordinir,
mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
fungsi pada jabatan dimana yang bersangkutan ditugaskan sebagai Plt.

9. Plt tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan
keputusan yang mengikat yaitu:
a. Pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;
b. Penjatuhan hukuman disiplin;



c. Penetepan surat kepeutusan; dan
d. Lain-lain keputusan yang menyebabkan pengeluaran Negara.

10. Plt tidak memiliki kewenangan untuk menunjuk dan menetapkan
pelaksana harian (Plh)

11. Plt wajib menandatangani Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja sesuai
peraturan perundangan-undangan sesuai peraturan perundangan-
undangan.

12. Apabila dalam jangka waktu penugasan sebagai Plt perlu segera
ditetapkan suatu kebijakan baru dalam lingkup tugas dan
kewenangannya, maka Plt tersebut wajib terlebih dahulu berkonsultasi
dan meminta persetujuan atasan langsung.

13. Apabila terjadi perbedaan penafsiran, ketidakjelasan, dan/atau
kekurangpahaman atas pelaksanaan tugasnya, maka Plt wajib
berkonsultasi terlebih dahulu dengan Sekretriat Badan c.q Bagian
Kepegawaian.

14. Plt dalam melaksanakan tugasnya dan kewenangannya wajib
memperhatikan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Surat Edaran ini berlaku pada saat tanggal ditetapkannya.
- Surat Edaran ini di ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2011.


