KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

NOMOR PER-6/PP/2018
TENTANG
POLA MUTASI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9
ayat

(1)

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor 39/PMK.01/2009 tentang Pola Mutasi Jabatan
Karier di Lingkungan Departemen Keuangan, perlu untuk
mengatur pola mutasi di lingkungan Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan;
b

.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41

ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Nomor PER-4/PP/2018 tentang Pola
Mutasi Jabatan Karier di Lingkungan Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan Keuangan, perlu untuk
mengatur pola mutasi jabatan pelaksana di lingkungan
c

Mengingat

:

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan tentang Pola Mutasi Pelaksana di
lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

.

1.

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);

2

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

.

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran
,

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3

.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
,

4

.

Keputusan Presiden Nomor 10/TPA Tahun 2017 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam
Jabatan
Pimpinan
Tinggi
Madya
di
lingkungan
Kementerian Keuangan;
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.01/2009
tentang Pola Mutasi Jabatan Karier di lingkungan
Kementerian Keuangan;

.

6

2 -

.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor
1926)
sebagaimana telah diubah
dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
286);

7

.

8

.

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Nomor PER-4/PP/2018 tentang Pola Mutasi
Jabatan Karier di Lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan.
Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Nomor KEP-72/PP/2017 tentang Penunjukan
Para Pejabat di Lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Yang Diberi Kuasa Untuk Atas Nama
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Menandatangani Surat/Keputusan Mutasi Kepegawaian
dan Lain Sebagainya di Bidang Kepegawaian.
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN TENTANG POLA MUTASI JABATAN PELAKSANA
DI

LINGKUNGAN

BADAN

PENDIDIKAN

DAN

PELATIHAN

KEUANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1

.

2

.

3

.

Mutasi adalah pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam
jabatan pelaksana.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
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lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.
4

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
menduduki
jabatan
pemerintahan.

.

,

5

Pola Mutasi Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut
Pola Mutasi adalah sistem pemindahan PNS dalam Jabatan
Pelaksana yang dilakukan secara terencana dengan
memperhatikan persyaratan sesuai peraturan perundangundangan dan kebutuhan organisasi.

.

Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB

6

.

adalah
pejabat
yang
mempunyai
kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
7

.

8

.

Forum Pengelola SDM
BPPK adalah
forum yang
mempunyai tugas memberikan pertimbangan mengenai
mutasi dalam jabatan pelaksana kepada Sekretaris Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan
pengangkatan,
pemindahan,
dan
pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen
ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

9

.

Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap
PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja
pegawai dan perilaku kerja.

10. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan
sikap/perilaku seorang Pegawai ASN yang dapat diamati,
diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas
jabatannya.
11. Peringkat Jabatan adalah peringkat jabatan sebagaimana
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

12. Menteri Keuangan adalah pejabat negara yang memimpin
Kementerian Keuangan.
13. Badan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Keuangan

yang

selanjutnya disingkat BPPK adalah unit kerja eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
menyelenggarakan pendidikan pelatihan dan sertifikasi
kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
,

www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-

4 -

14. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yang
selanjutnya disebut Kepala Badan, adalah pejabat
pimpinan tinggi madya yang memimpin BPPK.
15. Sekretariat Badan adalah unit kerja eselon II di lingkungan

BPPK yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian
dukungan
administrasi
kepada
semua unsur di
lingkungan BPPK.
16. Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat
Pusdiklat adalah unit kerja eselon II di lingkungan BPPK
yang mempunyai tugas membina pendidikan, pelatihan,
sertifikasi kompetensi di bidang tertentu sesuai peraturan
perundang-undangan berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Badan.

17. Politeknik Keuangan Negara STAN yang selanjutnya
disebut PKN STAN merupakan perguruan tinggi di
lingkungan Kementerian Keuangan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui
Kepala Badan.
,

18. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya
disebut Balai Diklat adalah unit pelaksana teknis Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

19. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang
selanjutnya disebut Balai Diklat Kepemimpinan adalah
unit pelaksana teknis Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Eiadan Pendidikan
,

dan Pelatihan Keuangan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat
Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya
.

Manusia.

20. Unit Kerja adalah kantor di lingkungan BPPK yang berupa
Sekretariat Badan, Pusdiklat PKN STAN, Balai Diklat, dan
,

Balai Diklat Kepemimpinan.
BAB 11

RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan ini mengatur ketentuan Pola Mutasi tugas
dan/atau lokasi dalam jabatan Pelaksana.
(2) Pelaksana
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
merupakan pelaksana di lingkungan Badan Pendidikan

dan Pelatihan Keuangan.
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(3) Mutasi dalam jabatan Pelaksana terdiri atas;
a

mutasi dalam jabatan pelaksana antar unit kerja; dan

.

b

mutasi dalam jabatan pelaksana intra unit kerja.

.

(4) Mutasi dalam jabatan pelaksana antar unit kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah

perpindahan pada jabatan pelaksana dari satu unit kerja
ke unit kerja lain.
(5) Mutasi dalam jabatan pelaksana intra unit kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah
perpindahan pada jabatan pelaksana pada satu unit kerja
yang sama.
BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

(1) Mutasi
dilakukan
atas
dasar
kesesuaian
antara
kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi
jabatan
dan
pola
karier,
dengan
memperhatikan
kebutuhan organisasi.
(2) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau yang
ditetapkan Menteri Keuangan.
(3) Mutasi
dilakukan
mempertimbangkan:
a

paling

kurang

dengan

jangka waktu;

.

b

peringkat jabatan; dan
c
riwayat hukuman disiplin.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk
mempertimbangkan:
.

.

a

.

b
c

.

.

d

.

e

f

.

.

karakteristik khusus jabatan;
usia pegawai;
prestasi;
ketidakcakapan pada jabatan tertentu;
kondisi kesehatan pegawai; atau
permintaan sendiri.

Bagian Kedua
Jangka Waktu
Pasal 4

(1) jangka waktu merupakan waktu bagi seorang pegawai:
a
menduduki suatu jabatan; atau
b melaksanakan tugas di lokasi unit.
.

.
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(2) Jangka waktu menduduki jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a merupakan jangka waktu normal
untuk menduduki suatu jabatan yaitu paling singkat 2
(dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
(3) Jangka waktu melaksanakan tugas di lokasi unit
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
jangka waktu normal untuk melaksanakan suatu tugas di
lokasi unit:
a

domisili paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5
(lima) tahun;
pusat paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4
(empat) tahun;
zona satu paling singkat 2 (dua) paling lama 3 (tiga)

.

b

.

c

.

tahun; dan
d

zona dua paling singkat 2 (dua) paling lama 3 (tiga)

.

tahun.

(4) Domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
merupakan lokasi unit yang menjadi pilihan pegawai.
(5) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
merupakan lokasi unit Sekretariat Badan, Pusdiklat,
dan/atau PKN STAN.

(6) Zona satu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
merupakan lokasi unit Balai Diklat Pekanbaru Balai Diklat
,

Palembang Balai Diklat Cimahi, Balai Diklat Yogyakarta,
Balai Diklat Malang Balai Diklat Denpasar, Balai Diklat
Kepemimpinan.
(7) Zona dua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d
,

,

merupakan lokasi unit Balai Diklat Medan

,

Pontianak

,

Balai Diklat

Balai Diklat Balikpapan, Balai Diklat Makassar

,

Balai Diklat Manado.

Bagian Ketiga
Peringkat Jabatan
Pasal 5

(1) Peringkat
Jabatan
merupakan
sebagaimana ditetapkan dengan

peringkat
Keputusan

jabatan
Menteri

Keuangan.

(2) Mutasi

dilakukan

dengan

memperhatikan

peringkat

jabatan.

(3) Memperhatikan peringkat jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan antara lain dengan:
a

.

b

.

mengupayakan mutasi pegawai tanpa menyebabkan
penurunan peringkat jabatan;
memperhatikan formasi peringkat jabatan pada unit
kerja tujuan.
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(4) Apabila tidak tersedia formasi jabatan pelaksana dengan
peringkat jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a atau jabatan lain yang memperhatikan
formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b pegawai dapat dimutasi pada jabatan dengan
peringkat
jabatan
yang
lebih
rendah
dengan
mempertimbangkan lokasi yang lebih baik dan/atau
kebutuhan organisasi serta berdasarkan kinerja/disiplin
pegawai.
,

Bagian Keempat
Riwayat Hukuman Disiplin
Pasal 6

(1) Riwayat hukuman disiplin merupakan data historis
penjatuhan hukuman disiplin
PNS
dalam rangka
pembinaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan pelaksanaannya.
(2) Mutasi
dilakukan
dengan
hukuman disiplin pegawai.

memperhatikan

riwayat

(3) Memperhatikan riwayat hukuman disiplin sebagaimana
dimaksud ayat (2) dilakukan dengan mengacu pada
peraturan dan ketentuan hukuman disiplin yang berlaku.

Bagian Kelima
Karakteristik Khusus Jabatan
Pasal 7

Karakteristik khusus jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (4) huruf a antara lain:
a

.

b

.

jabatan
yang
memerlukan
kualifikasi
pendidikan,
pengetahuan, dan keterampilan khusus; dan/atau
jabatan yang memerlukan kepribadian dan integritas tinggi
karena tugas dan/atau kewenangan yang melekat pada
jabatan tersebut.
Pasal 8

Pertimbangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dapat dikecualikan pada mutasi dalam jabatan yang
memiliki karakteristik khusus jabatan.
Bagian Keenam
Prestasi

Pasal 9

(1) Prestasi merupakan hasil kerja yang
berprestasi dalam melaksanakan tugas.

dicapai

PNS
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(2) PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memiliki kriteria:

reputasi yang sangat baik;
b kinerja yang sangat baik;
c
perilaku yang sangat baik;
d dedikasi yang sangat tinggi;
e
loyalitas yang sangat tinggi; dan
f
menghasilkan karya yang berdampak nyata bagi
Kementerian Keuangan.
(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan
dengan rekomendasi langsung dari:
a
Kepala Badan;
a

.

.

.

.

.

.

.

b
c

Sekretaris Badan;

.

Kepala Pusdiklat; dan/atau
Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN.

.

d

.

Pasal 10

Pertimbangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dapat dikecualikan pada PNS yang berprestasi.
Bagi an Ketujuh
Ketidakcakapan pada Jabatan Tertentu
Pasal 11

(1) Ketidakcakapan pada jabatan tertentu merupakan basil
kerja dan/atau pelaksanaan tugas pegawai yang tidak baik
atau kurang baik pada jabatan tertentu.
(2) PNS dianggap tidak cakap pada jabatan tertentu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria
antara lain:
a

.

b

.

c

.

reputasi yang tidak baik atau kurang baik;

integritas yang tidak baik atau kurang baik;
kinerja yang tidak baik atau kurang baik; dan/atau

d

perilaku yang tidak baik atau kurang baik;
(3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan
dengan rekomendasi dari:
a
Kepala Badan;
.

.

b

.

Kepala Pusdiklat;

c

.

d
e

f

.

Sekretaris Badan;

.

.

Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN;
Pengelola SDM pada unit kerja pegawai bersangkutan;
dan/atau
Atasan langsung pegawai yang bersangkutan melalui
pimpinan unit kerja.
Pasal 12

Pertimbangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dapat dikecualikan pada PNS yang tidak cakap pada
jabatannya.
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Bagian Kedelapan
Permintaan Sendiri
Pasal 13

(1) PNS
dapat mengajukan permohonan
permintaan
sendiri
dengan
alasan
dipertanggungjawabkan.

mutasi atas
yang
dapat

(2) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) antara lain:
usia pegawai; atau

a

.

b

kondisi kesehatan pegawai.

.

(3) Alasan usia pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan PNS yang memiliki usia paling kurang
3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun; dan
(4) Alasan kondisi kesehatan pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b merupakan PNS yang memiliki
penyakit dengan tingkat risiko tinggi.
(5) Penyakit dengan tingkat risiko tinggi
dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan:
a

sebagaimana

surat keterangan dokter pemerintah;

.

b

hasil pemeriksaan laboratorium dan/atau radiologi; dan

c

catatan riwayat kesehatan.

.

.

(6) Pengajuan mutasi atas permintaan sendiri disampaikan
oleh PNS yang bersangkutan secara berjenjang melalui:
a

Sekretaris Badan bagi PNS di lingkungan Sekretariat

.

Badan;
b

Kepala Pusdiklat bagi PNS di lingkungan Pusdiklat;

c

Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN bagi PNS di
lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN;

.

.

,

d

.

Kepala Balai Diklat bagi PNS di lingkungan Balai Diklat;
atau

e

Kepala Balai Diklat Kepemimpinan
lingkungan Balai Diklat Kepemimpinan

.

bagi

PNS

di

,

kepada Sekretaris Badan.
(7) Pertimbangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dapat dikecualikan pada Mutasi atas permintaan
sendiri dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
(8) Selain Mutasi atas permintaan sendiri dengan alasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a

.

b

.

tetap mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat
(3) dan ayat (4); dan
tidak dapat dilakukan secara berturut-turut.
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(9) PNS
yang
mengajukan
permohonan
mutasi
atas
permintaan sendiri dapat dimutasi kembali sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IV
MEKANISME

Pasal 14

(1) Kepala Bagian Kepegawaian menyampaikan pertimbangan
mutasi dalam jabatan pelaksana kepada Sckretaris Badan.
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain;
a

Jangka waktu menduduki jabatan dan/atau lokasi unit

.

kerja;
b

Peringkat Jabatan;

c

Riwayat hukuman disiplin;

.

.

d

Riwayat mutasi (tour of duty);

e

Usulan mutasi dan/atau
pimpinan unit kerja; dan

f

Pilihan unit kerja pada setiap lokasi unit.

.

.

.

rekomendasi

mutasi

dari

(3) Riwayat mutasi (tour of duty) merupakan data historis
pelaksanaan tugas pegawai pada unit kerja.
(4) Mutasi
dengan
mempertimbangkan
riwayat mutasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan
mutasi pelaksana yang mempertimbangkan mutasi bagi
pegawai yang telah mutasi pada beberapa lokasi unit kerja.
(5) Pilihan unit kerja pada setiap lokasi unit sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan data yang
diperoleh dari isian pegawai yang dimutakhirkan setiap
tahun yang terdiri dari pilihan unit kerja pada:
a

.

b
c

.

unit domisili;

pusat;
zona satu; dan

.

d zona dua.
.

(6) Mutasi dengan mempertimbangkan Pilihan unit kerja pada
setiap lokasi unit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf
f
merupakan
mutasi
pelaksana
dengan
mengupayakan pegawai dimutasi ke unit kerja pilihan
lokasi unit.

(7) Apabila mutasi pelaksana ke unit kerja lokasi unit
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi

karena formasi dan/atau kebutuhan organisasi maka
diupayakan pegawai dimutasi ke unit kerja terdekat
dengan unit kerja pilihan lokasi unit.
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Pasal 15

(1) Dalam hal diperlukan adanya pertimbangan langsung dari
pengelola SDM di lingkungan BPPK yang terkena dampak
mutasi, antara lain;
a

.

Kepala Bagian Tata Usaha di lingkungan Pusdiklat;
dan/atau

b

.

Kepala Bagian Keuangan dan Umum di lingkungan
Politeknik Keuangan Negara STAN

dapat dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh Kepala
Bagian Kepegawaian dengan mengundang para pengelola
SDM dimaksud.

(2) Dalam hal diperlukan adanya pertimbangan langsung dari
pengelola SDM di lingkungan Balai Diklat yang terkena
dampak mutasi maka dapat dimintakan konfirmasi melalui
media komunikasi video conference atau media lain.
(3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau hasil
konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
disampaikan kepada Sekretaris Badan sebagai bahan
tambahan pertimbangan mutasi dalam jabatan pelaksana.
Pasal 16

Dalam hal mutasi dalam jabatan pelaksana merupakan
mutasi intra unit kerja dapat dilaksanakan Rapat Pengelola
SDM di lingkungan unit kerja terkait dengan tetap
memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 ayat (3).
,

BAB V

ALUR MUTASI
Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai alur mutasi tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan ini.
BAB VI
MUTASI DALAM RANGKA RE-ENTRY
Pasal 18

(1) Mutasi dalam rangka re-entry dilaksanakan berdasarkan
ketentuan mengenai program pengembangan kompetensi
pegawai.

(2) Mutasi dalam rangka re-entry dilaksanakan dengan
menempatkan pegawai Tugas Belajar pada lingkungan
Sekretariat Badan.

www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-

12 -

(3) Setelah melaksanakan Tugas Belajar dan re-entry program
untuk paling lama 6 bulan pegawai ditempatkan kembali
pada unit kerja di lingkungan BPPK.
BAB VII

PINDAH TUGAS KE UNIT ESELON I/KEMENTERIAN LAIN
Pasal 19

(1) PNS dapat mengajukan permohonan pindah tugas ke Unit
Eselon I/Kementerian lain dengan alasan yang dapat
dipertanggungj awabkan.

(2) Pengajuan pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan formasi,
kebutuhan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
(3) Pengajuan pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan oleh PNS yang bersangkutan secara
berjenjang melalui pimpinan unit kerja.
(4) Pemindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1
hams didahului dengan koordinasi antar pimpinan unit
terkait melalui Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya
Manusia.

(5) PNS yang pindah tugas, status kepegawaiannya beralih
menjadi PNS unit/Kementerian tujuan pindah.
BAB VIII

PENGATURAN STATUS PEGAWAI PENUGASAN KHUSUS
Pasal 20

Pegawai
yang
mendapat
penugasan
khusus
dipekerjakan/diperbantukan pada unit organisasi lain status
kepegawaiannya
berada
pada
Sekretariat
Jenderal
Kementerian Keuangan.
,

BAB IX

PENGATURAN STATUS PEGAWAI PINDAHAN DARI UNIT LAIN
Pasal 21

(1) PNS yang dipindahkan dalam jabatan pelaksana ke
lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
status kepegawaiannya beralih menjadi PNS Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
(2) Pemindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan formasi, kebutuhan

kompetensi dan kebutuhan organisasi.
(3) Pemindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1
hams didahului dengan koordinasi antar pimpinan unit
terkait melalui Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya
Manusia.
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SANKSI
Pasal 22

PNS yang tidak melaksanakan ketentuan yang ditetapkan
dalam surat keputusan tentang mutasi dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB XI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

(1)

Mutasi sebagaimana diatur dalam Peraturan
Badan ini dilaksanakan dengan memperhatikan;
a

.

b

.

Kepala

keadilan dan pengarusutamaan gender; dan
nilai tambah bagi
bersangkutan.

organisasi

serta

pegawai yang

(2)

Keadilan dan pengarusutamaan gender sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kesempatan yang
sama bagi seluruh pegawai untuk mutasi dalam jabatan
pelaksana pada bidang tugas dan lokasi yang sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki pegawai dan kebutuhan
organisasi.

(3)

Nilai tambah bagi organisasi serta pegawai yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b yaitu mutasi dilaksanakan sebagai salah satu
bagian dari penghargaan bagi pegawai atas kinerjanya
pengembangan kompetensi pegawai, penempatan yang
mendekati lokasi unit domisilinya serta pemenuhan
kebutuhan SDM dan kompetensi khusus untuk
peningkatan kinerja organisasi.
,

Pasal 24

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
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ALUR MUTASI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Alur mutasi jabatan pelaksana adalah alur mutasi dalam jabatan pelaksana di
lingkungan BPPK disusun dengan memperhatikan bidang tugas, unit kerja,
dan lokasi unit kerja di Lingkungan BPPK.

Bidang Tugas di Lingkungan BPPK

A

.

Mutasi dengan memperhatikan bidang tugas dilakukan dengan tujuan
memperkaya kompetensi pegawai dan penyegaran. Bidang tugas pada
Jabatan Administrasi dibagi ke dalam beberapa fungsi sebagai berikut:
1

Fungsi Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari sperencanaan,
penyelenggaraan, evaluasi, administrasi akademik.
Fungsi Sumber Daya Aparatur, terdiri dari organisasi, tata laksana,
manajemen SDM, keuangan pengelolaan aset, tata usaha.
Fungsi Teknologi Informasi terdiri dari sistem informasi dan dukungan

.

2

.

,

3

.

,

teknis.
4

Fungsi

.

Kerjasama

dan

Komunikasi,

terdiri

dari

kerjasama

dan

komunikasi.
5

Fungsi Hukum dan Penegakan Hukum Internal, terdiri dari hukum dan
kepatuhan internal.

.

Pengayaan kompetensi tidak terbatas hanya pada mutasi pada fungsi yang
berbeda tetapi dapat pula dilakukan pada fungsi yang sama namun
memiliki jenis tugas yang berbeda seperti pegawai yang bertugas pada
subbidang evaluasi diklat kemudian dimutasi ke fungsi yang sama yaitu
fungsi pendidikan dan pelatihan yaitu pada subbidang informasi dan
pelaporan kinerja.
,

,

B

.

Unit Kerja di Lingkungan BPPK

Unit kerja di lingkungan BPPK mencakup seluruh unit kerja di lingkungan
BPPK yang terdiri dari:
1

Sekretariat Badan.

2

Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

.

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.
Pusdiklat Pajak.
Pusdiklat Bea dan Cukai.

Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.
Pusdiklat Keuangan Umum.
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Balai Diklat Keuangan Medan.

.

10. Balai Diklat Keuangan Pekanbaru.
11. Balai Diklat Keuangan Palembang.
12. Balai Diklat Keuangan Cimahi.
13. Balai Diklat Keuangan Yogyakarta.

14. Balai Diklat Keuangan Malang.
15. Balai Diklat Keuangan Denpasar.
16. Balai Diklat Keuangan Pontianak.

17. Balai Diklat Keuangan Balikpapan.
18. Balai Diklat Keuangan Makassar.

19. Balai Diklat Keuangan Manado.
20. Balai Diklat Kepimpinan.
Lokasi Unit Kerja di Lingkungan BPPK

C

.

Lokasi unit kerja di lingkungan BPPK mencakup seluruh daerah di
Indonesia yang menjadi lokasi unit kerja di lingkungan BPPK yang dibagi
ke dalam empat kategori sebagai berikut:
1

.

2

.

Domisili, yang merupakan unit kerja di lingkungan BPPK yang menjadi
pilihan pegawai sebagai lokasi domisili.
Pusat, yang merupakan unit kerja di lingkungan BPPK yang berada di
wilayah Jabodetabek (Sekretariat Badan Pusdiklat, PKN STAN).
Zona satu (zona I), yang merupakan unit kerja di lingkungan BPPK
yang berada di wilayah barat Indonesia dan/atau memiliki waktu
tempuh (dengan pesawat) kurang lebih dari 1 (satu) jam dari pusat
(BDK Pekanbaru, BDK Palembang, BDK Cimahi, BDK Yogyakarta, BDK
Malang BDK Denpasar, BD Kepemimpinan).
Zona dua (zona II), yang merupakan unit kerja di lingkungan BPPK
yang berada di wilayah timur Indonesia dan/atau memiliki waktu
tempuh lebih dari 2 (dua) jam dari pusat (BDK Medan BDK Pontianak,
BDK Balikpapan, BDK Makassar, BDK Manado).
,

3

.

,

4

.

,

D

.

Jangka Waktu Mutasi/Pelaksanaan Tugas
Jangka waktu normal pegawai berada pada satu jabatan adalah 2-5 tahun
dan jangka waktu normal pelaksanaan tugas pada lokasi unit kerja adalah
sebagai berikut:
a

.

b

.

c

.

d

.

domisili: 2-5 tahun;

pusat: 2-4 tahun;
zona satu (zona I): 2-3 tahun;
zona dua (zona II): 2-3 tahun.
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Periodisasi Pelaksanaan Mutasi

Periodisasi pelaksanaan mutasi oleh pengelola SDM di Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan dilakukan minimal dua kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran. Termasuk dalam periodisasi pelaksanaan mutasi ini antara lain
mutasi dalam rangka re-entry program atau pengaktifan kembali pegawai
dari cuti diluar tanggungan negara.
F

.

Alur Mutasi

Alur mutasi merupakan alur bidang tugas dan/atau unit kerja dan/atau
lokasi unit kerja yang dilalui oleh pegawai dalam pelaksanaan tugasnya.
Berikut contoh alur mutasi pada jabatan pelaksana di lingkungan BPPK:
a

.

b

.

pegawai CPNS melaksanakan on the job training pada paling sedikit
2 (dua) unit kerja sebagai bagian dari kegiatan Orientasi Pegawai Baru
di lingkungan BPPK dalam jangka waktu kurang lebih 1 (satu) tahun
sampai dengan ditetapkannya Keputusan Pengangkatan sebagai PNS;
setelah diangkat sebagai PNS, penempatan pertama kali pegawai adalah
pada unit kerja di lingkungan BPPK berdasarkan formasi penerimaan
PNS;

c

.

d

.

setelah memenuhi ketentuan jangka waktu pelaksanaan mutasi,
pegawai akan dimutasi baik yang berkaitan dengan bidang tugas
dan/atau unit kerja dan/atau lokasi unit kerjanya. Dalam rangka
pengayaan dan pengembangan tugas, diutamakan pegawai dimutasi
pada unit kerja selain dari unit kerja pada penempatan pertama;
setelah memenuhi ketentuan jangka waktu pelaksanaan mutasi pada
penempatan kedua (huruf c), pegawai dapat mutasi dengan
memperhatikan bidang tugas dan/atau unit kerja dan/atau lokasi unit
kerja. Pegawai yang pada huruf c mutasi hanya pada bidang tugas
,

maka mutasi kedua diutamakan mutasi pada unit kerja dan/atau
lokasi unit kerja yang berbeda. Pegawai yang pada huruf c mutasi pada
lokasi unit kerja dapat dipertimbangkan untuk mutasi pada bidang
tugas dan/atau lokasi unit kerja yang berbeda;
,

e

setelah memenuhi ketentuan jangka waktu pelaksanaan mutasi pada
mutasi ketiga (huruf d), pegawai dapat mutasi dengan memperhatikan
bidang tugas dan/atau unit kerja dan/atau lokasi unit kerja. Pegawai
yang telah mengalami mutasi pada berbagai lokasi unit kerja, dapat
dipertimbangkan untuk mutasi pada lokasi unit kerja domisili
(mendekati lokasi unit kerja domisili) pegawai yang bersangkutan
sebagai salah satu bentuk penghargaan atas dedikasi dan kinerja
pegawai tersebut;

f

setelah memenuhi ketentuan jangka waktu pelaksanaan mutasi pada
mutasi keempat (huruf e), pegawai mutasi dengan memperhatikan
riwayat tugas/pekerjaan pegawai yang bersangkutan berdasarkan
bidang tugas dan/atau unit kerja dan/atau lokasi unit kerja. Apabila
pegawai mutasi dari lokasi unit kerja domisili, maka mutasi dilakukan

.

.

dengan kembali ke alur awal mutasi.
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unit A/

unit B/

unit C/

unit D/

lokasi unit 1

lokasi unit 2

lokasi unit 3

lokasi unit domisili

mutasi 3
A

mutasi 2
A

i

I
mutasi 1
A

t

penempatan
pertama
sesuai formasi

i
i

i

PNS

i
i

CPNS

OJT pada dua unit kerja

Alur mutasi berdasarkan mandatory

Alur mutasi berdasarkan kebijakan alur/pengayaan yang
menyebabkan pegawai diprioritaskan mendekati lokasi
unit kerja domisili

Alur mutasi yang menyebabkan pegawai dapat mendekati
lokasi unit kerja domisili

Alur mutasi yang menyebabkan pegawai sulit mendekati
lokasi unit kerja domisili
Gambar 1. Alur Mutasi
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Penjelasan pelaksanaan mutasi di lingkungan BPPK pada Jabatan
Pelaksana yang berkaitan dengan alur mutasi di atas adalah sebagai
berikut:

1

.

2

3

.

.

Alur mutasi ini dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah bagi
pegawai, antara lain mutasi mendekati Iokasi unit kerja domisili.
Pegawai dapat mendekati Iokasi unit kerja domisili pada periode mutasi
keempat apabila telah melaksanakan tugas di Iokasi unit kerja selain
Iokasi unit kerja domisili minimal pada 1 (satu) unit kerja dan/atau
telah melaksanakan tugas pada Iokasi unit kerja selain Iokasi unit kerja
domisili selama minimal 9 (sembilan) tahun.
Ilustrasi:

a

Ninda adalah pegawai yang memilih Iokasi unit kerja domisili di Pusat
(PKN STAN). Apabila ketika penempatan pertama sesuai formasi awal
pegawai yang bersangkutan bertugas di Pusat (Pusdiklat KNPK),
maka setelah 3 tahun yang bersangkutan kemudian dimutasi ke
Pusat (Sekretariat Badan). Setelah 4 tahun di Sekretariat Badan, yang
bersangkutan mutasi ke Zona II (BDK Makassar) dan pada mutasi

.

,

ketiga setelah 3 (tiga) tahun di BDK Makassar yang bersangkutan

kembali dimutasi ke Zona I (BDK Malang). Pada periode mutasi
keempat bagi pegawai yang bersangkutan dapat dipertimbangkan
untuk mutasi ke domisili (PKN STAN). Setelah mutasi ke Iokasi unit
kerja domisili maka yang bersangkutan dapat dimutasi kembali pada
Iokasi unit kerja lain selain Iokasi unit kerja domisili dan dapat
kembali mutasi ke Iokasi unit kerja domisili apabila minimal telah
bekerja pada 1 (satu) unit kerja yang bukan Iokasi unit kerja domisili
atau minimal 9 (Sembilan) tahun bekerja pada selain Iokasi unit kerja
,

domisili.

b

.

Dilan adalah pegawai yang memilih Iokasi unit kerja domisili di Zona I
(BDK Yogyakarta). Apabila penempatan pertama sesuai formasi awal
adalah pada Pusat (Pusdiklat Pajak) maka setelah 4 (empat) tahun
Dilan dimutasi ke Pusat (Pusdiklat Bea dan Cukai). Setelah 3 (tiga)
tahun di Pusdiklat Bea dan Cukai pegawai bersangkutan mutasi ke
Zona (BDK Cimahi) maka setelah 3 (tiga) tahun, pegawai yang
bersangkutan dapat mutasi ke Iokasi unit kerja domisili (BDK
Yogyakarta). Setelah mutasi ke Iokasi unit kerja domisili maka yang
bersangkutan dapat dimutasi kembali pada Iokasi unit kerja lain
selain Iokasi unit kerja domisili dan dapat kembali mutasi ke Iokasi
unit kerja domisili apabila minimal telah bekerja pada 1 (satu) unit
,

,

,

,

kerja selain Iokasi unit kerja domisili atau minimal 9 (sembilan)

tahun bekerja pada Iokasi unit kerja domisili.
c

.

Axel adalah pegawai yang memilih Iokasi unit kerja domisili Zona II
(BDK Manado). Apabila penempatan pertama sesuai formasi awal

pegawai yang bersangkutan bertugas di Pusat (Pusdiklat PSDM) maka
setelah 3 (tiga) tahun pegawai bersangkutan mutasi ke Zona I (BDK
Denpasar). Setelah 3 (tiga) tahun di BDK Denpasar pegawai
,

,
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bersangkutan mutasi ke Zona II (BDK Pontianak). Setelah bertugas
selama 3 tahun di BDK Pontianak maka pada periode mutasi
berikutnya yang bersangkutan dapat dimutasi ke lokasi unit kerja
domisili (BDK Manado).
G

.

Mutasi dalam rangka re-entry program
Mutasi dalam rangka re-entry program dilaksanakan bagi pegawai yang
akan mengikuti tugas belajar, baik di dalam dan luar negeri. Hal ini
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain dengan
alur sebagai berikut:
1)

2)

3)
4)

PNS di lingkungan BPPK yang akan melaksanakan tugas belajar (TB)

dimutasi ke Sekretariat Badan c.q. Subbagian Pengembangan Pegawai,
atau mutasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Selama mengikuti tugas belajar, seluruh administrasi kepegawaian
pegawai bersangkutan, termasuk monitoring, menjadi tanggung jawab
Subbagian Pengembangan Pegawai;
Selesai melaksanakan tugas belajar pegawai mengikuti kegiatan
re-entry program yang salah satunya adalah melaksanakan secondment
pada minimal 2 (dua) unit kerja di lingkungan BPPK dalam jangka
waktu paling lama 6 bulan;
Seluruh kegiatan re-entry program menjadi dasar pertimbangan
penilaian kinerja dan mutasi pegawai;
Setelah menjalankan re-entry program pegawai dimutasi pada unit
kerja di lingkungan BPPK dengan memperhatikan bidang tugas
dan/atau unit kerja dan/atau lokasi unit kerja yang disesuaikan
dengan kompetensi formasi dan/atau kebutuhan organisasi;
Setelah ditempatkan kembali dan memenuhi ketentuan jangka waktu
pelaksanaan mutasi, maka mutasi pegawai yang bersangkutan kembali
mengikuti alur mutasi.
,

,

,

5)

PNSyang
menjalankan
Tugas Belajar

£

Sekretariat

£

Melaksanakan

|

Badan atau

S

Secondment

3

pada unit kerja

5

sesuaidengan

ketentuan yang

pada minimal 2

t sesuai dengan

£

i$

unit kerja di
lingkungan BPPK

z

kompetensinya,

| berlaku

£ PNS ditempatkan |5 Setelah

selama ±6 bulan

'

"

'

"

I

-

5d

5

memenuhi
memen

ketentu
ketentuan
jangka
waktu
waktu

2 formasi dan/atau
kebutuhan

mutasi, maka

2

mutasi

organisasi

pelaksanaan
'

selanjutnya
mengikuti pola
mutasi regular

'

Gambar 2. Mutasi dalam rangka Re-entry Program
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