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Jabatan struktural Eselon I pada instansi Pusat ditetapkan oleh Presiden

Eselon adalah tingkat jabatan
struktural

Jabatan Struktural adalah suatu
kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak
seorang PNS dalam rangka memimpin

suatu satuan organisasi negara.

Jabatan struktural Eselon I pada instansi Pusat ditetapkan oleh Presiden
atas usul Pimpinan Instansi setelah mendapat pertimbangan tertulis dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang PAN

Jabatan struktural Eselon II ke bawah pada instansi pusat ditetapkan oleh
pimpinan instansi seteleh mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri
yang bertanggung jawab di bidang PAN

Jabatan Eselon I ke bawah di Propinsi dan jabatan struktural Eselon II ke
bawah di Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.



Berstatus PNS

serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang
pangkat yang ditentukan;

memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;

semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir;

memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;

sehat jasmani dan rohani.

Syarat tambahan: Perlu memperhatikan faktor senioritas dalam kepangkatan,
usia, pendidikan dan pelatihan jabatan, dan pengalaman yang dimiliki.



 Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan

struktural belum mengikuti dan lulus pendidikan dan

pelatihan kepemimpinan sesuai dengan tingkat

jabatan struktural wajib mengikuti dan lulus

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selambat-pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selambat-

lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak ybs dilantik.

 Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan

struktural tidak dapat menduduki jabatan rangkap,

baik dengan jabatan struktural maupun dengan

jabatan fungsional.



Untuk menjamin kualitas dan
obyektifitas dalam pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian

PNS dalam dan dari jabatan
struktural Eselon II ke bawah di setiap

instansi dibentuk Badan
Pertimbangan Jabatan dan

Baperjakat terdiri dari: Baperjakat
Instansi Pusat; Baperjakat Instansi

Daerah Propinsi; Baperjakat Instansi
Daerah Kabupaten/Kota.

Pertimbangan Jabatan dan
Kepangkatan (Baperjakat)

Tugas pokok: memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke
bawah; dan memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam

pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural,
menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru

yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia
pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II.




