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PNS yang dibebaskan sementara dari PTP  karena dalam jangka waktu 5 
tahun sejak diangkat dalam  jabatan/pangkat terakhir tidak dapat 
memenuhi angka kredit untuk kenaikan  jabatan/pangkat lebih tinggi

Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki 
kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan PTP

PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi PTP 
dan telah mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi

PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang 
pengembangan teknologi pembelajaran paling kurang 2 (dua) tahun;

Penyesuaian/Inpassing
Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

?

DITUJUKAN BAGI:

2

33

44



Syarat Untuk Memperoleh
Penyesuaian / Inpassing PTP

Berijazah paling rendah strata 
satu (S-1)/Diploma IV (D-IV)

Pangkat paling rendah Penata
Muda, golongan ruang III/a

Mengikuti dan lulus uji kompetensi 
di bidang Jabatan Fungsional PTP

Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang Jabatan Fungsional PTP 
paling kurang 2 (dua) tahun

Usia paling tinggi: 
 3 (tiga) tahun sebelum BUP dalam jabatan

terakhir bagi pejabat pelaksana. 
 2 (dua) tahun sebelum BUP dalam jabatan

terakhir bagi administrator dan pengawas. 
 1 (satu) tahun sebelum BUP dalam jabatan

terakhir bagi administrator yang akan
menduduki Jabatan Fungsional ahli madya. 

 1 (satu) tahun sebelum BUP dalam jabatan
terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi. 

Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik
dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan



DOKUMEN USUL YANG HARUS DILENGKAPI
UNTUK PENYESUAIAN / INPASSING PTP

Ijazah S1 / DIV

STTPL/Surat keterangan 
lulus uji kompetensi PTP
*berlaku sampai dengan
2 tahun sejak diterbitkan

PPKP (Penilaian Prestasi dan 
Kinerja Pegawai) 1 tahun 
terakhir

SK Kenaikan Pangkat terakhir

Surat Pernyataan 
Melaksanakan 
Kegiatan di bidang 
pengembangan 
teknologi 
pembelajaran  yang 
ditandangani pejabat 
berwenang



Ketentuan Penyesuaian/lnpassing
• JABATAN FUNGSIONAL PTP

1

2

Masa Penyesuaian/lnpassing Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran 
berakhir pada April 2021;

Usulan  Penyesuaian/lnpassing disampaikan  oleh  PPK paling lambat  3  (tiga)  bulan 
sebelum  berakhirnya masa Penyesuaian/lnpassing.

3

4

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional PTP dilakukan untuk kategori PTP Ahli 
Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya

Pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus didasarkan pada kebutuhan jabatan fungsional
PTP dan peta jabatan yang ditetapkan oleh Menteri

5
Tata cara pengangkatan PNS melalui penyesuaian/inpassing selanjutnya mengikuti
ketentuan Pasal 4 Permenpan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengangkatan PNS 
dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpasssing


