
	 	

 
PENGUMUMAN 

Nomor: PBJ.13/PP.Pusdiklat/12/2021 
 

Pengadaan Jasa Lainnya 
Pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP 

Tahun Anggaran 2022 
 
 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan 
Barang/Jasa (Pusdiklat PBJ) LKPP Tahun Anggaran 2022, dengan ini kami membutuhkan Jasa 
Lainnya dengan posisi, jumlah formasi, lingkup pekerjaan dan kualifikasi sebagai berikut: 
 
1. Posisi: Analis Kerja Sama Diklat Fungsional 
    Jumlah Formasi: 1 (satu) orang 
    a. Lingkup Pekerjaan: 

1) Mengumpulkan dan mempelajari pedoman/peraturan perundangan/kebijakan teknis terkait 
pelaksanaan diklat; 

2) Membuat usulan bahan penyusunan KAK, RAB, pedoman terkait kegiatan diklat 
kompetensi; 

3) Memfasilitasi pelaksanaan Pelatihan Fungsional oleh LPP PBJ. Kegiatan fasilitasi antara 
lain konfirmasi kepada LPP, Narasumber, konfirmasi rundown acara dan lain-lain; 

4) Menyusun konsep surat jawaban atas permintaan fasilitasi pelatihan dari instansi; 
5) Membuat surat izin dan/atau surat tugas bagi pejabat/pegawai yang ditugaskan; 
6) Melakukan koordinasi dengan pengajar terkait kesediaan untuk mengajar; 
7) Memverifikasi data pelaksanaan pelatihan sesuai persyaratan peserta yang berhak 

mendapatkan sertifikat diklat; 
8) Memfasilitasi konsultasi terkait kegiatan pelatihan di kantor LKPP; 
9) Bertanggungjawab terhadap perlengkapan yang harus digunakan pada pelaksanaan 

kegiatan, termasuk didalamnya kerjasama ruang diklat yang dilaksanakan secara 
swakelola; 

10) Mengelola database fasilitasi pendidikan dan pelatihan, baik dari unsur LPP PBJ, 
Narasumber dan Peserta pelatihan. Termasuk didalamnya menyusun dan mengelola 
rekapitulasi jumlah jam mengajar narasumber/pengajar; 

11) Menyiapkan undangan, membuat nota dinas, memesan ruangan, memesan jamuan rapat, 
menyiapkan keperluan rapat serta dokumen-dokumen kegiatan diklat (daftar hadir, 
notulensi, daftar penerima seminar kits kuitansi honor narasumber dan 
pertanggungjawabannya serta membuat draft laporan kegiatan; dan 

12) Melaksanakan disposisi atasan atau tugas lain yang diperlukan. 
 

b. Kualifikasi: 
1) Usia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; 
2) Sarjana (S1) Jurusan Pendidikan/ Psikologi/ Ilmu Komunikasi/ Manajemen; 
3) Memilliki IPK minimal 3.00 dari skala 4.00; 



4) Mampu menggunakan Microsoft Office dan internet; 
5) Memiliki integritas, motivasi tinggi untuk bekerja, interpersonal skill yang baik, percaya diri 

dan bersedia tampil di depan umum; 
6) Memiliki kemauan untuk belajar dan bekerja sesuai target; 
7) Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim/ kelompok; 
8) Sehat Jasmani dan Rohani; 
9) Diutamakan mempunyai pengalaman kerja di bidang Pendidikan atau di bidang costumer 

service/call center minimal 1 tahun; 
10) Diutamakan lulus Tes Kompetensi Dasar dengan Sistem CAT, nilai minimal sesuai 

Permenpan RB terbaru; 
11) Diutamakan memiliki Sertifikat Keahlian PBJ Tingkat Dasar; 
12) Tidak berkedudukan sebagai Calon ASN, ASN, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian 

Negara RI; 
13) Tidak menjadi anggota, pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 
14) Telah mendapatkan Vaksinasi Covid-19 paling kurang dosis pertama; 
15) Bagi pelamar yang pernah bekerja di lingkungan LKPP, mempunyai nilai hasil evaluasi 

kinerja minimal 80 (delapan puluh). 
 

 
2. Posisi: Analis Pembinaan Fasilitator Pengadaan Barang/Jasa 
    Jumlah Formasi: 1 (satu) orang 

a. Lingkup Pekerjaan: 
1) Menerima, memeriksa dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan Pelatihan PBJ dari 

LPPBJ khususnya Fasilitator PBJ sesuai ketentuan dan prosedur; 
2) Mengumpulkan bahan dan data untuk pengembangan pedoman/SOP/kebijakan teknis 

terkait pengembangan dan pembinaan Fasilitator PBJ; 
3) Menyusun bahan pedoman pengembangan dan pembinaan Fasilitator PBJ; 
4) Mendiskusikan bahan dan data pemantauan dan evaluasi Fasilitator PBJ dengan pejabat 

yang berwenang untuk proses selanjutnya;  
5) Menyusun laporan pemantauan dan evaluasi Fasilitator PBJ sesuai prosedur sebagai bahan 

pertanggungjawaban  pelaksanaan tugas;  
6) Mengevaluasi proses pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Fasilitator PBJ sesuai 

prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran; 
7) Menyusun raport tahunan Fasilitator PBJ; 
8) Menyusun usulan pembinaan Fasilitator PBJ; 
9) Menyusun laporan triwulan data Fasilitator PBJ; 
10) Melakukan pengelolaan aplikasi pada Subbidang Pemantauan dan Evaluasi pelatihan; 
11) Melakukan koordinasi dengan Fasilitator PBJ dan pihak terkait dalam rangka pembinaan 

Fasilitator PBJ; 
12) Mengelola, menganalisis dan menginventaris data Fasilitator PBJ; 
13) Melakukan pelaporan kegiatan yang sudah dilaksanakan secara berkala setiap bulan; 
14) Menyusun capaian kinerja Subbidang Pemantauan dan Evaluasi; 
15) Merevisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada Subbidang Pemantauan dan Evaluasi; 



	 	

16) Menyiapkan pertanggungjawaban keuangan untuk honorarium narasumber, perjalanan 
dinas, dan jamuan rapat; 

17) Menyusun laporan hasil kegiatan/notulensi atasan maupun yang mewakili atasan 
berdasarkan pedoman serta kebutuhan; 

18) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan kebutuhan sesuai dengan 
disposisi/arahan atasan. 

 
b. Kualifikasi: 

1) Usia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; 
2) Pendidikan minimal S-1 di bidang Teknik Informatika/Sains/Ekonomi/Manajemen; 
3) Memilliki IPK minimal 3.00 dari skala 4.00 
4) Mampu menggunakan Microsoft Office dan internet; 
5) Memiliki integritas, motivasi tinggi untuk bekerja, interpersonal skill yang baik; 
6) Memiliki kemauan untuk belajar dan bekerja sesuai target; 
7) Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim/ kelompok; 
8) Sehat Jasmani dan Rohani; 
9) Diutamakan mempunyai pengalaman kerja dalam pengelolaan SDM minimal 1 tahun; 
10) Diutamakan lulus Tes Kompetensi Dasar dengan Sistem CAT, nilai minimal sesuai 

Permenpan RB terbaru; 
11) Tidak berkedudukan sebagai Calon ASN, ASN, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian 

Negara RI; 
12) Tidak menjadi anggota, pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 
13) Telah mendapatkan Vaksinasi Covid-19 paling kurang dosis pertama; 
14) Bagi pelamar yang pernah bekerja di lingkungan LKPP, mempunyai nilai hasil evaluasi 

kinerja minimal 80 (delapan puluh). 
 
 
3. Posisi: Pengelola Keuangan dan Administrasi Kegiatan 
    Jumlah Formasi: 1 (satu) orang 

a. Lingkup Pekerjaan: 
1) Mengumpulkan dan mempelajari pedoman dan peraturan perundangan yang terkait dengan 

kegiatan Pusdiklat PBJ dan  keuangan/pembiayaan kegiatan; 
2) Menyiapkan bahan/instrumen pelaksanaan pengumpulan data keuangan dan anggaran;  
3) Mengumpulkan data keuangan dan anggaran dari unit kerja eselon IV di Pusdiklat PBJ dan 

sumber lain;  
4) Menginput dan mengolah data keuangan dan anggaran dari unit kerja eselon IV;  
5) Menyusun laporan realisasi keuangan kegiatan di Pusdiklat PBJ (bulanan, triwulanan, 

semesteran dan tahunan); 
6) Melakukan rekonsiliasi terkait realisasi anggaran pada aplikasi bulanan  (SPAN/SISKA, dll); 
7) Menyajikan data keuangan dan anggaran sesuai dengan ketentuan dan perintah atasan 

langsung;  
8) Menyimpan data keuangan dan anggaran sesuai dengan prosedur agar mudah 

digunakan/ditemukan;  



9) Membantu PPK dan PIC kegiatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan di 
lingkungan Pusdiklat PBJ; 

10) Membantu PPK dan PIC kegiatan dalam input data pengadaaan di aplikasi sistem Informasi 
Rencana Umum Pengadaan; 

11) Membantu PPK dan PIC kegiatan dalam proses revisi anggaran di lingkungan Pusdiklat 
PBJ; 

12) Membantu PPK membuat Draft Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen di Pusdiklat 
PBJ; 

13) Membantu PPK dan PIC kegiatan  menyusun dan memverifikasi bukti pelaksanaan kegiatan 
untuk pertanggungjawaban keuangan; 

14) Membantu PPK dan PP membuat rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa; 
15) Membuat kelengkapan administrasi pertanggungjawaban dan keuangan kegiatan di 

Pusdiklat PBJ; 
16) Mengelola administrasi dokumentasi KAK RAB Pusdiklat PBJ dan pertanggungjawaban 

kegiatan; 
17) Melakukan kegiatan pertanggungjawaban keuangan dari PIC baik UP, LS, LSB dan/atau 

rampung dari pelaksanaan kegiatan di Verifikasi dan/atau bendahara; 
18) Menyiapkan nota dinas terkait keuangan;  
19) Bersama dengan PIC melakukan kegiatan pertanggung jawaban kuliah umum/ 

sosialisasi/konsinyering/kontrak hotel dan SPPD/rapat koordinasi/diseminasi; 
20) Membantu memesan jamuan rapat Tata Usaha; 
21) Menyusun laporan hasil rapat (notulensi) atasan maupun yang mewakili atasan langsung; 
22) Melaksanakan disposisi atasan atau tugas lain yang diperlukan. 
23) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya berdasarkan pedoman dan kebutuhan sesuai 

dengan disposisi/arahan/persetujuan atasan. 
24) Melaksanakan disposisi atasan atau tugas lain yang diperlukan. 

 
b. Kualifikasi: 

1) Usia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; 
2) Pendidikan minimal DIV/S1 jurusan Ekonomi/Akuntansi/Manajemen; 
3) Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 dari skala 4,00; 
4) Mampu menggunakan Microsoft Office; 
5) Memiliki integritas, motivasi tinggi untuk bekerja, interpersonal skill yang baik, percaya diri 

dan bersedia tampil di depan umum; 
6) Memiliki kemauan untuk belajar dan bekerja sesuai target; 
7) Memiliki ketelitian dalam bekerja; 
8) Mampu bekerja mandiri maupun dalam tim/ kelompok; 
9) Sehat Jasmani dan Rohani; 
10) Diutamakan lulus Tes Kompetensi Dasar dengan Sistem CAT, nilai minimal sesuai 

Permenpan RB terbaru; 
11) Diutamakan memiliki Sertifikat Keahlian PBJ Tingkat Dasar; 
12) Tidak berkedudukan sebagai Calon ASN, ASN, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian 

Negara RI; 
13) Tidak menjadi anggota, pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; 



	 	

14) Telah mendapatkan Vaksinasi Covid-19 paling kurang dosis pertama; 
15) Bagi pelamar yang pernah bekerja di lingkungan LKPP, mempunyai nilai hasil evaluasi 

kinerja minimal 80 (delapan puluh). 
 
Tata Cara Pendaftaran 

1. Mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan data dukung pada laman 
https://bit.ly/3J9pqpAJLPusdiklat2022 paling lambat hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 
pukul 23.59 WIB. 

2. Kandidat yang terpilih akan dihubungi lebih lanjut oleh Pejabat Pengadaan pada Pusdiklat PBJ 
LKPP melalui telepon atau email. 

 
Jadwal Rekrutmen 

Tahapan Tanggal 
Pendaftaran 23-29 Desember 2021 
Verifikasi Administrasi 29-30 Desember 2021 
Pengumuman Hasil Verifikasi Administrasi 30 Desember 2021 
Asesmen Psikologi dan Uji Kompetensi Teknis Jadwal akan diinformasikan lebih lanjut 

*Panitia dapat mengubah jadwal di atas sesuai dengan kebutuhan  
 
Pengadaan ini merupakan pengadaan jasa lainnya (non PNS) tahun anggaran 2022 dan dapat 
diperpanjang sesuai dengan ketersediaan anggaran serta penilaian prestasi kerja. Keputusan panitia 
tidak dapat diganggu gugat. 
 
 

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada Tanggal 23 Desember 2021 
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Pejabat Pengadaan  
pada Pusdiklat PBJ LKPP 

 
 


