
REKRUTMEN STAF NON PNS PUSDIKLAT PBJ LKPP 

 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Pusdiklat LKPP, dibutuhkan Pegawai Staf Non PNS untuk mengisi posisi sebagai berikut: 

No Nama 

Jabatan 

Uraian Tugas Kualifikasi Pendidikan Rencana 

Penempatan 

Jumlah 

Pegawai 

Non PNS 

yang 

dibutuhkan 

1 Staf 

Substansi 

Program dan 

Kurikulum 

(KODE: 

SPK) 

a. Mengumpulkan dan mempelajari terkait 

pedoman/peraturan 

perundangan/kebijakan teknis program 

dan kurikulum PBJP; 

b. Menyiapkan kelengkapan dan substansi 

pembahasan program dan kurikulum 

PBJP; 

c. Mendiskusikan draft pengembangan 

program dan kurikulum PBJP; 

d. Mereviu dan merevisi program dan 

substansi program dan kurikulum PBJP 

yang telah disusun sebagai bahan 

perbaikan dan kesempurnaan 

tercapainya tujuan kegiatan; 

a. Pendidikan minimal Sarjana Strata-1 

(S-1) diutamakan jurusan pendidikan; 

b. Diutamakan memiliki pengalaman 

dibidang pendidikan dan pelatihan; 

c. Memiliki kemampuan untuk melakukan 

pekerjaan administrasi; 

d. Mampu berkomunikasi dengan baik 

dan kemauan untuk belajar; 

e. Mampu bekerja mandiri maupun dalam 

tim, memiliki integritas dan motivasi 

kerja yang tinggi; 

f. Memiliki ketelitian dan kerapihan dalam 

bekerja; 

g. Mampu menggunakan alat bantu 

Subbidang 

Program dan 

Kurikulum 
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e. Mendukung pelaksanaan penyusunan 

program dan kurikulum berbasis 

elektronik untuk kelancaran dan 

optimalisasi program dan kurikulum 

pelatihan; 

f. Mempelajari dan menyelesaikan 

disposisi atasan; 

g. Menyiapkan undangan, membuat nota 

dinas, memesan ruangan, memesan 

jamuan rapat, dan menyiapkan 

keperluan rapat pembahasan program 

dan kurikulum; 

h. Menyiapkan honor narasumber kegiatan 

penyusunan program dan kurikulum; 

i. Menyusun laporan hasil 

kegiatan/notulensi atasan maupun yang 

mewakili atasan berdasarkan pedoman 

serta kebutuhan; 

j. Membuat kelengkapan administrasi 

pertanggungjawaban dan keuangan 

kegiatan program dan kurikulum; 

k. Melaksanakan tugas lainnya 

berdasarkan pedoman dan kebutuhan 

seperti Microsoft Office/aplikasi lain 

yang mendukung; 

h. Apabila pelamar memiliki pengalaman 

bekerja di LKPP, maka pelamar 

memiliki nilai SKP (Sasaran Kinerja 

Pegawai) lebih dari 80,00 dari 

skala100,00; 

i. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

minimal 3,00 dari skala 4,00; 

j. Memiliki nilai CAT sesuai dengan 

standar dalam Peraturan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB); 

k. Tidak pernah terlibat narkoba dan 

pelanggaran hukum lainnya. 



sesuai dengan disposisi/arahan atasan. 

 

2 Staf 

Pelaksanaan 

Diklat Teknis 

(KODE: 

PDT) 

a. Mengumpulkan dan mempelajari 

pedoman/peraturan 

perundangan/kebijakan teknis terkait 

pelaksanaan diklat; 

b. Membantu konsep/draft Kerangka 

Acuan Kerja (KAK) kegiatan diklat 

teknis; 

c. Membantu pelaksanaan kegiatan 

fasilitasi diklat teknis, meliputi: 

• Membantu memfasilitasi konsultasi 

terkait kegiatan pelatihan; 

• Bertanggungjawab terhadap 

perlengkapan yang harus 

digunakan pada pelaksanaan 

kegiatan 

 

d. Melaksanakan kegiatan pada unit 

kerja, meliputi: 

• Membantu persiapan rapat, 

seperti: konsumsi, peralatan, alat 

kelengkapan rapat, daftar hadir, 

a. Pendidikan minimal S1 di semua 

Jurusan (Diutamakan Pendidikan: 

Manajemen Pendidikan/ Administrasi 

Pendidikan/ Teknologi Pendidikan/ 

Psikologi Pendidikan); 

b. Diutamakan mempunyai pengalaman 

kerja di bidang Pendidikan atau di 

bidang marketing, customer service/ call 

center atau fasilitator kegiatan pelatihan 

minimal 1 Tahun, Fresh 

Graduatedipersilahkan; 

c. Diutamakan memiliki sertifikat keahlian 

Pengadaan Barang Jasa tingkat dasar. 

d. Apabila pelamar memiliki pengalaman di 

LKPP, maka pelamar memiliki nilai 

SKP(Sasaran Kinerja Pegawai) paling 

kurang 80,00 dari skala 100,00; 

e. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

minimal 3,00 dari skala 4,00 ; 

f. Terampil menggunakan Microsoft Office; 

g. Memiliki integritas dan motivasi tinggi 

Subbidang 

Pendidikan 

dan Pelatihan 

Teknis 
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honorarium narasumber; 

• Membuat undangan internal dan 

eksternal terkait pelaksanaan 

kegiatan; 

• Membuat draft laporan hasil rapat 

(notulensi); 

• Melakukan pemesanan fasilitasi 

akomodasi (transportasi, 

penginapan, dll) dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan; 

• Menginventarisir dan 

mendokumentasikan bukti 

pelaporan dan pencaiaran 

keuangan; 

• Membantu penyusunan laporan 

triwulan, semester, dan tahunan 

kegiatan subbidang diklat teknis; 

• Membuat laporan bulanan 

progress penyerapan keuangan 

subbidang diklat teknis; 

• Menjadi pengelola 

kelas/penyelenggara pelatihan 

pada  kegiatan diklat teknis;dan 

untuk bekerja; 

h. Memiliki Interpersonal skill yang baik; 

i. Memiliki kemauan untuk belajar dan 

bekerja sesuai target; 

j. Mampu bekerja mandiri maupun dalam 

tim/kelompok; 

k. Memiliki ketelitian dan kerapihan dalam 

bekerja. 

Tidak pernah terlibat narkoba dan 

pelanggaran hukumlainnya. 



• Melaksanakan tugas pengelolaan 

kelas agar pembelajaran berjalan 

efektif dan efisien. 

e. Melaksanakan disposisi atasan atau 

tugas lain yang diperlukan. 

3 Staf Fasilitasi 

Diklat Teknis 

(FDT) 

a. Mengumpulkan dan mempelajari 

pedoman/peraturan 

perundangan/kebijakan teknis terkait 

pelaksanaan diklat; 

b. Membuat konsep/draft Kerangka 

Acuan Kerja (KAK) kegiatan diklat 

teknis; 

c. Melaksanakan kegiatan fasilitasi diklat 

teknis, meliputi; 

• Membantu memfasilitasi konsultasi 

terkait kegiatan pelatihan; 

• Memfasilitasi pelaksanaan diklat 

teknis oleh LPP dan non diklat 

(Bimbingan 

teknis/pengayaan/sosialisasi, dll). 

Kegiatan fasilitasi antara lain 

konfirmasi kepada LPP, 

Narasumber/pengajar, konfirmasi 

a. Pendidikan minimal S1 semua 

Jurusan (Diutamakan Jurusan 

Komunikasi); 

b. Diutamakan mempunyai pengalaman 

kerja di bidang marketing,customer 

service/ call center atau fasilitator 

kegiatan pelatihan minimal 1 Tahun, 

Fresh Graduatedipersilahkan; 

c. Diutamakan memiliki sertifikat 

keahlian Pengadaan Barang Jasa 

tingkat dasar. 

d. Apabila pelamar memiliki pengalaman 

di LKPP, maka pelamar memiliki nilai 

SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 

paling kurang 80,00 dari skala  

100,00; 

e. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

paling kurang 3,00 dari skala 4,00 ; 

Subbidang 

Pendidikan 

dan Pelatihan 

Teknis 
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jadwal acara, dsb; 

• Menyusun konsep surat jawaban 

atas permintaan fasilitasi pelatihan 

dari instansi; 

• Melakukan koordinasi dengan 

pengajar terkait kesediaan untuk 

mengajar; 

• Membuat surat izin dan/atau surat 

tugas bagi pejabat/pegawai yang 

ditugaskan; 

• Mengelola database fasilitasi 

pendidikan dan pelatihan, berupa 

rekapitulasi pengajuan fasilitasi 

pelatihan dari instansi dan 

rekapitulasi junlah jam mengajar 

narasumber/pengajar; 

• Bertanggungjawab terhadap 

perlengkapan yang harus 

digunakan pada pelaksanaan 

kegiatan. 

d. Melaksanakan pelaksanaan kegiatan 

pada unit kerja, meliputi; 

• Membuat dan mengelola database 

f. Terampil menggunakan Microsoft 

Office; 

g. Memiliki integritas dan motivasi tinggi 

untuk bekerja; 

h. Memiliki Interpersonal skill yang baik; 

i. Memiliki kemauan untuk belajar dan 

bekerja sesuai target; 

j. Mampu bekerja mandiri maupun 

dalam tim/kelompok; 

k. Memiliki ketelitian dan kerapihan 

dalam bekerja; dan 

l. Tidak pernah terlibat narkoba dan 

pelanggaran hukum lainnya. 

 



berupa Customer Relation 

Management (CRM). Customer pada 

Subbid Diklat Teknis adalah LPP, 

Narasumber/Pengajar, dan Peserta 

Pelatihan; 

• Memabantu persiapan rapat, seperti: 

konsumsi, peralatan, alat 

kelengkapan rapat, daftar hadir, 

honorarium narasumber; 

• Membuat undangan internal dan 

eksternal terkait pelaksanaan 

kegiatan; 

• Membuat draft laporan hasil rapat 

(notulensi); 

• Membantu penyusunan laporan 

triwulan, semester, dan tahunan 

kegiatan subbidang diklat teknis; 

e. Melaksanakan disposisi atasan atau 

tugas lain yang diperlukan. 

4 Staf Analis 

Kerjasama 

Diklat 

Kompetensi  

a. Mengumpulkan dan mempelajari 

pedoman/peraturan 

perundangan/kebijakan teknis terkait 

pelaksanaan diklat; 

a. Pendidikan minimal S1 Jurusan 

Pendidikan /Psikologi / Ilmu 

Komunikasi / Manajemen ; 

b. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

Subbidang 

Pendidikan 

dan Pelatihan 

Kompetensi 
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(KODE: 

AKDK) 

b. Membuat usulan bahan penyusunan 

KAK, RAB, pedoman terkait kegiatan 

diklat kompetensi. 

c. Memfasilitasi pelaksanaan diklat 

kompetensi oleh LPP PBJ. Kegiatan 

fasilitasi antara lain konfirmasi kepada 

LPP, Narasumber, konfirmasi rundown 

acara dan lain-lain; 

d. Menyusun konsep surat jawaban atas 

permintaan fasilitasi pelatihan dari 

instansi; 

e. Membuat surat izin dan/atau surat tugas 

bagi pejabat/pegawai yang ditugaskan; 

f. Melakukan koordinasi dengan pengajar 

terkait kesediaan untuk mengajar; 

g. Memverifikasi data pelaksanaan 

pelatihan sesuai persyaratan peserta 

yang berhak mendapatkan sertifikat 

diklat. 

h. Memfasilitasi konsultasi terkait kegiatan 

pelatihan di kantor LKPP; 

i. Bertanggungjawab terhadap 

perlengkapan yang harus digunakan 

minimal 3,00 dari skala 4,00; 

c. Diutamakan mempunyai pengalaman 

kerja di bidang Pendidikan, fasilitator 

kegiatan pelatihan atau di bidang 

customer service/ call center minimal 1 

Tahun; 

d. Apabila pelamar memiliki pengalaman 

kerja di LKPP, maka pelamar memiliki 

nilai SKP lebih dari 80; 

e. Diutamakan lulus tes kompetensi dasar 

dengan sistem CAT, nilai minimal 

sesuai Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 

2017. 

f. Diutamakan memiliki sertifikat keahlian 

Pengadaan Barang Jasa tingkat dasar. 

g. Terampil menggunakan Microsoft 

Office; 

h. Memiliki integritas dan motivasi tinggi 

untuk bekerja; 

i. Memiliki Interpersonal skill yang baik, 

percaya diri dan bersedia tampil di 



pada pelaksanaan kegiatan, termasuk 

didalamnya kerjasama ruang diklat yang 

dilaksanakan secara swakelola. 

j. 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 

k. 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 

l. Melaksanakan disposisi atasan atau 

tugas lain yang diperlukan. 

depan umum; 

j. Memiliki kemauan untuk belajar dan 

bekerja sesuai target; 

k. Mampu bekerja mandiri maupun dalam 

tim/kelompok; 

l. Tidak pernah terlibat narkoba dan 

pelanggaran hukum lainnya. 

 

5 Staf 

Keuangan 

(KODE: 

KEU) 

a. Mengumpulkan dan mempelajari 
pedoman dan peraturan perundangan 
yang terkait dengan kegiatan Pusdiklat 
PBJ dan keuangan/pembiayaan 
kegiatan 

b. Mempersiapkan dan 
mendokumentasikan hal-hal yang terkait 

a. Pendidikan minimal S1 Jurusan 
Akuntansi; 

b. Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
minimal 3,00 dari skala 4,00; 

c. Berasal dari Perguruan Tinggi 
dengan nilai Akreditasi minimal B 
yang dikeluarkan oleh BAN-PT; 

Subbagian 

Tata Usaha 

1 Orang 



 

 

kesekretariatan yang dibutuhkan dalam 
rangka pembayaran 

c. Melaporkan dukungan kesekretariatan 
yang dilakukan dalam rangka 
penyelesaian pekerjaan berupa laporan 
profil pelaksanaan rapat 
pembahasan/pendidikan 
pelatihan/workshop, laporan realisasi 
keuangan pekerjaan, dan laporan lain 
yang diperlukan 

d. Membuat Draft Surat Keputusan 
Pejabat Pembuat Komitmen di Pusdiklat 
PBJ 

e. Menyusun dan memverifikasi bukti 
pelaksanaan kegiatan untuk 
pertanggungjawaban keuangan  

f. Melakukan rekonsiliasi terkait realisasi 
anggaran pada aplikasi  (SPAN/SISKA, 
dll) dan berkoordinasi dengan staf 
verifikasi/bendahara 

g. Menyusun draft laporan realisasi 
keuangan kegiatan di Pusdiklat PBJ 
(bulanan, triwulanan, semesteran dan 
tahunan) 

h. Mengumpulkan dan menyusun bahan 
rapat atasan 

i. Menyusun laporan hasil rapat 
(notulensi) atasan maupun yang 
mewakili atasan 

j. Mempelajari dan menyelesaikan 
disposisi atasan 

 

d. Terampil menggunakan Microsoft 
Office; 

e. Diutamakan telah lulus CAT 
(Computer Assisted Test); 

f. Diutamakan memiliki score TOEFL 
minimal 450; 

g. Apabila pelamar memiliki 
pengalaman di LKPP, maka pelamar 
memiliki nilai SKP lebih dari 80; 

h. Memiliki ketelitian yang tinggi dalam 
bekerja; 

i. Diutamakan memiliki sertifikat 
keahlian Pengadaan Barang Jasa 
tingkat dasar; 

j. Memiliki integritas dan motivasi 
tinggi untuk bekerja; 

k. Memiliki interpersonal skill yang 
baik; 

l. Memiliki kemauan untuk belajar dan 
bekerja sesuai target; 

m. Mampu bekerja mandiri maupun 
dalam tim/kelompok; 

n. Tidak pernah terlibat narkoba dan 
pelanggaran hukum lainnya. 

 



TATA CARA PENGIRIMAN BERKAS LAMARAN 

1. Dokumen lamaran terdiri dari: 

a. Surat lamaran 

b. Daftar Riwayat Hidup 

c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 

d. Salinan ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang 

e. Salinan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang 

f. Tanda bukti hasil tes CAT 

g. Foto 3x4 (1 buah dan bewarna) 

h. Portofolio yang mendukung kepemilikan kompetensi 

i. Sertifikat-sertifikat yang mendukung kompetensi 

j. Surat keterangan bebas narkoba dari instansi terkait 

2. Dokumen lamaran dikirim dalam bentuk softcopy dalam satu folder discan dengan format: PDF 

Subject email: Rekrutmen Non PNS Pusdiklat LKPP 2018 

Melalui email kerekrutmen.pusdiklatlkpp2018@gmail.com 

Dengan Maksimal kapasitas 1 Megabyte 

3. Pelamar mengisi google form yang terdapat di portal pengumuman, dengan alamat google form:https://goo.gl/6LMe7L 

4. Dalam surat lamaran diterterakan KODE jabatan yang dilamar: 

• SPK : Staf Substansi Program dan Kurikulum 

• PDT : Staf Pelaksanaan Diklat Teknis 

• FDT : Staf Fasilitasi Diklat Teknis 

• AKDK :Staf Analisis Kerjasama Diklat Kompetensi 

• KEU : Staf Keuangan 

5. Pengiriman berkas lamaran diterima paling lambat tanggal 12 Januari 2018 pukul 16.00 WIB 

6. Setiap lamaran yang masuk akan segera diproses untuk seleksi administrasi 

7. Pelamar yang lulus seleksi administrasi akan mendapatkan konfirmasi untuk mengikuti seleksi ke tahap selanjutnya. Apabila tidak lulus 

seleksi adminstrasi, pelamar  tidak akan mendapatkan konfirmasi lanjutan dan dapat dinyatakan gugur karena tidak sesuai kualifikasi. 

 


