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SELEKSI TERBUKA JABATAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL 
 
Dalam rangka pengisian jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 
Nasional (Kepala BKKBN), kami mengundang kepada Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri, dan Non Pegawai 
Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

I. KETENTUAN UMUM 

A. Bagi Pegawai Negeri Sipil 

1. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) dan telah menduduki jabatan 
Pimpinan Tinggi Utama/Madya (Eselon I) atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) selama 
minimal 2 (dua) tahun. Khusus pelamar dari jabatan fungsional sekurang-kurangnya menduduki 
jabatan fungsional jenjang utama; 

2. Dalam hal pelamar adalah pejabat  Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) minimal telah menduduki 
2 (dua) jenis jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau jabatan setara yang berbeda; 

3. Belum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran; 

4. Kualifikasi pendidikan minimal magister/pasca sarjana (S2) dengan latar belakang pendidikan S1 
bidang kesehatan/kependudukan/kebijakan publik; 

5. Dalam hal pelamar adalah pejabat pimpinan tinggi, telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat 
II, diutamakan telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat I dan dibuktikan dengan Surat Tanda 
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP);  

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

7. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 

8. Tidak sedang tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata yang dibuktikan dengan surat 
pernyataan; 

9. Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), asli dan masih berlaku; 

10. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang terdiri dari: 

a) Keterangan sehat fisik dari dokter umum; 

b) Keterangan sehat mental dari dokter jiwa/psikiater; dan 

c) Keterangan bebas narkoba yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 1 

(satu) bulan terakhir. 

11. Melampirkan surat pernyataan bersedia menandatangani pakta integritas apabila terpilih sebagai 
Kepala BKKBN; 

12. Melampirkan surat pernyataan bersedia menyerahkan tanda bukti penyerahan LHKPN dan SPT 
tahun terakhir; 

13. Dalam hal pelamar adalah pejabat pimpinan tinggi, menyerahkan tanda bukti penyerahan LHKPN 
dalam 2 (dua) tahun terakhir dan SPT tahun terakhir pada tahapan seleksi presentasi dan uji 
wawasan. 
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14. Pelamar yang berasal dari jabatan fungsional juga harus memenuhi persyaratan:  

a) Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen dari lembaga pendidikan dan 

pelatihan yang terakreditasi, dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan 

(STTPP). 

b) Pernah mengikuti pelatihan teknis terkait dengan tugas dan fungsi BKKBN (kependudukan, 

Keluarga Berencana, dan pembangunan keluarga) dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat 

Pendidikan dan Pelatihan (STTPP). 

c) Menyerahkan tanda bukti penyerahan LHKPN dan SPT tahun terakhir pada tahapan seleksi 

presentasi dan uji wawasan. 

B. Bagi TNI/Polri dapat mengikuti seleksi ini dengan persyaratan, yaitu: 

1. Pangkat minimal Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama/Brigadir Jenderal Polisi; 

2. Usia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran (sepanjang proses alih 
status masih dimungkinkan); 

3. Bersedia beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil. 

4. Kualifikasi pendidikan minimal magister/pasca sarjana (S2) dengan latar belakang pendidikan S1 
bidang kesehatan/kependudukan/kebijakan publik; 

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

6. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 

7. Tidak sedang tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata yang dibuktikan dengan surat 
pernyataan; 

8. Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), asli dan masih berlaku; 

9. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang terdiri dari: 

a) Keterangan sehat fisik dari dokter umum; 

b) Keterangan sehat mental dari dokter jiwa/psikiater; dan 

c) Keterangan bebas narkoba yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 1 

(satu) bulan terakhir. 

10. Melampirkan surat pernyataan bersedia menandatangani pakta integritas apabila terpilih sebagai 
Kepala BKKBN; 

11. Melampirkan surat pernyataan bersedia menyerahkan tanda bukti penyerahan LHKPN dan SPT 
tahun terakhir; 

12. Menyerahkan tanda bukti penyerahan LHKPN dan SPT tahun terakhir pada tahapan seleksi 
presentasi dan uji wawasan.  

C. Bagi Non Pegawai Negeri Sipil 

1. Kualifikasi pendidikan minimal magister/pasca sarjana (S2) dengan latar belakang pendidikan S1 
bidang kesehatan/kependudukan/kebijakan publik; 

2. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen dari lembaga pendidikan dan pelatihan 
yang terakreditasi, dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); 

3. Pernah mengikuti pelatihan teknis terkait dengan tugas dan fungsi BKKBN (kependudukan, 
Keluarga Berencana, dan pembangunan keluarga) yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat 
Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); 
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4. Tidak sedang tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata yang dibuktikan dengan surat 
pernyataan; 

5. Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), asli dan masih berlaku; 

6. Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang terdiri dari: 

a) Keterangan sehat fisik dari dokter umum; 

b) Keterangan sehat mental dari dokter jiwa/psikiater; 

c) Keterangan bebas narkoba yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 1 

(satu) bulan terakhir. 

7. Melampirkan surat pernyataan bersedia menandatangani pakta integritas apabila terpilih sebagai 
Kepala BKKBN; 

8. Melampirkan surat pernyataan bersedia menyerahkan tanda bukti penyerahan LHKPN dan SPT 
tahun terakhir; 

9. Menyerahkan tanda bukti penyerahan LHKPN dan SPT tahun terakhir pada tahapan seleksi 
presentasi dan uji wawasan. 

D. Diutamakan yang memiliki pengalaman pekerjaan yang berkaitan dengan penggerakan masyarakat, 

bidang kependudukan, keluarga berencana dan kesehatan masyarakat. 

II. KETENTUAN PENDAFTARAN 

1. Pengumuman seleksi terbuka jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional dilakukan mulai tanggal 14 Februari 2015 melalui website Biro Kepegawaian 

(www.ropeg.kemkes.go.id) dan website Kementerian Kesehatan (www.kemkes.go.id). 

2. Berkas pendaftaran harus disampaikan melalui Pos dan ditujukan kepada: 

Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional PO BOX 1007 Jakarta 12700 
 

3. Berkas diterima Panitia selambat-lambatnya tanggal 16 Maret 2015 pukul 16.00 WIB. 

4. Berkas yang sudah dikirimkan menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali. 

5. Untuk pelamar yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri melampirkan  berkas pendaftaran 

masing-masing 1 (satu) rangkap sebagai berikut:  

a. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir; 

b. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir; 

c. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir; 

d. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); 

e. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 

f. Surat pernyataan tidak sedang tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata (dapat 

diunduh dalam website Biro Kepegawaian (www.ropeg.kemkes.go.id) dan website Kementerian 

Kesehatan (www.kemkes.go.id); 

http://www.ropeg.kemkes.go.id/
http://www.depkes.go.id/
http://www.ropeg.kemkes.go.id/
http://www.depkes.go.id/
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g. Surat pernyataan bersedia menandatangani pakta integritas apabila terpilih sebagai Kepala 

BKKBN (dapat diunduh dalam website Biro Kepegawaian (www.ropeg.kemkes.go.id) dan 

website Kementerian Kesehatan (www.kemkes.go.id); 

h. Surat pernyataan bersedia menyerahkan tanda bukti penyerahan LHKPN dan SPT tahun 

terakhir (dapat diunduh dalam website Biro Kepegawaian (www.ropeg.kemkes.go.id) dan 

website Kementerian Kesehatan (www.kemkes.go.id); 

i. Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah yang terdiri dari: 

1) Keterangan sehat fisik dari dokter umum; 

2) Keterangan sehat mental dari dokter jiwa/psikiater; 

3) Keterangan bebas narkoba yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 

1 (satu) bulan terakhir. 

j. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir; 

k. Daftar Riwayat Hidup (dapat diunduh dalam website Biro Kepegawaian 

(www.ropeg.kemkes.go.id) dan website Kementerian Kesehatan (www.kemkes.go.id); 

l. Formulir persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang diberi delegasi 

wewenang (dapat diunduh dalam website Biro Kepegawaian (www.ropeg.kemkes.go.id) dan 

website Kementerian Kesehatan (www.kemkes.go.id). 

6. Untuk pelamar yang berasal dari Non PNS melampirkan berkas pendaftaran masing-masing 1 

(satu) rangkap sebagai berikut:  

a. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir; 

b. Fotokopi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); 

c. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); 

d. Surat pernyataan tidak sedang tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata (dapat 

diunduh dalam website Biro Kepegawaian (www.ropeg.kemkes.go.id) dan website Kementerian 

Kesehatan (www.kemkes.go.id); 

e. Surat pernyataan bersedia menandatangani pakta integritas apabila terpilih sebagai Kepala 

BKKBN (dapat diunduh dalam website Biro Kepegawaian (www.ropeg.kemkes.go.id) dan 

website Kementerian Kesehatan (www.kemkes.go.id); 

f. Surat pernyataan bersedia menyerahkan tanda bukti penyerahan LHKPN dan SPT tahun 

terakhir (website Biro Kepegawaian (www.ropeg.kemkes.go.id) dan website Kementerian 

Kesehatan (www.kemkes.go.id); 

g. Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah Pemerintah yang terdiri dari: 

1) Keterangan sehat fisik dari dokter umum; 

2) Keterangan sehat mental dari dokter jiwa/psikiater; 

3) Keterangan bebas narkoba yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 

1 (satu) bulan terakhir. 

h. Daftar Riwayat Hidup (dapat diunduh dalam website Biro Kepegawaian 

(www.ropeg.kemkes.go.id) dan website Kementerian Kesehatan (www.kemkes.go.id). 

http://www.ropeg.kemkes.go.id/
http://www.depkes.go.id/
http://www.ropeg.kemkes.go.id/
http://www.depkes.go.id/
http://www.ropeg.kemkes.go.id/
http://www.depkes.go.id/
http://www.ropeg.kemkes.go.id/
http://www.depkes.go.id/
http://www.ropeg.kemkes.go.id/
http://www.depkes.go.id/
http://www.ropeg.kemkes.go.id/
http://www.depkes.go.id/
http://www.ropeg.kemkes.go.id/
http://www.depkes.go.id/
http://www.ropeg.kemkes.go.id/
http://www.depkes.go.id/
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III. JADWAL KEGIATAN 

NO NAMA KEGIATAN WAKTU 

1 Pengumuman 14 Februari s/d 9 Maret 2015 

2 Pendaftaran 20 Februari s/d 13 Maret 2015 

3 Penerimaan Surat Lamaran dan Seleksi Administrasi 20 Februari s/d 16 Maret 2015 

4 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 19 Maret 2015 

5 Pembuatan Makalah 21 Maret 2015 

6 Pengumuman Seleksi Makalah 26 Maret 2015 

7 Assessment Centre 28 s/d 29 Maret 2015 

8 Pengumuman Hasil Assessment Centre 1 April 2015 

9 Presentasi dan Uji Wawasan 3 April 2015 (tentatif) 

Catatan : 
Jadwal kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan akan diumumkan melalui website Biro 
Kepegawaian (www.ropeg.kemkes.go.id) dan website Kementerian Kesehatan 
(www.kemkes.go.id) atau langsung melalui email kepada yang bersangkutan. 

IV. KETENTUAN LAIN 

a. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan 

yang dipersyaratkan; 

b. Panitia Seleksi akan melakukan penelusuran rekam jejak calon secara tertutup dan obyektif; 

c. Dalam pelaksanaan seleksi ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA ATAU PUNGUTAN DALAM BENTUK 
APAPUN; 

d. Biaya transportasi dan akomodasi selama mengikuti seleksi ditanggung oleh masing-masing 
peserta; 

e. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar maka Panitia 

Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi; 

f. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat; 

g. Setiap perkembangan informasi seleksi ini disampaikan melalui website Biro Kepegawaian 

(www.ropeg.kemkes.go.id) dan website Kementerian Kesehatan (www.kemkes.go.id); 

h. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar.  

                                                                         

 Jakarta, 13 Februari 2015 

      SEKRETARIS JENDERAL  

      KEMENTERIAN KESEHATAN  

      SELAKU KETUA PANITIA SELEKSI,  

      

            ttd. 

        UNTUNG SUSENO SUTARJO 
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