
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 
NOMOR lS TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA SECARA TERBUKA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

c.

BUPATI BOYOLALI,

bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, 
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, 
dan integritas serta persyaratan Iain yang dibutuhkan 
untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan 
amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara, maka Pemerintah Kabupaten 
Boyolali perlu melakukan promosi jabatan pimpinan tinggi 
pratama secara terbuka;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan 
Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi 
Pemerintah, masih belum secara terinci karena hanya 
mengatur tata cartmya secara garis besar, maka dipandang 
perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengisian Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Boyolali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengisian 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

Mengingat
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Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5135);
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 

107);

8. Peraturan Daerah.....
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8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Keija Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 42 Tahun 2012 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2012 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TlNGGl PRATAMA SECARA 
TERBUKA D1 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah 

Bupati.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekeija pada instansi pemerintah.

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN 
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan peijanjian kerja 
yang diangkat oleh pejabat yang bei*wenang dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan 

pemerintahan.
8. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai 

ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari 
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

9. Jabatan.....
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9. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada 
Satuan Keija Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Boyolali.

10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki 
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

11. Pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah yang mempunyai 
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 
pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

12. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang meliputi 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas 
Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

13. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali.

14. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali.

15. Komisi ASN yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non-struktural 
yang mandiri dan bebas dari intervensi politik.

16. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada 
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa 
membedakan latar belakang politik, ras, wama kulit, agama, asal usul, jenis 
kelamin, status pemikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

17. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai 
Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian 
dan digunakan sebagai dasar penggajian.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN 

Pasal 2

Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah sebagai pedoman 
bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan pengisian jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka.

Pasal 3

Tujuan disusunnya petunjuk pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah terselenggaranya 
seleksi calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang transparan, obyektif, 
kompetitif dan akuntabel.

Pasal 4
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Pasal 4

Sasaran disusunnya petunjuk pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali ini adalah terpilihnya 
calon pejabat pimpinan tinggi pratama daerah sesuai dengan kompetensi yang 
dibutuhkan dan sistem merit.

BAB III
RUANG LINGKUP 

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam petunjuk pelaksanaan Pengisian Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali meliputi 
pengaturan persiapan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi 
penyelenggaraan promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Boyolali.

BAB IV 
PRINSIP

Pasal 6

Pelaksanaan sistem promosi secara terbuka yang dilakukan melalui pengisian
jabatan yang lowong secara kompetitif dengan didasarkan pada sistem merit
dengan prinsip yang meliputi;

1. melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompetisi yang 
terbuka dan adil;

2. memperlakukan Pegawai ASN secara adil dan setara;

3. memberikan remunerasi yang setara untuk pekeijaan-pekeijaan yang setara 
dan menghargai kineija yang tinggi;

4. menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk 
kepentingan masyarakat;

5. mengelola Pegawai ASN secara efektif dan efisien;

6. mempertahankan atau memisahkan Pegawai ASN berdasarkan kineija yang 
dihasilkan;

7. memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada Pegawai 
ASN;

8. melindungi Pegawai ASN dari pengaruh-pengaruh politis yang tidak 
pantas/tepat; dan

9. memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari hukum yang tidak add 
dan tidak terbuka.

BAB V
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BAB V 
TATA CARA

Bagian Kesatu
Persiapan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Paragraf 1
Pembentukan Panitia Seleksi 

Pasal 7
(1) PPK membentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) Sebelum penetapan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

PPK berkoordinasi dengan KASN.
(3) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati 

dapat melimpahkan pelaksanaannj a kepada Kepala BKD.
(4) Dalam hal melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) Kepala BKD melaporkan basil koordinasi dengan KASN kepada 
PPK paling lambat 7 (tujuh) hari keija sejak rekomendasi KASN diterima.

(5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur:
a. pejabat terkait yang membidangi urusan kepegawaian;
b. pejabat dari SKPD lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang 

lowong; dan
c. akademisi/pakar/profesional.

(6) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi persyaratan:
a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang 

tugas dan kompetensi jabatan yang lowong; dan
b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi.

(7) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beijumlah ganjil yaitu 
paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

(8) Perbandingan anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
berasal dari unsur Pemerintah Daerah paling banyak 45% (empat puluh 
lima persen).

Paragraf 2
Sekretariat Panitia Seleksi

Pasal 8
(1) Guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Seleksi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati membentuk Sekretariat 
Panitia Seleksi untuk membantu Panitia Seleksi.

(2) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
keanggotaannya terdiri dari:
a. unsur BKD yang tugas pokok fungsinya melaksanakan 

penataan/penempatan PNS dalam jabatan struktural atau sebutan 
lainnya; dan

b. unsur lain dari instansi/SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Daerah 
apabila diperlukan.

(3) Pembentukan Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3.......
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Paragraf 3
Tim Penilai Kompetensi 

Pa sal 9
(1) Dalam melaksanakan penilaian kompetensi, Panitia Seleksi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi yang 
independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat 
Pemerintah.

(2) Tim Penilai Kompetensi dapat terdiri dari assesment center atau paling 
kurang 2 (dua) orang Assesor yang dibuktikan dengan sertifikat.

(3) Penunjukan Tim Penilai Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan peijanjian kerjasama.

(1)
(2)

(3)

Pasal 10
BKD melakukan penyusunan standar kompetensi jabatan.
Dalam melakukan penyusunan standar kompetensi jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Kepala BKD dapat dibantu oleh Tim yang 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud 
ditetapkan oleh Bupati.

pada ayat (1)

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Paragraf 1
Pengumuman Lowongan Jabatan 

Pasal 11
(1) Panitia Seleksi mengumumkan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang 

lowong dan akan dilakukan pengisian secara terbuka.

(2) Pengumuman Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka dalam bentuk surat 
edaran, melalui papan pengumuman dan/atau media cetak, media 
elektronik (termasuk media onZine/internet).

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling 
kurang 15 (lima belas) hari keija sebelum batas akhir tanggal penerimaan 
lamaran.

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara 
sebagai berikut:
a. untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara 

terbuka dan kompetitif paling kurang di tingkat Kabupaten Boyolali, 
dan/atau antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah;

b. pengisian.....

L
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b. pengisian Jabatan Pimpinan Pratama di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Boyolali dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan 
PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, 
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan 
integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang harus 
memuat:
a. nama jabatan yang lowong;
b. persyaratan administrasi antara lain:

1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermaterai;
2. fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
3. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
4. fotokopi SPT tahun terakhir;
5. fotokopi basil penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir; dan
6. riwayat hidup (CV) lengkap.

c. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penan datanganan Pakta 

Integritas;
d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan 

administrasi;
e. tahapan, jadwal dan sistem seleksi;
f. alamat atau nomor telepon Sekretariat Panitia Seleksi yang dapat 

dihubungi;
g. prosedur lain yang diperlukan;
h. persyaratan jenjang pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang 

lowong;
i. pengalaman jabatan terkait dengan jabatan yang akan dilamar minimal 

5 (lima) tahun; dan
j. lamaran disampaikan kepada Panitia Seleksi.

(6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandantangani oleh 
Ketua Panitia Seleksi atau Ketua Tim Sekretariat Panitia Seleksi atas nama 

Ketua Panitia Seleksi.
(7) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Seleksi Administrasi

Pasal 12

(1) Sekretariat Panitia Seleksi melakukan penilaian terhadap kelengkapan 
berkas administrasi yang mendukung persyaratan yang telah ditentukan.

(2) Dari penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Panitia 
Seleksi menetapkan minimal 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang 
memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya 
untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi.

(3) Kriteria.....
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(3) Kriteria persyaratan administrasi yang digunakan oleh Sekretariat Panitia 
Seleksi untuk melakukan penilaian didasarkan atas peraturan perundang- 
undangan dan peraturan yang diteliapkan oleh Bupati.

(4) Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi adalah adanya 
keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, 
pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta 
persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki.

(5) Dalam melakukan penilaian, Sekretariat Panitia Seleksi dapat berkoordinasi 
dengan SKPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali dan/atau 
Instansi Daerah lain di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

(6) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ay at (1), dapat dilakukan secara 
online bagi pengumuman pelamaran yang dilakukan secara online.

(7) Sekretariat Panitia Seleksi menyerahkan hasil penilaian terhadap 
kelengkapan berkas administrasi yang masuk dari pelamar kepada Ketua 
Panitia Seleksi untuk diumumkan.

(8) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

Paragraf 3 
Seleksi Kompetensi

Pasal 13

(1) Seleksi Kompetensi meliputi:
a. seleksi kompetensi manajerial; dan
b. seleksi kompetensi bidang.

(2) Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim 
Penilai Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 14

Tim Penilai Kompetensi melakukan penilaian kompetensi manajerial terhadap
calon pejabat pimpinan tinggi pratama menggunakan metode assessment center
sesuai kebutuhan masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Boyolali.

Pasal 15

(1) Penilaian Kompetensi Manajerial didasarkan pada standar kompetensi 
manajerial yang disusun oleh BKD sesuai kebutuhan jabatan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan usulan SKPD.

(2) Dalam penyusunan standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), BKD dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi.

(3) Hasil penyusunan standar kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

i
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Pasal 16

(1) Panitia Seleksi melakukan wawancara terhadap setiap peserta seleksi 
kompetensi manajerial untuk dapat mengetahui kapasitas masing-masing 
peserta.

(2) Materi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kisi-kisinya 
disiapkan oleh Panitia Seleksi.

Pasal 17

(1) Tim Penilai Kompetensi melalcukan penilaian kompetensi bidang 
menggunakan cara:
a. metode tertulis;
b. wawancara; dan
c. metode lainnya.

(2) Penilaian Kompetensi Bidang didasarkan pada standar kompetensi bidang 
yang disusun oleh BKD sesuai kebutuhan jabatan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan usulan SKPD.

(3) Dalam penyusunan standar kompetensi bidang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) BKD dapat dibantu oleh Tim Penilai Kompetensi.

(4) Basil penyusunan standar kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

(1) Tim Penilai Kompetensi menyerahkan hasil penilaian beserta peringkatnya 
kepada Panitia Seleksi, paling lambat sesuai batas waktu yang diperjanjikan 
dalam naskah peijanjian kerjasama antara Panitia Seleksi dengan Tim 
Penilai Kompetensi.

(2) Penyerahan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Penilaian yang ditandatangani oleh 
Ketua Panitia Seleksi dan Ketua Tim Penilai Kompetensi sebagai para pihak 
dalam peijanjian keijasama.

(3) Panitia Seleksi mengumumkan hasil penilaian kompetensi paling lambat 2 
(dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil 
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 4
Tes Kesehatan dan Psikologi

Pasal 19

(1) Calon yang telah lolos seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18 ayat (3) dilakukan tes kesehatan dan psikologi.

(2) Tes kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 
keijasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah.

(3) Tes
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(3) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui 
keijasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau Lembaga 
Psikologi.

(4) Peserta yang telah dinyatakan lolos tes kesehatan dan psikologi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan basil uji 
kesehatan dan psikologi kepada Panitia Seleksi.

Paragraf 5
Penelusuran Atau Rekam Jejak Calon 

Pasal 20

(1) Panitia Seleksi melakukan penelusuran atau rekam jejak calon melalui 
rekam jejak jabatan dan pengalaman untuk melihat kesesuaian dengan 
jabatan yang dilamar.

(2) Sebelum melakukan penelusuran atau rekam jejak calon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi menyusun instrumen/kriteria 
penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan 
untuk mengukur integritasnya.

(3) Apabila dari basil penelusuran atau rekam jejak calon sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan 
klarifikasi dengan instansi terkait.

(4) Penelusuran atau rekam jejak calon sebagaimana dimaJcsud pada ayat (1) 
dilakukan di tempat asal keija termasuk kepada atasan, rekan sejawat, 
bawahan, dan lingkungan terkait lainnya.

(5) Sebelum penelusuran atau rekam jejak calon sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Panitia Seleksi menetapkan pejabat yang akan melakukan 
penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan 
dan pengetahuan teknis intelejen.

(6) Selain penelusuran atau rekam jejak calon sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Panitia Seleksi dapat melakukan uji publik bagi jabatan yang 
dipandang strategis jika diperlukan.

Paragraf 6 
Wawancara Akhir

Pasal 21

(1) Setelah basil seleksi kompetensi diserahkan oleh Tim Penilai Kompetensi 
dan diumumkan hasilnya oleh Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 18, maka Panitia Seleksi melakukan seleksi tahap akhir terhadap 
peserta seleksi yang lolos seleksi kompetensi dengan wawancara akhir 

sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

(2) Sebelum melakukan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Panitia Seleksi menyusun mated wawancara yang terstandar sesuai jabatan 

yang dilamar.
(3) Wawancara.....
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(3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat 
klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup peminatan, 
motivasi, perilaku, dan karakter.

(4) Dalam pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Panitia Seleksi dapat melibatkan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagai 
unsur pengguna dari jabatan yang akan diduduki.

(5) Setelah seleksi melalui wawancara diperoleh basil penilaian, Panitia Seleksi 
mengumumkan hasilnya melalui papan pengumuman dan/atau media 
cetak, dan media elektronik (termasuk media onlinef internet).

Paragraf 7 
Hasil Seleksi

Pasal 22

(1) Panitia Seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun 
peringkat nilai.

(2) Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta 

seleksi.

(3) Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada PPK.

(4) Peringkat nilai yang disampaikan kepada PPK sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), bersifat rahasia.

(5) Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian calon Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama (setara dengan eselon 11a dan 11b) dan memilih sebanyak 3 (tiga) 
calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat yang 

berwenang.

(6) Pejabat yang berwenang mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih 
Panitia Seleksi berdasarkan urutan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (5) kepada PPK.

(7) Penetapan calon oleh PPK hams dilakukan konsisten dengan jabatan yang 
dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Panitia Seleksi kecuali untuk jabatan 

yang semmpun.

BAB VI
Standar Operasional dan Prosedur (SOP)

Pasal 23

Guna mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas kineija maka Standar
Operasional dan Prosedur untuk setiap tahapan kegiatan seleksi pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka ditetapkan oleh Kepala BKD.

BAB VII
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BAB VII 
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama secara terbuka, Pemerintah Daerah merencanakan dan 
menyiapkan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

(1) Kandidat yang sudah dipilih dan ditetapkan serta dilantik hams diberikan 
orientasi tugas oleh PPK dan Pejabat yang berwenang selama 1 (satu) bulan.

(2) Status kepegawaian bagi kandidat yang terpilih, ditetapkan, dan dilantik 
yang berasal dari instansi di luar SKPD di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Boyolali ditetapkan dengan status dipekeijakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun untuk 
kepentingan evaluasi kineija.

(3) PPK melaporkan hasil pelaksanaan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan 
Tinggi Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusannya kepada 
Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 26

PPK dapat menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk membuka 
kesempatan bagi non PNS, Prajurit TNI dan Anggota POLRI mengikuti seleksi 
terbuka dan kompetitif pada jabatan tertentu sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, standar 
kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dan 
standar kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) 
harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini
diundangkan.

Pasal 28 ....
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r Pasal 28

Apabila sebelum ditetapkannya standar kompetensi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 27 terdapat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong dan akan 
dilaksanakan pengisian maka Kepala BKD dapat menetapkan standar 
kompetensi sesuai kebutuhan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Boyolali.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Boyolali.
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