
 

 

WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO 

NOMOR                  TAHUN 2021 

TENTANG 

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri 

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 

Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang  Pola Karier Pegawai 

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur,Jawa Tengah,Jawa Barat sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di 

Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 551); 

  2. 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); 

  3. 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); 

hasatu
Typewritten text
66



- 2 -  

  5. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5135); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas  Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian 

Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 

tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606); 

  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan 

Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar 

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1225); 

  11. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 

2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara 

Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835); 

  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 

tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526); 
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  13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 

Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier 

Pegawai Negeri Sipil; 

  14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

perubahan kedua Peraturan Daerah Nomor tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah. (Lembaran Daerah Kota 

Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Mojokerto Nomor 31/D). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA KARIER PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

MOJOKERTO. 

  BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 

  1. Daerah adalah Kota Mojokerto. 

  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto. 

  3. Walikota adalah Walikota Mojokerto. 

  4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah 

warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, 

diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap 

oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 

pemerintahan. 

  5. Pola Karier PNS adalah pola dasar mengenai urutan 

penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar 

posisi di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan. 

  6. Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Aparatur Sipil 

Negara yang diperlukan untuk melaksanakan tugas 

pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di 

lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan 

Daerah secara profesional. 

  7. Program Kelompok Rencana Suksesi adalah Program 

pengelompokan PNS dalam Rencana Suksesi yang memuat 

profil potensi dan kompetensi serta kinerja pegawai yang 

memenuhi persyaratan jabatan secara berkelanjutan untuk 

meniti karier sebagai PNS. 
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8. Rencana Suksesi adalah proses penyiapan PNS yang diproyeksikan untuk 

jabatn tertentu bedasarkan Manajemen Talenta yang berisi daftar PNS yang 

memiliki Kompetensi sesuai klasifikasi Jabatan, memenuhi kewajiban 

pengembangan kompetensi, dan memiliki penilaian kinerja paling kurang 

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 

9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi. 

10. Standar Kompetensi Jabatan adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan 

perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan. 

11. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh pejabatan yang 

berwenang untuk memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian 

dalam Jabatan, pengembangan Kompetensi serta pemberian penghargaan bagi 

PNS. 

12. Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kinerja PNS adalah hasil 

kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan Sasaran 

Kinerja Pegawai dan Perilaku Kerja. 

13. Promosi adalah bentuk apresiasi terhadap pegawai dengan pemberian 

kenaikan Jabatan yang lebih tinggi dalam bentuk pola karier vertikal atau 

diagonal. 

14. Demosi adalah tindakan penurunan Jabatan dengan pangkat tetap, 

pembebasan dari Jabatan atau penurunan pangkat dalam rangka pembinaan 

pegawai. 

15. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok 

Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 

16. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok 

Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta 

administrasi pemerintahan dan pembangunan. 

17. Jabatan Pengawas adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab 

mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana; 

18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang bertanggung jawab 

melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 

19. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan 

yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

20. Alur Pengembangan Karier adalah lintasan posisi perubahan pekerjaan dari 

satu jabatan ke jabatan lain atau perpindahan tempat kerja dengan lingkup 

tugas pekerjaan yang berbeda, baik perpindahan jabatan secara Vertikal, 

Horizontal maupun Diagonal yang dapat dilalui PNS sejak pengangkatan 

pertama dalam jabatan sampai dengan jabatan tertinggi. 
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21. Pola Karier Horizontal adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi 

Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok 

JA, JF atau JPT. 

22. Pola Karier Vertikal adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi 

Jabatan yang lain yang lebih tinggi, di dalam satu kelompok JA, JF, atau JPT. 

23. Pola Karier Diagonal adalah perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi 

Jabatan lain yang lebih tingg antar kelompok JA, JF, atau Jabatan Pimpinan 

Tinggi. 

24. Pengembangan Karier adalah suatu upaya pemenuhan kebutuhan tenaga PNS 

secara kualitatif sesuai dengan persyaratan Jabatan yang ditentukan untuk 

dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin mencapai karier 

setinggi-tingginya di dalam organisasi. 

25. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat 

yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen 

Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

26. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 

Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan. 

28. Sekolah Kader adalah sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk 

menyiapkan Pejabat Administrator melalui jalur percepatan peningkatan 

Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: 

a. Jenis dan unsur Pola Karier; 

b. Pola Karier dalam Jabatan; 

c. Pengembangan Karier; 

d. Penilaian dan pengembangan Kompetensi; 

e. Mekanisme pelaksanaan Rencana Suksesi; 

f. Penetapan karier; dan 

g. Pemantauan dan evaluasi. 

BAB II 

JENIS DAN UNSUR POLA KARIER 

Bagian Kesatu 

Jenis Pola Karier 

Pasal 3 

Pola karier PNS yang diatur dalam peraturan ini adalah pola karier instansi. 

Pasal 4 

(1) Dalam menetapkan Pola Karier instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

Walikota memperhatikan jalur karier yang berkesinambungan. 
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(2) Jalur karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lintasan posisi 

Jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang Jabatan yang setara 

maupun jenjang Jabatan yang lebih tinggi. 

Bagian Kedua 

Unsur Pola Karier 

Pasal 5 

(1) Penyusunan Pola Karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan 

memperhatikan unsur Pola Karier. 

(2) Unsur Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pendidikan formal; 

b. pendidikan dan pelatihan Jabatan; 

c. usia; 

d. masa kerja; 

e. pangkat/golongan ruang; 

f. tingkat Jabatan; 

g. pengalaman Jabatan; 

h. penilaian prestasi kerja; dan 

i. Kompetensi Jabatan. 

Pasal 6 

(1) Pendidikan formal serta pendidikan dan pelatihan Jabatan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan sesuai 

kebutuhan Jabatan. 

(2) Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf  c berkaitan dengan 

pendidikan formal dan masa kerja yang dimiliki dalam Pengembangan Karier 

seorang PNS. 

(3) Masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diperhitungkan 

antara selisih usia saat diangkat dalam suatu Jabatan setingkat lebih tinggi 

dengan usia saat diangkat dalam Jabatan sebelumnya, kecuali usia 

pengangkatan Jabatan setingkat lebih tinggi untuk pertama kali. 

(4) Pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e 

berkaitan dengan jabatan yang diduduki dan/atau pendidikan formal yang 

dimiliki. 

 

(5) Tingkat Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f 

merupakan jenjang Jabatan yang terendah sampai dengan jenjang Jabatan yang 

tertinggi. 

(6) Pengalaman Jabatan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 5 ayat (2) huruf g 

terkait korelasi dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki. 

(7) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h 

dilakukan terhadap seorang PNS setiap 1 (satu) tahun sekali. 

(8) Kompetensi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  5 ayat (2) huruf i 

ditetapkan untuk setiap jabatan. 
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BAB III 

POLA KARIER DALAM JABATAN 

Bagian Kesatu 

Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

Pasal 7 

(1) Jabatan yang diduduki oleh pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri atas: 

a. JPT; 

b. JA; dan 

c. JF. 

(2) JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di lingkungan Pemerintah Kota 

Mojokerto adalah JPT Pratama dari yang paling tinggi ke yang paling rendah 

terdiri atas: 

a. JPT Pratama setara dengan eselon II.a, yaitu Sekretaris Daerah; 

b. JPT Pratama setara dengan eselon II.b, meliputi: 

1) Asisten Sekretaris Daerah; 

2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; 

3) Kepala Badan; 

4) Kepala Dinas; 

5) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; 

6) Inspektur; 

7) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan 

8) Staf Ahli Walikota. 

c. JA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di lingkungan Pemerintah Kota 

Mojokerto dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas: 

a. Jabatan Administrator terdiri atas: 

1) Jabatan Administrator setara dengan eselon III.a, meliputi: 

a) Camat; 

b) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

c) Sekretaris Badan/Dinas/Inspektorat/Satuan Polisi Pamong Praja; 

d) Inspektur Pembantu; dan 

e) Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah; 

2) Jabatan Administrator setara dengan eselon III.b, meliputi: 

a) Kepala Bidang pada Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja; 

b) Kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah. 

b. Jabatan Pengawas terdiri atas: 

1) Jabatan Pengawas setara dengan eselon IV.a, meliputi: 

a) Kepala Subbagian/Subbidang/Seksi; 

b) Sekretaris Kecamatan; 

c) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan kelas A. 

2) Jabatan Pengawas setara dengan eselon IV.b meliputi: 

a) Kepala Subbagian pada Kecamatan/Kelurahan; 
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b) Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis 

Dinas/Badan kelas B;  

c. Jabatan Pelaksana. 

4) JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: 

a. JF kategori keahlian dari jenjang yang paling tinggi ke yang paling rendah 

meliputi: 

1) Ahli Utama; 

2) Ahli Madya; 

3) Ahli Muda; dan 

4) Ahli Pertama. 

b. JF kategori keterampilan dari jenjang yang paling tinggi ke yang paling rendah 

meliputi: 

1) Penyelia; 

2) Mahir; 

3) Terampil; dan 

4) Pemula. 

5) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan 

organisasi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kedua 

Pola Perpindahan Jabatan 

Pasal 8 

(1) Karier awal PNS dilakukan melalui pengangkatan pertama dalam Jabatan 

Pelaksana maupun JF dengan Alur Pengembangan Karier melalui pola 

perpindahan Jabatan dengan: 

a. Pola Karier Vertikal; 

b. Pola Karier Horizontal; atau 

c. Pola Karier Diagonal. 

(2) Pola perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan 

faktor-faktor sebagai berikut: 

a. formasi Jabatan; 

b. jenjang pangkat dalam Jabatan; 

c. tingkat dan kualifikasi pendidikan; 

d. pendidikan dan pelatihan Jabatan; 

e. pengalaman Jabatan; 

f. kompetensi; dan 

g. penilaian prestasi kerja. 

(3) Alur Pengembangan Karier dan pola perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

(4) Syarat kepangkatan dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 
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Bagian Ketiga 

Persyaratan Pengangkatan Dalam Jabatan 

Paragraf 1 

JPT 

Pasal 9 

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Pratama sebagai berikut: 

a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV; 

b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial 

Kultural dan Kompetensi Pemerintahan sesuai Standar Kompetensi Jabatan 

yang ditetapkan; 

c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan 

yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun; 

d. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau JF jenjang Ahli 

Madya paling singkat 2 (dua) tahun; 

e. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; 

f. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan 

g. sehat jasmani dan rohani. 

Paragraf 2 

JA 

Pasal 10 

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Administrator sebagai berikut: 

a. berstatus PNS; 

b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau 

diploma IV; 

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

d. memiliki pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun 

atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang tugas 

jabatan yang akan diduduki; 

e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) 

tahun terakhir; 

f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial 

Kultural dan Kompetensi Pemerintahan sesuai Standar Kompetensi Jabatan 

yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS; dan 

g. sehat jasmani dan rohani. 

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang 

mengikuti dan lulus Sekolah Kader dengan predikat sangat memuaskan. 

(3) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pengawas sebagai berikut: 

a. berstatus PNS; 

b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau 

yang setara; 

c. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 
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d. memiliki pengalaman dalam Jabatan Pelaksana paling singkat 4 (empat) 

tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan 

bidang tugas jabatan yang akan diduduki; 

e. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) 

tahun terakhir; 

f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial 

Kultural dan Kompetensi Pemerintahan sesuai Standar Kompetensi Jabatan 

yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS; dan 

g. sehat jasmani dan rohani. 

(5) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pelaksana sebagai berikut: 

a. berstatus PNS; 

b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan 

tingkat atas atau yang setara; 

c. telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas dan/atau 

lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi; 

d. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

e. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial 

Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan; dan 

f. sehat jasmani dan rohani. 

Paragraf 3 

JF 

Pasal 11 

Pengangkatan PNS ke dalam JF Keahlian dan JF Keterampilan dilakukan melalui 

pengangkatan: 

a. pertama; 

b. perpindahan dari Jabatan lain;  

c. penyesuaian/inpassing; atau 

d. promosi. 

Pasal 12 

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JF melalui pengangkatan pertama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a sebagai berikut: 

a. berstatus PNS; 

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi 

pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keahlian; 

e. berijasah paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan 

sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori 

Keterampilan; 

f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

dan 

g. syarat lain sesuai ketentuan kebutuhan JF. 
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(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari calon PNS. 

Pasal 13 

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JF melalui perpindahan dari Jabatan lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebagai berikut: 

a. berstatus PNS; 

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi 

pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori Keahlian; 

e. berijasah paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan 

sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan dalam JF Kategori 

Keterampilan; 

f. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan 

Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang telah 

disusun oleh instansi pembina; 

g. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan 

diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; 

h. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

i. berusia paling tinggi: 

a) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk JF jenjang Ahli Pertama dan JF jenjang 

Ahli Muda; 

b) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF jenjang Ahli Madya; dan 

c) 60 (enam puluh) tahun untuk JF jenjang Ahli Utama bagi PNS yang telah 

menduduki JPT. 

j. syarat lain sesuai dengan kebutuhan JF yang ditetapkan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur 

negara. 

Pasal 14 

(1) Pejabat Fungsional Kategori Keterampilan yang memperoleh ijasah S-1/D-4 

dapat diangkat dalam JF Kategori Keahlian, dengan syarat sebagai berikut : 

a. JF terdiri dari Kategori Keahlian dan Kategori Keterampilan; 

b. Tersedia kebutuhan untuk JF Kategori Keahlian yang akan diduduki; 

c. Ijasah yang dimiliki sesuai dengan bidang pendidikan JF Kategori Keahlian 

yang akan diduduki; 

d. Mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan 

Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun 

oleh Instansi Pembina; 

e. Memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam JF yang akan 

diduduki; dan 

f. Berusia paling tinggi : 
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1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Kategori 

Keterampilan; 

2) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Ahli Pertama 

dan Ahli Muda; 

3) 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF jenjang Ahli Madya; dan 

4) 60 (enam puluh) tahun untuk JF jenjang Ahli Utama bagi PNS yang telah 

menduduki JPT. 

(2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk JF yang akan diduduki. 

Pasal 15 

(1) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian/inpassing dilaksanakan dalam hal: 

a. Penetapan JF baru; 

b. Perubahan ruang lingkup tugas JF; atau 

c. Kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis nasional. 

(2) Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian/inpassing berlaku bagi PNS yang 

pada saat JF ditetapkan telah memiliki pengalaman dan/atau masih 

melaksanakan tugas di bidang JF yang akan diduduki berdasarkan keputusan 

Pejabat yang Berwenang.  

Pasal 16 

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JF melalui penyesuaian/inpassing 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c sebagai berikut: 

a. berstatus PNS; 

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 

c. sehat jasmani dan rohani; 

d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan bidang 

pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Kategori Keahlian; 

e. berijasah paling rendah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah 

Kejuruan sesuai dengan bidang pendidikan yang dibutuhkan untuk JF 

Kategori Keterampilan; 

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang JF yang akan 

diduduki paling kurang 2 (dua) tahun; 

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 

dan 

h. syarat lain sesuai kebutuhan JF yang ditetapkan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur 

negara. 

(2) Pengangkatan dalam JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang 

akan diduduki. 

Pasal 17 

Promosi JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dilaksanakan atas 

dasar: 
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1. Pengembangan karir; dan 

2. Kebutuhan organisasi yang bersifat strategis. 

Pasal 18 

Pengangkatan melalui promosi JF ditetapkan berdasarkan kriteria : 

a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi; 

b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, 

dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan 

c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki. 

Pasal 19 

(1) Pengangkatan melalui promosi JF dilaksanakan dalam hal : 

a. pengangkatan pada JF; atau 

b. kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi. 

(2) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a berlaku bagi PNS yang belum menduduki JF. 

(3) Pengangkatan dalam JF melalui promosi sebagaimana pada ayat (1) huruf b 

berlaku bagi Pejabat Fungsional dalam satu kategori JF. 

(4) Pengangkatan PNS melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan 

Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang telah 

disusun oleh instansi pembina; 

b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;  

c. memiliki rekam jejak yang baik; 

d. tidak pernah melakukan pelangaran kode etik dan profesi PNS; dan 

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. 

Pasal 20 

(1) Dalam hal pengembangan karir dan kebutuhan organisasi bersifat strategis, 

promosi JF dapat dilakukan dalam hal pengangkatan pada JPT, Jabatan 

Administrator, atau Jabatan Pengawas. 

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi : 

a. PNS yang menduduki JF Ahli Madya yang dipromosikan dalam JPT Pratama; 

b. PNS yang menduduki JF Ahli Muda yang dipromosikan dalam Jabatan 

Administrator; 

c. PNS yang menduduki  JF Penyelia dan Ahli Pertama yang dipromosikan dalam 

Jabatan Pengawas; 

d. Pengangkatan dalam JF melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 
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Paragraf 4 

Formasi Jabatan 

Pasal 21 

(1) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 

19, pengangkatan PNS dalam jabatan juga memperhatikan ketersediaan formasi 

Jabatan yang akan diduduki dan anggaran. 

(2) Penyusunan formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan 

pada analisa jabatan dan analisa beban kerja. 

Bagian Keempat 

Demosi 

Pasal 22 

Demosi dilakukan apabila: 

a. nilai kinerja rendah; 

b. terjadi pelanggaran hukuman disiplin tingkat berat; 

c. atas permintaan sendiri 

d. tidak tersedia formasi jabatan setara; dan/atau 

e. adanya perampingan organisasi pemerintah. 

BAB IV 

PENGEMBANGAN KARIER 

Pasal 23 

(1) Pengembangan Karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, Kompetensi, 

penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi dengan mempertimbangkan integritas 

dan moralitas. 

(2) Pengembangan Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK 

melalui manajemen Pengembangan Karier PNS dalam rangka penyesuaian 

kebutuhan organisasi, kompetensi, dan Pola Karier PNS. 

(3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  diukur dari kejujuran, 

kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan 

bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. 

(4) Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari penerapan dan 

pengamalan nilai etika agama,  budaya, dan sosial kemasyarakatan. 

Pasal 24 

Manajemen Pengembangan Karier PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 

(2) dilakukan melalui mutasi dan/atau promosi serta dapat dilakukan melalui 

penugasan. 

Pasal 25 

(1) Pengisian dan penempatan PNS dalam JA dan JF dilakukan melalui mutasi 

dan/atau promosi dari lingkungan internal Pemerintah Kota Mojokerto. 
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(2) Mutasi dan/atau promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK setelah mendapat 

pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS yang dibentuk oleh Pejabat Yang 

Berwenang. 

Pasal 26 

(1) Pengisian dan penempatan PNS dalam JPT dilakukan melalui mutasi, promosi 

secara terbuka, dan/atau promosi melalui pengusulan ke dalam Program 

Kelompok Rencana Suksesi. 

(2) Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat 

dilakukan melalui uji Kompetensi dari pejabat yang ada, dengan ketentuan harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. satu klasifikasi Jabatan yaitu JPT Pratama; 

b. memenuhi Standar Kompetensi Jabatan; dan 

c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) 

tahun; 

(3) Pengisian JPT melalui mutasi dan/atau promosi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh PPK dengan terlebih dahulu membentuk Panitia Seleksi. 

BAB V 

PENILAIAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

Bagian Kesatu 

Penilaian Kompetensi 

Pasal 27 

(1) PNS yang akan diangkat dan diberhentikan dalam  dan dari jabatan dapat 

dilakukan penilaian Kompetensi. 

(2) Penilaian Kompetensi dilakukan untuk mendapatkan data potensi dan 

Kompetensi, dalam rangka membandingkan Kompetensi yang dimiliki dengan 

Standar Kompetensi Jabatan. 

(3) Penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 

pengukuran: 

a. Kompetensi Teknis, yang diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, 

pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis; 

b. Kompetensi Manajerial, yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan 

struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; 

c. Kompetensi Sosial Kultural, yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan 

dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga 

memiliki wawasan kebangsaan; dan 

d. Kompetensi pemerintahan, yang diukur dari pengetahuan dan kemampuan 

yang berkaitan dengan melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan. 

(4) Penilaian Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

oleh assessor internal atau bekerjasama dengan assessor independen. 

(5) Metode penilaian Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Walikota. 
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Bagian Kedua 

Pengembangan Kompetensi 

Pasal 28 

(1) Setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam 

pengembangan Kompetensi, dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan 

penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. 

(2) Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling sedikit 5 (lima) hari kerja atau setara dengan 20 (dua puluh) jam 

pelajaran dalam 1 (satu) tahun. 

(3) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan/atau pelatihan. 

(4) Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar. 

(5) Pengembangan Kompetensi dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (3) dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal. 

(6) Jenis pengembangan Kompetensi melalui jalur pelatihan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

Pasal 29 

(1) Riwayat pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  28  

harus  dimasukkan  dalam  Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. 

(2) Riwayat pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi dasar Pengembangan Karier dan menjadi salah satu dasar pengangkatan 

dalam Jabatan. 

Pasal 30 

(1) Setiap Perangkat Daerah harus menyusun kebutuhan dan rencana 

pengembangan Kompetensi bagi PNS di lingkungan kerjanya, meliputi: 

a. Inventarisasi jenis Kompetensi yang perlu ditingkatkan dari setiap PNS; dan 

b. rencana pelaksanaan pengembangan Kompetensi. 

(2) Untuk menyusun rencana pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan analisis kesenjangan Kompetensi dan analisis 

kesenjangan kinerja; 

(3) Analisis kesenjangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan membandingkan profil Kompetensi PNS dengan Standar Kompetensi 

Jabatan yang diduduki dan yang akan diduduki. 

(4) Analisis kesenjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 

dengan membandingkan hasil penilaian kinerja PNS dengan target kinerja 

Jabatan yang diduduki. 

(5) Rencana pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang pembiayaannya tertuang 

dalam rencana kerja anggaran tahunan Instansi Pemerintah Daerah. 
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BAB VI 

MEKANISME PELAKSANAAN RENCANA SUKSESI 

Pasal 31 

(1) Penyiapan Rencana Suksesi disusun berdasarkan kesesuaian antara Standar 

Kompetensi Jabatan dengan profil Kompetensi individu, penilaian kinerja, rekam 

jejak, kualifikasi pendidikan dan pelatihan untuk seluruh level jabatan. 

(2) Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis pada Program 

Kelompok Rencana Suksesi. 

Pasal 32 

(1) PNS yang menunjukkan penilaian kinerja dengan predikat sangat baik berturut-

turut selama 2 (dua) tahun dapat diprioritaskan untuk diikutsertakan dalam 

program kelompok Rencana Suksesi pada Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

(2) Kelompok Rencana Suksesi pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing 

setelah dilakukan koordinasi dan supervisi dengan Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia;   

(3) Apabila Kepala Perangkat Daerah tidak menetapkan Rencana Suksesi di 

lingkungan instansinya, maka PPK dapat mempertimbangkan untuk tidak 

memproses karier PNS di lingkungan perangkat daerah tersebut. 

Pasal 33 

(1) Kelompok Rencana Suksesi Pemerintah Kota Mojokerto dikelola oleh Badan 

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

(2) Kelompok Rencana Suksesi Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota. 

Pasal 34 

Mekanisme Rencana Suksesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai 

dengan Pasal 33 dan peta jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini 

Pasal 35 

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku 

pengelola kelompok Rencana Suksesi Pemerintah Kota Mojokerto sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) menyiapkan daftar nama PNS yang diproyeksikan 

untuk mengisi Jabatan yang lowong atau akan lowong di lingkungan Pemerintah 

Kota Mojokerto berdasarkan Manajemen Talenta. 

Pasal 36 

(1) Daftar nama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk JA dan JF 

disampaikan kepada Ketua Tim Penilai Kinerja PNS. 

(2) Ketua Tim Penilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan 

pertimbangan kepada Walikota terkait promosi PNS dalam JA dan JF dengan 

memprioritaskan PNS yang masuk dalam kelompok Rencana Suksesi. 
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Pasal 37 

(1) Daftar nama PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 untuk JPT Pratama 

disampaikan kepada Panitia Seleksi. 

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan 

Walikota memprioritaskan PNS yang masuk dalam kelompok Rencana Suksesi 

untuk diikutsertakan dalam seleksi pengisian JPT Pratama melalui mekanisme 

Program Kelompok Rencana Suksesi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. 

(3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil penilaian 

seleksi tersebut dan merekomendasikan sebanyak 3 (tiga) nama calon kepada 

Walikota. 

(4) Laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berupa: 

a. Berita Acara; 

b. Keputusan Panitia Seleksi; 

c. nilai pada setiap tahapan seleksi; dan 

d. hasil assessment; 

dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan 

rekomendasi sebelum dilakukan penetapan dan  pelantikan oleh Walikota. 

BAB VII 

PENETAPAN KARIER 

Pasal 38 

(1) Penetapan karier PNS merupakan ketetapan organisasi terhadap Jabatan 

individu PNS yang ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang dan bersifat 

mengikat. 

(2) Penetapan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk JPT 

Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, JF 

Keahlian jenjang Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya, dan JF Keterampilan 

jenjang Pemula sampai dengan Penyelia menjadi kewenangan Walikota. 

(3) Penetapan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus untuk JPT 

terlebih dahulu dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil 

Negara untuk mendapatkan rekomendasi. 

Pasal 39 

Penetapan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 terdiri dari 3 (tiga) bagian 

yaitu mutasi, promosi, dan demosi. 

BAB VIII 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasal 40 

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Karier di 

lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia  untuk menjamin ketepatan pengisian dan 

penempatan PNS sesuai dengan Pola Karier. 
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(2) Pola Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terus menerus akan 

dievaluasi dan dikembangkan sesuai dinamika organisasi dan perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) digunakan sebagai dasar penyempurnaan atau perbaikan Pengembangan 

Karier PNS melalui Pola Karier yang baik untuk tahun berikutnya. 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 41 

(1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Daerah, 

antar-Instansi Daerah, antar- Instansi Pusat dan Instansi Daerah. 

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 2 (dua) 

tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. 

(3) Khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama mutasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dalam Jabatan 

terakhir terhitung sejak tanggal pelantikan, kecuali bagi Pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau 

tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. 

(4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan atas dasar 

kesesuaian antara Kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi 

Jabatan dan Pola Karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan 

prinsip larangan konflik kepentingan. 

Pasal 42 

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi dapat menduduki jabatan paling lama 5 (lima) tahun, 

dan dapat diperpanjang masa jabatan dengan terlebih dahulu melakukan 

evaluasi terhadap kinerja dan Kompetensi yang bersangkutan dengan 

mempertimbangkan kebutuhan organisasi. 

(2) Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  yang diperpanjang berdasarkan hasil 

evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Keputusan 

perpanjangan/pengangkatan kembali dalam Jabatan tersebut dengan terlebih 

dahulu dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara . 

Pasal 43 

Pegawai yang telah ditetapkan pengangkatan dalam JPT, Jabatan Administrator, 

Jabatan Pengawas, dan JF harus dilantik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 

setelah tanggal penetapan pengangkatan dalam jabatan. 

Pasal 44 

PNS yang diberikan penugasan pada instansi di luar Pemerintah Kota Mojokerto, 

apabila telah memangku jabatan diprioritaskan pada jabatan yang setara dengan 

mempertimbangkan ketersediaan lowongan jabatan. 
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IV/c – IV/e 

DIKLAT PIM II 

DIKLAT PIM II 

DIKLAT PIM III 

DIKLAT PIM III 

DIKLAT PIM IV 

DIKLAT PIM IV 

LATSAR 

PNS 

CPNS 

DIKLAT PIM III 

Es. III.a 
IV/b 

Es. IV.a 
III/d 

PNS 

III/b 

DIKLAT PIM IV 

JF Ahli 
Madya/Utam

a 

JF Ahli 
Madya/Utama 

JF Ahli Madya 

JF Ahli Madya 

JF Ahli 
Muda/Madya 

JF Penyelia/ 
Ahli Muda 

JF Mahir/Penyelia/ 
Ahli Muda/Pertama 

JF Pemula/Terampil 
/Mahir/Pertama 

Eselon IV.b 

Eselon IV.a 

Eselon III.b 

Eselon III.a 

Eselon II.b 

Eselon II.a 

Eselon I.b 

DIKLAT PIM III 

IV/c – IV/d 

IV/b – IV/c 

IV/a – IV/b 

III/d – IV/a 

III/c – III/d 

III/b – III/c 

II/a – III/b 

KETERANGAN :  
 

Alur Vertikal 
Alur Diagonal 
 
 

hasatu
Typewritten text
66
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Pola Perpindahan Jabatan: 

1. Pola Perpindahan Jabatan secara Vertikal, merupakan perpindahan jabatan ke 

jabatan setingkat lebih tinggi. 

Contoh: 

a. Saudara Sanusi, Penyusun Rencana Mutasi, Kelas Jabatan 7, dipromosikan 

menjadi Kepala Sub Bidang Mutasi Promosi Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelas Jabatan 9. 

b. Saudara Rosida, Dokter Ahli Muda, Kelas Jabatan 10, dinaikkan jabatannya 

menjadi Dokter Ahli Madya, Kelas Jabatan 12. 

c. Saudara Sulkhan, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia, Kelas Jabatan 12, Kelompok JA, dipromosikan 

menjadi Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, Kelas Jabatan 14, Kelompok Jabatan Pimpinan Tinggi. 

2. Pola Perpindahan Jabatan secara Horizontal, rnerupakan perpindahan jabatan 

dari satu jabatan ke jabatan lain yang masih setingkat. 

Contoh : 

a. Saudara Nabila, Pengelola Kepegawaian, kelas jabatan 6 dimutasikan sebagai 

Pengelola Program dan Kegiatan pada Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia, kelas jabatan 6. 

b. Saudara Subangkit, Pranata Komputer Terampil Kecamatan Kranggan, kelas 

jabatan 6, dimutasikan ke Pranata Komputer Terampil Dinas Komunikasi dan 

Informatika, kelas jabatan 6. 

c. Saudara Hasta, Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kelas jabatan 11 dimutasikan sebagai 

Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, kelas 

jabatan 11. 

3. Pola Perpindahan Jabatan secara Diagonal, merupakan perpindahan dari jabatan 

pimpinan tinggi/JA ke JF atau sebaliknya. 

a. Saudara Wetty, Analis Perencana SDM, Kelas Jabatan 7, Kelompok JA 

dialihfungsikan dalam jabatan Analis Kepegawaian Ahli Pertama, Kelas 

Jabatan 8, Kelompok JF. 

b. Saudara dr. Rheza, Dokter Ahli Muda, Kelas Jabatan 10, Kelompok JF 

dipromosikan sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kelas Jabatan 

11, Kelompok JA. 

c. Saudara Ferry, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Kelas 

Jabatan 9, Kelompok JA, dialihfungsikan sebagai Pengelola Pengadaan 

Barang/Jasa Ahli Muda, Kelas Jabatan 9, Kelompok JF. 
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TEKNIS 

 
MANAJERIAL 

Ilustrasi : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

                          Pelaksana           Pengawas         Administrator       JPT 

 

Jika dicermati dari ilustrasi di atas dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Pada jenjang Pelaksana, komposisi tugas teknis mendominasi dibanding 

tugas-tugas manajerial. Penguasaan kompetensi teknis akan sangat 

menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan pekerjaan; 

b. Pada jenjang Pengawas, komposisi tugas teknis masih mendominasi, namun 

tugas-tugas manajerial sudah mulai muncul. Penguasaan kompetensi teknis 

masih menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan pekerjaan, namun 

penguasaan kompetensi manajerial sudah mulai dibutuhkan pada tingkat 

pelaksanaan pekerjaan; 

c. Pada jenjang Administrator, komposisi tugas manajerial semakin meningkat 

cenderung berimbang atau sedikit melebihi komposisi tugas teknis. 

Penguasaan kompetensi manajerial mulai menentukan tingkat keberhasilan 

pelaksanaan pekerjaan ketimbang kompetensi teknis. Kompetensi teknis  

tetap dibutuhkan untuk memastikan pengelolaan pekerjaan dapat efektif; 

d. Pada jenjang JPT, komposisi tugas manajerial lebih mendominasi dibanding 

tugas-tugas teknis. Penguasaan kompetensi manajerial menjadi penentu 

keberhasilan dalam pelaksanaan tugas sebagai JPT. 

 

 

B. PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

 

1. Pengembangan kompetensi merupakan salah satu bagian dari Pengembangan 

Karier PNS yang terdiri dari : 

a. Pelatihan klasikal adalah kegiatan yang menekankan pada proses 

pembelajaran tatap muka di dalam kelas; dan 

b. Pelatihan nonklasikal adalah kegiatan yang menekankan pada proses 

pembelajaran praktik kerja dan/atau pembelajaran di luar kelas. 
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2. Jenis-jenis pelatihan klasikal adalah sebagai berikut: 

JENIS 

PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

(PELATIHAN 

KLASIKAL) 

 

 
PENJELASAN 

 
 

KONVERSI 

JP 

Pelatihan struktural 

kepemimpinan 

Program peningkatan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk 

memenuhi Kompetensi kepemimpinan 

melalui proses pembelajaran secara intensif. 

Sesuai JP 

program 

pelatihan 

Pelatihan 
manajerial 

Program peningkatan pengetahuan 

peningkatan pengetahuan, keterampilan 

dan sikap perilaku PNS untuk  memenuhi 

Kompetensi teknis manajerial bidang kerja 

melalui proses pembelajaran secara intensif. 

Sesuai JP 

program 

pelatihan 

Pelatihan teknis Program peningkatan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap perilaku PNS untuk 

memenuhi Kompetensi penguasaan 

substantif bidang kerja melalui proses 

pembelajaran secara intensif. 

Sesuai JP 

program 

pelatihan 

Pelatihan fungsional Program peningkatan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap perilaku PNS untuk 

memenuhi Kompetensi bidang tugas yang 

terkait dengan JF melalui proses 

pembelajaran secara intensif 

Sesuai JP 

program 

pelatihan 

Pelatihan 

sosiokultural 

Program peningkatan pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap perilaku PNS untuk 

memenuhi Kompetensi Sosial Kultural 

melalui proses pembelajaran secara intensif. 

Sesuai JP 

program 

pelatihan 

Seminar/konferensi 

/sarasehan 

Pertemuan ilmiah untuk meningkatkan 

Kompetensi terkait peningkatan kinerja dan 

karier yang diberikan oleh pakar/praktisi 

untuk memperoleh pendapat para ahli 

mengenai suatu permasalahan di bidang 

aktual tertentu yang relevan dengan bidang 

tugas atau kebutuhan pengembangan karier 

PNS. Fokus kegiatan ini untuk memperbarui 

pengetahuan terkini. 

4 JP 

Workshop atau 

lokakarya 

Pertemuan ilmiah untuk meningkatkan 

Kompetensi terkait peningkatan kinerja dan 

karier yang diberikan oleh pakar/praktisi. 

Fokus kegiatan ini  untuk meningkatkan 

pengetahuan tertentu yang relevan dengan 

bidang tugas atau kebutuhan 

pengembangan karier dengan memberikan 

penugasan kepada peserta untuk 

menghasilkan produk tertentu selama 

kegiatan berlangsung dengan petunjuk 

praktis dalam penyelesaian produk. 

5 JP 
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JENIS 

PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

(PELATIHAN 

KLASIKAL) 

 

 
PENJELASAN 

 
 

KONVERSI 

JP 

Kursus Kegiatan pembelajaran terkait suatu 

pengetahuan atau ketrampilan dalam waktu 

yang relatif singkat, dan biasanya diberikan 

oleh lembaga nonformal. 

Sesuai JP 

program 

kursus 

Penataran Kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan 

pengetahuan  dan karakter PNS dalam 

bidang tertentu dalam rangka peningkatan 

kinerja organisasi 

Sesui JP 

program 

penataran 

Bimbingan Teknis Kegiatan Pembelajaran dalam rangka 

memberikan bantuan untuk 

menyelesaikan persoalan/masalah yang 

bersifat khusus dan teknis. 

Sesuai JP 

program 

bimtek 

Sosialisasi Kegiatan ilmiah untuk 

memasyarakatkan sesuatu pengetahuan 

dan/atau kebijakan agar menjadi lebih 

dikenal, dipahami, dihayati oleh PNS. 

4 JP 

 

3. Jenis-jenis pelatihan non-klasikal adalah sebagai berikut: 
 

JENIS 

PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

(PELATIHAN NON 

KLASIKAL) 

 
 

PENJELASAN 

 
KONVERSI 

JP 

Coaching Pembimbingan peningkatan kinerja melalui 

pembekalan kemampuan memecahkan 

permasalahan dengan mengoptimalkan 

potensi diri 

4 JP 

Mentoring Pembimbingan peningkatan kinerja melalui 

transfer pengetahuan, pengalaman dan 

keterampilan dari orang yang lebih 

berpengalaman pada bidang yang sama. 

4 JP 

E-learning Pengembangan Kompetensi PNS yang 

dilaksanakan dalam bentuk pelatihan 

dengan mengoptimalkan penggunaan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dan 

peningkatan kinerja 

3 JP 

Pelatihan jarak 
jauh 

Proses pembelajran secara terstruktur 

dengan dipandu oleh penyelenggara 

pelatihan secara jarak jauh 

Sesuai JP 

program 

pelatihan 

Detasering 

(secondment) 

Penugasan/ penempatan PNS pada suatu 

tempat untuk jangka waktu tertentu. 

20 JP 
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JENIS 

PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

(PELATIHAN NON 

KLASIKAL) 

 
 

PENJELASAN 

 
KONVERSI 

JP 

Pembelajaran alam 

terbuka (outbond) 

Pembelajaran melalui simulasi yang 

diarahkan agar PNS mampu: a. 

menunjukkan potensi dalam membangun 

semangat kebersamaan memaknai 

kebajikan dan keberhasilan bagi diri dan 

orang lain b. memaknai pentingnya peran 

kerja sama, sinergi, dan keberhasilan 

bersama. 

Sesuai JP 

program 

outbond 

Patok banding 

(benchmarking) 

Kegiatan untuk mengembangkan 

Kompetensi dengan cara 

membandingkan dan mengukur suatu 

kegiatan organisasi lain yang mempunyai 

karakteristik sejenis 

10 JP 

Pertukaran PNS 

dengan pegawai 

swasta/badan 

usaha milik 

negara /badan 

usaha milik 
daerah 

Kesempatan kepada PNS untuk menduduki 

jabatan tertentu di sektor swasta sesuai 

dengan persyaratan kompetensi. 

20 JP 

Magang/praktik 
kerja 

Proses pembelajaran untuk memperoleh dan 

menguasai keterampilan dengan melibatkan 

diri dalam proses pekerjaan tanpa atau 

dengan petunjuk orang yang sudah terampil 

dalam pekerjaan itu (learning by doing). 

Tempat magang adalah unit yang memiliki 

tugas dan fungsi yang relevan dengan bidang  

tugas PNS Praktik Kerja/Magang 

20 JP 

4. Progress capaian Pengembangan Kompetensi di Perangkat Daerah dihitung 

menggunakan Indikator Pengembangan yang dievaluasi setiap 6 (enam) bulan 

berdasarkan Prosentase pegawai yang telah mencapai 20 JP atau lebih ; 

Contoh: 

Perangkat Daerah A dengan jumlah pegawai 30 orang dan yang mencapai 20 

JP 10 orang dan 4 orang melebihi 20 JP, maka capaian pengembangannya 

sebagai berikut: 

Prosentase Pengembangan = ((10+4) orang / 30 orang) x 100 % = 46,66 % 
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C. MEKANISME PELAKSANAAN RENCANA SUKSESI 

Mekanisme penyusunan Rencana Suksesi di Pemerintah Kota Mojokerto 

mengikuti ilustrasi sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : 

1) Rencana Suksesi Jabatan Pengawas bersumber dari : 

a. Promosi : 

1. Pejabat Pelaksana minimal kelas Jabatan 6 dalam  rumpun  jabatan yang 

sama ; 

2. Pejabat Fungsional Ahli Pertama dalam rumpun jabatan yang sama ; 

a. Mutasi : 

1. Pejabat Pengawas dalam rumpun jabatan yang sama ; 

2. Pejabat Fungsional Ahli Muda dalam rumpun jabatan yang sama ; 

2) Rencana Suksesi Jabatan Administrator bersumber dari : 

a. Promosi : 

1. Pejabat Pengawas dalam rumpun jabatan yang sama ; 

2. Pejabat Pengawas dari rumpun jabatan yang berbeda ; 

3. Pejabat Fungsional Ahli Muda dalam rumpun jabatan yang sama ; 

a. Mutasi : 

1. Pejabat Administrator dalam rumpun jabatan yang sama ; 

2. Pejabat Administrator dari rumpun jabatan yang berbeda ; 

3. Pejabat Fungsional Ahli Muda dalam rumpun jabatan yang sama ; 

JPT PRATAMA Ahli Utama 

Rencana Suksesi 

JPT 

ADMINISTRATOR Ahli Madya 

Rencana Suksesi 

Administrator 

PENGAWAS Ahli Muda 

Rencana Suksesi 

Pengawas 

PELAKSANA Ahli Pratama 

Administrasi Fungsional 




