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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
PANITIA SELEKSI CALON KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL 

KEMENTERIAN KEUANGAN 
 

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 19-20 JL. DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 
TELEPON (021) 3812258   FAKSIMILE (021) 3812727; LAMAN seleksi-terbuka.kemenkeu.go.id  

 
PENGUMUMAN 

NOMOR PENG-01/PANSEL-KBKF/2020 

TENTANG 

SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL  

(JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA) KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2020 
  

 Dalam rangka pengisian Jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Jabatan Pimpinan 

Tinggi Madya) Kementerian Keuangan, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipil, dan Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan 

Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, kami 

mengundang Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Pusat dan Daerah serta non-PNS yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi 

terbuka dengan ketentuan sebagai berikut: 

A. KETENTUAN UMUM 

1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Keuangan yang akan diisi melalui seleksi 

terbuka adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal (eselon I.a).  

2. a. Persyaratan umum: 

1) Memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana atau diploma IV (diutamakan minimal 

pascasarjana) bagi PNS dan minimal pascasarjana bagi non-PNS; 

2) Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial 

Kultural yang dibutuhkan, serta memiliki pengalaman jabatan/kerja dalam bidang 

fiskal, sektor keuangan dan/atau ekonomi makro secara kumulatif paling singkat selama 

7 (tujuh) tahun bagi PNS dan 10 (sepuluh) tahun bagi non-PNS; 

3) Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;  

4) Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 1 Maret 2020;  

5) Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba; 

6) Memiliki prestasi kerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. 
 

 b. Persyaratan khusus bagi PNS: 

 Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau 

Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama, minimal selama 2 (dua) tahun; 
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B. KETENTUAN PENDAFTARAN 

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman seleksi-terbuka.kemenkeu.go.id mulai 

tanggal 15 s.d. 28 Januari 2020 pukul 17.00 WIB. 

2. Peserta wajib mengunggah soft copy dokumen sebagai pemenuhan persyaratan 

administrasi, sebagai berikut: 

a. Surat Lamaran yang ditandatangani oleh peserta yang ditujukan kepada Wakil Menteri 

Keuangan selaku Ketua Panitia Seleksi, dengan format sesuai Lampiran II; 
b. Daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae), dengan format sesuai Lampiran III; 

c. Surat keputusan pengangkatan dalam jabatan yang diduduki; 

d. Ijazah pendidikan formal terakhir; 

e. Kartu Tanda Penduduk; 

f. Surat persetujuan untuk mengikuti seleksi yang dikeluarkan oleh: 

1) Pejabat yang berwenang (Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris 

Kementerian/Sekretaris Daerah) bagi peserta PNS yang berasal dari luar 

Kementerian Keuangan, dengan format sesuai Lampiran IV; 

2) Pimpinan unit eselon I bagi peserta PNS yang berasal dari Kementerian 

Keuangan,  dengan format sesuai Lampiran V; 

3) Pimpinan lembaga/institusi/perusahaan bagi peserta non-PNS, dengan format 

sesuai   Lampiran VI; 

g. Surat keterangan atasan langsung yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman 

disiplin atas pelanggaran yang bersifat fraud, tidak sedang menjalani hukuman 

disiplin/tidak dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, tidak sedang/pernah 

tersangkut kasus hukum baik pidana maupun perdata, dan tidak pernah dipidana 

dengan pidana penjara, dengan format sesuai  Lampiran VII; 

h. Surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota/pengurus Partai Politik paling singkat 5 

(lima) tahun sebelum pendaftaran bagi peserta non-PNS, dengan format sesuai 

Lampiran VIII; 

i. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 

pegawai swasta dengan format sesuai Lampiran IX, bagi peserta non-PNS; 

j. Pakta Integritas terkait keikutsertaan dalam seleksi, dengan format sesuai Lampiran X; 

k. Tanda terima penyampaian LHKPN/LHKASN terakhir bagi yang wajib lapor 

LHKPN/LHKASN; 

l. Tanda terima penyampaian SPT Tahunan Tahun 2018; 

m. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari Rumah Sakit 

Pemerintah; 

n. Professional Exposure yang telah diisi, dengan format sesuai Lampiran XI; 

o. Dokumen Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir, bagi peserta PNS; 

p. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang berwarna merah; 
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q. Makalah dengan tema dan ketentuan sebagai berikut: 

1) Tema : Strategi kebijakan fiskal dan sektor keuangan untuk menghadapi volatilitas 

ekonomi global 

2) Ketentuan 

a) Ukuran kertas A4; 

b) Jenis huruf Arial dengan ukuran 11 dan spasi 1,5. 

c) Margin (jarak tepi kertas): top 3 cm, left 4 cm, right 3 cm, dan bottom 3 cm; 

d) Jumlah halaman 9 – 12 halaman (termasuk halaman judul); 
 

Masing-masing soft copy dokumen hasil pemindaian harus berekstensi *.pdf (khusus 

untuk soft copy pas foto harus berekstensi *.jpg) dan berukuran minimal 200 kilobyte (KB) 

dan maksimal 1000 KB. 

 

C. TAHAPAN SELEKSI  

Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Jabatan Pimpinan 

Tinggi Madya) di Kementerian Keuangan Tahun 2020 dilaksanakan dengan tahapan sebagai 

berikut: 

Tahap I : Seleksi Administrasi 

Tahap II : Penilaian terhadap: 

a. Makalah 

b. Rekam Jejak dan Integritas 

c. Prestasi Kerja 

d. Kompetensi 

Tahap III  Wawancara oleh Panitia Seleksi 

Tahap IV : Wawancara oleh Menteri Keuangan 

 

D. KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. Seluruh pengumuman dalam tahapan Seleksi akan disampaikan melalui laman 

www.kemenkeu.go.id dan/atau seleksi-terbuka.kemenkeu.go.id. Peserta diimbau untuk 

aktif mengakses laman tersebut; 

2. Biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi dan biaya pribadi yang 

dikeluarkan oleh peserta tidak ditanggung oleh Panitia Seleksi; 

3. Apabila selama proses seleksi sampai dengan pengangkatan sebagai Kepala Badan 

Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan diketahui bahwa peserta memberikan 

informasi/data yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan keikutsertaan/ 

kelulusan sebagai peserta dalam rangka pelaksanaan seleksi; 

4. Panitia Seleksi tidak memungut biaya apapun kepada peserta; 
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5. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 

 
 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi. 

 
 

Jakarta, 14 Januari 2020 
 

Wakil Menteri Keuangan 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi, 
 

        Ttd. 
 

Suahasil Nazara  
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 Lampiran I Pengumuman  
Nomor  : PENG-01/PANSEL-KBKF/2020 
Tanggal:  14  Januari 2020 

 

DESKRIPSI JABATAN 

NAMA JABATAN  : KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL 

ATASAN LANGSUNG : MENTERI KEUANGAN 

TUGAS DAN FUNGSI : TUGAS : 
mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, 
dan pemberian rekomendasi atas kebijakan fiskal dan sektor 
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

FUNGSI : 
1. penyusunan kebijakan teknis, rencana program analisis, dan 

rekomendasi kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan, 
serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;  

2. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan 
dalam bidang fiskal dan sektor keuangan;  

3. pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional: 
4. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam 

bidang fiskal, sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan 
keuangan internasional;  

5. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal; dan  
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Keuangan. 
 

KOMPETENSI 
BIDANG 

: 1. Kompetensi Umum, mencakup: 
a. konsep dan manajemen organisasi pemerintahan 

Republik Indonesia secara umum; 
b. pengelolaan SDM, organisasi, aset, dan proses bisnis; 
c. perencanaan, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan 

masyarakat. 
 

  2. Kompetensi Khusus, mencakup: 

memiliki kemampuan analisis kebijakan fiskal, sektor 
keuangan, dan/atau ekonomi makro, serta memiliki 
pengalaman jabatan/kerja di instansi/lembaga pendidikan/ 
penelitian di bidang tersebut minimal selama 7 (tujuh) tahun 
bagi PNS dan 10 (sepuluh) tahun bagi non-PNS. 
 

  

  

  

 

 

 

 

Wakil Menteri Keuangan 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi, 
 

       Ttd. 
. 
Suahasil Nazara 
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Yth. Wakil Menteri Keuangan  
 selaku Ketua Panitia Seleksi 
 Jakarta 
 
 
 Sehubungan dengan pengumuman Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Kepala Badan 
Kebijakan Fiskal (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) Kementerian Keuangan Tahun 2020  Nomor 
PENG-01/PANSEL-KBKF/2020, saya yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama : 
NIP/NIK* : 
Pangkat (Gol./Ruang) : 
Jabatan : 
Kementerian/Lembaga/Instansi/ : 
Institusi/Perusahaan  
 

mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal  (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) Kementerian Keuangan Tahun 2020 sesuai 
Pengumuman Nomor PENG-01/PANSEL-KBKF/2020 dan akan mengikuti seluruh ketentuan 
yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi. 

 Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir saya sampaikan seluruh dokumen 
persyaratan yang ditentukan. 

 Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih. 
 

  ..................,.................... 2020 

  Hormat saya 

 

 

      
  Nama 
   
 
*Sesuai dengan nomor identifikasi pada instansi peserta. 

    
Lampiran II Pengumuman  
Nomor : PENG-01/PANSEL-KBKF/2020
Tanggal : 14 Januari 2020  

Wakil Menteri Keuangan 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi, 
 

       Ttd. 
. 
Suahasil Nazara 

Meterai 
Rp6.000,- 
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 Lampiran III Pengumuman  
Nomor : PENG-01/PANSEL-KBKF/2020 
Tanggal: 14 Januari 2020 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 

 

I. DATA PRIBADI 

a. Nama  (Lengkap dengan gelar) : 

b. NIP/NIK* : 

c. Tempat,Tanggal Lahir : 

d. Jenis Kelamin  :     

e. Pangkat / Golongan : 

f. Jabatan terakhir  : 

g. Kementerian/Lembaga/Instansi/ : 

Institusi/Perusahaan 

h. Agama 

 

i. Status Perkawinan :  

j. Identitas Anggota Keluarga : 

 No Nama Tempat, Tanggal Lahir 

 1. Nama Istri/Suami  

 2. Nama Anak  

 dst. dst.  

k. Alamat Rumah : 

  

  

l. Nomor Telepon & HP : 

m. Alamat e-mail : 

n. Nomor KTP : 

o. NPWP : 

 

*Sesuai dengan nomor identifikasi pada instansi peserta. 
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II. RIWAYAT PANGKAT 

Pangkat (Gol.) TMT Pangkat Nomor SK Tanggal SK 

    

    

    

    

dst    

III. RIWAYAT JABATAN 

No Jabatan 

Uraian Singkat 
Tugas dan 

Kewenangan 
Jabatan 

Nomor 
SK 

Periode 
Menjabat

Nama 
Atasan 

Langsung 

No Kontak 
Atasan 

Langsung 
(Telepon, 

HP) 

1   

 

    

2   

 

    

3   

 

    

4   

 

    

5   

 

    

dst   
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IV. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL 

Pendidikan Jurusan Nama Sekolah / 
Universitas Nomor Ijazah 

Sekolah Dasar    

SLTP    

SLTA/SMU    

Diploma    

S1    

S2    

S3    

V. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

No Nama Diklat/Kursus/Lokakarya Lembaga 
Penyelenggara Nomor Sertifikat Tahun 

1     

2     

3     

4     

5     

dst     

VI. RIWAYAT PENUGASAN LAIN 

Nama Tim / Kelompok Kerja Instansi / Lembaga Nomor Surat 
Penugasan Tahun 

    

    

    

dst    
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VII. PRESTASI 

No Prestasi yang pernah dicapai* Tingkat** Pemberi 
Penghargaan 

Tahun 
Perolehan 

1     

2     

3     

4     

5     

dst     

*) Tuliskan prestasi yang dicapai dengan detail. 

**) Tingkat : Organisasi Kerja, Nasional, Internasional 

VIII. KEKUATAN DAN KELEMAHAN DIRI 

No Kekuatan No Kelemahan 

1  1  

2  2  

3  3  

dst  dst.  

IX. KARYA TULIS 

Buku, Makalah, Penelitian, Bahan Seminar yang pernah dipublikasikan 

No Judul Tahun 

1   

2   

3   

dst   
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X. KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN 

No Nama Organisasi / Kegiatan Jabatan Tahun 

1    

2    

3    

dst    

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa Daftar Riwayat Hidup ini telah saya isi dengan benar 

dan lengkap. Apabila ternyata data yang saya isi terbukti tidak benar, saya bersedia dinyatakan 

gugur dalam proses seleksi. 

 

 

  

……………………,……………2020  

 

 

Nama 
NIP/NIK* 

 

Keterangan : 

Peserta dapat menambahkan baris pada semua tabel apabila data yang perlu ditampilkan belum 

terakomodasi pada baris tabel yang tersedia. 

*Sesuai dengan nomor identifikasi pada instansi peserta. 

Wakil Menteri Keuangan 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi, 
 

       Ttd. 
. 
Suahasil Nazara 
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 Lampiran IV Pengumuman  
Nomor  : PENG-01/PANSEL-KBKF/2020 
Tanggal: 14 Januari 2020 

 
 

SURAT PERSETUJUAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG 
(Bagi Peserta PNS dari Luar Kementerian Keuangan) 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : 
NIP : 
Pangkat (Gol./Ruang) : 
Jabatan : 
Kementerian/Lembaga/Instansi : 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami menyetujui Pegawai Negeri Sipil  tersebut dibawah 

ini  untuk mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Jabatan 

Pimpinan Tinggi Madya) Kementerian Keuangan Tahun 2020, yaitu 

Nama : 
NIP : 
Pangkat (Gol./Ruang) : 
Jabatan : 
Kementerian/Lembaga/Instansi : 

 

        ……………………,……………2020 

       

 

        Nama 
          
 
 

Wakil Menteri Keuangan 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi, 
 

       Ttd. 
. 
Suahasil Nazara 
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 Lampiran V Pengumuman  
Nomor  : PENG-01/PANSEL-KBKF/2020 
Tanggal: 14 Januari 2020 

 
 

SURAT PERSETUJUAN DARI PIMPINAN UNIT ESELON I 
(Bagi Peserta PNS dari Kementerian Keuangan) 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : 
NIP : 
Pangkat (Gol./Ruang) : 
Jabatan : 
  

selaku pimpinan unit eselon I dari: 

Nama : 
NIP : 
Pangkat (Gol./Ruang) : 
Jabatan : 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami menyetujui yang bersangkutan untuk mengikuti 

Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Jabatan Pimpinan Tinggi 

Madya) Kementerian Keuangan Tahun 2020. 

        ……………………,……………2020 

       

 

        Nama 
         
 

Wakil Menteri Keuangan 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi, 
 

       Ttd. 
. 
Suahasil Nazara 
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 Lampiran VI Pengumuman  
Nomor  : PENG-01/PANSEL-KBKF/2020 
Tanggal: 14 Januari 2020 

 
 

SURAT PERSETUJUAN DARI PIMPINAN LEMBAGA/INSTITUSI/PERUSAHAAN 
(Bagi Peserta Non-PNS) 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : 
NIK* : 
Jabatan : 
  

selaku pimpinan lembaga/institusi/perusahaan dari: 

Nama : 
NIK* : 
Jabatan : 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami menyetujui yang bersangkutan untuk mengikuti 

Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Jabatan Pimpinan Tinggi 

Madya) Kementerian Keuangan Tahun 2020. 

        ……………………,……………2020 

       

 

        Nama 
         
 
*Sesuai dengan nomor identifikasi pada instansi peserta. 

Wakil Menteri Keuangan 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi, 
 

       Ttd. 
. 
Suahasil Nazara 
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 Lampiran VII Pengumuman  
Nomor  : PENG-01/PANSEL-KBKF/2020 
Tanggal: 14 Januari 2020 

 
SURAT KETERANGAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 
NIP/NIK* : 
Pangkat (Gol./Ruang) : 
Jabatan : 
Kementerian/Lembaga/Instansi/ : 
Institusi/Perusahaan 

selaku atasan dari: 

Nama : 
NIP/NIK* : 
Pangkat (Gol./Ruang) : 
Jabatan : 
Kementerian/Lembaga/Instansi/ : 
Institusi/Perusahaan 

 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman 

disiplin atas pelanggaran yang bersifat fraud, tidak sedang menjalani hukuman disiplin/tidak 

dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin, tidak sedang tersangkut kasus hukum baik 

pidana maupun perdata, dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara. 

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri 

mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Jabatan Pimpinan 

Tinggi Madya) Kementerian Keuangan Tahun 2020. 

        ……………………,……………2020 

       

 

        Nama 
        
*Sesuai dengan nomor identifikasi pada instansi peserta. 

Wakil Menteri Keuangan 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi, 
 

       Ttd. 
. 
Suahasil Nazara 

Meterai 
Rp6.000,- 
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Lampiran VIII Pengumuman  
Nomor  : PENG-01/PANSEL-KBKF/2020 
Tanggal: 14 Januari 2020 

 
 

SURAT PERNYATAAN 
(Bagi Peserta Non-PNS) 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 

NIK*  : 

Jabatan : 

Lembaga/Instansi/ : 

Institusi/Perusahaan 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah menjadi anggota/pengurus Partai 

Politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran. 

Surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka Seleksi Terbuka 

Pengisian Jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) 

Kementerian Keuangan Tahun 2020, dan dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan 

dari pihak manapun. 

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai 

ketentuan yang berlaku.     

 

………………,………………..2020 

       

 

        Nama 
         
 
*Sesuai dengan nomor identifikasi pada instansi peserta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wakil Menteri Keuangan 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi, 
 

       Ttd. 
. 
Suahasil Nazara 

Meterai 
Rp6.000,- 
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Lampiran IX Pengumuman  
Nomor  : PENG-01/PANSEL-KBKF/2020 
Tanggal: 14  Januari 2020 

 
 

SURAT PERNYATAAN 
(Bagi Peserta Non-PNS) 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 
NIK*  : 
Jabatan : 
Lembaga/Instansi/ : 
Institusi/Perusahaan 
 

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat 

dari PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 

atau pegawai swasta. 

Surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka Seleksi Terbuka 

Pengisian Jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) 

Kementerian Keuangan Tahun 2020, dan dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan 

dari pihak manapun. 

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai 

ketentuan yang berlaku.     

 

……………………,……………2020 

       

 

        Nama 
         
 
*Sesuai dengan nomor identifikasi pada instansi peserta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meterai 
Rp6.000,- 

Wakil Menteri Keuangan 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi, 
 

       Ttd. 
. 
Suahasil Nazara 
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Lampiran X Pengumuman  
Nomor  : PENG-01/PANSEL-KBKF/2020 
Tanggal: 14 Januari 2020 

  

 
 

PAKTA INTEGRITAS 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 
NIP/NIK* : 
Pangkat (Gol.) : 
Jabatan : 
Kementerian/Lembaga/Instansi/ : 
Institusi/Perusahaan   
 

dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Kepala Badan Kebijakan Fiskal 

(Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) Kementerian Keuangan Tahun 2020, dengan ini menyatakan 

bahwa saya: 

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 

2. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN; 

3. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai suap 

dan/atau gratifikasi; 

4. akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik 

KKN. 
 

Apabila saya melanggar hal-hal yang tertuang dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia 

dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

……………………,……………2020 
       

 

        Nama 
         

*Sesuai dengan nomor identifikasi pada instansi peserta. 

Wakil Menteri Keuangan 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi, 
 

       Ttd. 
. 
Suahasil Nazara 

Meterai 
Rp6.000,- 
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 Lampiran XI Pengumuman  

Nomor  : PENG-01/PANSEL-KBKF/2020 
Tanggal: 14  Januari 2020 

 
 

PROFESSIONAL EXPOSURE 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : 
NIP/NIK* : 
Jabatan : 
Eselon : 
Kementerian/Lembaga/Instansi/ : 
Institusi/Perusahaan   

 

menyatakan bahwa data yang saya cantumkan dalam formulir ini disusun dengan sebenar-

benarnya berdasarkan bukti-bukti yang sudah saya lakukan/alami dalam pekerjaan. 

 
 

……………………,……………2020 
       

 

      
 Nama 
 NIP/NIK* 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
*Sesuai nomor identifikasi pada instansi peserta 
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PETUNJUK 
 
 

1. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada sesuai dengan kejadian/peristiwa yang pernah 

Saudara lakukan/alami dalam pekerjaan/tugas Saudara. 

2. Apabila ada pertanyaan yang belum pernah dilakukan/dialami dalam pekerjaan/tugas 

Saudara, maka Saudara tidak perlu menjawab pertanyaan tersebut. 

3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan kejadian/peristiwa yang paling baru/terkini atau 

maksimal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

4. Jawablah pertanyaan-pertanyaan secara singkat dan jelas. 

5. Jawab pertanyaan dengan jujur dan berpikir positif mengenai diri Saudara sendiri. 

6. Hindari sejauh mungkin menjawab pertanyaan yang tidak sesuai dengan apa yang pernah 

Saudara lakukan/alami, karena ini hanya akan menyulitkan Saudara sendiri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSIONAL EXPOSURE 
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1. Ceritakan salah satu perencanaan strategis yang pernah Saudara kembangkan 
untuk mencapai tujuan jangka panjang dari unit kerja / organisasi Saudara. 
Kapan waktu kejadiannya? 
 
Apa situasi yang melatarbelakangi munculnya perencanaan strategis tersebut? 
 
Apa tugas atau posisi Saudara dalam situasi tersebut? 
 
Perencanaan strategis apa yang dikembangkan? 
 
Bagaimana Saudara mengelola pelaksanaan perencanaan tersebut? 
 
Apakah perencanaan itu berhasil dilaksanakan? Kalau ya, apa hasilnya? 
 
Apa dampak dari implementasi perencanaan strategis tersebut terhadap unit kerja / 
organisasi Saudara? 
 
Catatan Tambahan (optional) 
 
 
 

 

2. 
Ceritakan tentang sesuatu yang baru atau berbeda yang Saudara lakukan di unit 
kerja Saudara sehingga pelayanan, produktivitas, kualitas, kerja tim, atau kinerja 
menjadi meningkat. 
Kapan waktu kejadiannya? 
 
Apa situasi / latar belakang Saudara melakukan hal tersebut? 
 
Apa tugas atau posisi Saudara dalam situasi tersebut? 
 
Apa yang Saudara lakukan? 
 
Apa hasilnya dibandingkan dengan kondisi sebelumnya? 
 
Apakah bawahan Saudara terlibat dalam proses tersebut? Kalau ya, apa konstribusi 
bawahan Saudara? 
 
Apakah ada sesuatu yang baru atau berbeda yang juga dilakukan oleh bawahan 
Saudara? Kalau ya, ceritakan apa yang dilakukan bawahan Saudara. 
 
Apa kontribusi Saudara terhadap bawahan Saudara dalam melakukan sesuatu yang 
baru atau berbeda? 
 
Catatan Tambahan (optional) 
 
 
 

  
 
 
 

PROFESSIONAL EXPOSURE 
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3. Ceritakan salah satu permasalahan yang menurut Saudara paling pelik atau 
dibawah tekanan besar yang pernah Saudara hadapi di pekerjaan Saudara. 
Kapan waktu kejadiannya? 
 
Apa situasi yang melatarbelakangi munculnya permasalahan tersebut? 
 
Apa tugas atau posisi Saudara dalam situasi tersebut? 
 
Apakah permasalahan tersebut sering terjadi atau berulang? Kalau tidak, ceritakan 
alasannya bila Saudara memasukan dalam kategori permasalahan jangka panjang atau 
strategis. 
 
Apa yang Saudara lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? 
 
Informasi apa saja yang Saudara gunakan untuk membantu menyelesaikan 
permasalahan tersebut? Dan dari mana Saudara memperoleh informasi tersebut? 
 
Apakah Saudara mendefinisikan beberapa alternatif solusi untuk memecahkan masalah 
tersebut? Kalau ya, ceritakan alternatif-alternatif solusinya. 
 
Apakah dalam memecahkan masalah tersebut ada aturan, pedoman, atau kebijakan 
untuk panduan Saudara dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kalau tidak ada, 
ceritakan cara / metode / teknik yang Saudara gunakan dalam menyelesaikan 
permasalahan tersebut. 
 
Apakah permasalahan tersebut memiliki resiko yang tinggi? Kalau ya, ceritakan resiko-
resikonya dan bagaimana Saudara menyeimbangkan antara kemungkinan resiko dan 
keberhasilan dalam implementasi solusinya? 
 
Apakah masalah yang Saudara pecahkan memiliki dampak yang signifikan? Kalau ya, 
ceritakan luasnya dampak apakah pada skala unit kerja / direktorat / kementerian / 
masyarakat / nasional? Ceritakan apa saja dampaknya? 
 
Catatan Tambahan (optional) 
 
 
 

 
 

4. Ceritakan saat Saudara menggerakkan unit kerja / organisasi untuk menerima 
perubahan, dan membuat penyesuaian pola kerja yang diperlukan. 
Kapan waktu kejadiannya? 
 
Apa situasi / latar belakang terjadinya perubahan? 
 
Apa tugas atau posisi Saudara dalam situasi tersebut? 
 
Apa yang Saudara sendiri lakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan 
tersebut? 
 
Apa yang Saudara lakukan untuk membawa perubahan pada bawahan atau orang lain 
dalam unit kerja / organisasi Saudara? 
 
Apa yang Saudara lakukan untuk memastikan bahwa perubahan sudah diterapkan 
secara efektif di unit kerja / organisasi Saudara? 
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Bagaimana hasil dari perubahan yang Saudara pimpin? 
 
Apakah perubahan tersebut untuk kepentingan jangka pendek atau jangka panjang? 
Ceritakan. 
 
Apakah perubahan tersebut juga diterapkan di unit-unit kerja lain? Kalau ya, ceritakan 
apa kontribusi Saudara dalam penerapan perubahan tersebut di unit-unit kerja lain?  
 
Catatan Tambahan (optional) 
 
 
 

 

5. 
Ceritakan pengalaman Saudara dalam mempertahankan sikap atau pendapat di 
depan atasan / senior / kolega, dimana Saudara menyadari situasi itu berpotensi 
menimbulkan konflik dengan mereka. 
Kapan waktu kejadiannya? 
 
Apa situasi / latar belakang kejadiannya? 
 
Apa tugas atau posisi Saudara dalam situasi tersebut? 
 
Ceritakan perbedaan pendapat yang terjadi antara Saudara dengan atasan / senior / 
kolega Saudara? 
 
Apa saja yang Saudara lakukan dalam menghadapi situasi tersebut? 
 
Apakah Saudara berhasil mempertahankan pendapat Saudara? Kalau ya, apa alasan 
Saudara sehingga tetap mempertahankan pendapat Saudara? 
 
Bagaimana sikap atasan / senior Saudara terhadap diri Saudara setelah kejadian 
tersebut? 
 
Bagaimana Saudara merespon sikap atasan / senior / kolega Saudara tersebut? 
 
Catatan Tambahan (optional) 
 
 
 

 

6. 
Ceritakan salah satu rekomendasi atau keputusan yang Saudara buat berdasarkan 
pada pengetahuan atau pengalaman profesional yang berdampak terhadap unit 
kerja / organisasi Saudara. 
Kapan waktu kejadiannya? 
 
Apa situasi yang melatarbelakangi munculnya konsep atau rekomendasi tersebut? 
 
Apa tugas atau posisi Saudara dalam situasi tersebut? 
 
Ceritakan secara singkat isi konsep atau rekomendasi keputusan tersebut. 
 
Apakah konsep atau rekomendasi yang Saudara buat dijadikan dasar dalam 
pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan (stakeholders) Saudara? Kalau ya, 
ceritakan bagaimana proses implementasinya? 
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Apa dampak dari penerapan konsep atau rekomendasi yang Saudara buat terhadap unit 
kerja / organisasi Saudara? 
 
Catatan Tambahan (optional) 
 
 
 

 
 

7. 
Ceritakan proses atau metode yang pernah Saudara gunakan dalam situasi 
tertentu untuk mengembangkan pemahaman tentang sudut pandang dan 
kebutuhan / harapan stakeholders organisasi Saudara. 
Kapan waktu kejadiannya? 
 
Apa situasi / latar belakang kejadiannya? 
 
Apa tugas atau posisi Saudara dalam situasi tersebut? 
 
Proses atau metode apa yang Saudara gunakan untuk memahami kebutuhan / harapan 
stakeholders organisasi Saudara? 
 
Apa yang Saudara lakukan untuk memenuhi kebutuhan / harapan stakeholders 
organisasi Saudara? 
 
Apa perubahan atau perbaikan dalam pelayanan yang Saudara lakukan untuk 
menanggapi umpan balik dari stakeholders organisasi Saudara? 
 
Apakah Saudara mampu memenuhi kebutuhan stakeholders organisasi Saudara 
melebihi harapannya? Kalau ya, apa indikatornya? 
 
Catatan Tambahan (optional) 
 
 
 

 
 

8. 
Ceritakan suatu situasi yang pernah Saudara alami, dimana Saudara dapat 
menunjukkan secara konsisten bekerja dalam batas-batas norma dan etika untuk 
mencapai tujuan pekerjaan, meskipun ada tekanan atau tantangan dari pihak lain. 
Kapan waktu kejadiannya? 
 
Apa yang menjadi latar belakang situasi tersebut? 
 
Apa tugas atau posisi Saudara dalam situasi tersebut? 
 
Apa bentuk tekanan atau tantangan tersebut? Dari mana / siapa tekanan atau tantangan 
itu muncul? 
 
Apa resiko yang Saudara hadapi bila tidak melakukan seperti yang dikehendaki oleh 
pihak lain yang memberikan tekanan atau tantangan kepada Saudara? 
 
Apa yang Saudara lakukan? 
 
Bagaimana hasilnya? 
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Catatan Tambahan (optional) 
 
 
 

 

9. 
Ceritakan tentang diri Saudara dalam menginspirasi, mengarahkan, dan memimpin 
organisasi Saudara untuk mencapai visi, misi, dan nilai-nilai organisasi dalam 
jabatan Saudara saat ini. 
Kapan kurun waktu kejadiannya? 
 
Ceritakan situasi / latar belakang unit kerja yang Saudara pimpin (jumlah bawahan, 
komposisi pendidikan bawahan, kekurangan / kelebihan bawahan secara umum) 
 
Apa posisi / jabatan Saudara dalam kurun waktu tersebut? 
 
Ceritakan waktu Saudara memahami karakter individu dan mengarahkannya untuk 
menghasilkan kinerja terbaik dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi 
organisasi? 
 
Ceritakan saat Saudara mendorong beragam pihak baik internal maupun eksternal untuk  
mencapai kinerja terbaik? 
 
Ceritakan secara spesifik dari sesuatu yang  pernah Saudara lakukan yang membantu 
membangun antusiasme pada organisasi Saudara. Apa yang Saudara lakukan? 
Bagaimana respon lingkungan organisasi terhadap Saudara? Apa perubahan yang 
terjadi pada organisasi Saudara?   
 
Catatan Tambahan (optional) 
 
 
 

 
 

10. 
Ceritakan tentang pengalaman Saudara ketika terlibat dalam aktivitas / kegiatan 
lintas unit kerja / organisasi untuk mengembangkan hubungan kerja yang lebih 
baik dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. 
Kapan waktu kejadiannya? 
 
Apa situasi / latar belakang kejadiannya? 
 
Apa tugas atau posisi Saudara dalam situasi tersebut? 
 
Apa aktivitas / kegiatan tersebut? 
 
Dengan pihak mana saja Saudara mengembangkan hubungan untuk mendukung tujuan 
organisasi Saudara? 
 
Apakah dalam mengembangkan hubungan selain jalur formal, Saudara juga 
menggunakan jalur informal? Kalau ya, ceritakan bagaimana Saudara menggunakan 
jaringan informal Saudara yang sifatnya lintas unit kerja / organisasi tersebut. 
 
Apa yang Saudara lakukan untuk mempertahankan / memperkuat hubungan tersebut? 
 
Bagaimana strategi komunikasi yang Saudara lakukan? 
 
Apakah aktivitas / kegiatan yang Saudara lakukan berhasil? Kalau ya, apa indikator 
keberhasilannya? 
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Catatan Tambahan (optional) 
 
 
 

 

11. Ceritakan tentang pengalaman Saudara dalam mengelola keberagaman yang ada 
di unit kerja  (internal) maupun lingkungan di luar unit kerja Saudara (eksternal).  
Kapan waktu kejadiannya? 
 
Apa situasi / latar belakang kejadiannya? 
 
Apa posisi atau peran Saudara dalam situasi tersebut? 
 
Apa aktivitas / upaya yang dilakukan oleh Saudara? 
 
Dengan pihak mana saja Saudara mengelola kegiatan / aktivitas dimaksud? 
 
Apakah Saudara melakukan inisiatif guna membangun hubungan sosial yang lebih 
positif di lingkungan internal maupun eksternal? Jika ya, ceritakan lebih lanjut  
 
Hambatan apa yang Saudara alami dan bagaimana Saudara mengatasinya? 
 
Apa produk / hasil yang diperoleh? Dan bagaimana unit kerja serta lingkungan Saudara 
menanggapi hasil dari inisiatif Saudara dimaksud?   
 
Catatan Tambahan (optional) 
 
 
 

 

 

 
Wakil Menteri Keuangan 
selaku 
Ketua Panitia Seleksi, 
 

       Ttd. 
. 
Suahasil Nazara 


