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Hal : Pengangkatan Jabatan Fungsional
fgngelola pengadaan Barang/Jasa
Melalui perpindahan dari Jabatan
Lain.

Pangkalpinang, BZ0ktober 2021

Kepada

Yth. Staf Ahli Gubernur/ Aslsten/ Inspektur/
Sekretaris DPRD/ Kepala Badan/ Dlnas/
Satpol PPI Brol Direktur RSJD/ Dlrektur
RSUP di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di -

PANGl(ALPINANG

Sehubungal .hal tersebut, berikut disampaikan persyaratan AdministrasiPerpindahan dari Jabatan.Lain bagi PNS Pemerihtan provinsi Kepulauan BangkaBelitung yang berminat, sebagai berikut :

1. Berstatus PNS;
2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berijazah paling.,rendah.s-l/D-tV (sarjana/Diplomat Empat) bidang ekonomi,
_ hukum, teknik, ilmu sosial dan ilmu al-am (saihs);
5. selain ijazah sebagaimana dimaksud pada angki 4, 6azah yang paring rendahs- I/D'IV (sa rja na/Di proma Em pat) oa ra m ui oin g/ru m pu nliir rusair-seria gi iberikut:

a, Pengadaan;
b. Akuntansi, keuangan dan perpajakan;
c. Manajemen;
d. Administrasi;
e. Psikologi;
f. Kesehatan dan kedokteran;
g. Seni dan budaya;
h. Pendidikan dan keguruan;
i. Filsafat dan teologi.

6' Memiliki akumulasl pengalaman di bidang pengadaan barang/Jasa pallng sedlklt 2(dua) tahun, dengan ketentuan :
a, Pengalaman yang dlakui yaitu penugasan sebagai

i. Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna nngga-rJn (pA/KpA);
ii, Pejabat pembuat Komltmen (ppf); 
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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAEMH

Kompleks Perkantoran dan Pemuklnan Terpadu Pemerintah provlnsl Kepulauan Banglc BelltungJl. Pulau Bangka, Arr ltam - pangkarprna.g,33aie rerp, (071) 439326 Fax, (07r7) 4393?0
Emall : tuptm.set@gmall.com



I Pertrll l lrrrn;

V .
vt.

ablt Pungnclnan (Pfr;;
atxtt/Pitrtltla Femcrlksa t.tns1 Fukg{aun (tl/ppt-lP); clan/atau
sonel/Staf'yilng ntenrltanfu pA/KpA, pPK, PokJa Pcrnlllhan atau PP;
ntulasl pongnlaman pallng ssdlkit 2 (cfua) tahun dapat bsrupab,  Ak

ga ngall atau campuratr darl ponugasf,n sebagalman[ yang
ksud pada hurup a. Dalanr hal terdapat penuggsan nngdi

be dalarn waktu atau perlode yang sama, maoing'maelng
gasan dapat rf iperhitungkan sebagal pengalaman teregndlrf.

hal perrgalaman pcngaclaan sebagalmana lrurup a secara akumulasl
ku ng dari 2 (dua) tahun, nraka kekurangannya dapat dlpenuhl melalul
pet't laman sebagai Pejabat Plnplnan Tlnggl, Admlnlstrator, dan Pengawas
ya mentllikl kesesualan atau keterkaltan clengan Pengadaan Barang lJala,_

tlaman yang clapat cllperlrltungkan yaltu pengataman seJak tahun 2019.

B.
0

Nllal prestasi kerja paling secllklt bernllal balk clalam 7 (dua) tahun terakhlr;
Memllikl Serllfi kat Dasar/Level- 1 ;
Berusia lpallng t inggl :
a. 53 (l inra puluh t iga)tahun bagl yang akan mendudukl JF PPBJ Ahll Peftama

danlmuda;  dan
b. 55 (lima puluh llma) tahun bagi yang akan mendudukl iF PPBJ Ahll Madya;

10, ian usul pengangkatan dalam JF PPBJ melalul perplndahan darl Jabatan
Laln l ing kurang 6 (enarn) bulan sebelum batas usla sebagalmana
dipersyt t<an pada angka 9 (sembilan);

i1 .
12,
13,

Tidak
Tidak
Tidak

menjalani/dijatulrl hukuman dislplin sedang atau berat;
dang menjalankan tugas belajar; dan
dang menjalankan cuti dlluar tanggungan Negara,

n disampalkan untuk dlpedomanl dan dllaksanakan sebagalmana
mestinya, perhatian diucapkan terlma kasih.

aN, GUBERNUR
KEPUT.AUAN BANGKA BELNUNG

Tembusan kepada Yth :

1 Gubernur
2. Sekretaris

Bangka Beli tung (sebagal laporan)

O, M.H.S.M.
a Madya
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