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Yth. Para Pimpinan Satuan Kerja
di Lingkungan Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN
NOMO

R HK.02.02 I lll I 4843 12021
TENTANG

PELAKSANAAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUBKOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Dalam rangka menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai

upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan
pemerintah kepada masyarakat, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan
penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan

fungsional yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan
Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, kelompok jabatan fungsional
mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan
fungsijabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut,
ditetapkan koordinator dan sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional
sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama
masing-masing.

Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas
koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi dan sub-substansi pada masing-

masing pengelompokan uraian fungsi. Koordinator dan sub-koordinator jabatan
fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain
melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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satuan kerja

di lingkungan Kementerian

Kesehatan dalam melaksanakan penetapan

koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional dalam rangka kelancaran tugas dan
fungsi organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Mengingat ketentuan:

'1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5a94;

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia 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 lndonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a77);

3.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan
Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162a\;

4.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2020
Nomor 1MG);

5.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES7|2021 tentang Uraian
Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan
Fungsional di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

6.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES|3574|2021 tentang
Pemberian Mandat dan Delegasi dalam Manajemen Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kementerian Kesehatan;

7.

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3/SE/ll/2021 tentang
Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan kepada seluruh
Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, sebagai berikut:

1.

Untuk pertama kali, pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai koordinator atau
sub-koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang berasal dari

pejabat administrator atau pengawas yang telah dilakukan penyetaraan jabatan ke
dalam jabatan fungsional.

2.

Pelaksanaan tugas koordinator atau sub-koordinator jabatan fungsional untuk
pertama kali sebagaimana dimaksud pada angka 1 terhitung sejak tanggal 1 Januari

2021 dan dimasukkan ke dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP).
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3.

Dalam hal terdapat jabatan administrator atau pengawas yang tidak dilakukan
penyetaraan ke dalam jabatan fungsional maka ditetapkan pejabat fungsional

sebagai koordinator atau sub-koordinator jabatan fungsional

dengan

mempertimbangkan uraian fungsi dan peta jabatan satuan kerja.

4.

Penetapan koordinator atau sub-koordinator jabatan fungsional oleh kepala satuan

kerja baik untuk kantor pusat maupun Unit Pelaksana Teknis harus mendapatkan
persetujuan dari pimpinan unit utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan
masing-masing.

5.

Pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai koordinator paling rendah menduduki

jabatan fungsional jenjang ahli madya, dan pejabat fungsional yang ditetapkan
sebagai sub-koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli
muda.

6.

Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 4
maka:

a.

pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat diberikan tugas tambahan sebagai
koordinator jabatan fungsional; atau

b.

pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan

jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator
jabatan fungsional.

7.

Pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai koordinator atau sub-koordinator
jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 berasal dari
satuan kerja masing-masing.

8.

Dalam hal pada satuan kerja tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana
dimaksud pada angka 6, pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai koordinator
atau sub-koordinator jabatan fungsional dapat berasal dari luar satuan kerja melalui

mekanisme mutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dengan tetap mempertimbangkan uraian fungsi dan peta jabatan satuan kerja.

9.

Pelaksanaan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan

fungsional paling singkat dalam kurun waktu

1 (satu) tahun sepanjang

yang

bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin
sedang dan/atau berat.

10.

Penetapan koordinator atau sub-koordinator jabatan fungsional dapat dilakukan

evaluasi sebelum kurun waktu 1 (satu) tahun dalam hal koordinator atau subkoordinator:

a.
b.
c.

mengajukan pindah/mutasi ke satuan kerja lain;
mengajukan alih jabatan atau dipromosikan ke dalam jabatan lain; atau

berhalangan sementara atau berhalangan tetap.
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11.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan tindak lanjut yang diperlukan

dilakukan oleh kepala satuan kerja dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi
organisasi.

12.

Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kordinator dan subkoordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka

kredit 25o/o (dua puluh lima persen) dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan
angka kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator dan subkoordinator jabatan fungsiona! paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja

jabatan fungsional.

13.

Surat penetapan koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh

kepala satuan kerja masing-masing dengan tembusan kepada pimpinan unit
utama/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungannya, dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Surat Edaran ini.

14. Selain menyampaikan tembusan kepada pimpinan unit utama/Pejabat

Pimpinan

Tinggi Madya di lingkungan satuan kerja, surat penetapan koordinator dan subkoordinator jabatan fungsional juga ditembuskan kepada Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan paling lambat 30 (tiga) puluh hari setelah ditetapkan.
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuaidengan
ketentuan peraturan perundang'undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
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Tembusan:

1.

Menteri Kesehatan.

2.

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kesehatan
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