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TENTANG 

PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
DALAM JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA MELALUI PENYESUAIAN 

TAHUN 2022 
 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 
Teknologi sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Widyabasa melaksanakan Uji Kompetensi 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Widyabasa melalui Penyesuaian. 
Ketentuan uji kompetensi tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Calon peserta uji kompetensi Widyabasa merupakan pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi syarat 
a. sehat jasmani dan rohani; 
b. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat; 
c. mempunyai pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pembinaan, dan 

pelindungan bahasa dan sastra paling sedikit 2 tahun; 
d. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 tahun terakhir; 
e. memiliki pangkat terendah sesuai dengan syarat Jabatan Fungsional Widyabasa yang akan 

diduduki; 
f. mendapat persetujuan dari pimpinan unit kerja; 
g. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; 
h. tidak sedang dalam proses tugas belajar yang dibebastugaskan dari tugas jabatan; dan 
i. mengikuti dan lulus uji kompetensi. 

 

Lampiran persyaratan dokumen yang diperlukan sebagai berikut. 

a. Surat permohonan usulan dari pimpinan unit kerja kepada pejabat pimpinan tinggi pratama 
yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi bahasa dan 
sastra 

b. Biodata 
c. Dokumen persyaratan administrasi yang meliputi 

1) surat keterangan sehat dari dokter pada instansi pemerintah; 
2) salinan ijazah paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang dilegalisasi        

oleh pimpinan unit kerja; 
3) surat keterangan dari pimpinan unit kerja bahwa yang bersangkutan telah dan/atau masih 

menjalankan tugas di bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra 
selama 2 tahun (secara kolektif dari setiap unit kerja); 

4) salinan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja PNS selama 2 tahun terakhir; 
5) salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir; 
6) surat persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja (secara kolektif dari setiap unit kerja); 
7) surat pernyataan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian 

bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin 
tingkat sedang atau berat (berdasarkan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja); dan 

8) surat keterangan dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian 
bahwa yang bersangkutan tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan dari 
tugas jabatan (berdasarkan surat keterangan dari pimpinan unit kerja). 
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2. Jadwal pelaksanaan tahapan kegiatan dalam rangka Uji Kompetensi Widyabasa adalah sebagai 
berikut 

 

No. Tahapan Tanggal Keterangan 

1. Sosialisasi dan pengumuman 4 November 2022 
https://us06web.zoom.us/j/ 
84345266919?pwd=S3J0ZUhha 
Wc4TWZtMEp4R 
zlwU0dRZz09 

2. 
Pendaftaran dan 
pengunggahan                                   berkas 
administrasi calon 
peserta 

10—18 November 2022 https://gesit.kemdikbud.go.id/ 

3. Verifikasi dan validasi usulan 21 November 2022 Panitia 

4. Pengumuman hasil 
seleksi                                administrasi 

23 November 2022 https://gesit.kemdikbud.go.id/ 

 
5. 

Uji kompetensi 

a. Unggah portofolio 
b. Ujian tertulis 
c. Wawancara 

24—27 November 2022 
2 Desember 2022 
5—8 Desember 2022 

 

Peserta 
Panitia 
Panitia 

6. Penilaian 9—12 Desember 2022 Panitia 

 
7. 

 
Pengumuman kelulusan peserta 

 
13 Desember 2022 

https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/ 

dan/atau 
https://gesit.kemdikbud.go.id/ 

Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah. Perubahan jadwal akan diinformasikan pada laman 
https://gesit.kemdikbud.go.id/ 

3. Kelengkapan dokumen diunggah pada laman https://gesit.kemdikbud.go.id/ paling lambat tanggal 
18 November 2022 untuk unggah berkas administrasi dan tanggal 24—27 November 2022 untuk 
unggah portofolio. 
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