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PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NONPEGAWAI NEGERI DI 
LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA 

KERJA INDONESIA 

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dalam Pasal 99 menyatakan 
bahwa: 

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pegawai Non-PNS yang 
bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada 
lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan 
keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran 
publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi 
Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap 
melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun. 

(2) Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi 
persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. 

(3) Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perlindungan 
berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan 
kematian sebagaimana berlaku, bagi PPPK. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan 
teknis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan. 



Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan sebagai berikut: 

1. Pegawai Pemerintah Nonpegawai Negeri (PPNPN) di lingkungan BNP2TKI harus 
tetap dikelola dengan baik dan mengacu kepada ketentuan yang selama ini 
berlaku, dengan memperhatikan kinerja PPNPN, hak dan kewajiban, serta budaya 
kerja di lingkungan BNP2TKI; 

2. Seluruh satuan kerja/unit kerja di lingkungan BNP2TKI tidak diperkenankan untuk 
merekrut PPNPN baru baik untuk mengisi kekosongan ASN maupun karena 
adanya PPNPN yang telah berakhir masa kontraknya; 

3. Jabatan yang diperkenankan untuk diisi PPNPN terdiri atas: 
a. jabatan pengemudi; 
b. jabatan pramusaji; 
c. jabatan pramubakti (bidang administrasi, bidang layanan umum dan 

perlengkapan, bidang pelayanan dan pengelolaan pegawai, bidang 
pelayanan penempatan, dan bidang pelindungan); dan 

d. jabatan sekuriti; 

4. Pegawai PPNPN masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun 
sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan 
mempertimbangkan analisis beban kerja di masing-masing satuan kerja/unit kerja; 

5. Pegawai PPNPN dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana 
dimaksud pada angka 3 dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi 
persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 
2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan dalam 
jabatan fungsional yang harus diusulkan oleh BNP2TKI; 

6. Seluruh satuan kerja/unit kerja di lingkungan BNP2TKI harus melakukan evaluasi 
secara berkesinambungan untuk 5 (lima) tahun kedepan yang terkait dengan 
kebutuhan PPPK dengan memperhatikan beban kerja dan ketersediaan anggaran; 

7. Satuan kerja/unit kerja mengajukan usulan kebutuhan pegawai berdasarkan 
analisis beban kerja dan akan divalidasi oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian. 

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung 
jawab. 

Kepada Yth.: 
1. Para Eselon I; 
2. Para Eselon II; 
3. Para Kepala BP3TKI/LP3TKI 
di lingkungan BNP2TKI 

Ditetapkan di Jakarta, 
pada tanggal lb April 2019 
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