
JADWAL, TAHAPAN DAN LAMA KERJA

PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BAZNAS PROVINSI BANTEN

TAHUN2020

NO

Estimasi Tgl 

Pelaksanaan 

Tugas & lama 

kerja

KETERANGAN

        Media cetak paling sedikit

dimuat dalam 1 (satu) surat kabar

lokal (di Kabar Banten 9x tayang)

        Pada penayangan yg ke-9 (tgl 2

September, sekaligus

menginformasikan jadwal seleksi

administrasi, kompetensi & wawancara

        Media elektronik paling

sedikit dimuat dalam laman resmi

pemerintah daerah, kantor wilayah

kementerian agama provinsi dan

BAZNAS provinsi.

        Pansel sekretariat membantu

penyebaran informasi seluas-luasnya.

Selalu siap memberikan info terkait

pansel dan bekerja stand by di

sekretariat sesuai jadwal piket dengan

dibekali form ceklis kelengkapan

administrasi. 

(pasal 7 perbaznas).

2 13 - 17 Juli 2020
Sosialisasi ke Kabupaten &

Kota

Penyebarluasan informasi melalui 

Kesra, Kemenag dan BAZNAS 

Kab/Kota.

3 4 Agustus 2020
Rapat monev pendaftaran

dan persiapan seleksi

tgl. 4 - 7 September 2020 Seleksi

Administrasi

tgl. 14 September 2020 Seleksi

Kompetensi

Tgl. 21 September 2020 Seleksi

Wawancara

5 7 Sept '20

Rapat hasil Seleksi 

Administrasi dan persiapan 

seleksi kompetensi

Penandatanganan Berita Acara/SK

hasil seleksi Administrasi oleh

seluruh Pansel dan

mempersiapkan administrasi serta

teknis seleksi kompetensi.

6 16 Sept '20

Rapat hasil seleksi 

kompetensi dan persiapan 

seleksi wawancara

Penandatanganan Berita Acara/SK

hasil seleksi kompetensi oleh

seluruh Pansel dan

mempersiapkan administrasi serta

teknis seleksi wawancara.

7 22 Sept '20
Rapat penetapan 10 orang

calon pimpinan 

penandatanganan berita acara/

surat keputusan hasil seleksi oleh

panitia seleksi (psl 9 ayat (2)

Perbaznas) serta mempersiapkan

laporan kepada Gubernur.

Merapihkan/melengkapi administrasi

dan ttd berita acara seluruh tahapan

oleh pansel. dan mempersiapkan

penyampaian laporan kepada Gubernur

Memeriksa ceklis kelengkapan 

administrasi pendaftar/calpim, 

Persiapan kisi-kisi soal baik 

kompetensi maupun utk wawancara, 

hasil tiap proses seleksi dibuat berita 

acara/surat keputusan hasil yang 

ditandatangani oleh seluruh pansel 

(konsep berita acara dapat disiapkan 

dari sekarang)

7 Juli s.d 3 

September 2020 

(40 hari kerja)

URAIAN KEGIATAN

Menetapkan dan 

menginformasikan jadwal 

seleksi administrasi, 

kompetensi & wawancara 

kepada masing-masing calon 

pimpinan.

4

4 Sept s.d 24 

September 2020 

(15 hari kerja)

1

Mengumumkan pembukaan

seleksi calon pimpinan secara

terbuka melalui media cetak

& elektronik.



NO

Estimasi Tgl 

Pelaksanaan 

Tugas & lama 

kerja

KETERANGAN

8 24 Sept '20

Menyampaikan berita acara

atau surat keputusan hasil

seleksi sebagai laporan

kepada gubernur (pasal 9

ayat (3) perbaznas)

Sambil membawa surat prihal

pertimbangan kepada BAZNAS

Pusat yang siap dittd Gubernur.

(Konsep surat sdh dapat dibuat dari

sekarang)

9 28-30 Sept 2020

Gubernur menyampaikan

hasil seleksi atas laporan

panitia seleksi kepada

BAZNAS Pusat untuk

mendapat pertimbangan

pengangkatan. (Psl 10

Perbaznas)

Pansel mengumumkan 10 nama hasil

seleksi yang akan mendapat

pertimbangan BAZNAS Pusat.

(Penayangan di seluruh media

termasuk koran kabar banten 1 x/Iklan

ke-10) 

Mengajukan pertimbangan ke

BAZNAS pusat oleh gubernur

dengan melampirkan  :

a.       surat permohonan

pertimbangan dari gubernur;

b.      fotocopy keputusan

pembentukan panitia seleksi;

c.       keputusan hasil seleksi

oleh panitia seleksi;

d.      surat pernyataan bersedia

bekerja penuh waktu sebagai

calon pimpinan BAZNAS

provinsi dari masing-masing

calon pimpinan BAZNAS

Provinsi;

e.       fotocopy kartu tanda

penduduk dari masing-masing

calon pimpinan;

f.       riwayat hidup dari masing-

masing calon pimpinan;

g.      surat keterangan sehat

jasmani, rohani dan bebas

narkoba dari masing-masing

calon pimpinan yang

dikeluarkan dari RS

pemerintah;

h.      surat pernyataan tidak

menjadi anggota parta politik

atau terlibat dalam politik

praktis yang ditandatangani di

atas materai dari masing-

masing calon pimpinan;

i.        surat keterangan tidak

pernah dihukum karena

melakukan tindak pidana

kejahatan yang diancam

dengan pidana penjara paling

singkat 5 (lima) tahun dari

masing-masing calon

pimpinan yang dikeluarkan

oleh pengadilan negeri

setempat.

(pasal 11 perbaznas)

URAIAN KEGIATAN

Verifikasi faktual oleh BAZNAS Pusat 

dilaksanakan dalam bentuk wawancara 

dan investigasi.

Draft SK Gubernur Pengangkatan 

Pimpinan dan draft SK Penetapan 

jabatan dibuat sambil menunggu 

pertimbangan dari BAZNAS pusat.

10

1 s.d 21 Okt

2020 (15 hari

kerja)

Verifikasi administrasi dan

verifikasi faktual atas permohonan

pertimbangan pengangkatan calon

pimpinan BAZNAS Provinsi dan

dikeluarkan surat pertimbangan

tersebut paling lama 20 (dua

puluh) Hari terhitung sejak

tanggal berkas permohonan

dinyatakan lengkap oleh

BAZNAS (psl 12 perbaznas) kita

coba utk mendorong BAZNAS

Pusat utk memberikan

pertimbangan maksimal 15 hari

kerja, maka dipastikan surat gub

yg dilampirkan berkas-berkas 10

calon pimpinan yg akan mdpt

pertimbangan pusat lengkap.



* Sambil menunggu SK dittd Gub, Pansel 

membuat Surat Undangan sidang 

pemilihan ketua dan wakil ketua. 

(Ditujukan Kepada : Asda sebagai 

pimpinan sidang, dan Kakanwil Kemenag 

serta 5 org pimpinan yg akan di SK-kan 

hasil pertimbangan BAZNAS Pusat)

* Pengangkatan Pimpinan dipublikasi di 

H.U. Kabar Banten. (penayangan ke-11)

12
30 Oktober

2020

Sidang pemilihan ketua dan

wakil ketua 

dipimpin oleh Asisten Bidang

Kesra Pemda Provinsi dan dihadiri

oleh Kakanwil Kemenag Provinsi.

(Psl 16 Perbaznas)

13
2 - 6 November

2020

SK penetapan jabatan

pimpinan oleh gubernur.

Hasil pemilihan Ketua dan Wakil 

Ketua  provinsi ditetapkan dalam 

keputusan gubernur (psl 16 ayat 

(5) perbaznas)

SK penetapan jabatan dittd oleh Gubernur 

dan persiapan pelantikan

14 20 November 20

Ketua dan wakil ketua

Baznas Provinsi yang telah

ditetapkan, dilantik oleh

Gubernur (Psl 16 ayat (6)

Perbaznas)   

Ucapan Selamat pelantikan sekaligus 

informasi publik di H.U. Kabar Banten 

(Penayangan ke-12)

Serang, 7 Juli 2020

A.n Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan 

BAZNAS Provinsi Banten Tahun 2020

Sekretaris,

Drs.H. Toton Suriawinata, M.Si

11

23 Oktober s.d 

28 Oktober 

2020

SK pengangkatan pimpinan 

dikeluarkan oleh gubernur.

Laporan hasil pertimbangan 

BAZNAS Pusat kepada Gubernur, 

sambil menyodorkan SK 

Pengangkatan Pimpinan yang akan 

dittd oleh Gubernur.


