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Nomor

Lampiran
Perihal

25 Juni2013

12296/J1.4/KP/2013
2 (dua) berkas
Kenaikan Pangkat PNS
Periode Oktober 2013

Yth:

1. Kepala Pusat;
2. Kepala P4TK;
3. Kepala LPMP;
4. Kepala LP2KS;
5. Seluruh Kepala Bagian Sekretariat;
di lingkungan BPSDMPK - PMP.

Dalam rangka kelancaran proses kenaikan pangkat, diberitahukan bahwa pengajuan usul kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPSDMPK-PMP untuk periode 1 Oktober 2013 akan segera
diproses. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatiannya akan hal-hal sebagai berikut:

1.

PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat tidak dapat diusulkan kenaikan

2.

Bagi kenaikan pangkat PNS gol. Il/d ke gol. Ill/a harus lulus Ujian Dinas, disamping harus memenuhi

pangkatnya;
syarat lainnya yang sudah ditentukan;

3.

Ijazah dari perguruan tinggi(PTN/PTS) dengan model "kelas jarak jauh dan Sabtu - Minggu", tidak diakui
dan tidak dapat dicantumkan gelarnya, kecuali dari Universitas Terbuka (SE Ditjen Dikti No.
595/D5.1/T/2007 tanggal 27 Februari 2007;

4.

Usui kenaikan pangkat akan diproses apabila telah di entry/input yang diusulkan melalui SAPK (Sistem
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) BKN oleh setiap operator SIMPEG/^APK pada masing-masing UPT dan
pusat-pusat;

5.

Pembuatan nomor usul kenaikan pangkat pada SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian), bagi

pejabat struktural, Fungsional Tertentu (Widyaiswara Gol.lll/d kebawah, Gol.IV/a-IV/b, dan Gol.IV/c
keatas), dan Fungsional Umum (Gol.lll/d kebawah, Gol.IV/a-IV/b, dan Gol.IV/c keatas) masing-masing
dibuat terpisah;

6.

7.

8.

9.

Setiap unit kerja wajib membuat lampiran pada surat pengantar berupa daftar pegawai yang diusulkan
kenaikan pangkatnya berdasarkan nomor usul SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian), dan
softcopy dikirim melalui email : humpeg.bpsdmpk.pmp(5)gmail.r.om, contoh terlampir dan format dapat
di unduh pada website http://simpeg-bpsdmpk-pmp.org;
Semua berkas foto copy dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

Surat pengantar dan berkas usul kenaikan pangkat PNS agar dikirimkan kepada Sekretaris BPSDMPKPMP, cc Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian dan dikirim paling lambat tanggal 15 Agustus 2013;
Usui Kenaikan Pangkat yang terlambat pengajuannya dari jadwal yang telah ditentukan akan
dipertimbangkan untuk Kenaikan Pangkat pada periode berikutnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekre/arYs,

^ IPEND1DIK,

J

Dr. Abi Sujak, M.Sc
NIP. 19621011 198601 1001
Tembusan Yth :

1.

Kepala BPSDMPK-PMP

r

Lampiran I

: Jenis dan Syarat Kenaikan Pangkat

Nomor
Tanggal

: 12296/J1.4/KP/2013
:J25juni 2013

1.

PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS

JENIS DAN SYARAT KENAIKAN PANGKAT

NO.

KENAIKAN PANGKAT REGULER;

Diberikan kepada PNS yang tidak menduduki
jabatan struktural maupun fungsional;
Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat
terakhir;
Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat
awal, terhitung sejakTMT pengangkatan CPNS

a.

FotokopiSK CPNS (bagi PNSyang pertama kalinaik
pangkat);

Fotokopi SK PNS (bagi PNS yang pertama kali naik
c.

(bagi PNS yang pertama kali naik pangkat);
Setiap unsur DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik

d.

dalam 2 tahun terakhir;
Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.

f.

e.

pangkat);
Fotokopi Kartu Pegawai (KARPEG) (bagi PNSyang
pertama kali naik pangkat);
Fotokopi SK Konversi NIP;
Fotokopi SK dalam pangkat terakhir;
Fotokopi DP-3dalam 2 (dua) tahun terakhir;
Fotokopi STTB/ljazah dan transkrip nilai bagi yang

memperoleh peningkatan pendidikan yang dilegalisir.
D3,SI, S2, S3 - Rektor/Dekan, SLTP/SMU - Dinas
Pendidikan (bagi PNSyang telah menduduki pangkat
terendah dari jenjang pend idikan terakhir yang
diperoleh-Pencantuman Gelar);
Fotokopi surat perintah tugas belajar bagi PNS yang
melaksanakan tugas belajar;

Fotokopi sah tanda lulus ujian dinasTk.l bagi usul

kenaikan pangkat PNS darigolongan ruang ll/d ke Ill/a
dan melampirkan uralan tugas (asli) yang
ditandatangani pejabat Eselon II.

KENAIKAN PANGKAT P1UHAN BAGI
(PEJABAT STRUKTURAL):

a.

Berada satu tingkat di bawah jenjang pangkat
terendah yang ditentukan untuk jabatan yang
didudukinya;

b.

Bagi pejabat struktural yang baru dilantik dan
belum mempunyai pangkat minimal, sekurang

C

dilegalisir;

d. Fotokopi SK jabatan yang telah dilegalisir;
e. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan(SPP), Surat
Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ), Surat

kurangnya telah mempunyai masa kerja 1 (satu)

Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang telah

tahun dalam pangkat terakhir dan 1 (satu) tahun

dilegalisir bagi pejabat;

setelah dilantik;

d.

Fotokopi SK Konversi NIP;

b. Fotokopi SK Pangkat terakhir yangtelah dilegalisir;
c. Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah

Mempunyai masa kerja4 tahun, dalam pangkat
terakhir;

c.

a.

f.

Bagi Pejabatstruktural yang belum mempunyai pangkat
minimal melampirkan BeritaAcara Pelantikan.

Setiap unsur DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir.

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI

(FUNGSIONAL TERTENTU):

a.

Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam

a.

b.

pangkat terakhir;
Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan;

b. Fotokopi SK Pangkat terakhiryang telah dilegalisir;
c. Fotokopi DP-3 dalam2 (dua)tahun terakhiryang telah

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir.

Fotokopi SK Konversi NIP;

dilegalisir;

d.
e.

Penilaian Angka Kredit (PAK) yang Asli;
Fotokopi SK jabatan yang telah dilegalisir;

f.

Fotokopi Surat Ijin / tugas belajaryangtelah dilegalisir.

»

KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

(PENYESUAIAN IJAZAH):

a.

b.

c.

d.

e.

a.

Fotokopi SK Konversi NIP;

Diangkat dalam jabatan dan diberi tugas yang

b.

FotokopiSK dalam pangkat terakhir;

memerlukan pertgetahuan serta keahlian yang

c.

Fotokopi DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;

sesuai dengan ijazah yang diperoleh;

d.

Fotokopi STTB/ljazah dan transkrip nilai bagi yang
memperoleh peningkatan pendidikan yang dilegalisir.
D3, SI, S2, S3 - Rektor/Dekan, SLTP/SMU - Dinas

e.

Surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian
ijazah (STLUPI) bagi yang melaksanakan izin belajar;
Uraian tugas yang dibuat oleh pejabat serendahrendahnya eselon II tentang Tugas Lama yang dikerjakan
dan Tugas Baru yang dibebankan kepada PNS yang
bersangkutan;

Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam
pangkat terakhir;
Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah,
kecuali bagi Jab. Fungsional tertentu;
Setiap unsur penilaian DP-3 bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir;
Memenuhi angka kredit yang disyaratkan (bagi Jab.
Fungsional tertentu).

Pendidikan;

f.

g.

Bagi pegawai yang Ijazah didapat dari tugas belajar,
maka tidak perlu mengikuti ujian penyesuaian ijazah.
dapat dijukan kenaikan pangkatnya asaikan mempunyai
masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun dalam pangkat
terakhir.

o

c>

LAMPIRAN

Format Daftar Us ul Kenaikan Pangkat

Nomor

1229^J1 .4/KP/2013

Tanggal

?5 Juni2013

DAFTAR USUL KENAIKAN PANGKAT PERICDE OKTOBER 2013
DI LINGKUNGAN BPSDIVPK-PMP

ESELON ll/lll
•Reguler, Struktural, Penyesuaian Ijazah, Fungsional tertentu, dll

JENIS KENAIKAN PANGKAT

NO. USUL PADA SAPK (BKN)

'Sesuai dengan no. surat pengantar

STATUS BERKAS
NO

NAMA/NIP

GOL

GOL

LAMA

BARU

KP

JABATAN

KETERANGAN
TMS

MS

BTL

1

•

•

•

2

D

D

•

3

D

•

d

4
-

DI ISI OLEH
BF•SMDPK-PMP - BAG. HUKUM DAN KEPEGAWAIAN

5

6

D

d

D

7

D

•

•

8

D

•

•

9

•

•

a

10

•

•

a

(

