KEPUTUSAN
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 39 TAHUN 1994
TENTANG
PETUNJUK PENYELESAIAN MUTASI KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang

:

bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian mutasi Kepangkatan
dan Penggajian bagi Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu
menetapkan petunjuk teknis sebagai pedoman untuk menyelesaikan
mutasi kepangkatan dan penggajian.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
1993.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan

Pemerintah

Nomor

3

Tahun

1980

tentang

Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991;
6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

15

Tahun

1994

tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan
Administrasi Kepegawaian Negara ;

8. Keputusan Presiden Nomor 316/M Tahun 1994 ;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 93 Tahun 1986 tanggal 4 Nopember 1986 tentang Angka
Kredit Bagi Jabatan Tenaga Dokter;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 94 Tahun 1986 tanggal 4 Nopember 1986 tentang Angka
Kredit bagi Jabatan Tenaga Perawatan;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 126/MENPAN/1989 tanggal 27 Nopember 1989 tentang
Angka Kredit bagi Dokter Gigi;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor

84/1993 tanggal 24 Desember 1993 tentang Jabatan

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
13. Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia
dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor
6143/MENKES/VIII/E/1987 dan Nomor 16/SE./1987 tanggal 25
Agustus 1987.
14. Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia
dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor
615/MENKES/E/VIII/ 1987 dan Nomor 17/S E/1987 tanggal 25
Agustus 1987;
15. Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan
Administrasi

Kepegawaian

Negara

Nomor

085/MENKES/SEB/II/1991 dan Nomor 03/SE/1991 tanggal 6
Pebruari 1991 ;
16. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan
Kepala

Badan

Administrasi

Kepegawaian

Negara

Nomor

0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 tanggal 24 Desember
1993;
17. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara
Nomor 02 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil secara langsung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

TENTANG

PETUNJUK

PENYELESAIAN

MUTASI

KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN.

Pasal 1

Petunjuk Penyelesaian Mutasi Kepangkatan dan Penggajian sebagai
tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

Pasal 2
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Deember 1994
Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara

Ttd.

SOENARKO

LAMPIRAN

Keputusan Badan Administrasi Kepegawaian
Negara
Nomor

: 39 Tahun 1994

Tanggal

: 12 Desember 1994

PETUNJUK PENYELESAIAN
MUTASI KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN

I.

PENDAHULUAN
1. UMUM
Dalam rangka memperlancar penyelesaian mutasi kepangkatan dan penggajian
yang meliputi :
a. Penetapan keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil secara
langsung :
(1) Untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai
dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d
(2) Untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai
dengan Pembina golongan ruang IV/a yang menduduki jabatan :
(a) Guru, penjaga sekolah dasar, penilik sekolah dan pengawas
sekolah

di

lingkungan

Departemen

Pendidikan

dan

Kebudayaan;
(b) Guru, Penjaga Madrasah Ibtidaiyah, Penilik Madrasah dan
Pengawas Madrasah di lingkungan Departemen Agama;

(c) Tenaga medis dan Paramedis di lingkungan Departemen
Kesehatan;
(d) Tenaga Medis dan Paramedis di lingkungan Departemen
Pertahanan Keamanan.
b. Peninjauan masa kerja Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda
golongan ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I Golongan ruang
II/d.
c. Mutasi lain—lain Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda
Golongan ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d
d. Persetujuan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai
Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua)
tahun, bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Juru Muda golongan
ruang I/a sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d.
e. Penetapan keputusan kenaikan pangkat pengabdian untuk menjadi Juru
Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan pangkat Pembina
golongan ruang IV/a.
2. TUJUAN
a. Petunjuk penyelesaian mutasi kepangkatan dan penggajian ini digunakan
sebagai pedoman bagi semua pejabat/petugas yang diberi kuasa
menandatangani / memeriksa usul mutasi Kepangkatan dan Penggajian
yang diajukan ke Kantor Wilayah Badan Administrasi Kepegawaian
Negara.
b. Dengan

adanya

penggajian,

maka

petunjuk

penyelesaian

diharapkan

adanya

mutasi
suatu

kepangkatan

keseragaman

dan
dalam

penyelesaian usul mutasi kepangkatan dan penggajian tersebut sehingga
tidak akan terjadi adanya penafsiran yang berbeda-beda.
II.

PENETAPAN KENAIKAN PANGKAT
1. Kenaikan pangkat secara langsung
a. Pengertian
(1) Kenaikan Pangkat Secara Langsung adalah kenaikan pangkat
Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

(2) Kenaikan Pangkat Secara Langsung diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b
sampai dengan Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Juru Muda Tingkat I
golongan ruang I/b sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a
yang menduduki jabatan tertentu.
(3) Jabatan tertentu adalah :
(a) Guru, Pengawas Sekolah Dasar, Penilik Sekolah, dan
Pengawas Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan.
(b) Guru, Penjaga Madrasah Ibtidaiyah, Penilik Madrasah dan
Pengawas Madrasah di lingkungan Departemen Agama;
(c) Tenaga Medis dan Paramedis di lingkungan Departemen
Kesehatan dan di lingkungan Departemen Pertahanan dan
Keamanan.
(4) Kenaikan Pangkat Secara Langsung yang diberlakukan sejak 1 April
1991 untuk pertama kali datanya disampaikan ke Badan Administrasi
Kepegawaian Negara dan untuk kenaikan pangkat selanjutnya akan
ditetapkan Secara Langsung oleh Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara.
(5) Data kepegawaian tersebut digunakan sebagai bahan penetapan
Surat Keputusan kenaikan pangkat .
b. Formulir yang digunakan
(1) Formulir Model DI-A
Formulir

Model

DI-A

digunakan

sebagai

penyampaian

data

kepegawaian untuk kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi
Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pengatur
Tingkat I golongan ruang II/d untuk jenis kenaikan pangkat sebagai
berikut :
(a) kenaikan pangkat reguler ;
(b) kenaikan pangkat

pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang

menduduki jabatan struktural dan telah 4 (empat) tahun atau
lebih dalam pangkat terakhir.

(2) Formulir Model DI-B
(a) Formulir Model DI-B digunakan sebagai usul kenaikan
pangkat Pegawai Negeri Sipil menjadi Juru Muda Tingkat I
golongan ruang I/b sampai dengan Pengatur Tingkat I
golongan ruang II/d, untuk jenis kenaikan pangkat sebagai
berikut :
-

kenaikan pangkat pilihan dipercepat Pegawai Negeri
Sipil yang menduduki jabatan struktural;

-

kenaikan pangkat istimewa;

-

kenaikan pangkat dalam tugas belajar;

-

kenaikan pangkat selama menjadi Pejabat negara;

-

kenaikan pangkat selama dalam penugasan;

-

kenaikan pangkat selama menjalankan wajib militer;

-

kenaikan pangkat sebagai penyesuaian Ijasah;

-

Kenaikan pangkat lain-lain;

-

Kenaikan pangkat

Pegawai Negeri Sipil yang

menduduki jabatan fungsional.
(b) Formulir Model D I-B digunakan juga untuk usul kenaikan
pangkat

menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b

sampai dengan Pembina golongan ruang IV/a bagi Pegawai
Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu untuk jenis :
-

Kenaikan pangkat

pilihan dipercepat bagi Pegawai

Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural,
misalnya penilik sekolah dasar, pengawas pendidikan
agama, dan sebaganya.
-

Kenaikan pangkat
pangkat

istimewa, misalnya kenaikan

guru teladan, kenaikan pangkat

sebagai

penghargaan Pejuang Pembebasan Irian Barat dan
sebagainya.
-

Kenaikan pangkat sebagai Penyesuaian Ijazah

-

Kenaikan pangkat lain-lain yang kurang dari 3 (tiga)
tahun.

c. Kenaikan pangkat tanpa menggunakan formulir.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang
menjabat Jabatan Fungsional, kenaikan pangkatnya akan ditetapkan
secara langsung oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara, setelah

Penetapan Angka Kreditnya di terima di Badan

Administrasi Kepegawaian Negara dan memenuhi syarat untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
(2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang
belum disyaratkan dengan angka kredit kenaikan pangkatnya
ditetapkan secara langsung oleh Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara, tanpa menunggu usulan dari pejabat yang
berwenang apabila telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan
tidak ada keberatan dari pimpinannya.
d. Cara pemeriksaan Usul kenaikan pangkat yang menggunakan formulir D
I-A
(1) Kenaikan pangkat Reguler
(a) Syarat-syarat :
-

Status Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki
KARPEG;

-

Telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat
terakhir;

-

Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;

-

Belum

mencapai

pangkat

tertinggi

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor
3 Tahun 1980;
-

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir.

(b) Pangkat tertinggi bagi kenaikan pangkat reguler, ditetapkan
atas dasar pendidikan tertinggi Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan yang dibuktikan dengan STTB/Ijazah yang
dimiliki, yaitu :
-

STTB SDN 6 tahun adalah sampai dengan pangkat
Pengatur Muda golongan ruang II/a

-

STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama
adalah sampai dengan pangkat Pengatur golongan
ruang II/c

-

STTB Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama 3
Tahun dan STTB Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama 4 tahun adalah sampai dengan
pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d.

(c) Data yang perlu diperiksa pada Formulir Model DI-A
-

Nomor Seri Formulir Model DI-A

-

Data lahir yang bersangkutan belum mencapai batas
usia pensiun (BUP);

-

Pangkat, golongan ruang dan tmt-nya;

-

Pendidikan terakhir yang dimiliki;

-

Pangkat dan golongan ruang atasan langsung, tidak
akan dilampaui apabila kenaikan pangkat yang
bersangkutan disetujui ;

-

Wilayah pembayaran harus sesuai dengan KPKN/ Biro
Keuangan

Pemda

Tingkat

I/Pekas

tempat

pembayaran gaji yang bersangkutan;
-

Tanda tangan, stempel dinas, nama pejabat yang
mengusulkan adalah pejabat yang diberi wewenang
untuk

mengusulkan

kenaikan

pangkat

yang

dispesimen tanda tangannya telah dikirim ke Badan
Administrasi Kepegawaian Negara / Kantor Wilayah
Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
(2) Kenaikan pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki
jabatan struktural dan telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat
terakhir.

(a) Syarat-syarat
-

Status Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki
KARPEG;

-

Menduduki jabatan struktural yang telah ditetapkan
eselon / jenjang kepangkatan-nya oleh pejabat yang
berwenang;

-

Telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat
terakhir;

-

Tidak melampaui pangkat atasan langsungnya;

-

Penilaian pelaksanaan pekerjaan.

(b) Data yang perlu diperiksa pada formulir Model D-IA :
-

Dalam pemeriksanaan / penelitian isi formulir Model DIA ini sepanjang mengenai data yang sama dengan
usul

kenaikan

pangkat

reguler,

maka

cara

pemeriksanaan / penelitian kebenaran data tersebut
adalah sama.
-

Dalam formulir Model D-IA yang perlu mendapat
perhatian adalah jabatan Pegawai Negeri Sipil yang
diusulkan kenaikan pangkatnya dan jabatan atasan
langsung dari Pegawai Negeri Sipil tersebut telah
ditetapkan dengan keputusan MENPAN.

c. Cara pemeriksanaan usul kenaikan pangkat yang menggunakan Formulir
D-IB
(1) kenaikan pangkat

pilihan dipercepat bagi Pegawai Negeri Sipil

yang menduduki jabatan stuktural.
(a) Syarat-syarat
-

Status Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki
KARPEG

-

Memangku jabatan struktural yang telah ditetapkan
eselon / jenjang kepangkatannya oleh pejabat yang
berwenang.

-

Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam
pangkat terakhir dari 1 tahun dalam jabatannya.

-

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

•

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun
terakhir dan setiap unsur penilaian pelaksanaan
pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik.

•

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun
terakhir rata-rata bernilai baik dengan ketentuan
tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan
bernilai kurang, baru dapat dipertimbangkan
apabila sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun
dalam pangkat terakhir.

-

Belum mencapai pangkat terendah dalam jenjang
kepangkatannya.

-

Tidak akan melampaui pangkat atasan langsungnya

-

Belum 3 (tiga) kali diberikan kenaikan pangkat pilihan
dipercepat, dihitung sejak diundangkannya UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 (sejak kenaikan pangkat
terhitung mulai tanggal 1 April 1975).

(b) Bahan-bahan yang perlu dilampirkan dalam Formulir Model
D-IB :
-

Salinan

sah

Surat

Keputusan

pengangkatan

dalamjabatan terakhir yang dipangkunya;
-

Salinan sah Surat Keputusan dalam pangkat terakhir;

-

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam
2 (dua) tahun terakhir.

(c) Cara pemeriksanaan / penelitian kebenaran data yang
digunakan sebagai bahan pertimbangan kenaikan pangkat .
Dalam pemeriksanaan / penelitian dari isi Formulir Model
D-IB ini yang perlu mendapat perhatian adalah :
-

Nomor seri Formulir Model D-IB;

-

Nama yang bersangkutan harus sesuai dengan nama
yang

tercantum

pertama/KARPEG;

pada

Surat

Keputusan

-

Data lahir yang bersangkutan harus sesuai dengan
tempat tanggal lahir pada SK Pertama dan belum
mencapai BUP;

-

Nomor seri KARPEG harus dicantumkan

-

Pangkat,
sesuai

golongan ruang dan tmt lamanya harus
dengan

yang

tercantum

dalam

Surat

Keputusan pangkat terakhir ;
-

Masa kerja golongan adalah masa kerja golongan
yang dimiliki sampai saat tanggal berlakunya kenaikan
pangkat yang baru;

-

Gaji pokok sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

-

Pendidikan terakhir yang dimiliki;

-

Tempat bekerja adalah unit organisasi di mana yang
bersangkutan melaksanakan tugas;

-

Jabatan, eselon dan tmt harus sesuai dengan SK
pengangkatan dalam jabatan;

-

Pangkat dan golongan ruang atasan langsung, tidak
akan dilampaui apabila kenaikan pangkat

yang

bersangkutan disetujui ;
-

Nilai Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan harus sesuai
dengan nilai yang tercantum dalam DP3 yang
terlampir;

-

Wilayah pembayaran harus sesuai dengan KPKN /
Biro Keuangan Pemda Tingkat I / Pekas tempat
pembayaran gaji yang bersangkutan.

-

Tanda tangan, stempel dinas, nama pejabat yang
mengusulkan adalah pejabat yang diberi wewenang
untuk mengusulkan kenaikan pangkat yang spesimen
tanda tangannya telah dikirim ke Badan Administrasi
Kepegawaian Negara.

(2) Kenaikan pangkat Istimewa
(a) Kenaikan pangkat istimewa karena menunjukkan prestasi
kerja yang luar biasa baiknya.
-

Syarat-syarat :
•

Status Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki
KARPEG

•

Sekurang-kurangnya

2

(dua)

tahun

dalam

pangkat terakhir.
•

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan selama 2 (dua)
tahun

terakhir

setiap

unsur

Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan bernilai amat baik.
•

Menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa
baiknya secara terus-menerus selama 2 (dua)
tahun, sehingga menjadi Pegawai Teladan dalam
lingkungannya yang dinyatakan dengan Surat
Keputusan

dan

ditandatangani

sendiri

oleh

Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Tertinggi/ tinggi negara, Pimpinan
lembaga Pemerintah Non Departemen atau
Gubernur KDH Tingkat I yang bersangkutan.
•

Belum mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang
kepangkatannya.

-

Bahan-bahan yang perlu dilampirkan dalam Formulir
Model D-IB :
•

Salinan sah surat keputusan pengangkatan
dalam pangkat terakhir. Bagi Pegawai Negeri
Sipil yang mengalami kenaikan pangkat

yang

pertama kali, yang dilampirkan adalah salinah
sah Surat Keputusan tentang pengangkatan
menjadi Pegawai Negeri Sipil.
•

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang
jabatan struktural/ fungsional perlu dilampirkan

salinan sah Surat Keputusan pengangkatan
dalam jabatan terakhir yang dipangkunya.
•

Salinan sah surat keputusan pengangkatan
sebagai Pegawai Negeri Sipil teladan karena
prestasi kerja yang luar biasa baiknya.

•

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam 2
(dua) tahun terakhir.

-

Cara pemeriksaan / penelitian bahan-bahan lampiran
yang digunakan sebagai bahan penetapan kenaikan
pangkat

adalah sama seperti pemeriksanaan /

penelitian bahan-bahan lampiran untuk kenaikan
pangkat yang lain.
(b) Kenaikan

pangkat

istimewa

karena

menemukan

penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
-

Syarat-syarat
•

Status Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki
KARPEG

•

Telah dua tahun dalam pangkat terakhir.

•

Menemukan penemuan baru yang bermanfaat
bagi negara dan telah ditetapkan oleh suatu
Badan

yang

dibentuk

dengan

Keputusan

Presiden.
•

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam 1 (satu)
tahun terakhir rata-rata bernilai baik dengan
ketentuan tidak ada unsur yang bernilai kurang.

-

Bahan-bahan yang perlu dilampirkan dalam formulir DIB :
•

Salinan sah surat keputusan pengangkatan
dalam pangkat terakhir.

•

Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam
tahun terakhir.

•

Salinan

sah

surat

keputusan

Badan

yang

dibentuk dengan keputusan Presiden tentang
Penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
-

Cara pemeriksaan / penelitian kebenaran data yang
digunakan

sebagai

bahan

penetapan

kenaikan

pangkat
•

Yang perlu diperhatkan adalah salinan surat
keputusan

tentang

penemuan

baru

yang

bermanfaat bagi negara tersebut yang ditetapkan
oleh Badan yang berwenang.
•

Pemeriksaan

terhadap

bahan

lampirannya

adalah sama dengan pemeriksaan bahan-bahan
lampiran untuk kenaikan pangkat yang lain.
-

Kenaikan

pangkat

penemuan

baru

Istimewa
yang

karena

bermanfaat

menemukan
bagi

negara,

dibebaskan dari beberapa syarat yaitu :
•

Tidak terikat jenjang kepangkatannya

•

Dapat melampaui pangkat atasannya.

(3) Kenaikan pangkat dalam Tugas Belajar
Pegawai Negeri Sipil yang sedang dalam tugas belajar dapat
diberikan kenaikan pangkat sebagai berikut :
(a) Kenaikan pangkat reguler Pegawai Negeri Sipil yang
sedang tugas belajar.
Syarat-syarat, bahan-bahan yang perlu dilampirkan dalam
nota usul Formulir Model D-IB, pejabat yang berwenang
menandatangani nota usul yang diajukan dengan formulir
Model D-IB dan cara pemeriksaannya / penelitian terhadap
kebenaran dari pada data-data / bahan-bahan yang
digunakan sebagai bahan penetapan kenaikan pangkat
sama dengan kenaikan pangkat reguler Pegawai Negeri
Sipil yang lain.

Adapun perbedaannya adalah terletak pada jumlah bahan
yang harus dilampirkan, yaitu dalam pengusulan kenaikan
pangkatnya

diharuskan

melampirkan

:

"Salinan

sah

keputusan / perintah untuk tugas belajar bagi yang
bersangkutan."
(b) Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang
sedang tugas belajar.
Pegawai Negeri Sipil yang sedang tugas belajar dan
sebelum menjalani tugas tersebut menduduki jabatan
struktural / fungsional yang telah ditetapkan dalam jenjang
kepangkatannya, apabila memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan, kepada yang bersangkutan dapat diberikan
kenaikan pangkat pilihan sampai mencapai batas jenjang
kepangkatan yang telah ditentukan untuk jabatan yang
dipangku

sebelum

yang

bersangkutan

mengikuti

pendidikan atau latihan jabatan.
-

Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang
sedang tugas belajar dan telah mencapai pangkat
terendah dalam jenjang kepangkatannya, syaratsyarat yang diajukan dengan formulir model D-IB dan
cara pemeriksaan / penelitian data-data / bahan-bahan
yang digunakan sebagai bahan kenaikan pangkat
adalah sama dengan kenaikan pangkat

pilihan

Pegawai Negeri Sipil.
Dalam usul kenaikan pangkat

ini dijumpai bahan-

bahan yang perlu dilampirkan sebagaimana dimaksud
dalam kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil
yang lain perlu dilampirkan pula salinan sah surat
keputusan

/ perintah tugas belajar bagi yang

bersangkutan.
-

Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang
sedang

tugas

belajar,

dan

sebelum

mencapai/menduduki pangkat terendah dalam jenjang
kepangkatannya dapat dijelaskan sebagai berikut :
•

Pegawai Negeri Sipil yang sedang tugas belajar
dan masih menduduki jabatan serta belum
mencapai

pangkat

terendah

dalam

jenjang

kepangkatan yang telah ditentukan, kenaikan
pangkatnya dapat dipercepat apabila :
-) Lama tugas belajar tidak lebih dari 6 (enam)
bulan.
-) Telah 1 (satu) tahun jabaran dan 2 (dua)
tahun dalam pangkat terakhir.
-) Memenuhi

syarat-syarat

lain

yang

telah

ditentukan untuk kenaikan pangkat pilihan.
•

Pegawai Negeri Sipil yang sedang tugas belajar
lebih

dari

6

(enam)

bulan,walaupun

yang

bersangkutan belum mencapai pangkat terendah
dalam

jenjang

kepangkatan

yang

telah

ditentukan, kenaikan pangkatnya baru dapat
dipertimbangkan apabila :
-) Tlah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
-) Memenuhi

syarat-syarat

lain

yang

telah

ditentukan untuk kenaikan pangkat pilihan.
•

Syarat-syarat

/

bahan-bahan

yang

perlu

dilampirkan dalam formulir Model D-IB, pejabat
yang berwenang menandatangani nota usul
kenaikan

pangkat

yang

diajukan

dengan

menggunakan formulir model D-IB , dan cara
pemeriksaan/penelitian data-data/ bahan – bahan
yang

digunakan

kenaikan pangkat

sebagai

bahan

penetapan

sama dengan kenaikan

pangkat pilihan yang lain.

Dalam usul kenaikan pangkat ini perlu pula
dilampirkan salinah surat sah keputusan perintah
tugas belajar bagi yang bersangkutan.
(4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi
Pejabat negara.
(a) Kenaikan pangkat

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat

menjadi pejabat negara dan dibebaskan untuk sementara
waktu dari jabatan organiknya.
-

Syarat-syarat
•

Status Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki
KARPEG

•

Telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat
terakhir.

•

Penilaian pelaksanaan pekerjaan :
-) Penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1
(satu) tahun terakhir setiap unsure penilaian
pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya
baik, apabila telah 4 (empat) tahun dalam
pangkat terakhir.
-) Penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1
(satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik
dan tidak ada unsure penilaian pelaksanaan
pekerjaan bernilai kurang, apabila sekurangkurangnya telah 5 (lima) tahun dalam pangkat
terakhirnya.

•

Untuk kenaikan pangkat

Pegawai Negeri Sipil

yang diangkat menjadi pejabat negara dan
dibebaskan untuk sementara waktu dari berbagai
organiknya, dibebaskan dari syarat-syarat lainnya
yaitu :
-) Tidak terikat oleh jenjang kepangkatan dalam
jabatan yang dipangku sebelumnya atau tidak

terikat oleh pangkat tertingginya yang telah
ditentukan sehubungan dengan pendidikan
yang dimilikinya.
-) Tidak terikat oleh pangkat atasan langsung
yang membawahinya sewaktu masih aktif
dalam jabatan organiknya.
-

Bahan-bahan yang perlu dilampirkan dalam formulir
Model D-IB.
•

Salinan sah surat keputusan pengangkatan
menjadi Pejabat Negara

•

Salinan sah surat keputusan pengangkatan
dalam pangkat terakhir.

•

Salinan

sah

surat

keputusan

tentang

pembebasan sementara dari jabatan organiknya.
•

Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1
(satu) tahun terakhir.

(b) Kenaikan pangkat

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat

menjadi Pejabat Negara, tetapi tidak dibebaskan sementara
dari jabatan organiknya.
-

Menurut ketentuan yang berlaku, maka Pegawai
Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara
dan tidak perlu dibebaskan sementara dari jabatan
organiknya antara lain :
•

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
tidak merangkap menjadi Ketua/Wakil Ketua.

•

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi
anggota

Dewan

Permusyawaratan

Rakyat

Tingkat I dan Tingkat II yang tidak merangkap
menjadi Ketua/Wakil Ketua.

-

Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat
menjadi Pejabat Negara tetapi tidak dibebaskan
sementara dari jabatan organiknya adalah :
•

Kenaikan pangkat reguler
Pegawai Negeri Sipil yang tidak memangku
jabatan struktural/ fungsional diangkat menjadi
Pejabat

Negara

sementara

dari

tetapi
jabatan

tidak

dibebaskan

organiknya

berhak

mendapat kenaikan pangkat reguler.
Syarat-syarat

/

bahan-bahan

yang

perlu

dilampirkan dalam Formulir D-IB, pejabat yang
berwenang

menandatangani

usul

mutasi

kenaikan pangkat yang diajukan dengan formulir
D-IB dan cara pemeriksaan/ penelitian data-data
/ lampiran – lampiran yang digunakan sebagai
bahan penetapan

kenaikan pangkat

sama dengan kenaikan pangkat

adalah

reguler bagi

Pegawai Negeri Sipil lainnya.
•

Kenaikan pangkat pilihan
-) Pegawai

Negeri

Sipil

yang

memangku

Jabatan Struktural / fungsional yang telah
ditetapkan menjadi Pejabat Negara dan tidak
dibebaskan

sementara

dari

jabatan

organiknya apabila memenuhi syarat-syarat
berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat
diberikan kenaikan pangkat

pilihan sesuai

dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku
bagi Pegawai Negeri Sipil lainnya.
-) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi
Pejabat Negara tersebut di atas, apabila telah
mencapai pangkat terendah dalam jenjang
kepangkatannya,
kenaikan pangkat

baru

dapat

diberikan

setingkat lebih tinggi

apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat)
Tahun dalam pangkat terakhir dan memenuhi
syarat-syarat berdasarkan ketentuan yang
berlaku.
Apabila

Pegawai

bersangkutan

Negeri

belum

Sipil

mencapai

yang
pangkat

terendah dalam jenjang kepangkatannya, dan
memenuhi
ketentuan

syarat-syarat
yang

pangkat

berlaku

Pegawai

berdasarkan
maka

Negeri

kenaikan

Sipil

yang

bersangkutan dapat dipercepat, sekurangkurangnya

telah

1

(satu)

tahun

dalam

jabatannya dan 2 (dua) tahun dalam pangkat
terakhr yang dimilikinya.
-) Syarat-syarat,
dilampirkan

bahan-bahan

dalam

formulir

yang

perlu

model

D-IB,

pejabat yang berwenang menandatangani
usul mutasi kenaikan pangkat yang diajukan
dengan formulir model D-IB serta cara
pemeriksaan / penelitian data / lampiran –
lampiran yang digunakan sebagai bahan
penetapan kenaikan pangkat , adalah sama
dengan kenaikan pangkat

pilihan bagi

Pegawai Negeri Sipil yang lainnya.
(5) Kenaikan pangkat selama dalam penugasan di luar instansi induk
(a) Kenaikan pangkat reguler
-

Pegawai

Negeri

Sipil

yang

dipekerjakan/

diperbantukan di luar instansi induk dan tidak
menduduki Jabatan Struktural/ Fungsional, apabila
memenuhi syarat-syarat yang berdasarkan ketentuanketentuan yang berlaku, dapat diberikan kenaikan
pangkat reguler.
-

Syarat-syarat :

•

Syarat-syarat kenaikan pangkat

sama dengan

syarat-syarat kenaikan pangkat reguler.
•

Selama dipekerjakan / diperbantukan di luar
instansi induk kenaikan pangkat yang diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
sebanyak-banyaknya

3

(tiga)

kali

dan

diperhitungkan sejak berlakunya Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974, kecuali Pegawai Negeri
Sipil yang bertugas sebagai : Tenaga Pengajar,
Tenaga Medis, Tenaga Paramedis, dan Pekerja
Sosial.
-

Bahan-bahan yang dilampirkan dalam formulir D-IB :
•

Salinan

sah

diperbantukan

surat

keputusan

dipekerjakan/

proyek

pemerintah,

pada

perusahaan milik negara, organisasi profesi,
badan swasta, negara sahabat atau badan
internasional.
•

Surat pernyataan melaksanakan tugas secara
penuh pada proyek pemerintah, perusahaan milik
negara, organisasi profesi, badan swasta, negara
sahabat atau badan internasional yang dibuat
oleh pejabat yang berwenang.

•

Salinan sah Surat Keputusan pengangkatan
dalam pangkat terakhir

•

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 1 (satu)
tahun terakhir.

-

Pejabat

yang

berwenang

menanda-tangani

usul

mutasi kenaikan pangkat ini, dan cara pemeriksaan /
penelitian

data-data/

digunakan

sebagai

pangkat

lampiran-lampiran

bahan

penetapan

yang

kenaikan

adalah sama dengan kenaikan pangkat

reguler Pegawai Negeri Sipil yang lain.

(b) Kenaikan pangkat pilihan
Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/ diperbantukan di
luar instansi induknya dan menduduki Jabatan Struktural /
fungsional yang telah ditetapkan jenjang kepangkatannya,
dapat

diberikan

memenuhi

kenaikan

syarat-syarat

pangkat
berdasarkan

pilihan

apabila

ketentuan

ketentuan yang berlaku untuk kenaikan pangkat

–

pilihan

Pegawai Negeri Sipil lainnya.
-

Syarat-syarat untuk kenaikan pangkat

ini pada

prinsipnya adalah sama dengan kenaikan pangkat
pilihan Pegawai Negeri Sipil yang lain
-

Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang
dipekerjakan/ diperbantukan di luar instansi induk,
hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya tiga kali
selama dipekerjakan/ diperantukan di luar instansi
induk , kecuali Pegawai Negeri Sipil yang bertugas
sebagai tenaga pengajar, tenaga medis, tenaga
paramedis, dan pekerja social berlaku ketentuan
kenaikan pangkat pilihan pada umumnya.

-

Bahan-bahan yang dilampirkan dalam nota usul
Formulir D-IB pada prinsipnya sama dengan kenaikan
pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang lain hanya
untuk usul kenaikan pangkat ini perlu dilampirkan :
"Salinan

sah

Surat

Keputusan

dipekerjakan/diperbantukan pada proyek pemerintah,
perusahaan milik negara, organisasi profesi, badan
swasta, negara sahabat atau badan internasional.
-

Pejabat

yang

berwenang

mutasi kenaikan pangkat

menanda-tangani

usul

yang diajukan dengan

Formulir Model D-IB dan cara pemeriksaan / penelitian
data/ lampiran-lampiran yang digunakan sebagai
bahan penetapan kenaikan pangkat

adalah sama

dengan kenaikan pangkat

pilihan Pegawai Negeri

Sipil.
(6) Kenaikan pangkat selama Menjalankan Dinas Wajib Militer
Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan dinas wajib militer, apabila
telah berakhir masa dinasnya dan telah diberhentikan dengan
hormat dari dinas wajib militernya, bersamaa dengan pengangkatan
kembali pada instansi semula, kepadanya dapat diberikan kenaikan
pangkat

dengan mempertimbangkan penuh masa kerja selama

menjalankan dinas wajib militer sebagai masa kerja untuk kenaikan
pangkat

dan memperhatikan pula pangkat Pegawai Negeri Sipil

yang bersangkutan selama menjalankan dinas wajib militer.
Dalam pengangkatan ini kepada yang bersangkutan diberikan
pangkat

serendah-rendahnya

sama

dengan

pangkat

yang

dimilikinya terakhir sebelum menjalankan dinas wajib militer.
(a) Syarat-syarat
-

Sebelumnya telah berstatus sebagai Pegawai Negeri
Sipil;

-

Telah diberhentikan dengan hormat dari dinas wajib
militer;

-

Pegawai

Negeri

Sipil

yang

bersangkutan

telah

memberitahukan kepada pejabat yang berwenangdi
instansi induknya dan menyatakan diri untuk diaktifkan
kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(b) Bahan-bahan yang perlu dilampirkan dalam formulir D-IB :
-

Salinan sah Surat Keputusan pengangkatan dalam
pangkat terakhir sebelum menjalankan dinas wajib
militer;

-

Salinan sah Surat Keputusan menjalani dinas wajib
militer;

-

Salinan sah Surat Keputusan dalam pangkat militer
terakhir;

-

Salinan sah Surat Keputusan tentang pemberhentian
dengan hormat dari dinas wajib militer;

-

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhr
selama menjalani dinas wajib militer.

(c) Cara pemeriksanaan/penelitian data/lampiran- lampiran
yang digunakan sebagai penetapan kenaikan pangkat
adalah sama dengan kenaikan pangkat

bagi Pegawai

Negeri Sipil yang lain. Perlu diperhatikan bahwa yang
bersangkutan
hormat

betul-betul

dari

dinas

telah

wajib

diberhentikan

militer,

dan

dengan

apabila

yang

bersangkutan belum diberhentikan atau diberhentikan tidak
dengan hormat, maka usul kenaikan pangkat

tersebut

dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(d) Penetapan pangkat dan masa kerja golongan.
Pangkat yang harus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang telah menjalani dinas wajib militer terakhir selain
memperhatikan pangkat militer yang dimiliki diperhatikan
pula masa kerja selama menjalani dinas wajib militer.

(7) Kenaikan pangkat sebagai Penyesuaian Ijazah.
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki STTB/Ijazah/Diploma / Akta dan
pangkatnya belum sesuai dengan STTB/Ijazah/Aktra yang dimiliki
tersebut, apabila memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan
yang berlaku dan keahlian yang diperoleh sesuai dengan jabatan
yang dipangkunya, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan

dapat

diberikan

kenaikan

pangkat

sebagai

penyesuaian Ijazah.
(a) Syarat-syarat
-

Status Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki
KARPEG;

-

Sekurang-kurangnya telah 1 tahun dalam pangkat
terakhir;

-

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam tahun terakhr
setiap

unsur

Penilaian

Pelaksanaan

sekurang-kurangnya bernilai baik;

Pekerjaan

-

Yang

bersangkutan

diberi

jabatan/tugas

yang

memerlukan pengetahuan/keahlian yang diperoleh
dari pendidikan itu.
(b) Bahan-bahan yang perlu dilampirkan dalam formulir model
D-IB :
-

Salinan sah STTB/Ijazah/Diploma/Akta;

-

Salinan sah Surat Keputusan pengangkatan dalam
pangkat terakhir;

-

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam tahun
terakhir;

-

Daftar Riwayat Hidup yang sesuai dengan Surat
Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara Nomor 01/SE/1979 tanggal 9 Maret 1979, bagi
Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan menjadi Pengatur
Muda Tingkat . I golongan ruang II/b ke atas.

-

Uraian tugas yang dibuat serendah-rendahnya oleh
pejabat eselon II.

(c) Cara pemeriksaan / penelitian data-data/ lampiran yang
digunakan sebagai bahan penetapan kenaikan pangkat .
-

Salinan sah STTB/Ijazah/Diploma/Akta.
Salinan sah ijazah yang telah dilampirkan perlu
diperiksa apakah telah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang atau pejabat lain yang telah ditunjuk
sesuai Surat Edaran Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara nomor 08/SE/1986 tanggal 7
Agustus 1986. Memeriksa secara teliti, apakah dalam
fotocopy STTB/Ijazah/Akta/Diploma tidak ada bekas
perubahan nama dan sebaliknya.

-

Berdasarkan uraian tugas yang dilampirkan, apakah
Pegawai Negeri Sipil telah diberi jabatan tugas yang
sesuai

dengan

diperolehnya.

keahlian/pendidikan

yang

Untuk membantu dalam pemeriksaan/ penelitian ini,
Daftar kurikulum / daftar mata pelajaran / mata kuliah
yang tertera/ tercantum dalam STTB/Ijazah/Diploma/
Akta

atau yang termuat dalam lampiran dapat

digunakan sebagai bahan pembanding.
(8) Kenaikan pangkat lain-lain
Kenaikan pangkat

lain-lain adalah kenaikan pangkat

sebagai

penghargaan atas pengabdian dan prestasi kerja yang didasarkan
pada keahlian yang diperoleh dalam pendidikan.
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki STTB/Ijazah/Diploma/Akta,
apabila memenuhi syarat berdasarkan ketentuan yang berlaku,
kenaikan pangkat

yang pertama kalinya dapat kurang dari 4

(empat) tahun sesuai dengan kwalifikasi pendidikan.
(a) Syarat-syarat :
-

Status Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki
KARPEG;

-

Tidak akan melampaui pangkat atasannya;

-

Masa kerja dalam pangkat terakhir dan Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan:
•

Pemilik STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat
Pertama yang berpangkat Juru Muda Tingkat I
golongan ruang I/b, dapat dinaikkan pangkatnya
menjadi Juru golongan ruang I/c apabila :
** telah 2 tahun dalam pangkat yang dimilikinya
dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam
dua tahun terakhir setiap unsure Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya
bernilai baik.
** Apabila Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
bernilai rata-rata baik dalam tahun terakhir
dengan ketentuan tidak ada unsur yang
bernilai kurang, maka kenaikan pangkatnya
dapat dipertimbang-kan setelah sekurang-

kurangnya tiga tahun dalam pangkat terakhir
yang dimilikinya.
•

Pemilik STTB Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama 3 tahun yang berpangkat Juru
Muda Tingkat I golongan ruang I/b, dapat
dinaikkan pangkatnya menjadi Juru golongan
ruang I/c apabila :
** telah 1 tahun dalam pangkat yang dimilikinya
dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam
dua tahun terakhir setiap unsure Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan sekurang-kurangnya
bernilai baik.
** Apabila Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
bernilai rata-rata baik dalam tahun terakhir
dengan ketentuan tidak ada unsur yang
bernilai kurang, maka kenaikan pangkatnya
dapat dipertimbang-kan setelah sekurangkurangnya dua tahun dalam pangkat terakhir
yang dimilikinya.

•

Pemilik STTB Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Atas Non Guru tiga tahun, atau Diploma
I yang berpangkat Pengatur Muda golongan
ruang II/a, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi
Pengatur Muda Tingkat

I golongan ruang II/b

apabila :
** telah 3 tahun dalam pangkat yang dimilikinya
dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam
dua tahun terakhir setiap unsure Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan dalam dua tahun
terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
** Apabila Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
bernilai rata-rata baik dalam tahun terakhir
dengan ketentuan tidak ada unsur yang

bernilai kurang, maka kenaikan pangkatnya
dapat dipertimbang-kan setelah sekurangkurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhir
yang dimilikinya.
•

Pemilik STTB Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Atas Non Guru 4 tahun, STTB Sekolah
Menengah Kejuruan Tingkat Atas Guru 3 tahun
atau AKTA 1 yang berpangkat Pengatur Muda
golongan ruang II/a, dapat dinaikkan pangkatnya
menjadi Pengatur Muda Tingkat

I golongan

ruang II/b apabila :
** telah 2 tahun dalam pangkat yang dimilikinya
dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam
dua tahun terakhir setiap unsur Penilaian
Pelaksanaan Pekerjaan dalam dua tahun
terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
** Apabila Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
bernilai rata-rata baik dalam tahun terakhir
dengan ketentuan tidak ada unsur yang
bernilai kurang, maka kenaikan pangkatnya
dapat dipertimbang-kan setelah sekurangkurangnya tiga tahun dalam pangkat terakhir
yang dimilikinya.
•

Pemilik Ijazah Sekolah Guru Berpendidikan Luar
Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah akademi, Ijazah
Bakaloreat, atau Akta yang berpangkat Pengatur
Muda Tingkat
dinaikkan

I golongan ruang II/b, dapat

pangkatnya

menjadi

Pengatur

golongan ruang II/c apabila:
** telah 2 tahun dalam pangkat yang dimilikinya
dan Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam
dua tahun terakhir setiap unsur Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan dalam dua tahun
terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
** Apabila Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
bernilai rata-rata baik dalam tahun terakhir
dengan ketentuan tidak ada unsur yang
bernilai kurang, maka kenaikan pangkatnya
dapat dipertimbang-kan setelah sekurangkurangnya tiga tahun dalam pangkat terakhir
yang dimilikinya.
•

Pemilik Ijazah Diploma III Politeknik

yang

berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan
ruang II/b, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi
Pengatur golongan ruang II/c apabila:
** telah

satu

dimilikinya

tahun
dan

dalam
Penilaian

pangkat

yang

Pelaksanaan

Pekerjaan dalam dua tahun terakhir setiap
unsur

Penilaian

Pelaksanaan

Pekerjaan

dalam dua tahun terakhir sekurang-kurangnya
bernilai baik.
** Apabila Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
bernilai rata-rata baik dalam tahun terakhir
dengan ketentuan tidak ada unsur yang
bernilai kurang, maka kenaikan pangkatnya
dapat dipertimbang-kan setelah sekurangkurangnya dua tahun dalam pangkat terakhir
yang dimilikinya.
Kenaikan pangkat

lain-lain yang dapat diberikan

kepada

Negeri

Pegawai

Sipil

yang

memiliki

STTB/Ijazah/Diploma/ Akta tertentu dan kepadanya
telah diberikan jabatan/tugas yang sesuai dengan
keahlian yang diperoleh dari pendidikannya.
Kenaikan pangkat lain-lain hanya dberikan satu kali
untuk setiap STTB/Ijazah/Diploma/Akta yang dimiliki

yaitu setiap kenaikan pangkat

pertama kali yang

didasarkan pada STTB/Ijazah/Diploma/Akta yang
dimilikinya.
Adapun kenaikan pangkat

selanjutnya berlaku

ketentuan umum yang berlaku bagi Pegawai Negeri
Sipil.
(b) Bahan-bahan yang perlu dilampirkan dalam formulir model D-IB :
-

Salinan sah Surat Keputusan pengangkatan dalam
pangkat terakhir ;

-

Salinan

sah

STTB/Ijazah/Diploma/Akta

yang

bersangkutan.
-

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.

(c) Cara pemeriksaan / penelitian data/lampiran-lampiran yang
dipakai sebagai bahan penetapan kenaikan pangkat .
-

Apabila pengangkatan dalam pangkat terakhir yang
dimiliki oleh pegawai yang bersangkutan itu adalah
merupakan pengangkatan
STTB/Ijazah/Diploma/Akta

yang didasarkan atas
tersebut

yaitu

berupa

pengangkatan pertama sebagai calon Pegawai Negeri
Sipil atau kenaikan pangkat

karena penyesuaian

ijazah, maka berarti bahwa Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan telah diberi jabatan/ tugas yang sesuai
dengan keahlian yang diperoleh dari pendidikannya.
-

Apabila pangkat yang dimiliki itu tidak didasarkan atas
STTB/Ijazah/Diploma/

Akta

yang

diperolehnya,melaikan dari kenaikan pangkat reguler
yang pengangkatan pertamanya didasarkan atas
STTB/Ijazah/Diploma/Akta yang lebih rendah, maka
perlu diteliti jabatan/tugas yang diberikan kepada
pegawai yang bersangkutan
-

Apabila

ternyata

jabatan/tugas

yang

diberikan

tersebut, tidak sesuai dengan keahliannya, maka

kenaikan pangkat

lain-lain yang diusulkan itu

dinyatakan tidak memenuhi syarat.
(9) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan
Fungsional.
(a) Syarat-syarat :
-

Status Pegawai Negeri Sipil dan telah memiliki
KARPEG;

-

Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat
terakhir, kecuali kenaikan pangkat

penyesuaian

ijazah;
-

Menduduki Jabatan Fungsional yang telah ditetapkan
jenjang kepangkatannya.

-

Memenuhi angka kredit yang ditentukan.

-

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dua tahun terakhir.

(b) Bahan-bahan yang dilampirkan :
-

Salinan sah Surat Keputusan pengangkatan dalam
Jabatan Fungsional / asli penetapan angka kredit;

-

Salinan sah Surat Keputusan pengangkatan dalam
pangkat terakhir;

-

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dua tahun
terakhir (untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
1 tahun terakhir).

(c) Cara pemeriksaan / penelitian
Cara pemeriksaan / penelitian Formulir Model D-IB adalah
sama seperti memeriksa/ meneliti usul kenaikan pangkat
lainnya, yang perlu mendapat perhatian adalah penetapan
angka kredit apakah telah sesuai

dengan Keputusan

Menpan untuk masing-masing Jabatan Fungsionalnya.
2. KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN
TERTENTU
a. Kenaikan pangkat Pilihan Dipercepat.
(1) Syarat-syarat

(a) Menduduki

jabatan

Penilik

Tingkat

/SD,

Pengawas

SMTP/SMTA di lingkungan Depdikbud atau di lingkungan
Depag.
(b) Sekurang-kurangnya

satu

tahun

dalam

jabatan

yang

dipangkunya
(c) Sekurang-kurangnya telah dua tahun dalam pangkat terakhir.
(d) Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dua tahun terakhir :
-

Untuk

kenaikan

pangkat

dua

tahun

Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan setiap unsure sekurangkurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir.
-

Untuk

kenaikan

pangkat

tiga

tahun

Penilaian

Pelaksanaan Pekerjaan rata-rata bernilai baik dengan
catatan tidak ada unsur yang bernilai kurang dalam
dua tahun terakhir.
(2) Bahan-bahan yang dilampirkan :
(a) Salinan sah Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan
terakhir ;
(b) Salinan sah Surat Keputusan pengangkatan dalam pangkat
terakhir;
(c) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dua tahun terakhir.
(3) Cara

pemeriksaan/penelitian

adalah

sama

pemeriksaan/penelitian usul kenaikan pangkat

dengan

cara

pilihan dipercepat

Pegawai Negeri Sipil pada umumnya.
b. Kenaikan Pangkt Penyesuaian Ijazah.
(1) Syarat-syarat.
(a) Status Pegawai Negeri Sipil dan memiliki KARPEG;
(b) Pendidikan yang diperoleh sesuai dengan bidang tugasnya;
(c) Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
(d) Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir setiap unsur
sekurang-kurangnya bernilai baik;
(e) Memenuhi

angka

kredit

keputusan MENPAN.
(2) Bahan-bahan yang dilampirkan

yang

telah

ditentukan

dalam

(a) salinan sah surat keputusan pengangkatan dalam pangkat
terakhir.
(b) Salinan sah ijazah/STTB/Diploma/Akta.
(c) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Terakhir.
(d) Daftar Riwayat hidup sesuai dengan Surat Edaran Kepala
BAKN Nomor 01/SE/1979
(e) Asli Tembusan Penetapan Angka Kredit
(f) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional
setelah impassing agar melampirkan salinan sah surat
pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional.
(3) Cara-cara
Penyesuaian

pemeriksaan/penelitian
Jjazah

ini

usul

adalah

Kenaikan

sama

Pangkat

dengan

cara

pemeriksaan/penelitian usul Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada
umumnya.
c. Kenaikan pangkat lain-lain.
Pegawai Negeri Sipil yang memiliki STTB/Ijazah/Diploma/Akta apabila
memenuhi syarat berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk kenaikan
pangkat yang pertama kalinya dapat diberikan kurang dari 4 (empat) tahun
sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diperolehnya.

Kenaikan

pangkat lain-lain untuk 3(tiga) tahun syarat-syarat, bahan yang dilampirkan
dan cara pemeriksaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
BAKN secara otomatis. Sedangkan Kenaikan Pangkat lain-lain yang
kurang dari 3(tiga) tahun adalah sama dengan kenaikan Pangkat lain-lain
bagi Pegawai Negeri Sipil pad umumnya.
III.

PENINJAUAN MASA KERJA
Calon

/

Pegawai

Negeri

Sipil

yang

memiliki

pengalaman

kerja

pada

Pemerintah/Swasta yang Berbadan Hukum yang belum diperhitungkan sebagai masa
kerja golongan dapat ditinjau/diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok Pegawai
Negeri Sipil.
1. Syarat-syarat
a. Pengalaman kerja yang diperoleh dari pemerintah.
(1) Status sebagai Calon/Pegawai Negeri Sipil

(2) Memiliki pengalaman kerja yang diperoleh pada pemerintah, yang
belum diperhitungkan sebagai masa kerja golongan. Pengalaman
bekerja pada pemerintah yang tidak menerima penghasilan secara
harian/bulanan atau sebagai penerima upah yang bersifat tidk
tetap(pekerja borongan) atau kerja sukarela/magang, masa kerjanya
tidak dapat diperhitungkan.
(3) Masa kerja yang dapat diperhitungkan setinggi-tingginya ditetapkan
berdasarkan masa kerja maximum setelah dikurangi 2 kali Kenaikan
Gaji Berkala yang terakhir dalam golongan ruang tersebut.
(4) Pengalaman kerja yang dapat diperhitungkan sebagai masa kerja
golongan gaji adalah pengalaman bekerja yang dapat

dibuktikan

dengan Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang.
b. Pengalaman masa kerja yang diperoleh dari swasta.
(1) Status Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pengalaman kerja pada swasta yang dapat diperhitungkan menjadi
masa kerja golongan adalah pengalaman kerja yang diperoleh dari
swasta yang berbadan hokum (misalnya PT,CV, dan sebagainya)
(3) Pengalaman kerja pada swasta tersebut baru dapat diperhitungkan
apabila sekurang-kurangnya memiliki pengalaman kerja 1 (satu)
tahun dan didapat secara terus-menerus tanpa terputus.
Dari jumlah pengalaman kerja yang dimiliki hanya dihargai setengahnya
dan paling tinggi hanya dapat dihitung 10 (sepuluh) tahun.
2. Bahan-bahan yang perlu dilampirkan dalam nota usul formulir D-3.
a. daftar Riwayat Hidup/Daftar Riwayat Pekerjaan
b. Salinan sah STTB/Ijazah/Diploma/Akta yang dipergunakan pada saat
bekerja dipemerintah/swasta
c. Salinan sah Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil
d. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan dan pemberhentian sebagai
bukti pengalaman kerja yang diperolehnya
e. Salinan sah Surat Keputusn Pengangkatan dalam pangkat terakhir.

3. Cara Pemeriksaan

Data/lampiran Formulir Model D-3 yang erlu diperiksa adalah:
a. Data yang tercantum dalam surat Keputusan pengalaman kerja harus
sesuai dengan data yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengangkatan
pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
b. Pengalaman kerja yang diperoleh dalam waktu yang bersaamaan hanya
diperhitungkan satu kali perhitungan masa kerja
Misalnya :
Tanggal 1 Juni 1971 sampai dengan 31 Agustus 1979 bekerja sebagai
guru tidak tetap SMA swasta. Tanggal 1 September 1971 sampai dengan
30 Mei 1978 bekerja sebagai tenaga honorer pada Kantor Pemerintah
Daerah Tingkat I Jawa Barat..
c. Kita harus membandingkan dengan STTB/Ijazah/Diploma/Akta yang
dimiliki berasal dari daerah mana dan bukti pengalaman bekerja diperoleh
dari mana.
Misalnya:
STTB SMA Sosbud tahun 1969 dari Sekolah Swasta di Palembang. I
Ijazah akademi tahun 1973 dari Akademi Admnistrasi Niaga di Padang.
Bukti pengalaman kerja yang terlampir adalah dari tanggal 1 januari 1970
sampai dengan tanggal 31 Agustus 199 diperlh dari PT Usaha Industri
Jakarta. Bila ditemukan data-data yang demikian maka jelas bahwa salah
satu data tersebut diatas atau keseluruhannya adalah palsu karena tidak
mungkin seseorang dapat kuliah di Sumatera dan dapat bekerja di Jakarta
dalam waktu yang bersamaan.
d. Perlu diperhatikan bahwa penetapan besarnya gaji pokok sesuai dengan
status Pegawai yang bersangkutan. Apabila masih berstatus calon
diberikan 80 % dan apabila telah berstatus Pegawai Negeri Sipil ditetapkan
sebesar 100% dari gaji pokok.
e. Pengalaman kerja yang diperoleh sewaktu masih berpendidikan lebih
rendah daripada pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan
sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka perhitungan masa kerja golongannya
harus digunakan pengurangan secara horizontal sesuai dengan golongan
ruang gaji pegawai yang bersangkutan.

f. Pengalaman kerja dari swasta yang Berbadan Hukumyang dapat
diperhitungkan adlah yang di dalam surat keputusan / surat Keterangan
dicantumkan besarnya penghasilan dari pegawai yang bersangkutan dan
diberhentikan dengan hormat dari pekerjaannya/jabatannya. Apabila
dalam surat keputusan/keterangan yang menyatakan bahwa pegawai yang
bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat maka pengalaman kerja
yang bersangkutan tidak dapat diperhitungkan, bahkan pengangkatan
yang bersangkutan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dapat ditinjau
kembali/dibatalkan,

apabila

pengangkatan

dilaksanakan

setelah

berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976.
g. Cara pemeriksaan/penelitian adalah sama seperti pemeriksaan terhadap
lampiran-lampiran yang diajukan untuk usul mutasi di bidang kepangkatan
dan penggajian.
4. Peninjauan Masa Kerja dari Masa Bhakti Veteran dan Masa Kerja sebagai
penghargaan dalam Perjuangan.
a. Syarat-syarat .
(1) Status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.
(2) Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
dinyatakan sebagai pejuang bagi Negara Republik Indonesia.
(3) Bhakti veteran yang diajukan untuk diperhitungkan 2 kali, hanya
dapat diperhitungkan apabila telah melalui heregrestrasi yang
dilakukan oleh Baminvet Puskadnas.
(4) Masa Bhakti yang dapat diperhitungkan 2 kali adalah:
(a) Masa Bhakti veteran perjuangan kemerdekaan antara tanggal
17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949
(maksimal 4 tahun 4 bulan x 2 = 8 tahun 8 bulan)
(b) Masa perjuangan Integrasi dan selama menjadi pegawai pada
Pemerintah sementara Timor-Timur yaitu mulai tanggal 1 Juli
1974 sampai dengan 31 Juli 1976 (maksimal 2 tahun 3 bulan x
2 = 4 tahun 6 bulan).
IV.

MUTASI LAIN-LAIN
1. Mutasi lain-lain yang menjadi wewenang kantor Wilayah BAKN adalah perbaikan
kesalahan Penetpan peninjauan Masa Kerja (Formulir Model D-3) dan kesalahan

penetapan engangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil
lebih dari 2 (dua)tahun (Formulir model C-2)
2. Perbaikan tersebut diajukan dengan menggunakan Formulir Model D-4.
3. Bahan-bahan yang dilampirkan adalah Nota Persetujuan BAKN yang salah
ditetapkan oleh Kanwil BAKN baik Formulir Model D-3 maupun Formulir Model C-2.
4. Cara pemeriksaan adalah sama dengan cara pemeriksaan penetapan usul
peninjauan masa kerja (formulir model D-3) dan penetapan Pengangkatan Calon
Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang lebih dari 2 (dua) tahun
(formulir C-2)
V.

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI
SIPIL YANG MELEBIHI MASA 2(DUA) TAHUN SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI
SIPIL .
1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2
tahun dan telah memenuhi syarat-syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri
Sipil,tetapi Karena sesuatu hal belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil maka
pengangkatannya menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya dapat dilakukan sesudah
mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Badan Administrasi
Kepegawaian Negara .
2. Usul persetujuan menggunakan Formulir Model C-2.
Bahan-bahan yang perlu dilampirkan :
a. Salinan sah Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil.
b. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan satu tahun terakhir
c. Salinan sah STTPL
d. Surat keterangan hasil pengujian kesehatan oleh dokter penguji tersendiri/
team penguji kesehatan/ team khusus penguji kesehatan dengan hasil
baik dan masih berlaku
e. Surat pernyataan melaksanakan tugas.
3. Cara Pemeriksaan
Meneliti kebenaran data yang dilampirkan
Apabila data yang dilampirkan telah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan alasan keterlambatan bukan kesalahan yang

bersangkutan maka dapat dipertimbangkan pengangkatannya menjadi Pegawai
Negeri Sipil.
VI.

KENAIKAN PENGKAT PENGABDIAN
1. Kenaikan pangkat

pengabdian adalah kenaikan pangkat

yang diberikan pada

Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun yang akan berhenti
dengan hormat dengan hak pensiun .
2. Syarat Kenaikan pangkat Pengabdian:
a. Telah mencapai batas usia pensiun
b. Diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun
c. Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam Pangkat terakhir yang dimiliki
d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan tahun terakhir rata-rata bernilai
baik dengan catatan tidak ada unsur yang bernilai kurang
3. Kenaikan pangkat Pengabdian tidak terikat pada:
a. Jabatan
b. Ujian Dinas
c. Jenjang Kepangkatan
d. Pangkat Atasan langsungnya
e. Daftar urut kepangkatan
4. Kenaikan pangkat Pengabdian ditetapkan satu bulan sebelum Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hak pensiun.
VII.

PENUTUP
Apabila dalam melaksanakan petunjuk teknis ini dijumpai kesulitan supaya segera
menanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk
mendapat penyelesaian selanjutnya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 12 Desember 1994
KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

Ttd.

SOENARKO

