PROSUDER DAN MEKANISME KENAIKAN PANGKAT
PEGAWAI NEGERI SIPIL
I.

SISTEM KENAIKAN PANGKAT
Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan
sistem kenaikan pangkat pilihan.

II.

MASA KENAIKAN PANGKAT
1. Ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun kecuali kenaikan
pangkat anumerta dan pengabdian.
2. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan
sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil.

III. JENIS KENAIKAN PANGKAT PNS DAN PERSARATAN ADMINISTRASI
A.
B.
C.
D.

Kenaikan
Kenaikan
Kenaikan
Kenaikan

pangkat
pangkat
pangkat
pangkat

reguler
pilihan
anumerta
pengabdian
A. KP REGULER

1. Diberikan kepada PNS yang :
a. Tidak menduduki jabatan yang struktural atau fungsional tertentu,
b. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan
struktural atau jabatan fungsional tertentu.
c. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan
tidak menduduki jabatan structural atau jabatan fungsional tertentu
(maksimal tiga kali)
2. Diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsung.
3. Dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila:
a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir.
b. Setiap unsure penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir.
4. KP Reguler diberikan sampai (sesuai STTB/Ijasah atau Diploma yang dimiliki),
sebagaimana dalam tabel dibawah ini:
STTB/IJAZAH/DIPLOMA









SD
SLTP
SLKTP
SLTA/SLKTA 3 dan 4 TH/D.I/D.II
SGPLB/D.III/SARMUD/AKADEMI/BAKALOREAT
SARJANA (S1)/D.IV
DOKTER/APOTEKER/MAGISTER(S2) ATAU IJAZAH
LAIN YANG SETARA
DOKTOR (S3)

SAMPAI
II/a
II/c
II/d
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b

KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT REGULER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Foto Copy sah Kartu Pegawai;
Foto Copy sah DP 3 (2 tahun terakhir);
Foto Copy sah DP 3 (2 tahun terakhir);
Foto Copy sah Keputusan KP terakhir;
Foto Copy sah STTB/Ijazah/Diploma bagi yang memperoleh peningkatan
pendidikan;
Surat Perintah Tugas Belajar (bagi yang Tugas Belajar);
Surat penugasan dpk/dpb diluar instansi induknya;
Surat Tanda Ujian Lulus Dinas (STLUD),bagi;
PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d Penata Tingkat
I golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih
tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan, diharuskan pula
lulus ujian dinas, kecuali ditentukan lain dalam PP No. 99 Tahun 2000
sebagaimana telah diubah dengan PP No.12 Tahun 2002.
UJIAN DINAS TERDIRI DARI

1.
2.

Ujian Dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur tingkat I
golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
Ujian Dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I
golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.
PNS YANG DIKECUALIKAN DARI UJIAN DINAS

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Akan diberikan KP karena telah menunjukan prestasi kerja luar biasa
baiknya;
Akan diberikan KP karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi
Negara;
Diberikan KP Pengabdian karena;
a. Meninggal dunia;
b. Mencapai batas usia pensiun;
c. Oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak
dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri;
Telah mengikuti dan lulus DIKLATPIM:
a. Sepada/Adum/Sepala/DiklatpimTk.IV (untuk Ujian DinasTk.I);
b. Sepada/Sepama/Diklatpim Tk.III (untuk Ujian Dinas Tk.II);
Telah memperoleh :
d. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV (untuk Ujian Dinas Tk.I);
e. Ijazah Dokter/Apoteker/Magister (S2) dan ijazah lain yang setara/Doktor
(S3) Untuk Ujian Dinas Tk.II
Menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.

B. KP PILIHAN

1. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN
STRUKTURAL
a) PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan pangkatnya masih 1 (satu)
tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu,
dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi ,apabila;
1. Telah satu tahun dalam pangkat terakhir;
2. Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan struktural yang
didudukinya (ketentuan dimaksud adalah dihitungs ejak ybs dilantik dalam
jabatan yang definitif, dan bersifat komulatif tetapi tidak berputus dalam
tingkat jabatan struktural yang sama);dan
3. Setiap unsur DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun
terakhir.
PNS yang di angkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih satu
tingkat di bawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang didudukinya,
tetapi telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki,
dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode KP setelah
pelantikan, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP 3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.(PP 12/2002)
Pengertian telah 4 tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki
adalah bahwa ybs pada saat dilantik telah 4 tahun atau lebih dalam pangkat
terakhir yang dimiliki, dengan demikian ybs dapat dinaikan pangkatnya tanpa
menunggu 1 tahun dalam jabatan struktural yang dimiliki.

(SuratKepala BKN No.K.26-12/V/132-7/99)
b) PNS yang di angkat dalam jabatan struktiral dan pangkatnya masih 1 tingkat
di bawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang didudukinya, dan
telah 3 tahun atau lebih tetapi belum 4 tahun dalam pangkat yang dimiliki
serta bersasarkan pendidikannya masih dimingkinkan untuk KP, maka pada
saat ybs telah 4 tahun dalam pangkat dapat dipertimbangkan KP nya tanpa
menunggu 1 tahun dalam jabatan, apabila nilai DP 3 tiap unsure sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. (Surat Kepala BKN No.K.26-

12/V.132-7/99)
PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai
jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang ditentukan untuk jabatan itu
dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
 Sekurang kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir,dan
 Setiap unsure penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai
baik dalam dua tahun terakhir.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI
1)
2)
3)
4)

Foto Copy sah DP 3 (2 th terakhir)
Foto Copy sah SK Pangkat terakhir;
Foto Copy sah SK Jabatan terakhir;
Foto Copy sah Berita Acara Pelantikan /Surat Pernyataan Pelantikan (SPP)/Surat
Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ)
5) Foto Copy sah STLUD yang KP KeGol IV/a (kecuali yang dikecualikan dari Ujian
Dinas)
6) DiklatpimTk.IV/III
7) Tidak melebihi pangkat atasan langsung.
ESELONERING DAN JENJANG JABATAN STRUKTURAL
ESELON DAN JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL

Menurut PP NO 100 Tahun 2000 JO PP NO 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS
dalam Jabatan Struktural (Ketentuan Pelaksanaan KepKa BKN No 13 Tahun 2002
Tgl 17-06-2002)

2.

NO

ESELON

1

I.a

2

I.b

3

II.a

4

II.b

5

III.a

6

III.b

7

IV.a

8

IV.b

9

V.b

JENJANG PANGKAT/GOL RUANG
TERENDAH

TERTINGGI

Pembina Utama Madya
(IV/d)
Pembina Utama Muda
(IV/c)
Pembina Utama Muda
(IV/c)
Pembina Tk.I
(IV/b)
Pembina
(IV/a)
PenataTk.I
(III/d)
Penata
(III/c)
Penata Muda Tk.I
(III/b)
Penatan Muda
(III/a)

Pembina Utama
(IV/e)
Pembina Utama
(IV/e)
Pembina Utama Madya
(IV/d)
Pembina Utama Muda
(IV/c)
Pembina TK.I
(IV/b)
Pembina
(IV/a)
PenataTk.I
(III/d)
Penata
(III/c)
Penata Muda Tk.I
(III/b)

KP PILIHAN YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu (termasuk yang sedang
dipekerjakan/diperbantukan diluar instansi induknya), dapat dinaikan pangkatnya
setingkat lebih tinggi, apabila:




Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
Telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam
2 (dua) tahun terakhir.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI
1) Foto Copy sah DP 3 (2th terakhir)
2) Foto Copy sah SK Pangkat terakhir;
3) Foto Copy sah SK Pengukuhan Jafung (bagi Widya iswara dan lainnya yang
setara);
4) Asli PAK bagi PNS yang menduduki Jafung tertentu.
3.

KP PILIHAN YANG MEMPEROLEH STTB/IJAZAH ATAU DIPLOMA
PNS yang memperoleh STTB/Ijazah, dapat dipertimbangkan kenaikan
pangkat(Penyesuaian ijazah) sesuai dengan STTB/Ijazah atau Diploma yang
diperoleh, setelah memenuhi syarat-syarat:
a)
b)
c)
d)
e)

4.

Diangkat
dalam
jabatan/diberi
tugas
yang
memerlukan
Pengetahuan/keahlain yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam
1 (satu) tahun terakhir;
Memenuhi angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan
fungsional tertentu; dan
Lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

KP PILIHAN BAGI PNS YANG TELAH MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR
DAN MEMPEROLEH IJAZAH ATAU DIPLOMA
PNS yang melaksanakan tugas belajar, apabila telah lulus dan memperoleh
STTB/Ijazah, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya sesuai dengan
STTB/Ijazah yang diperoleh, apabila sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun
dalam pangkat terakhir dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
KELENGKAPAN ADMINISTRASI KP PILIHAN 3 DAN 4 :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Foto Copy sah Kartu Pegawai (KARPEG)
Foto Copy sah DP 3 (1thn) terakhir;
Foto Copy sah Keputusan KP Terakhir;
Foto Copy sah STTB/Ijazah atau Diploma yang diperolehnya dan dilegalisir
oleh penjabat yang berwenang;
PAK asli bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu;
Foto Copy sah Keputusan/Perintah untuk tugas belajar (Bagi PNS yang tugas
belajar)
Surat Keterangan Pembina Penjabat Kepegawaian serendah-rendahnya
tentang uraian tugas yang dibebankan kepada PNS yang menduduki Jafung
tertentu dari Tugas Belajar;
Foto Copy sah Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
(STLUKP), kecuali PNS yang menduduki Jafung tertentu dan Tugas Belajar.

TABEL (Ijazah yang dihargai untuk penyesuaian ijazah)
STTB/IJAZAH ATAU DIPLOMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SLTP ATAU YANG SETINGKAT
SLTA/D.I/YANG SETINGKAT
SGPLB/D.II
SARMUD/AKADEMI/D.III
SARJANA (S1)/D.IV
DOKTER/APOTEKER/MAGISTER(S2) ATAU IJAZAH
LAIN YANG SETARA
7. DOKTOR (S3)
5.

DIHARGAI KE
GOLONGAN
I/c
II/a
II/b
II/c
III/a
III/b
III/c

KP PILIHAN BAGI PNS YANG DIPEKERJAKAN/DIPERBANTUKAN
PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya
dan diangkat dalam jabatan pimpinan,yang telah ditetapkan persamaan eselonnya
atau jabatan fungsional tertentu,dapat dinaikkan pangkatnya apabila:
a)
b)
c)

Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir;
Setiap unsur penilain prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir;
Hanya dapat diberikan KP sebanyak-banyaknya 3 kali, (kecuali yang dpk/dpb
pada lembaga pendidikan, sosial, kesehatan, dan Perusahaan Jawatan)

KELENGKAPAN ADMINISTRASI
1)
2)
3)
4)
5)
6)

6.

Foto Copy sah Kartu Pegawai (KARPEG)
Foto Copy sah DP 3(2thn) terakhir;
Foto Copy sah Keputusan KP Terakhir;
Foto Copy sah Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan;
Surat Penugasan dpk/dpb diluar instansi indunya;
Tembusan PAK yang ditandatangani asli oleh Penjabat Penilai PAK (bagi PNS
yang menduduki jafung tertentu)

KP PILIHAN PNS YANG MASIH MENUNJUKAN PRESTASI KERJA LUAR
BIASA BAIKNYA.
PNS yang menunjukan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun
terakhir,dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada
jenjang pangkal,apabila:
1)
2)
3)
4)

Sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam pangkat terakhir; dan
Setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir;
Tanpa terikat ketentuan Ujian Dinas;
Tidak dapat diberikan kepada PNS yang menjadi Penjabat Negara dan
diberhentikan dari jabatan organiknya;

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:


Prestasi kerja yang sangat menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam
lingkungan kerjanya,sehingga PNS ybs secara nyata menjadi teladan bagi
pegawai lainnya;



Dinyatakann dalam surat keputusan yang ditandatangani sendiri oleh Penjabat
Pembina Kepegawaian. (Untuk membantu Pejabat Pembina Kepegawaian
dibentuk Tim Penilai/BAPERJAKAT)

KELENGKAPAN ADMINISTRASI
1)
2)
3)
4)
5)
7.

Foto Copy sah Kartu Pegawai (KARPEG)
Foto Copy sah DP 3(1thn) terakhir;
Foto Copy sah Keputusan dalam pangkat Terakhir;
Foto Copy sah Keputusan dalam Jabatan Terakhir(apabila menduduki jabatan
struktural/fungsional tertentu);
Tembusan Keputusan yang ditandatangani asli oleh Penjabat Pembina
Kepegawaian tentang penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya.

KP PILIHAN YANG MENEMUKAN PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT
BAGI NEGARA.
PNS yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara,dinaikan
pangkatnya setingkat lebih tinggi:
1)
2)
3)
4)
5)

Tanpa terikat dengan jenjang pangkat;
Tanpa terikat pada jabatan dan ketentuan Ujian Dinas;
Pemberian KP dimaksudkan sebagai dorongan bagi PNS agar disamping
melaksanakan tugas pokok sehari-hari dengan sebaik-baiknya, juga berusaha
untuk menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
KP tersebut diberikan pada saat ybs telah 1 (satu) tahun dalam pangkat
prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
Kriterianya diatur dalam Keputusan Presiden No.61 Tahun 1981, dan
Peraturan Pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama Kepala BKN
dan Ketua LIPI No.15/SE/1982 dan No.704/KEP/J.10/1982 tanggal 27
Oktober 1982.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI
1)
2)
3)
4)
5)

8.

Foto Copy sah Kartu Pegawai (KARPEG)
Foto Copy sah DP 3 (1thn) terakhir;
Foto Copy sah Keputusan dalam pangkat Terakhir;
Foto Copy sah Keputusan dalam Jabatan Terakhir (apabila menduduki
jabatan struktural/fungsional tertentu);
Salinan Foto Copy sah keputusan tentang penemuan baru yang bermanfaat
bagi negara dari Badan/Lembaga yang ditetapkan oleh presiden.

KP PILIHAN BAGI PNS YANG DIANGKAT MENJADI PEJABAT NEGARA
a)

b)

PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan
organiknya, dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, tanpa terikat
dengan jenjang pangkat apabila sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun
dalam pangkat terakhir, dan setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1
tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
PNS yang diangkat menjadi pejabat negara tetapi tidak diberhentikan dari
jabatan organiknya, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan
jabatan organik yang didudukinya.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI
1)
2)
3)
4)

Salinan Foto Copy sah Kartu Pegawai (KARPEG)
Foto Copy sah DP 3(1thn) terakhir;
Salinan Foto Copy sah Keputusan dalam pangkat terakhir;
Salinan Foto Copy sah keputusan pemberhentian dari jabatn organik.
C. KP ANUMERTA

a)
b)
c)

d)

CPNS yang tewas diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang
bersangkutan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta;
Kenaikan pangkat anumerta harus diusahakan sebelum PNS yang
bersangkutan dimakamkan dan bibacakan pada saat pemakaman, untuk itu
ditetapkan SK sementara;
Apabila tempat kedudukan Pejabat pembina Kepegawain jauh sehingga tidak
memungkinkan pemberian kenaikan pangkat anumerta tepat pada waktunya,
maka Camat atau Pejabat Pemerintah setempat lainnya dapat menetapkan
keputusan sementara;
Keputusan sementara ditetapkan menjadi keputusan penjabat yang
berwenang secara definitif setelah mendapat pertimbangan teknis dari
BKN/Kanreg BKN.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI KP:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Salinan Foto Copy sah keputusan KP terakhir;
Berita acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian yang menyebabkan
ybs meninggal dunia;
Visum et repertum dari dokter;
Salinan Foto Copy sah surat penugasam, atau surat keterangan yang
menerangkan bahwa CPNS/PNS tersebut meninggal dunia dalam rangka
menjalankan tugas kedinasan;
Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada
pejabat pembina kepegawaian ybs tentang peristiwa yang mengakibatkan
CPNS/PNS ybs tewas,dan
Salinan Foto Copy sah Keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta.
D. KP PENGABDIAN

PNS yang meninggal dunia, cacat atau diberhentikan dengan hormat karena
mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian
setingkat lebih tinggi, apabila:
a)

Memiliki masa kerja selama
1) 30 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 bulan
dalam pangkat terakhir.
2) 20 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 tahun
dalam pangkat terakhir
3) 10 tahun secara terus-menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 tahun
dalam pangkat terakhir.

b)
c)
d)
e)
f)

g)

Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam
satu tahun terakhir;
Tidak Pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam satu
tahun terakhir
Kenaikan pangkat pengabdian diberikan satu bulan sebelum PNS yang
bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun;
Penetapan kenaikan pangkat pengabdian ditetapkan sekaligus dalam
keputusan pemberhentian dengan hak pensiun PNS yang bersangkutan;
PNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas tidak
dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat
pengabdian setingkat lebih tinggi terhitung mulai tanggal yang dinyatakan
cacat;
CPNS yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan
tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat
lebih tinggi terhitunng mulai tanggal 1 (satu) bulan yang bersangkutan
dinyatakan cacat. (Kelengkapan adm KP Pengabdian dapat dilihat pada
KEPKA,BKN NO.12 TH 2002).
PROSEDUR DAN MEKANISME KP PNS

PENGUSULAN, PENETAPAN DAN PENANDATANGANAN (PP 9 Tahun 2003 dan
Kep.Ka.BKN No.13 Tahun 2003 dipertegas oleh surat kepala BKN Nomor C.26-12/V.1298/99 tanggal 29-09-2003 tentang pejabat yang menandatangani usul nota
persetujuan/pertimbangan teknis KP PNSD untuk menjadi Pembina Golongan ruang
IV/a ke atas dan Usul Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNSD yang berpangkat
Pembina Utama Muda Golongan ruang IV/c ke atas) yaitu, penetapan Keputusan
KP, Penandatanganan Nota Usul/Nota Pertimbangan dan Pengantar Usul :
a) BUPATI/WALIKOTA mengusulkan KP PNSD di lingkungannya yang naik pangkat
ke gol.IV/c ke atas Kepala Presiden melalui Gubernur (Sebagai Wakil
Pemerintah)
- Nota Usul/Pertimbangan teknis ditandatangani oleh Bupati dan pengantar
usul ditandatangani serendah-rendahnya oleh Sekretariat Daerah Kab/Kota.
- Gubernur mengusulkan kepada Presiden RI dan tembusan disampaikan
kepada Kepala BKN Pusat.
- Presuden RI menetapkan keputusan kenaukan pangkat setelah mendapat
pertimbangan teknis dari kepala BKN Pusat.
b) BUPATI/WALIKOTA mengusulkan KP PNSD di lingkungannya yang naik pangkat
ke Gol/IV.a dan ke Gol.IV/b kepada Gubernur (sebagai wakil Pemerintah) Nota
Usul/Pertimbangan dan penetapan keputusan kenaikan pangkat:
- Nota Usul Pertimbangan Teknis ditandatangani oleh Sekretariat Daerah
Kab/Kota dan pengantar usul ditandatangani serendah-rendahnya oleh Eselon
II yang membidangi kepegawaian.
- Gubernur mengusulkan kepada Kepala Kanreg III BKN, setelah mendapat
pertimbangan
teknis
dari
kepala
Kanreg
III,
BKN
Gubernur
menetapkan/menandatangani naskah keputusan kenaikan pangkat dan
petikannya ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian (Kep Gub
No.857.2/Kep.59/Peg/2001 Tanggal 12-02-2001)

c) KEPALA DINAS/BADAN/LEMBAGA PROVINSI mengusulkan KP PNSD di
lingkungannya yang naik pangkat ke gol I/b sampai ke gol IV/e kepada Gubernur
berupa berkas kelengkapan administrasi kenaikan pangkat dan pengantar usul
secara kolektif dapat ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian yang
membidanginya. Tata cara pengusulan, penetapan, dan penandatanganan, yaitu
- Nota Usul dan pengantar usul Gol IV/c ke atas ditandatanganinya oleh
Sekretaris Daerah Jawa Barat (atas nama Gubernur) untuk diusulkan kepada
Presiden RI dan tembusannya disampaikan kepada kepala BKN pusat.
- Nota Usul dan pengantar usul Gol IV/a dan IV/b ditandatangani oleh Kepala
Biro Kepegawaian (atas nama Gubernur) diusulkan kepada Kepala Kanreg III
BKN, setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala Kanreg III BKN,
Gubernur menandatangani naskan keputusan kenaikan pangkat, dan
petikannya ditandatangani oleh kepala biro kepegawaian (Kep.Gub
No.875.2/Kep.59/Peg/2001 Tanggal 12-02-2001)
- Nota Usul dan pengantar usul Gol I/b sampai gol III/d ditandatangani oleh
kepala Bagian Mutasi Kepegawaian (atas nama gubernur) diusulkan kepada
Kepala Kanreg III BKN. Setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala
Kanreg III BKN. Sekretaris Daerah Provinsi (atas nama gubernur)
menandatangani naskah keputusan kenaikan pangkat, dan petikannya
ditandatangani oleh Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian. (Kep.Gub

No.875.2/Kep.59/Peg/2001 tanggal 12-02-2001)
d) Gubernur Mengusulkan KP Anumerta dan KP Pengabdian kepada Kepala BKN
Pusat/Kanreg III BKN, dan penetapan keputusannya oleh Kepala BKN
Pusat/Kanreg III BKN.

PELAKSANAAN
1. Perencanaan kegiatan KP (agar tepat waktu,tepat orang dan tepat gajinya) tidak
terlepas dari hasil evaluasi (kontrol/pengendalian) periode terdahulu dan jadwal
kenaikan pangkat;
2. Gubernur (Biro Kepegawaian) menerima usulan kenaikan pangkat dari Kepala
Dinas/Badan/Lembaga Provinsi dan dari (Bupati/Walikota yang akan naik
pangkat ke gol.IV/a ke atas)setiap periode 3 bulan sebelum tanggal satu April
dan Satu Oktober
3. Gubernur (Biro Kepegawaian) memproses berdasarkan prosedur ketentuan yang
berlaku:
a. Memeriksa/meneliti persyaratan kelengkapan administrasi;
b. Setelah diperiksa kemudian dituangkan dalam formulir (nominatif) bahan
sidang BAPERJAKAT (bagin kenaikan pangkat pilihan)
c. Setelah dituangkan dalan formulir (nominatif) bahan sidang BAPERJAKAT
kemudian diajukan ke sidang BAPERJAKAT untuk diberikan pertimbangan
dan dibuatkan berita acaranya;
d. Berita acara hasil sidang BAPERJAKAT dilaporkan ke gubernur;
e. Hasil sidang BAPERJAKAT ditindak lanjuti dengan penuangan ke dalam
formulir
Nota
Pertimbangan
(untuk
PNSD
dilingkungan
Dinas/Badan/Lembaga Provinsi)

f.
g.
h.

i.

j.
k.

l.
m.

Gubernur mengusulkan kenaikan pangkat PNSD Golongan ruang IV/c ke
atas kepala Presiden RI dan tembusannya kepada Kepala BKN pusat;
Presiden menetapkan keputusan kenaikan pangkat PNSD Golongan ruang
IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis dari kepala BKN pusat;
Gubernur mengusulkan kenaikan pangkat PNSD golongan ruang IV/b ke
bawah kepada Kepala Kanreg III BKN untuk mendapat pertimbangan
teknis. dalam pelaksanaan permrosesan, Gubernur (Biro Kepegawaian)
bekerjasama dengan Kanreg III BKN membentuk tim satu atap;
Gubernur menandatangani naskah keputusan kenaikan pangkat PNSD
Golongan ruang IV/b ke bawah setelah mendapat pertimbangan teknis dari
Kepala Kanreg III BKN;
Setelah surat naskah ditandatangani gubernur (pejabat yang berkuasa),
dibuatkan keputusan kenaikan pangkat;
Penyerahan petikan keputusan kenaikan pangkat diberikan kepada kepala
Dinas/Badan/Lembaga Provinsi dan kepala Bupati/Walikota yang naik
pangkat ke gol.IV/a ke bawah;
Biro Kepegawaian memberikan tembusan petikan kenaikan pangkat kepada
Biro Keuangan agar tepat waktu, tepat orang dan tepat gajinya;
Evaluasi.

