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Berkenaan dengan Surat Edaran Kepala Biro Sumberdaya Manusia nornor 5A/?..A2/SE/ZA:p
tanggal 27 lum 2019 tentang Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kepend"idikan
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sehubungan dengan hal
tersebut kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Bagi PNS yang akan dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat regulerperiode 1 Oktober 2019,
kelengkapan berkas yang harus disampaikan untuk kenaikan pangkat reguler golongnan IV/b
ke bawah adalah SK CPNS dan PNS, SK kenaikan Pangkat Terakhir, SK p.nir3ur", lvlasa
Kerja apabila ada, SKP 2 (dua) tahun terakhir, dalam bentuk safi copydalam bentuk CD dan
hard capy. Semua berkas kelengkapan benryafotocory yangtelah dilegalisir oleh pejabat yang
berwenang di unit kerja.
Untuk usul kenaikan pangkat bagi PNS yang menduduki jabatan strultural, kelengkapan berkas
yang harus dilengkapi adalah SK CPNS dan PNS, SK kenaikan pangkat Terakhir, SK Jabaran,
Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan, Surat pernyataan
Melaksanakan Tugas, dan SKP 2 (dua) tahun terakftir, dalam bentuk soft catrrydalam bentuk
CD dan hard copy- Semua berkas kelengkapan be,rupafotacopy yang telah dilegalisir oleh
pejabat yang berwenang di unit kerja.
Untuk usul kenaikan pangkat penyesuaian rjazalu kelengkapan berkas yang harus dilengkapi
adalah SK CPNS dan PNS, SK kenaikan Pangkat Terakhir, SK Ijin Belajar / Tugas Belajar,
Sertifikat Ujian Penyesuaian liazat\Ijazahyangdiperoleh dari program studi teralaeditasi B,
asli Uraian Tugas jabatan lama dan baru yang ditandatangani oleh minimal pejabat eselon II,
dan SKP 2 {dua) tahun terakhir, dalam bentuk soy' copy dalambentuk CD dan hard copy. Semua
berkas kelengkapan berupa fuocopy yang telah dilegalisir oleh pejabet yaflg berwenang,
kecuali uraian tugas jabatan lama dan baru.
Untuk usul kenaikan pangkat otomatis dengan mencaatumkan / penambahaa gelar 51 atau 52,
tidak dapat diproses bersamaan dengan kenaikan pangkat otomatis, untuk itu diusulkan terlebih
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dahulu usul Pencantuman Gelar dengan kelengkapanberkas yaitu SI( pangkat terakfiil, ijwah,
SK Ijin Belajar / Tugas Belajar, surat tanda lulus sertifikat penambahan gelar I penyesuaian

iazah / uji kompetensi dengan pendidikaa yang dimitiki yang ditandatangani oleh pejabat
eselon tr dalam bentuk soft copy dalam bentuk CD dan hard eopy. Semuaberkas kelengkapan
berupafotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

Untuk selwuh berkas usulan kenaikan Fngkat priode t Oktober 2019 sudatr hanrs kami terima
palmg lambat 10 Agustus 2019.

Demikian penyampaian kami, abs prhatian dan kerjasamanya
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