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8238686_ta!ggal 2 November 2015 perihal Batas waktu penerimaan usul kenaikan
pangkat PNS, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian khususnyi
ketepatan waktu dalam penyelesaian surat Keputuian t<enaitin pangkat pNSb,
dengan ini kamisampaikan hal-halsebagai berikui :

1. Berkas usul kenaikan pangkat disampaikan kepada Bupati Kulon progo c.q.
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon progo, Jl, p'erwakilan No, iwatei
Kulon Progo telp. 7fiA17.

4.

Batas waktu berkas usul kenaikan pangkat diterima BKD Kabupaten Kulon progo 
:

a. untuk PNSD Jabatan struktural (JS) dan Jabatan Fungsional Umum (JFU)
paling lambat tanggal 2A Januari 2016,

b. untuk PNSD Jabatan Fungsionar Tertentu (JFT) paling lambat tanggal 30
Januari 2016.

c. Apabila berkas usul kami terima melebihi batas waktu tersebut, maka
kenaikan pangkat. yang bersangkutan akan dipertimbangkan pada periode
kenaikan pangkat berikutnya.

Berkas persyaratan usul kenaikan pangkat sudah lengkap sesuai ketentuan,
disusun dan diverifikasi oleh SKPD serta dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,

Jumlah berkas:

3 usul kenaikan pangkat gotongan lil/d ke bawah dibuat 2 (dua) bendel.
b, usul kenaikan pangkat gotongan lvta-rvh dibuat dalam 3 (tiga) bendet.
c. usul kenaikan pangkat golongan lV/c ke atas dibuat 4 (empatfbendel.

Bagi PNSD JFT yang diusulkan kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan setingkat
lebih tinggi agar terlebih dahulu diusulkan Kenaikan JabatanlRtln Jenjang daiam
berkas tercendiri, paling lambat tanggal 15 Januari 2016.



6. Bagi PNS JFT Guru harus merampirkan pAK minimal 3, yaitu pAK lama, pAK
yang telah disesuaikan (lnpassing pAK), dan pAK Baru (pAK sesuai dengan
Permenpan nomor 16 tahun 2009).

7. Bagi PNS pemangku Jabatan Fungsional Tertentu yang dijatuhi hukuman disiplin
tingkat sedang atau berat, cuti di ruar tanggungan Negira (OLTN) dan tugas
belajar lebih dari 6 (enam) bulan, serta JFT yang telah 5' (lima) tahun Jari
jabatan/pangkat terakhir belum bisa mengumpulkin angka kredii untuk naik
pangkat setingkat lebih tinggi (kecuali guru) harus dibebiskan sementara oleh
pejabat yang beruenang,

8. Bagi PNSD yang mengalami promosi/mutasi jabatan ketika dalam proses usul
kenaikan pangkat, agar sesegera mungkin menghubungi suu Bidang
Kepangkatan BKD Kabupaten Kuron progo dengan membawa-bukti pendukun[
yang diperlukan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan agar segera ditindaklanjuti
sebagaimana mestinya.

Utamb Muda, lV/c
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