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SEKRETARIAT DAERAH 
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DUMAI 

Nomor 
La mpiran 
Perihal 

823/193WBKPSDM-MK 
1 (satu) rangkap 
Proses Kenaikan Pangkat PNS Kota Dumai 
Periode April Tahun 2020 

Dumai, II November 2019 

Kepada : 
Yth. 1. Inspektur; 

2. Asisten Administrasi; 
3. Sekretaris DPRD; 
4. Kepala Badan/Dinas; 
5. Sekretaris KPU; 
6. Direktur RSUD; 
7. Camat dan Lurah; 

di_ 
Dumai 

SURAT EDARAN 

Meneruskan Surat Kepala BKN Regional XII Nomor 06428/III/KR.XII/10-2019 
tanggal 24 Oktober 2019 perihal Penjadwalan dan Batas Waktu Pengusulan Kenaikan Pangkat 
Periode 1-4-2020 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Nomor 
800/BKD/3.1/XI/2019/4130 Hal Proses Kenaikan Pangkat Golongan IV PNS Kabupaten/Kota se 
Provinsi Riau Periode April 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di 

bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikkan 
pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila: 
a. Telah 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya dan telah 1 (satu) tahun dalam 

pangkat terakhir; atau, 
b. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir pada saat yang bersangkutan dilantik, 

walaupun belum 1 (satu) tahun dalam jabatan yang didudukinya. 
2. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang 

pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan tersebut, dapat dinaikkan pangkatnya 
setingkat lebih tinggi setelah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; 

3. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dapat dinaikkan pangkat setingkat 
lebih tinggi apabila: 
a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 
b. Telah memenuhi jumlah dan komposisi angka kredit yang disyaratkan; 
c. Periode Penilaian PAK minimal sampai dengan Desember 2019 dan telah dapat 

dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat; 
d. Telah memenuhi nilai minimal butir kegiatan pengembangan profesi bagi Jabatan 

Fungsional Tertentu (FT) yang mempersyaratkannya untuk kenaikan jabatan 
dan pangkat; 

e. Telah lulus Diklat/Sertifikasi Dasar bagi Jabatan Fungsional tertentu (JFT) yang 
mempersyaratkannya untuk pengangkatan pertama dalam jabatan; 

f. Telah lulus Diklat/Sertifikasi Penjenjangan bagi Jabatan Fungsional tertentu ()FT) 
yang mempersyaratkannya untuk kenailkan jabatan dan pangkat; 

g. Telah 	menerima 	keputusan 	terkait 	jabatan 	fungsional 	tertentu 
(Pengangkatan/Perpindahan/Kenaikan); 

h. Kenaikan pangkat dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat 
dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih 
dahulu. 

4. Bahwa proses Kenaikan Pangkat Reguler PNS untuk menjadi Pembina Tingkat I golongan 
ruang IV/b ke bawah untuk periode 1 April 2020 menggunakan mekanisme sesuai Peraturan 
Kepala BKN Nomor 25 Tahun 2013 Tanggal 31 Oktober 2013 tentang Pedoman Pemberian 
Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler PNS untuk menjadi Pembina Tk. I golongan 
ruang IV/b ke bawah. 

5. Bahwa kenaikan pangkat Reguler PNS Kota Dumai golongan I, II dan III untuk periode 
kepangkatan 1 April 2020 berdasarkan daftar nominatif BKN Regional XII dapat diunduh di 
htto:// bkpsd m .d uma ikota  .qo. id; 

6. Agar masing-masing OPD melalui pejabat pengelola Kepegawaian di lingkungan unit kerjanya 
untuk melalukan pemeriksaan terhadap isi daftar nominatif dimaksud dan apabila terdapat 
perbedaan data kepegawaian, agar melakukan perbaikan data yang tercantum dalam daftar 
nominatif; 
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7. Perbaikan daftar nominatif harus dilengkapi dengan data pendukung yang menyebabkan 
adanya perbedaan data antara daftar nominatif dengan kondisi sebenarnya, antara lain 
dengan melampirkan: 
a. Fotocopy sah Keputusan pengangkatan dalam jabatan, apabila telah diangkat dalam 

jabatan struktural atau fungsional tertentu. 
b. Fotocopy sah Keputusan pemberhentian apabila telah berhenti sebagai PNS. 
c. Fotocopy sah Keputusan kematian apabila telah meninggal dunia. 
d. Fotocopy sah Keputusan pindah instansi apabila telah pindah instansi. 
e. Fotocopy sah Keputusan pindah unit kerja apabila telah pindah unit kerja. 
f. Fotocopy sah Keputusan penjatuhan hukuman disiplin bila sedang menjalani hukuman 

disiplin yang mengakibatkan PNS yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan 
kenaikan pangkatnya. 

g. Fotocopy sah Keputusan pemberhentian sementara apabila sedang menjalani 
pemberhentian sementara. 

h. Fotocopy sah penilaian prestasi kerja apabila terdapat unsur penilaian prestasi kerja atau 
SKP yang bernilai cukup/sedang/kurang/buruk. 

i. Fotocopy sah ijazah atau STTB bila telah memperoleh ijazah atau STTB. 
j. Fotocopy sah Keputusan kenaikan pangkat yang lebih tinggi apabila telah naik pangkat 

yang lebih tinggi. 
8. Kenaikan Pangkat Reguler diberikan kepada PNS apabila: 

a. Tidak melampaui pangkat atasan langsung. 
b. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir. 
c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja/sasaran kerja pegawai (SKP) sekurang-kurangnya 

bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; 
d. Belum diangkat dalam atau tidak pada jabatan fungsional tertentu. 

9. Apabila dalam daftar nominatif yang dikirim ternyata masih belum memuat data PNS yang 
dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat regulernya, agar dibuat dalam daftar usulan 
terpisah dengan data sebagaimana daftar nominatif (listing data elektronik), dengan 
melampirkan data pendukung seperti : fotocopy SK CPNS, fotocopy SK pengangkatan PNS, 
fotocopy SK pangkat terakhir dan fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir (dalam ukuran 
kertas A4); 

10. Proses pengusulan kenaikan pangkat PNS Kota Dumai golongan I, II, III dan IV untuk 
periode kepangkatan 1 April 2020, paling akhir diterima pada tanggal 13 Desember 2019 
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai secara 
kolektif dan i masing-masing OPD; 

11. Bagi PNS yang diusulkan untuk kenaikan pangkat harus melampirkan check list 
persyaratan kenaikan pangkat tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap sebagai bukti bagi 
petugas penerima/pemeriksa berkas dan yang bersangkutan; 

12. Kelalaian/keterlambatan dalam hal pengiriman berkas dan atau disampaikan setelah batas 
akhir akan dikembalikan dan dapat diusulkan untuk kenaikan pangkat periode berikutnya; 

13. Agar menginformasikan Surat Edaran ini kepada seluruh PNS di OPD Saudara (sampai 
dengan unit pelaksana teknis terendah); 

14. Hal-hal lain yang dalam pelaksanaannya dirasakan masih kurang jelas, dapat ditanyakan 
secara langsung pada Bidang Mutasi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Dumai; 

15. Ketentuan Lain 
a. Usulan diproses melalui SAPK; 
b. Semua berkas dibuat dalam: 

Rangkap 2 (dua) (1 Ash i + 1 Fotocopy) bagi kenaikan pangkat ke golongan IV; 
Rangkap 1 (satu) bagi kenaikan pangkat pilihan; 
Rangkap 1 (satu) bagi kenaikan pangkat regular. 

c. Berkas usulan harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 
d. Surat pengantar yang diusulkan diserahkan secara kolektif; 
e. Ash i PAK dimasukkan kedalam berkas yang sama dan diberi tanda; 
f. Lampirkan Nota Dinas Penempatan pada Unit Kerja 

Tembusan: 
1. Walikota Dumai sebagai laporan; 

2. Inspektur. 
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