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Yogyakarta, 2'l Februari 2022

Kepada Yth.
Kepala Biro/Sekretaris DpRD/
lnspektur/Kepala Badan/paniradya
Pati/Kepala Dinas/Kepala Satuan polisi
Pamong Praja
di YOGYAKARTA

: Pencantuman gelar/peningkatan
pendidikan

Menindakranjuti suratxeparg_Kantor Regionar r Badan Kepegawaian Negaradi Yogvakarta No,nor 3482/sBtKr.KR.rtxu2o21-tanggai o Desembir 2or1 p;;;al
Layanan Pencantuman Gerar/peningkatan pendidikii u"ir"." ini rami samiiiianhal-hal sebagai berikut.
l Bagi PNS yang mendapatkan gerar merarui tugas berajarfizin berajar/keterangan

belajar dapat diberikan pencantuman getar apibira pangkat y"ng diritiri .".Li
^ l:lgrn pendidikan yang diperoteh berdisarkan p"r"turri yang Oerlafu. 

-----'
2 LNS. yang memitiki ijasah.Sarjana (S.lyDiptoma fV tO.fU-pangiai pengatur

Tingkat.l gorongan ruang ,/d dan maia k'erja pangkat terakhrr minimar s taiu;tbulan diusulkan pencantuman gelar sebe'ium di-usulkan kenaikan pr;gi"i;y;
menjadi Penata Muda golongan luang lll/a berdasarkan peraturan p"rrnirnginyang berlaku.

3' PNS sebagaimana tersebut daram angka 2, dibeoaskan dari Ujian Dinas atauUjian Kenaikan pangkat penyesuaiai t;asah pada saat diusulkan kenaikanpangkat dari Pengatur Tingkat r (il/d) gorongan ruang rud menlaoi eenaia rr,luia
. golon-gan ruang lll/a apabila sudah miriaapaitan penJantuman gelar.4. Kenaikan.pa.ngkat bagi pejabat fungsionif yrng'r"rf"roten [azJtr lebih tinggiagar terlebih dahulu diusulkan pencantrrn'an gelar sebelum Oilakuk"a-npenilaian/penetapan angka kredit.

Berdasarkan ketentuan lersebut dalam angka 1 s.d. 4 di atas maka dapat kamisampaikan bahwa:
1 Pencatttuman gelar akademiUpeningkatan pendidikan diberikan kepada:

a) PNS yang lurus program tugas be'iajar dan t"l"r' ."ny"[saikan pendidikannya.
b) PNS. .yang mendapat piogram izin berajar oin 

- 
teran 'r"nv"r"."i["n

pendidikannya.
c) CPNS yang tetah memitiki ijazah tebih tinggi yang dapat diakui sesuaiketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

-- ' "

Pencantuman gelar akademiUpeningkatan pendidikan dilakukan melalui
mekanisme:
a) Kenalkan pangkat PNS atau
b)P.engajuan pencantuman gelar akademilc/peringkatan pendidikan vano

disamp.aikan kepada KeFara Badan Kepegawdirn oierrt' or?-o"n lJl.i..it.v]
akan diteru_skan prosesnya kepada Kenala Kantor Regionaf t eXN Vogyltart-
3!-r_l:?:!r_ D"puti Bidang Mutasi Badan Kepegawiian Neg"r" 

".q. 

"D;"iiri
Hengadaan dan Kepangkatan Badan Kepegawaian Negara.
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3. Pencantuman gelar akademiUpeningkatan pendidikan dapat dia.iukan pada saat
Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan dalam pangkaUgolongan pJling rendah:
a)Juru (l/c), untuk jenjang SLTP Sederajat atau pangkat Juru Muda Tingkat I

golongan ruang l/b dan masa kerja pangkat terakhir minimal 3 tahun 6 bulan
sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi Juru golongan ruang l/c
berdasarkan peraturan yang berlaku

b) Pengatur Muda (ll/a), untuk.jenjang SLTA Sederajat atau pangkat Juru Tingkat
I gotongan ruang l/d dan masa kerja pangkat terakhir minimai 3 tahun 6 bulan
sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi pengatur Muda golongar.
ruang ll/a berdasarkan peraturan yang berlaku.

c) Penata Muda (lll/a), untuk Jenjang Sarjana (S.1)/Diploma lV (D.lV) atau
pangkat Pengatur Tingkat I golongan.ruang ll/d dan masa keria pangkat
terakhir minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya
menjadi Penata Muda golongan ruang lll/a berdasarkan peraturan ying Oertaiu.

d)Penata Muda Tingkat I (tttib), untuk jenjang Strata 2 (S.2) Sederajat atau
pangkat Penata Muda golongan ruang lll/a dan masa kerja pangkat terakhir
minimal 3 tahun 6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi
Penata Muda Tingkat I golongan ruang lll/b berdasarkan peraiuran ying
berlaku.

e) Penata (lll/c), untuk jenjang Strata 3 (S.3) Sederajat atau pangkat penata Muda
Tingkat I golongan ruang lll/b dan masa kerja pangkat terakhir minimar 3 tahun
6 bulan sebelum diusulkan kenaikan pangkatnya menjadi penata golongan
ruang lll/c berdasarkan peraturan yang berlaku.

4. Pengajuan pencantuman gelar akademildpeningkatan pendidikan bagt pNS
dengan ijasah Dalam Negeri, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
a)Surat Pengantar Penga,uan pencantuman Gelar AkidemiUpeningkatan

Pendidikan bagi PNS yang ditandatangani oleh Kepala OpD.
b) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir.
c) Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
d) Surat rugas Belajar/surat rjin Berajar/surat Keterangan yang terah disahkan,

bagi Pegawai Negeri Sipit yang telah memitiki ilasan yang tebih tinggi yang
dapat diakui sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan y"ng--b"it"fJ
pada saat yang bersangkutan diterima sebagai Calo; pegawai tteieri-Sipit.

e)ljasah dan Transkrip Nirai yang terah disahkan oteh pelabat yan! benarenangpada lnstitusi/Lembaga pendidikan terkait sesuai'ketentuan peraturai
perundang - undangan yang berlaku.

f) Dokumen yang menerangkan Status Akreditasi program Studi dengan
Akreditasi paling kurang B dari Lembaga yang berwenang atau sertifiliasi
Akreditasi Memenuhi Peringkat Akreditasi Baik sekali dari 

-Badan 
Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi.

5. Pengajuan pencantuman_ gelar akademiUpeningkatan pendidikan bagi pNS
dengan ijasah Luar Negeri, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
a)Surat Pengantar pengajuan pencantuman Gelar Akademik/peningkatan

Pendidikan bagi PNS yang ditandatangani oleh Kepala OpD.
b)Surat Keputusan Kenaikan pangkat terakhir.
c) Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
d)surat rugas Berajar/Surat Keterangan bagi pegawai Negeri sipir yang terah

memiliki ijasah yang rebih tinggi yang dapat diakui sesuai keientuan peiaturan
perundang-undangan yang berlaku pada saat yang bersangkutan diterima
sebagai CPNS.

e) ljasah dan Transkrip Nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang beMenang
pada 

. 
lnstitusi/Lembaga pendidikan terkait sesuai 

'ketentuai 
peraturai

perundang - undangan yang berlaku.
f) Surat _Keputusan penyetaraan ljasah Luar Negeri dari Kementerian yang

membidangi urusan pendidrkan yang telah diiahkan oleh pejabat iani
Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang_ undangan yanj berlaku. 

-

6. Proses pengusulan Pencantuman Gelar Akademik/peningkatan pendidikan bagi
Pegawai Negeri Sipil ditakukan dalam 2 (dua) periode sebigai berikut, '
a. Periode I pada butan April - Mei;
b. Periode ll pada bulan Oktober - November.



7. Dengan diterbitkannya surat edaran ini maka surat Gubernur Dly Nomor
80018779 tanggal 11 Juni 2020 perihal Mekanisme pengusulan peningkatan
Pendidikan dan Pencantuman Gelar pNS dalam Kepegarvaian dinyitakan
dicabut dan tidak berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

UBERNUR
YOGYAKARTA
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