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Yth.
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Dosen PNS diperbantukan
Pegawai Negeri Sipil Tenaga Administrasi

di lingkungan Kopertis Wilayah

II

dengan percepatan proses penyelesaian usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri
Sipil periodr
lerke13an
1 April 2018, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikui:

1.

2'
3'

Untuk memperlancar pelayanan administrasi kenaikan pangkat bagi pegawai Negeri Sipil
d
lingkungan Kopertis Wilayah lI, agar usul kenaitcan pangt at Pelawai Negeri -Sipil
,."u.,
regular untuk periode 1 April 2018 dapat diajukan ke fopertis Wilayah II dengan
melengkap:
persyaratan yang telah ditentukan sebanyak tiga rangkap antaralain :
a. Fotokopi SK CPNS yang sudah dilegalisir;
b. Fotokopi SK PNS yang sudah dilegalisir;
c. Fotokopi KARPEG dan Konversi NIp yang sudah dilegalisir;
d. AsIi SK JJA dan PAK terakhir bagi yang belum dipergunakan
untuk pangkat
terlkhir (Fotokopi SK Jenjang Jabatan dan Peniataian Anft<a Kredit terakhir yang
J
ludah dilegalisir jika jenjang tersebut sudah dipergunakan pada pangkat terakhir);
e. Fotokopi SKP 2016 dan20l7 yang sudah dilegalisir;
f. Fotokopi SK Gaji Berkala terakhir yang sudahdilegalisir;
o Fotokopi ljazah dan Transkrip
b.
Nilai Pendidikan terakhir yang sudah dilegalisir;
h. Fotokopi SK Tugas Belajar pendidikan terakhir yang -sudah
dilelalisir jika belum
digunakan pada pangkat terakhir;
i' Fotokopi SK Pembebasan Tugas Sementara pendidikan terakhir yang sudah dilegalisir jika
belum digunakan pada pangkat terakhir;
j' Fotokopi SK Pengaktifan kembali dari tugas belajar pendidikan terakhir yang sudah
dilegalisir jika belum digunakan pada pangkat terakhir.
Ba]as akhir pengusulan k6 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi oleh Kopertis
Wilayah II adalah tanggal 25 lanuari2018, untuk itu berkas usulan sudah harus
kami terima
paling lambat tanggal 10 Januari 2018 (contact person Echa 082281270610);
Usul pangkatyang kami terima melampaui batas waktu yang ditentukan pada
angka 2 akan
diproses pada periode Oktober 20lg;

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.
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