
PERSYARATAN DAN KETENTUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN DINAS DAN UJIAN 

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 

TAHUN 2020 

1. UJIAN DINAS  

a. Paling singkat telah 2 tahun memiliki pangkat : 

1. Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan  

2. Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II 

b. Tidak dalam keadaan :  

1. diberhentikan sementara; 

2. menerima uang tunggu; 

3. cuti diluar tanggungan negara; 

4. tidak sedang dalam proses pemeriksaan; atau 

5. menjalani hukuman disiplin tingkat ringan, sedang atau berat 

c. melengkapi dokumen administrasi sebagai berikut : 

1. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang; 

2. Fotokopi SK Jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang; 

3. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja tahun 2 (dua) tahun terakhir, dilegalisir oleh 

pejabat berwenang; dan  

4. Pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; 

2. UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH  

a. Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyeusian Ijazah adalah PNS dengan ketentuan 

sebagai berikut : 

 

1) Kategori Umum 

a. telah memperoleh ijazah sebelum pengangkatan CPNS 

b. memperoleh ijazah bukan karena diwajibkan melanjutkan studi oleh Pemerintah 

Kota dan memiliki izin belajar dari pejabat yang berwenang; 

2) Kategori Khusus 

a. memperoleh ijazah karena diwajibkan melanjutkan studi oleh Pemerintah Kota 

untuk memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar 

pada saat pengangkatan CPNS; dan 

b. telah memperoleh ijazah pada saat CPNS dan diangkat pada formasi jabatan 

fungsional namun ijazah dimaksud belum digunakan sebagai dasar pengangkatan 

CPNS. 

b. Untuk mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyeusian Ijazah bagi PNS dengan 

kategori umum atau kategori khusus adalah sebagai berikut : 

 

1) Pesyaratan Umum : 

1. tidak sedang dibebaskan /diberhentikan sementara dari jabatan 

2. tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin 

dan/atau pidana; 

3. tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat berat selama 4 (empat) tahun 

terakhir, hukuman tingkat sedang selama 2 (dua) tahun terakhir,  dan hukuman 

disiplin tingkat ringan selama 1 (satu) tahun terakhir. 

4. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar : 

LAMPIRAN I 



a) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Ijazah Paket B yang dikeluarkan oleh 

sekolah/lembaga pendidikan negeri atau swasta untuk ujian penyesuaian 

kenaikan pangkat tingkat I; 

b) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Ijazah Paket C atau Diploma II/Sarjana 

Muda, Akademi/Diploma III yang dikeluarkan oleh sekolah/lembaga 

pendidikan negeri atau swasta untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat 

tingkat II; 

c) Diploma IV atau Sarjana (S-1) yang dikeluarkan oleh sekolah/lembaga 

pendidikan negeri atau swasta untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat 

tingkat III.    

5. Memiliki Surat Izin Belajar atau Surat Keterangan yang fungsinya sama 

dengan Izin Belajar yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang bagi PNS 

yang memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi CPNS. 

6. Mendapat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan. 

2) Persyaratan Khusus 

1. bagi PNS Kategori Umum :  

1) Telah bekerja paling sedikit 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 

diangkat sebagai CPNS; 

2) Memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun di lingkungan 

Pemerintah Kota; 

3) Memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai Baik 

untuk setiap unsur dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan 

4) Memiliki pangkat golongan ruang terakhir: 

a) Juru Muda Tingkat I, I/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat 

Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Ijazah Paket B, 

untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I; 

b) Juru, I/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Ijazah Paket C, untuk ujian 

penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II; 

c) Pengatur Muda, II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat 

Belajar/Ijazah Diploma II, untuk ujian penyesuaian kenaikan pangkat 

tingkat II; 

d) Pengatur Muda Tingkat I, II/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat 

Belajar/Ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah  Diploma III, untuk 

ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat II 

e) Pengatur, II/c bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S-1), untuk ujian 

penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III; 



f) Penata Muda golongan ruang III/a bagi yang memiliki pendidikan 

Dokter, Apoteker, Magister/Pascasarjana (S-2), Profesi, atau 

pendidikan lain yang setara, untuk ujian penyesuian kenaikan pangkat 

tingkat III; dan 

g) Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b bagi yang memiliki 

Pendidikan Doktor (S-3), atau pendidikan lain yang setara, untuk ujian 

penyesuaian kenaikan pangkat tingkat III. 

5) Kualifikasi pendidikan sesuai formasi yang dibutuhkan di OPD/Unit 

Kerja yang bersangkutan; 

6) Telah melaksanakan tugas sesuai formasi yang dibutuhkan di OPD/Unit 

Kerja yang bersangkutan; 

7) ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang 

program studinya telah terakreditasi A atau B oleh Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga yang berwenang. 

Apabila Akreditasi belum tercantum di ijazah atau transkrip nilai maka 

wajib melampirkan Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang 

bersangkutan atau fotokopi Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh 

BAN PT (atau lembaga yang berwenang) atau Surat Keputusan yang 

dikeluarkan oleh BAN PT (atau lembaga yang berwenang); 

8) ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Swasta sebelum berlakunya 

akreditasi program studinya berstatus disamakan atau diakui; 

9) ijazah yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Luar Negeri, yang telah 

mendapat penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar 

Negeri Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pendidikan tinggi yang dibuktikan dengan fotokopi penyetaraan 

dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pendidikan tinggi yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;  

10) ijazah yang diperoleh dari SLTP/sederajat dan SLTA/sederajat. Untuk 

lulusan mulai Tahun 2005 akreditasi sekolah A atau B oleh Badan 

Akreditasi Sekolah (BAS) atau lembaga yang berwenang. Apabila 

Akreditasi belum tercantum di ijazah maka wajib melampirkan Surat 

Keterangan dari SLTP/sederajat dan SLTA/sederajat yang bersangkutan 

atau fotokopi Sertifikat Akreditasi yang dikeluarkan oleh BAS atau 

lembaga yang berwenang; 

2. bagi PNS Kategori Khusus:  

a) telah memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada Pemerintah 

Kota Yogyakarta; 



b) memiliki Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling rendah bernilai Baik 

untuk setiap unsur penilaian dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 

c) memiliki pangkat golongan ruang terakhir paling rendah Pengatur Muda, 

II/a.    

c. Melengkapi dokumen adminsitrasi sebagai berikut : 

a. Biodata peserta  

b. Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir oleh pejabat berwenang; 

c. Fotokopi SK PNS yang dilegalisir oleh pejabat berwenang; 

d. Fotokopi SK KP yang dilegalisir oleh pejabat berwenang; 

e. Fotokopi Surat Keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang 

f. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir yang dilegalisir oleh 

pejabat berwenang 

g. Fotokopi ijazah terakhir dan/atau transkip yang dilegalisir oleh pejabat yang 

berwenang 

h. Fotocopy Surat izin Belajar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang 

bagi PNS  yang memperoleh ijazah setelah diangkat menjadi CPNS 

i. Fotocopy Surat keterangan Belajar yang ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang bagi PNS  yang memiliki STTB<ijazah saat menjadi CPNS dengan 

ketentuan jangka waktu antara pengangkatan CPNS dengan dikeluarkannya ijazah 

tidak lebih dari 1 satu) tahun  

j. Surat pernyataan tidak pernah mendapat hukuman disiplin tingkat berat selama 8 

(delapan) tahun terakhir, hukuman tingkat sedang selama 4 (empat) tahun 

terakhir,  dan hukuman disiplin tingkat ringan selama 2 (dua) tahun terakhir, tidak 

sedang dalam proses pemeriksaan karena dugaan pelanggaran disiplin dan atau 

pidana, serta tidak sedang dibebaskan/diberhentikan sementara dari jabatan; 

k. Surat rekomendasi dari Kepala OPD yang bersangkutan  

l. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar 


