SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGCI

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

14 r /

M/ KPr/20 r8

TENTANC

PEDOMAN MUTASI PINDAH PE.IABAT ADMINISTRASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGCI
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang

a. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dan memberikan
kepastia! mengenai syarat dan prosedur untuk penetapan
keputusan mutasi pindah bagi Pegawai Negeri Sipil yang
menduduki jabatan administrasi di lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pcrlu disusun Pedoman
Mutasi Pindah Pejabat Administrasi di Lingkungan Kementerian
Rfset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

b, bahwa berdasarkal pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Tekno)ogi,
dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Mutasi Pindah Pejabat
Administrasi di LinSkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi;
Mengingat

1. Undang-Uddang Nomor

5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Negara (l€mbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun

Sipil

20l4 Nomor

6, Tambahad Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor I I Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (l,cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 63, Tahbahan trmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037);
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3. Peraturan Presiden Nomor l3 Tehun 2015 tentang Xementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor l2l/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet
Kerja Periode Tahun 20la-2Olgi

5. PeratuEn Mcnteri Riset, Tcknolod, dan Pendidikan Tinggi Nomor
l5 Tahun 2015 tentang Organisasr dan Tata Kerja Kementerian
Risct, Teknologi, den Pcndidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
MEMUTUSTlAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN

TINGGI TENTANC PEDOMAN MUTASI PTNDAH PLIABAT
ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOCI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

KESATU

Menetapkan Pedoman Mutasi Pindah Pejabat Administrasi Di
Lingkungan Kementerian Risct, Teknolo8i, dan Pendidikan
TinSgi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

mempakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari KePutusan
Menteri ini.
KEDUA

Di Lingkungan
Kementelian Riset, Teknologi, da! Pendidikan Tin88i
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan
Pedoman Mutasi Pindah Pcjabat Administrasi

ecuan bagi pejabat yan8 berwenang memProses mutasi pindah
pegawai negeri sipil yan8 menduduki jabatan administrasi di

lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Ting8r.

-3KETIGA

Kepr.rtusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan-

Ditetapkan di Jakarta
pada ranggal 26 Juni 2018
MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIXAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

T'ID
MOHAMAD NASIR
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dan Organisasi
Teknologi, dan Pcndidikan Tinggi,
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I.

UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal I97 Peraturan Pemerintah Nomor

1l

Tahun

2017 tentang Manajcmen Pcgawai Negeri Sipil, tata cara pelaksanaan
mutasi diatur dcngan Peraturan Kepala Badan Kepcgawaian Negara.
Pemturan Kepala Badan KepeSawaian Negara tersebut sampai dengan saat

ini belum

ditetapkan. OIeh karena itu, untuk tertib administrasi
kepegawaian dan memberikan kepastian mcngenai syarat dan prosedur
untuk penetapan keputusan mutasi pindah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yanS menduduki jabatan administrasi di lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pcndidikan Tinggi (Kernenristekdikti), perlu diterbitkan
Pcdoman Mutasi Pindah Pejabat Administrasi di lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pcdoman Mutasi Pindah Pejabat Administrasi di

lingkungaD

Kemenristekdikti dimaksudkan sebaSai acuan baSi Pejabat yang berwenang
memproses mutasi pindah PNS yang menduduki jabatan administrasi

(administrator, pengawas, dan pelaksana) di lingkungan Kemcnristekdikti,
baik mutasi pindah dari luar Kemenristekdikti maupun Pindah ke Iuar
Kemenristekdikti serta mutasi pindah antar

unit kerja di

Iingkungan

Kemenristekdikti.
Pejabat Pengelola Kepegavraian dalam memproses mutasi pinda-h harus

oemperhatikan hal-hal sebagai berikutl
l PNS yang akan pindah dari luar Kemcnristekdikti ke xcmcnristekdikti'
dari Kcmcnristckdikti kc luar Kemenristekdikti, dan antar unit kerja di
lingkungan Kemenristekdikti tetap bekerja di instansi asal selama belum

ditetapkan keputusan mutasi dan penempatannya oleh pejabat yang
berwenang;

2. pejabat

di lingkungan Kemenristekdikti tidak

diperkenankan

mempekerjakan PNS yang akan pindah dari luar Kemenristekdikti ke

l(emenristekdikti selama belum ditetapkan keputusan mutasi dan
penempatannya oleh pejabat yang berwenang;

3.

PNS yang akan pindah ke

luar Kemenristekdikti lidak diperken;nkan
bekerja pada instansi yang dituju atau meningggalkan tugas di

Kemenristekdikti selama belum ditetapkan keputusan mutasinya oleh
pejabat yang berwenang di lingkungan instansi yang dituju; dan
4. pimpinan unit kerja asal wajib membedtahukan kepada PNS yang akan
pindah dan melarang yang bersangkutan untuk bekerja di instansi yang

dituju selama belum ditetapkan keputusan mutasinya oleh pejabat yang
berwenang di lingkungan instansi yang dituju.

II.

MUTASI P]NDAH DARI LUAR XEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDII(AN TINGGI

A.

PERSYARATAN:

l.
2.
3.

berstatus PNS:

berusia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia
pensiun;
mempercleh surat permohonan mutasi pindah PNS dari pimpinan
instansi atau pejabat yang berwenang di lingkun8an instansi asal
secara tertulis ditujukan kepada Menteri;

4.

melampirkan formasi jabatan sesuai dengan peta jabatan

pada !

instansi asal;

5.

memperoleh percetujuan (izin melepas) secara tertulis dari pimpinan
instansi atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansi asal;

6.

memperoleh persetujuan (izin menerima) secara tertulis dari Menteri
atau pejabat yan8 berwenang di lingkungan Kementeriao;

pernah dikenai hukuman pidana karena melakukao tindak
pidana kejahatan selama bekerja di instansi asal dan/atau sedang

7. tidak

dalam prcses perkara pidana karena diduga atau

8.

didakwa

melakukan tindak pidana kejahatan;
tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin di instansi
asal atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedanB atau
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berat atau sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau
banding administratif atas keputusan hukuman disiplin;

9. tidak

sedang delam masa wajib kerja atau ikatan dinas dengan

insEnsi asal atau instansi lain;
10. tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar atau izin
belajar;

ll.

memiliki masa kerja secara terus menerus di instansi asal paling
:.,) 'v\'
/ ,
t ' )
sedikit5(lima) tabun; I 'Ir'

I2. tidak tersangkut dengan utang piutang dengan instansi asal; dan
13. nilai setisp unsur penilaian Sasaran Kinerja Pe8ewai (SKP) 2 (dua)
tahun terakhir paling rendah bernilai baik.

B.

PEJABAT YANC BERWENANG

L

Pejabat yang berwenang untuk memberikan p€rsetujuan pindah (izin

menerima) PNS

dari luar

Kemen stekdikti

ke

Kcmenristekdikti

adalah:

a. Sekrctaris Jenderal bagi PNS yang berpangkat Pembina Ulama
Muda, golongan mang IV/c ke atas; dan

b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia bagi PNS yang berpangkat
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ke bawah

2.

Pejabat yang berwenang untuk menetapkan keputusan Penugasan dan

pcnempatan pertama kali PNS yang pindah da-ri luar Kemcnristekdikti
kc Kemcnristekdikti adalah:

a.

Sekretaris Jenderal untuk dan atas oama Mentcri bagi PNS yang
berpangkat Pembina Utama Muda, golongan rlrang IV/c ke atas;
dan

b.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia

untuk dafl atas narna Mcnteri

bagi mengenai PNS yang berpangkat Pembina Utaha Muda,
golongan ruang

C,

lv/b

ke barir'ah

PROSEDUR DAN MEKANISME

l.

2.

PNS yang bersangkutan mengajukan perrnohonan sccara tertulis
kepada pimpinan instansi asal untuk memperoleh persctujuan
pindah (izin melepas) ke Kemenristekdikti
Pimpinan instansi asal menerLlskan permohonan pindah PNs yanS

bersangkutan kepada Menteri cq
Kemenristckdikti dengan melampirkan:

Sekretaris

Jendcral

-4-

a.
b.
c.

surat permohonan PNS yang bersangkutan;
surat peEetujuan (izin melepas) dari pimpinan instansi asal atau
pejabat yang berwenairg di lingkungan instansi asal;
surat kelerangan tidak pernai dikenai hukuman disip)in tingkat
sedang atau berat yang ditandatangani pimpinan instansi asal

atau pejabat bawahannya dengan ketentuan paling

rendah

menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon ll);

d. surat pernyataan tidak pernah dikenai
c.

pidana pen_jara karena

melakukan tindak pidana kejahatan;
surat pernyataan tidak sedang dalam proses perkara pidana

karena disangka atau didalwa melakukan tindak pidana
kejahatan;

f. sural
g.
h.

pernyataan tidak sedang dalam proses upaya hukum
berupa keberatan atau banding administratif atas hukuman
disiplin yang dikenakan kepada PNS yang bersangkutan;
surat pernyataan tidak sedang dalam masa wajib kerja atau
ikatan dinas dengan instansi asal atau instansi lain;
surat pemyataan tidak sedang dalam status tugas belajar atau
izin belajar;

i.

fotokopi:

(1) Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang
dilegalisir;

(2) Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir;
(3) Ijazah temkhir yang dilegalisir; dan
(4) Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir.
3

Sekretaris Jenderal memberikan disposisi kepada pimpinan unit
kerja yang dituju dan Biro sumber Daya Manusia atas permohonan
pindah tersebut.

4

Kepala Biro Sumber Daya Manusia berdasarkan disposisi Sekr'etaris

Jendelal dafl r.asukan deri pimpinan unit kerja yang dituju
membuat pertimbangan teknis atas permohonan PNS yang
bcrsangkutan, sepanjang yang menyangkut mutasi PNS yang
mcrupakan kewenangan Sekretaris Jenderal.
5

Sekretaris Jenderal atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia
menerbitkan surat persetujuan {izin menerima) atau surat penolakan
atas permohonan yang bersangkutan sesuai dengan lingkup
kewenangan masin g-masing-
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6. Surat penolakan ditujukan dan

disampaikan kepada pimpinan

instansi asal dengan tembusan kcpada PNS yang bersangkutani

7. Apabila

permohonan yang bcrsangkutan disetujui, Sekretaris
Jenderal atau Kepala Biro Sumbcr Daya Manusia untuk dan atas
nama Menteri rnengusulkan pcnetapan keputusan mutssi PNS yang
bersangkutan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan
melampirkan semua dokumen pendukung.

8.

Berdasarkan keputusan mutasi Kepala Badan Kcpegawaian Negara,
Sekrctaris Jendcral atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk

dan atas nama Menteri menetapkan keputusan penugasan dan
penempatan pertama kali PNS yang bersangkutan sesuai dengan
kewenangan masing-masing dengan tembusan kepada:

a.
b.
c.
d.
9.

Kepala Badan Kepegawaian Negara;
Kepala Badan Kcpegawaian Ncgara Regional;

Kepala Kantor Pelayansn Perbcndalaraan Ncgara setcmpati dan
Pimpinan unit kerja asal.

Keputusan tersebut disampaikan kepada PNS yang bersangkutan
mclalui pimpinan instsnsi asal.

10. Berdasarkan keputusan Fnugasan dan penempatan pcrtarna kali
telsebut, pimpinan unit kerja yang dituju mcnclbitkan surat
pemanggilan PNS yang bersangkutan untuk melaksenakan tugas.

III.

MUTASI PINDAH KE LUAR KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINCGI

A. PERSYARATAN:

1
2.

berstatus PNS;

mengajukan permohonan pindah antar instansi secaG tertulis
kepada pimpinan instansi yang dituju melalui Menteri cq, Sekretaris
Jendcral;

3.

memperoleh p€rsctujuan (izin melepas) secara tertulis dari Mcnteri

yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau KePala Biro
Sumbe! Daya Manusia untuk dan atas nama Mentcri sesuai dengan
kewenangannya;

4.

memperoleh pcrsetujuan (izin mene
pimpinan instansi yang dituju;

ma) secara tertulis

dari
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5.

rnempertimbangkan formasi jabatan sesuai dengan peta jabatan
kcbutuhqn organisasi;

6.

tidak pernah dikenai hukuman pidans karena melakukan tindak
pidana kejaiatan selama bekerja di Kemenristekdikri dan/atau
sedang dalam proses perkare pidana karena diduga atau didakwa
melakukan tindak pidana kejahatan;

7. tidak

sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin di
Kemenristekdikti atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat atau scdang dalam proses upaya hukum
kebcratan atau banding administratif atas keputusan hukuman

disiplin;

8. tidak

scdang dalam masa wajib kerja atau ikatan dinas dcngan
Kemenristekdikti atau instansi lain:

9.

tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas bclajar atau
izin bclajar;

10. memiliki masa kerja secara terus menerus di Kcmenristekdikti
palinS scdikit 5 (lima) tahun; ?, , . I [\{ / ?h'- J
I l tidak tersangkut utang piutang dcngan Kemcnristekdikti; dan
12. nilai setiap unsur pcnilaian Sasaran Kincrja Pegawai (SKP) 2 (dua)
tahun teralhir paling rcndsh bemilai baik.

B. PE.'ABAT YANG BERWENANC
l Pejabat yang berwcnang untuk mchbcrikan persetujuan pindah (izin
mclepas) PNS dari Kemenristekdikti keluar Kemenristekdikti adalah:

a, Sekretaris Jenderal untuk daD atas nama Menteri baSi PNS yang
bcrpangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang

lv/c

ke atas;

dan

b.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk dan atas nama Menterr

bagi PNS yan8 berpangkat Pcrnbina Tingkat

I,

golongan ruang

IVlb ke bawah.
C. PROSEDUR DAN MEKANISME
1. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah kepada

pimpinan instansi yang dituju melalui Menteri cq. Sekretaris
Jenderal yang disampaikan secara berjenjanS.
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2.
3.

Atasan langsung pNS yang bersangkutan membuat pertimbangan
teknis atas permohonan tersebut dengan memperhatikan syaratsyarat pemindahan antar instansi dan kepentingan organisasi.
Apabila ada alasan untuk menolal<, atasan langsung terscbut
membuat penolakan secara tertulis dan disampaikan kcpada pNS

yang bersangkutan dengan tembusan kepada atasan yang lebih
tinggr.

4.

Apabila atasan langsung menilai permohonan yang bersangkutan
dapat disetujui, atasan langsung tersebut meneruskan permohonan
yang bersangkutan kcpada atasan yang lebih tinggi disertai dcngan
alasan dan pertimbangan p€rsctujuannya.

5.

Atasan yang lebih tinggi di lingkungan unit kerja asal melakukan
Iangkah dan tindakan seperti yang dilakukan pejabat bawahannya,

untuk

kemudian , disampaikan {diteruskan) kcpada Sekreraris

Jenderal atau Kepala Biro Suhber Daya Manusia

6.

dengan

mcmpelhatikan lin8kup kewenangan masing-masing.
Kepata Biro Sumber Daya Manusia bcrdasarkan disposisi Sekrcta_ris
Jcnderal membuat pertimbatrgan tekris untuk persctujuan atau
penolakan yang rnerupatan wewenang Sekretaiis Jcnderal dengan

rnemperhetilen syarat-syarat pindah antar instansi scna
kepentingan Kementerian.

7.

8.

Apabila permohonan tidal< disetujui, Sekretaris Jenderal atau Kepala
Biro Sumber Daya Manusia untuk dart atas nama Menteri membuat

surat penolakan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-reasing
dan menyampaikannya kepada pNS yang bersangkutan melalui
pimpinan unit kerja asal.
Apabila permohonan disetujui, Sekretar.is Jenderal atau Kepala Biro

Sumbcr Daya Manusia untuk dan atas nama Menteri membuat

9.

surat persetujuan (izin melepas).
Sckretaris Jenderal atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia sesuai

dengan lingkup kewenangan masing-masing

mcneruskan

pcrmohonan pindah PNS yang bersargkutan kepada pimpinan
instansi yang dituju dcngan melampirkan:
a. surat pcrnohonan pindah yang bersangkutan;
b. surat persetujuan (izin melepas) dari Menteri yang dalam hal ini
ditandatangani Sekretaris Jenderal atau Kepala Biro Sumber
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Daya Manusia sesuai dengan kewenangannya untuk dan atas
nama Menteri;

c.

surat pernyataan tidak pernah dikenai hukuman pidana;
d. surat pemyataan tidak sedang dalam proses perkara pidana;
e. surat pernyataan tidak pemah dikenai hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat;

f. surat

pernyataan tidak sedang dalam proses upaya hukum
berupa keberatan atau bandinB administratif atas hukuman
disiplin yang dikenalan kepada PNS yang bersangkutan;
g. surat pernyataan tidak sedang dalam proses penjdtuhan
hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang di lingkungan
Kemenristekdikti;
h. surat pernyataan tidak sedang dalam masa wajib kerja alau

i.

ikatan dinas dengan Kemenristekdikti atau instansi lain;
surat pernyataan tidak sedang menjalani atau melalsanakan
tugas belajar atau izin belajar;

j. surat pemyataan tidak terikat utang piutang

dengan

Kemenristekdikti;

k. fotokopi keputusan pengangkatan sebagai calon pegawai negeri
sipil (CPNS) dan keputusan dalam paflgkat terakhir yang
dilegalisir; dan

l.

fotokopi Sasa.ran Kinerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir
yang dilegalisir.

10. Apabila instansi yang

dituju ternyata menolak permohonan

PNS

yang bersangkutan, Sekretaris Jenderal atau Kepala Biro Sumber
Daya Manusia sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing
menyampaikan penolakan tersebut kepada PNS yang bersangkutan
melalui pimpinan unit keia asal.
11. Apabila instansi ysng dituju menyetujui permohonan pindah PNS

yang bersangkutan, pimpinan instensi tersebut

mengusulkan

penetapan keputusan pindah antar instansi PNS yang bersangkutan
kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.

keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara
teBebut, Sekretaris Jenderal atau Kepala Biro Sumber Daya
Menusia sesuai dengan Iingkup kewenangan mesing_masing

12. Berdasalkan

menyampaikan keputusan mutasi dari instansi yang dituju kepada

-9-

PNS yang bersangkutan melalui pimpinan

unit kerja asal untuk

dilaksanakan sebagaimana mestinya, denSan tembusan kepada:
a. Mente.i;

b. Inspektur Jendeml; dan

c.

Pimpinan unit kerja asal.

IV. MUTASI ANTAR UNIT KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDII(A,N TINGCI

A. PERSYARATAN:
1. berstatus PNS;

2.

mcngajukan permohonan pindah antar unit keda secara tertulis
kepada pihpinan unit kerja yang dituju melalui pimpinan unit kerja
asal;

3.

memp€roleh perc.tujuan (izin mclepas) secara tertulis dari pimpinan

unit keija esal atau pejabat yang berwenang di lingkunSan unit kerja
asal;

4.
5.
6.

memperoleh persetujuan (izin rnenerima) secara tertulis dari
pimpinan unit kerja yang dituju atau pejabat ya-ig berwenang di
lingkungan unit yang dituju;
tidal sedang dalam proses pelkara pidana karena diduga atau
didakwa melakukan tindak pidsna kejahatan;

tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatsn etau banding
administratif atas hukuman disiplin yang dikenEkan kepada PNS
yaog bcrsaflgkutan;

7. tidak

sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin

di unit

kcrja asal;

8,
9.

tidak sedang dalam masa wajib kerja atau ikatan dinas dengan unit
kerja asal atau unit kerja lain;
tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar ateu izin
belaja!;

lO. memiliki

masa kerja secara terus menerus di unit kerja asal paling

sedikit 5 (lima) tahun;

dan i,

| :

-t

11. nilai setiap unsu, penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2. (dua)
tahun tcrakhir paling rendah bcrnilai baik.

B, PEJABAT YANG BERWENANG

-

lo-

1. Pejabat yang berwenang untuk memberi persetujuan pindah (melepas
atau menerima) ahtar unit kerja di lingkungan Kemenristekdikti adalah
pimpinao unit kerja yang bersangkutan atau pejabat yang menerima
pendelegasian wewenang, yaitu:
a. Di lingkungan Unit Utama:
1, Sekretaris Jenderal atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

2. Direktur Jenderal atau

Sekretaris Direktorat Jenderal; dan

3. Inspektur Jenderal atau Sekretaris Inspektorat Jenderal.

b. Di lingkungan Perguruan Tinggi

Negeri: Pemimpin Perguruan Tinggi

Negeri.

Di lingkun8an

L€mbaga Lsyanan Pendidikan Tinggi Kepa]a
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau Sekretaris l-embaga
Layanan Pendidikan Tin8gi.

2. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pindah aritar unit
kerja ad6.lah:

a. Sekretaris Jenderal untuk dan atas narna Menteri bagi PNS yang
berpangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang lV/c kJ atas;
dan

b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk dan atas nalna Menteri
bag.i PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b
ke ba$ah.

C. PROSEDUR DAN MEXANISME

1,

PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah (izin
melepas) secara tertulis kepada pimpinan unit kerja asal melalui
atasan langsung.

2.

Atasan langsung memberi pertimbangan atas permohonan yang

bersangkutan dengan memperhatikan persyaratai dan
mempertimbangkan kebutuhan tenaga pada unit kerja , yang
dipimpinnya.

3, Apabila pertnohonan yang

bersangkutan

tidak

memenuhi

percyaratan dan/atau perpindahan yang bersangkutan dinilai akan
menimbulkan kekurangan tenaga, atasan langsung dapat meflolak
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permohonan yang bersangkutan tanpa perlu meneruskan lagi ke
atasan yanS lebih tinggi.

4.

Apabila permohonarn yang bercan8kutan memenuhi persyaratan dan
perpindahan yang bersangkutan dinilai tidak akan menimbulkan

kekurangan tenaga pada unit kerja yaDg dipimpinnya, atasan
)angsung meneauskan permohonan yang bercangkutan kepada
atasan yang lebih tinggi dengan menyebutkan alasan dan
pertimbangan persetujuannya sena dengan melampirkan surat
permohooan yang bersangkutan.

5.

Atasan yang lebih tinggi melakukan langkah dan tindakan serupa

seperti yang dilakukan pejabat bawahannya sampai akhirnya
disampaikao kepada pimpinan unit kerja asal sebagai pejabat yang
berwenang memberikan persetujuan pindah (izin melepas).

6.

unit ke.ja asal menolak atau menyetujui permohonan
pindah PNS yang bersangkutan dengan memperhatikan
Pimpinan

pertimbangan teknis dari pejabat bawahannya.

7.

Apabila permohonan yang bersangkutan ditolal, pimpinan unit kerja

asal membuat sumt penolakan dan disampaikan kepada'yang
bersangkutan melalui pejabat dibawahnya.

8.

Apabila permohonan yang bersangkutan disetujui, pimpinan unit
kerja asal membuat surat persetujuan pindah (izin melepas) dan
disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang dituju dengan
melampirkan seluruh kelengkapan berkas yang dipersyaratkan.

9. Pimpinan unit kerja yang dituju menerima atau

menolak

unit kerja lain, dengafl
memperhatikan pertimbangan teknis Pejabat bawahannya,
permohonan pindah PNS yang diajukan

kebutuhan tenaga pada unit kerjanya dan persyaratan Pindah antar
unit kerja.
10. Apabila permohonan yang bersangkutan ditolak, pimpinan unit kerja
yang dituju membuat surat peaolakan dan disamPaikan k9pada
pimpinan unit kerja asal dengan tembusan yang bersangkutan
11. Apabila permohonan yang bersangkutan disetujui, Pimpinan unit
kerja yang dituju membuat sural persetujuan pindah (izin menerima)
dan selanjutnya mengajukan usul penetapan pindah antar unit kerja
kepada Sekretaris Jenderal atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia

dengan memperhdtikal lingkup kewenangan masing_masing serta
melampirkan:

a. sutat permohonan pindah PNS yang bersangkutan;
b. surat persetujuan (izin melepas) dari unit kerja asal;
c, surat persetujuan (izin menerima) dari unit kerja yang dituju;
d. surat pernyataan tidak sedang dalam prcses upaya hukum
keberatan atau banding administmtif atas hukuman disiplin yang
dikenakan oleh pejabar yang berwenang di lingkungan

Kemenristekdikti;

e. surat pernyataan tidal<

sedang dalam proses penjatuhan
hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang di lingkungan
Kemenristekdikt;

f. surat pemyataafl tidak sedang dalam

proses perkara pidana

karena diduga atau didakwa melakukan tindak pidana kejahatan;

g. surat pernyataan tidak sedang

terikat wajib kerja atau ikatan

dinas;

h, surat
i.
j.

pernyataan tidak sedang menjalani atau melaksanakan
tugas belajar atau izin belajar;
fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipili (CPNS) dan keputusan delam pangkat terakhir yang
dilegalisir; dan
fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun
terakhir.

12. Kepsla Kepegawaian membuat pertimbangan teknis atas
permohonan pindah yang diajukan unit keda pengusul (unit kerja
yang dituju) sepanjang mengenai penetapan pindah yang merupakan

kewenangan Sekretaris Jenderal, dengan memperhatikan
persyaratalr pindah yang diteotukan dan pertimbangan organisasi
lainnya.

13. Apabila permohonan yang belsangkutan ditolak, Sekretaris Jenderal
atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia, membuat surat penolakan
dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja Pengusul (unit kerja
yang dituju) untuk selanjutnya diteruskan kePada PNS yang
bersahgkutan melalui pimpilan unit kerja asal.
14. Apabila permohonan yang bersangkutan disetujui, Sekretaris
Jenderal atau Kepala Biro Sumber Daya Manusia untuk dan atas
nama Menteri meherbitkan Surat Keputusan mutasi PNS yang
bersangkutan dan disamPaikan kepada Pimpinan unit kerja yang
dituju dengan tembusan kepada:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
8.

Menteri;

Inspektur Jenderal Kcmenterian;
Kepala BKN;
Kepala BKN RcSional;
Kepala KPPN setempat;

Pimpinan unit kcrja asal; dan
Pimpinan unit kerja yanS dituju.

15. Pimpinan unit kerja pcngusul (yang dituju) mcmbuat surat
penempatan atau penugasan dan surat pemanggilan untuk
mclaksanakan tuSas yant disampaikan kcpada PNS yang
bersangkutan mclalui pimpinan unit kerja asal.
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