SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 98 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
DELEGASI WEWENANG
PEJABAT YANG
BERWENANG
1. Sekretaris Jenderal
(Pimpinan Tinggi Madya)

NO

JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG
DIDELEGASIKAN
a. Menandatangani surat menyurat kegiatan administrasi kepegawaian

BAGI PNS
GOL/RUANG

Kementerian

b. Menandatangani surat persetujuan pemberian cuti pegawai, kecuali
cuti di luar tanggungan negara bagi pejabat Pimpinan Tinggi Unit
Utama, Pemimpin PTN, Kopertis/Lembaga, dan Pimpinan Tinggi
Pratama ke bawah
2. Kepala Biro (Pimpinan
Tinggi Pratama)

a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah
b. Menetapkan keputusan:

Kementerian

II/d ke bawah

1. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri
dalam unit kerja
2. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan
perceraian atau beristri lebih dari satu
3. pemberhentian sementara dan pencabutannya
4. penyesuaian gaji pokok
5. Pemberian cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara bagi
Pejabat Administrator ke bawah dan PNS lainnya

c. Menandatangani:
1. surat keterangan:

DI LINGKUNGAN

IV/b ke bawah

II/d ke bawah

Masing-masing Biro
pada Sekretariat
Jenderal

NO

PEJABAT YANG
BERWENANG
Sekretaris Jenderal
(Pimpinan Tinggi Madya)

3. Sekretaris Inspektorat
Jenderal (Pimpinan Tinggi
Pratama)

JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG
DIDELEGASIKAN
Menandatangani
surat
menyurat kegiatan administrasi kepegawaian
a). atas gugatan
perceraian

BAGI PNS
GOL/RUANG

DI LINGKUNGAN

b). telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya
perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama
atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali
dari PNS yang menjadi janda/duda
2. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah
b. Menetapkan keputusan:
1. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri
dalam unit kerja
2. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan
perceraian atau beristri lebih dari satu
3. pemberhentian sementara dan pencabutannya

Inspektorat Jenderal
II/d ke bawah

4. penyesuaian gaji pokok
5. Pemberian cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara bagi
Pejabat Administrator ke bawah dan PNS lainnya
c. Menandatangani:

IV/b ke bawah

II/d ke bawah

1. surat keterangan:
a). atas gugatan perceraian
b). telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya
perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama
atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali
dari PNS yang menjadi janda/duda
2. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala

4. Sekretaris Direktorat
Jenderal (Pimpinan Tinggi
Pratama)

a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah
b. Menetapkan keputusan:

Masing-masing
Direktorat Jenderal
II/d ke bawah

Sekretaris Direktorat
PEJABAT YANG
NO Jenderal (Pimpinan Tinggi
BERWENANG
Pratama)
Sekretaris Jenderal
(Pimpinan Tinggi Madya)

JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG
DIDELEGASIKAN
Menandatangani
surat menyurat
kegiatan
kepegawaian
1. pemindahan untuk
kepentingan
dinas administrasi
atau permintaan
sendiri
dalam unit kerja
2. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan
perceraian atau beristri lebih dari satu
3. pemberhentian sementara dan pencabutannya

BAGI PNS
GOL/RUANG

DI LINGKUNGAN

4. penyesuaian gaji pokok
5. Pemberian cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara bagi
Pejabat Administrator ke bawah dan PNS lainnya
c. Menandatangani:

IV/b ke bawah

II/d ke bawah

1. surat keterangan:
a). atas gugatan perceraian
b). telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya
perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama
atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali
dari PNS yang menjadi janda/duda

5. Kepala Pusat

2. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan
pangkat penyesuaian ijazah
b. Menetapkan keputusan:
1. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri
dalam unit kerja
2. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan
perceraian atau beristri lebih dari satu

Masing-masing Pusat
II/d ke bawah

NO

PEJABAT YANG
BERWENANG
Sekretaris Jenderal
(Pimpinan Tinggi Madya)

JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG
DIDELEGASIKAN
Menandatangani
surat
menyurat
kegiatan
administrasi kepegawaian
3. pemberhentian
sementara
dan
pencabutannya
4. penyesuaian gaji pokok
5. Pemberian cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara bagi
Pejabat Administrator ke bawah dan PNS lainnya
c. Menandatangani:
1. surat keterangan:
a). atas gugatan perceraian
b). telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya
perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama
atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali
dari PNS yang menjadi janda/duda

6. Rektor/Direktur pada
perguruan tinggi negeri

7.

BAGI PNS
GOL/RUANG

IV/b ke bawah

II/d ke bawah

2. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
Menetapkan keputusan:
a. Pengangkatan pertama kali dosen dalam jabatan asisten ahli dan
lektor
b. Kenaikan jabatan dosen menjadi jabatan lektor
c. Pembebasan sementara dari tugas jabatan dan pengaktifan kembali
dari dan dalam jabatan asisten ahli dan lektor

Kepala Biro yang menangani a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan
kepegawaian pada
pangkat penyesuaian ijazah
b. Menetapkan keputusan:
perguruan tinggi negeri
1. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri
dalam unit kerja
2. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan
perceraian atau beristri lebih dari satu
3. pemberhentian sementara dan pencabutannya
4. penyesuaian gaji pokok

DI LINGKUNGAN

Masing-masing PTN

Masing-masing PTN
II/d ke bawah

NO

PEJABAT YANG
BERWENANG
Sekretaris Jenderal
(Pimpinan Tinggi Madya)

JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG
DIDELEGASIKAN
Menandatangani
surat
menyurat
administrasi
kepegawaian
5. Pemberian cuti,
kecuali
cuti dikegiatan
luar tanggungan
negara
bagi
Pejabat Administrator ke bawah dan PNS lainnya

c. Menandatangani:
1. surat keterangan:
a) atas gugatan perceraian
b) telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya
perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama
atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali
dari PNS yang menjadi janda/duda
2. surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
8. Koordinator pada Koordinasi Menetapkan keputusan:
a. Pengangkatan pertama kali dosen dalam jabatan asisten ahli dan
Perguruan Tinggi Swasta
lektor
b. Kenaikan jabatan dosen menjadi jabatan lektor
c. Pembebasan sementara dari tugas jabatan dan pengaktifan kembali
dari dan dalam jabatan asisten ahli dan lektor
9.

Sekretaris Pelaksana pada
a. Menyelenggarakan ujian dinas tingkat I dan II dan ujian kenaikan
Koordinasi Perguruan Tinggi
pangkat penyesuaian ijazah
Swasta di Koordinasi
b. Menetapkan keputusan:
Perguruan Tinggi Swasta
1. pemindahan untuk kepentingan dinas atau permintaan sendiri
dalam unit kerja
2. pemberian atau penolakan permintaan izin untuk melakukan
perceraian atau beristri lebih dari satu
3. pemberhentian sementara dan pencabutannya
4. penyesuaian gaji pokok
5. Pemberian cuti, kecuali cuti di luar tanggungan negara

c. Menandatangani:

BAGI PNS
GOL/RUANG

DI LINGKUNGAN

IV/b ke bawah
II/d ke bawah

Kopertis
II/d ke bawah

Administrator ke
bawah dan PNS
lainnya golongan
IV/b ke bawah

II/d ke bawah

NO

PEJABAT YANG
BERWENANG
Sekretaris Jenderal
(Pimpinan Tinggi Madya)

JENIS KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN YANG
DIDELEGASIKAN
Menandatangani
surat menyurat kegiatan administrasi kepegawaian
1.
surat keterangan:
a. atas gugatan perceraian
b. telah menerima laporan tertulis mengenai terjadinya
perceraian atau telah dilangsungkannya perkawinan pertama
atau perkawinan lebih dari seorang atau perkawinan kembali
dari PNS yang menjadi janda/duda
2.

BAGI PNS
GOL/RUANG

DI LINGKUNGAN

surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
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Telah diketahui dan disetujui oleh:

Kepala Biro SDM

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretaris Jenderal

