
 

 

INSTITUT SENI  INDONESIA SURAKARTA 

UNIT KEPEGAWAIAN 

NO. SOP : 

Tgl Ditetapkan : 

 

Tgl Revisi : 

 

STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGURUSAN PENSIUN TENAGA EDUKATIF DAN ADMINISTRASI 

 

1. Definisi 

Pensiun adalah jaminan hari tua sebagai balas jasa terhadap pegawai yang bersangkutan 

beserta keluarganya yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara, yang 

dimaksud dengan pensiunan Pegawai Negeri Sipil baik tenaga edukatif dan Administrasi 

di lingkungan ISI Surakarta yang telah memasuki batas usia pensiun yaitu 56 tahun bagi 

tenaga Admininistrasi, dan 65 tahun bagi tenaga dosen yang bergolongan III/c atau jabatan 

Lektor. Khusus untuk Guru Besar BUP dapat diperpanjang sampai dengan 70 tahun 

apabila jurusan yang bersangkutan masih membutuhkan karena mata kuliah yang diampu 

belum ada penggantinya.  

Pensiun ada 3 (tiga) macam  

a. Pensiun karna memasuki batas usia pesiun 

b. Pensiun karena meninggal dunia 

c. Pensiun karena sakit atau cacat permanen 
 

2. Dasar Hukum 

a. Undang-Undang No. 8 tahun 1974. 

b. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979. 

c. Surat Edaran Kepala BKN No. 04/SE/80 tahun 1980. 
 

3. Kelengkapan 

 Foto copy surat nikah 

 Foto copy KK 

 Foto copy SK CPNS 

 Foto copy SK PNS 

 Foto copy SK terakhir 

 Foto copy SK kenaikan berkala terakhir 

 Foto copy SKP 2 (dua) tahun terakhir 

 Foto copy KARPEG 

 Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin ringan/sedang/berat 

 Foto copy akte kelahiran anak 

 Pas foto 4 x 6 cm lima lembar 
 

4. Prosedur 

a. Subbag Kepegawaian memberitahuan kepada ybs bahwa saudara sudah masuki batas 

usia pensiun 

b. Menerima dan memeriksa berkas/dokumen kelengkapan pensiun 

c. Mengetik surat pengantar usulan pensiun  

d. Mengetik surat Pernyataan tidak dalam hukuman disiplin tingkat berat, ringan/sedang 

e. Mengecap berkas yang akan di legalisir 

f. Ka.Subbag Kepegawaian mengonsep surat pengantar usulan pensiun dan surat 

pernyataan lainya  

g. Ka. Subbag Kepegawaian melegalisir dokumen kelengkapan pensiun 

 



 

 

PENGURUSAN PENSIUN TENAGA EDUKATIF DAN ADMINISTRASI 

No Penanggung jawab Kegiatan Waktu 

1 Subbag. Kepegawaian  Mengetik surat pemberitahuan dan 

mendistribusi kepada yang bersangkutan  
1 jam 

 Menerima dan memeriksa  berkas 

kelengkapan dokumen usulan pensiun 

15 menit 

 Mengetik surat  Pengantar usulan pensiun 15 menit 

 Mengetik surat Pernyataan tidak dalam 

hukuman disiplin tingkat berat, 

ringan/sedang 

15 menit 

 Melegalisir berkas usulan pensiun 15 menit 

2 Ka. Bagian Keuangan 

dan Kepegawaian 
 Mengonsep dan memaraf  surat pengantar 

usulan pensiun 

15 menit 

 Mengonsep dan memaraf surat pernyataan 

dalam satu tahun terakhir tidak pernah 

dijatuhi hukuman disiplin tingkat 

ringan/sedang, 

15 menit 

 Mengonsep dan memaraf surat keterangan 

tidak sedang dalam kasus PP. No. 30 th 

1980 dan PP. No. 10 th 1983 

15 menit 

3 Ka. Biro Umum dan 

Keuangan 
 Memaraf surat pengantar usulan pensiun, 

Pernyataan dalam satu tahun terakhir tidak 

pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat 

ringan/sedang, dan surat keterangan tidak 

sedang dalam kasus PP. No. 30 th 1980 dan 

PP. No. 10 th 1983 

15 menit 

4 Wakil Rektor II  Menandatangani surat pengantar usulan 

pensiun, Pernyataan dalam satu tahun 

terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman 

disiplin tingkat ringan/sedang, dan surat 

keterangan tidak sedang dalam kasus PP. 

No. 30 th 1980 dan PP. No. 10 th 1983 

15 menit 

5 Kembali Subbag. 

Kepegawaian 
 Mengirim berkas usulan pensiun bagi PNS 

dosen   ke BKN Jogjakarta atau ke Jakarta 

1 hari 

 Menunggu  SK pensiun  dari BKN 

Jogyakarta atau dari Jakarta  

1 bulan 

 Mendistribusi SK pensiun  kepada yang 

bersangkutan 

1 jam 

 Arsip 5 menit 

SELESAI 



ALUR PENGURUSAN PENSIUN TENAGA EDUKATIF DAN ADMINISTRASI 

 

No 
Subbag. Kepegawaian Ka. Bag. Kepegawaian 

Ka. Biro Umum dan 
Keuangan 

Wakil Rektor II 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menerima 

dokumen 

mulai 

Ketik surat 

pengantar, 

surat 

pernyataan 

dan surat 

keterangan 

Memberitahu 

ke ybs 

 

Konsep surat 

pengantar, 

pernyataan, 

dan surat 

keterangan 

Mengecek  

Dokumen  

 

paraf surat 

pengantar dll 

 

ttd surat 

pengantar dll 

Mengirim ke 

BKN  

Distribusi ke 

ybs

 

selesai  



Alur Kenaikan Pangkat Tugas Belajar 
 

No Pelaksana Kegiatan Waktu 

1 Subbagian 
Kepegawaian 

Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen dari 
dosen yang sedang tugas belajar yang akan diusulkan 
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sesuai dengan 
PP 12 Tahun 2000 (tentang kenaikan pangkat tugas 
belajar) apabila belum lengkap dikembalikan ke ybs 

30 menit 

2 Subbagian 
Kepegawaian 

Mengetik konsep usulan kenaikan pangkat tugas 
belajar  

15 menit 

3 Ka. Subbag 
Kepegawaian 

Mengkonsep surat pengantar usulan kenaikan pangkat 
tugas belajar 

60 menit 

4 Ka.Bag. 
Kepegawaian 

Mengoreksi apabila masih salah dikembalikan ke 
Subbag Kepegawaian dan sebaliknya kalau sudah 
benar memberi parap. 

 ke Subbag Kepegawaian agar dibetulkan. 

15 menit 

5 Kepala Biro AUK Memeriksa surat pengantar kenaikan pangkat tugas 
belajar apabila sudah benar memberi parap dan 

sebaliknya kalau masih ada kesalahan dikembalikan 
ke Subbag Kepegawaian untuk dibetulkan 

15 menit 

6 
 

Pembantu Rektor II Menendatangai surat pengantar usulan kenaikan 
pangkat tugas belajar 

30 menit 

7 Subbag 
Kepegawaian 

Memberkasi kelengkapan dokumen usulan kenaikan 
pangkat tugas belajar 

3 hari 

8 Ka. Subbag. 
Kepegawaian 

Mengirim usulan kenaikan pangkat tugas belajar Gol. 
III/a – III/d ke BKN Jogjakarta, Gol. IV/a - ke Biro 
Kepegawaian  Kemendiknas di Jakarta. 

1 hari 

9  Menunggu hasil persetujuan SK Kenaikan Pangkat 
Tugas Belajar dari Biro Kepegawaian Jakarta sampai  
diterima ISI Surakarta 

6 bulan 

10 Subbagian 
Kepegawaian 

Mengetik konsep SK menduduki Jabatan dan 
melaksanakan tugas 

30  menit 

11 Ka. Subbag  Mengkonsep SK menduduki Jabatan dan 
melaksanakan tugas  

60 menit 

12 Ka. Bag Meneliti mengonsep SK menduduki Jabatan dan 
melaksanakan tugas apabila masih salah dikembalikan 
ke Subbag Kepegawaian dan sebaliknya kalau sudah 
benar memberi parap. 

15 menit 

13 Ka. Biro AUK, PR II Mengoreksi ulang apabila masih salah dikembalikan 
ke Subbag Kepegawaian dan sebaliknya kalau sudah 
benar memberi parap 

60 menit 

14 Rektor Menandatangani SK menduduki Jabatan dan 
melaksanakan tugas 

1 hari 

15 Subbag 
Kepegawaian 

Mendistribusi SK menduduki Jabatan dan 
melaksanakan tugas ke Fakultas, Kajur Kaprodi, 
semua unit kerja dan ke ybs,. 

1 hari 

16  Mengarsip SK menduduki Jabatan dan melaksanakan 
tugas kefile ybs. 

10 menit 

 SELESAI 

 
 


