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TENTANG:

MASA PERSIAPAN PENSIUN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1'1 Tahun 2017 Tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

17 Tahun 2020 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019

tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa Masa Bebas Tugas yang sekarang disebut dengan Masa Persiapan

Pensiun adalah masa pembebasan dari jabatan ASN yang akan mencapai

Batas Usia Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS

dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;

2. Untuk mengajukan permohonan Masa persiapan Pensiun, PNS harus

memenuhi persyaratan :

a. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan tidak

sedang menjalani hukuman disiplin baik tingkat sedang atau tingkat berat

b. Tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan tindak

pidana kejahatan

c. Telah menyelesaikan tugas pekerjaannya atau tidak terdapat kepentingan

dinas mendesak yang harus dilaksanakan.

3. Pengajuan permohonan Masa Persiapan Pensiun dilakukan secara hierarkis

dan kepala OPD meneruskan ke Bupati c.q. Kepala BKPP dengan dilengkapi :

a. Fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS

b. Fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir



c. Surat keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin

dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin baik tingkat sedang alau tingkat

berat

d. Surat keterangan tidak sedang dalam proses peradilan karena diduga melakukan

tindak pidana kejahatan

e. Surat keterangan telah menyelesaikan tugas pekerjaannya atau tidak terdapat

kepentingan dinas mendesak yang harus dilaksanakan.

4. Dalam memberikan persetujuan permohonan Masa Persiapan Pensiun, kepala

OPD agar mempertimbangkan kebutuhan PNS di lingkungannya untuk

meniamin kinerja organisasi berjalan tertib dan lancar.

5. Permohonan Masa Persiapan Pensiun dapat ditolak atau ditangguhkan

apabila terdapat alasan lain menurut pertimbangan bupati.

6. Agar diinformasikan kepada PNS di lingkungan instansi Saudara.
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Demikian untuk menjadikan perhatian sebagaimana mestinya.


