
SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2019 

TENTANG

TATA KERJA TIM PENILAI, TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT, DAN 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL 

ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa u n tu k  pengembangan kinerja, pengelolaan karier

dan  pengembangan profesionalisme Adm inistrator 

D atabase K ependudukan, perlu  m engatur Tata Kerja Tim 

Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit, dan 

Pengembangan Kompetensi Jab a tan  Fungsional 

Adm inistrator D atabase Kependudukan;

b. bahwa berdasarkan  pertim bangan sebagaim ana

dim aksud dalam  hu ru f  a, perlu  m enetapkan  Peratu ran  

Menteri Dalam Negeri ten tang  Tata Kerja Tim Penilai, 

Tata Cara Penilaian Angka Kredit, dan  Pengembangan 

Kompetensi Jaba tan  Fungsional Adm inistrator D atabase 

Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ten tang

Adm inistrasi K ependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun  2006 nomor 124, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) 

sebagaim ana telah d iubah  dengan Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun  2013 ten tang  Perubahan a tas Undang-
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Undang Nomor 23 Tahun 2006 ten tang  Adm inistrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 ten tang  

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten tang  Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494);

4. Peratu ran  Presiden Nomor 11 T ahun  2015 ten tang

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2015 Nomor 12);

5. Peratu ran  Menteri Pendayagunaan A paratu r Negara dan

Reformasi B irokrasi Nomor 35 Tahun 2017 ten tang

Jaba tan  Fungsional Adm inistrator D atabase 

K ependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1833);

6. Peratu ran  Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018

ten tang  Sistem  Pengembangan Sumber Daya M anusia 

A paratu r Berbasis Kompetensi di L ingkungan

Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA

KERJA TIM PENILAI, TATA CARA PENILAIAN ANGKA KREDIT,

DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL

ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN.
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BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peratu ran  Menteri ini yang d im aksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selan ju tnya d isingkat PNS 

adalah  warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

terten tu , d iangkat sebagai pegawai apa ra tu r sipil negara 

secara tetap  oleh pejabat pembina kepegawaian u n tu k  

m enduduk i jaba tan  pemerin tahan.

2. Pejabat Yang Berwenang adalah  pejabat yang mempunyai 

kewenangan m elaksanakan  proses pengangkatan, 

pem indahan, dan pemberhentian  PNS sesuai dengan 

ke ten tuan  pera tu ran  perundang-undangan.

3. Jab a tan  Fungsional adalah  sekelompok jaba tan  yang 

berisi fungsi dan tugas berka itan  dengan pelayanan 

fungsional yang berdasarkan  pada keahlian dan 

keterampilan terten tu .

4. Jab a tan  Fungsional Adm inistrator D atabase

Kependudukan yang se lan ju tnya d isingkat Jaba tan  

Fungsional ADB Kependudukan adalah  jaba tan  yang 

mempunyai ruang  lingkup, tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak  u n tu k  mengelola database 

kependudukan , ja ringan  komunikasi da ta  

kependudukan , aplikasi sistem  informasi adm in istrasi 

kependudukan  dan Data Warehouse.

5. Pejabat Fungsional Adm inistrator D atabase

Kependudukan yang se lan ju tnya d isingkat ADB 

K ependudukan adalah  PNS yang d iberikan tugas dan 

tanggung jawab, wewenang dan hak  u n tu k  

m elaksanakan  pengelolaan database kependudukan , 

ja ringan  komunikasi da ta  kependudukan , aplikasi sistem  

informasi adm in istrasi kependudukan  dan Data

Warehouse.

6. Sistem  Informasi Adm inistrasi K ependudukan yang 

se lan ju tnya d isingkat SIAK adalah  sistem  informasi yang 

m em anfaatkan teknologi informasi dan  komunikasi
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un tu k  mem fasilitasi pengelolaan informasi adm in istrasi 

kependudukan  di tingkat penyelenggara dan  instansi 

pe laksana sebagai sa tu  kesatuan .

7. Menteri adalah  menteri yang menyelenggarakan u ru san  

pem erin tahan dalam  negeri.

8. Adm inistrasi K ependudukan adalah  rangkaian  kegiatan 

penataan  dan penertiban  dalam  penerb itan  dokumen dan 

da ta  kependudukan  melalui pendaftaran  penduduk , 

penca ta tan  sipil, pengelolaan informasi adm in istrasi 

kependudukan  serta  pendayagunaan hasilnya u n tu k  

pelayanan publik  dan pem bangunan sektor lain.

9. D atabase adalah  kum pu lan  berbagai jen is da ta  

kependudukan  yang tersim pan secara sistematik  

te rs tru k tu r dan saling berhubungan  dengan 

menggunakan perangkat lunak , perangkat keras dan 

jaringan  komunikasi data.

10. Data Warehouse adalah  sua tu  sistem  komputer u n tu k  

m engarsipkan, m elakukan query yang kompleks dan 

menganalisis da ta  h istoris adm in istrasi kependudukan  

secara periodik tanpa  membebani SIAK.

11. D inas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil Provinsi yang 

se lan ju tnya d isebut D isdukcapil Provinsi adalah  

perangkat daerah  provinsi yang membidangi u ru san  

Adm inistrasi K ependudukan.

12. D inas Kependudukan dan Pencatatan  Sipil 

K abupaten /K ota yang se lan ju tnya d isebu t D isdukcapil 

K abupaten /  Kota adalah  perangkat daerah  

k abupa ten /ko ta  yang bertanggung jawab dan berwenang 

m elaksanakan  pelayanan dalam  u ru san  Adm inistrasi 

K ependudukan .

13. Sasaran  Kerja Pegawai yang se lan ju tnya d isingkat SKP 

adalah  rencana kerja dan target yang akan  dicapai oleh 

seorang PNS.

14. Angka Kredit adalah  nilai dari tiap bu tir  kegiatan dan 

a tau  akum ulasi nilai bu tir-bu tir kegiatan yang ha rus 

dicapai oleh ADB Kependudukan dalam  rangka 

pem binaan karier yang bersangku tan .
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15. Angka Kredit Kumulatif adalah  akum ulasi nilai Angka 

Kredit m inimal yang ha ru s dicapai oleh ADB 

Kependudukan sebagai sa lah  sa tu  syarat kenaikan 

pangkat dan jaba tan .

16. Penetapan Angka Kredit yang se lan ju tnya d isingkat PAK 

adalah  penila ian akum ulasi nilai Angka Kredit m inimal 

yang ha ru s dicapai oleh ADB Kependudukan sebagai 

sa lah  sa tu  syarat kenaikan pangkat dan jaba tan .

17. Daftar U sulan Penetapan Angka Kredit yang se lan ju tnya 

d isingkat DUPAK adalah  formulir yang berisi keterangan 

perorangan dan bu tir  kegiatan yang dinilai dan  ha rus 

diisi oleh ADB Kependudukan.

18. Tim Penilai Jab a tan  Fungsional ADB Kependudukan yang 

se lan ju tnya d isebut Tim Penilai adalah  tim  yang d ibentuk  

dan d ite tapkan oleh Pejabat Yang Berwenang dan 

bertugas u n tu k  menilai k inerja ADB Kependudukan.

BAB II

TATA KERJA TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN

ANGKA KREDIT

Pasal 2

Pejabat Yang Berwenang m embentuk  Tim Penilai u n tu k

m elakukan penilaian k inerja Jab a tan  Fungsional ADB

Kependudukan.

Pasal 3

(1) Tim Penilai terdiri dari:

a. Tim Penilai pusat;

b. Tim Penilai instansi; dan

c. Tim Penilai k abupaten /ko ta .

(2) Tim Penilai p u sa t sebagaim ana d im aksud pada ayat (1)

h u ru f  a, m elakukan penila ian terhadap  ADB

Kependudukan ahli madya di kementerian, pemerin tah 

daerah  provinsi, dan  pemerin tah daerah  kabupaten /ko ta .

(3) Tim Penilai instansi sebagaim ana d im aksud pada ayat (1)

hu ru f  b, m elakukan penila ian terhadap  ADB
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Kependudukan ahli pertam a dan ADB Kependudukan 

ahli m uda di kementerian  dan pem erin tah  daerah  

provinsi.

(4) Tim Penilai k abupa ten /ko ta  sebagaim ana d im aksud pada 

ayat (1) h u ru f  c, m elakukan penila ian terhadap  ADB 

Kependudukan ahli pertam a dan ADB Kependudukan 

ahli m uda di pemerin tah daerah  kabupaten /ko ta .

Pasal 4

(1) Tim Penilai pusa t sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 3 

ayat (2), terd iri dari:

a. D irektur B ina A paratu r K ependudukan dan 

Pencatatan  Sipil se laku Ketua m erangkap anggota;

b. pejabat yang membidangi kepegawaian pada 

D irektorat Jendera l K ependudukan dan Pencatatan  

Sipil se laku Sekretaris m erangkap anggota;

c. paling sedik it 3 (tiga) orang anggota ya itu  para 

Pejabat P impinan Tinggi Pratama, Pejabat 

Adm inistrator dan  Pejabat Pengawas yang terkait 

se laku anggota; dan

d. selain Tim Penilai sebagaim ana d im aksud pada 

hu ru f  a sampai dengan hu ru f  c, dapat m elibatkan 

tenaga ah li/pakar/p ro fesiona l selaku anggota.

(2) Keanggotaan Tim Penilai pusa t berjum lah gasal paling 

sedik it 5 (lima) orang.

(3) Tim Penilai sebagaim ana d im aksud pada ayat (1), 

d ite tapkan dengan K eputusan Menteri.

(4) Tim Penilai p u sa t sebagaim ana d im aksud pada ayat (1), 

bertugas:

a. m em bantu  D irektur Jendera l K ependudukan dan 

Pencatatan  Sipil dalam  m elakukan pembinaan dan 

penila ian k inerja Jab a tan  Fungsional ADB 

Kependudukan u n tu k  PAK; dan

b. m elaksanakan  tugas lainnya terka it dengan 

pembinaan dan penila ian Jab a tan  Fungsional ADB 

Kependudukan u n tu k  PAK.
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(5) Dalam  m elaksanakan  tugas sebagaim ana d im aksud pada

ayat (4), Tim Penilai p u sa t berfungsi:

a. meneliti persyaratan  dan buk ti yang d ipersyaratkan  

u n tu k  setiap u su lan  Angka Kredit yang d ia jukan 

oleh D irektorat Jendera l K ependudukan dan 

Pencatatan  Sipil;

b. m emeriksa kebenaran  dokumen daftar DUPAK;

c. menilai Angka Kredit pada bu tir  keg iatan pada

setiap usu l PAK pejabat fungsional ADB

Kependudukan;

d. m enyusun konsep PAK;

e. m elakukan evaluasi bobot kerja Jab a tan  Fungsional 

ADB Kependudukan yang menjadi wewenang dalam  

penilaiannya;

f. m enyampaikan hasil penila ian Angka Kredit kepada 

D irektur B ina A paratu r K ependudukan dan 

Pencatatan  Sipil; dan

g. m emberikan rekomendasi kepada D irektur Jendera l 

K ependudukan dan Pencatatan  Sipil te rhadap  ADB 

Kependudukan yang belum  mencapai Angka Kredit 

yang d ipersyaratkan  u n tu k  kenaikan  pangkat 

d a n /a ta u  jen jang jaba tan  dalam  waktu  4 (empat) 

tahun /leb ih  un tuk :

1. m emberikan teguran  tertu lis; d a n /a ta u

2. m elakukan pembebasan sem entara, d a n /a ta u  

pemberhentian  dari Jab a tan  Fungsional ADB 

K ependudukan .

Pasal 5

(1) Tim Penilai instansi sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal

3 ayat (1) h u ru f  b, terd iri dari:

a. kepala D isdukcapil Provinsi a tau  yang d isebut 

dengan nam a lain selaku Ketua merangkap anggota;

b. kepala badan  yang membidangi pengelolaan pegawai 

di provinsi se laku sekretaris m erangkap anggota;

c. paling sedik it 3 (tiga) orang anggota ya itu  pejabat 

adm in istra to r dan  pejabat pengawas pada un it kerja



-  8 -

yang menangani u ru san  Adm inistrasi 

Kependudukan dan pejabat pengawas pada un it 

kerja yang berka itan  dengan kekomputeran  di 

provinsi; dan

d. selain Tim Penilai sebagaim ana d im aksud pada 

hu ru f a  sampai dengan c, dapat m elibatkan tenaga 

ah li/pakar/p ro fesiona l selaku anggota.

(2) Keanggotaan Tim Penilai instansi berjum lah gasal paling 

sedik it 5 (lima) orang.

(3) Tim Penilai sebagaimana d im aksud pada ayat (1), 

d ite tapkan dengan kepu tusan  gubernur.

(4) Tim Penilai instansi sebagaimana d im aksud pada ayat

(1), bertugas:

a. m em bantu  gubernu r melalui sekretaris daerah  

provinsi dalam  m elakukan pembinaan dan penilaian 

k inerja Jab a tan  Fungsional ADB Kependudukan 

u n tu k  PAK; dan

b. m elaksanakan  tugas lainnya terka it dengan 

pembinaan dan penila ian Jab a tan  Fungsional ADB 

Kependudukan u n tu k  PAK.

(5) Dalam m elaksanakan  tugas sebagaim ana di m aksud 

pada ayat (4), Tim Penilai instansi berfungsi:

a. meneliti persyaratan  dan bukti yang d ipersyaratkan  

setiap usu l Angka Kredit yang d ia jukan oleh 

D isdukcapil Provinsi;

b. m emeriksa kebenaran  dokumen DUPAK;

c. menilai Angka Kredit pada bu tir keg iatan pada 

setiap usu l PAK Pejabat Fungsional ADB 

Kependudukan;

d. m enyusun  konsep PAK;

e. m elakukan evaluasi bobot kerja Jab a tan  Fungsional 

ADB Kependudukan yang menjadi wewenang dalam  

penilaiannya;

f. m enyampaikan hasil penilaian Angka Kredit kepada 

gubernu r melalui sekretaris daerah; dan

g. memberikan rekomendasi kepada gubernur melalui 

sekretaris daerah  terhadap  ADB Kependudukan
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yang belum  mencapai Angka Kredit yang 

d ipersyaratkan  u n tu k  kenaikan  pangkat d a n /a ta u  

jen jang jaba tan  dalam  waktu  4 (empat) tahun /leb ih  

un tuk :

1. memberikan teguran  tertu lis; d a n /a ta u

2. m elakukan pembebasan sem entara, d a n /a ta u  

pemberhentian  dari Jab a tan  Fungsional ADB 

Kependudukan.

Pasal 6

(1) Tim Penilai k abupa ten /ko ta  sebagaim ana d im aksud 

dalam  Pasal 3 ayat (1) h u ru f  c, terd iri dari:

a. kepala D isdukcapil K abupaten /K ota selaku  ke tua 

merangkap anggota;

b. kepala badan  yang membidangi pengelolaan pegawai 

di k abupa ten /k o ta  selaku  sekretaris m erangkap 

anggota;

c. paling sedik it 3 (tiga) orang anggota ya itu  Pejabat 

Adm inistrator dan  pejabat pengawas pada un it kerja 

yang berka itan  dengan kekomputeran di 

k abupaten /ko ta ; dan

d. selain Tim Penilai sebagaim ana d im aksud pada 

hu ru f  a sampai dengan c, dapat m elibatkan tenaga 

ah li/pakar/p ro fesiona l selaku anggota.

(2) Keanggotaan Tim Penilai k abupa ten /k o ta  berjum lah 

gasal paling sedik it 5 (lima) orang.

(3) Tim Penilai sebagaimana d im aksud pada ayat (1), 

d ite tapkan  dengan kepu tusan  bupati/w a li kota.

(4) Tim Penilai k abupa ten /ko ta  sebagaim ana d im aksud pada 

ayat (1), bertugas:

a. m em bantu  bupati/w a li kota melalui sekretaris 

daerah  k abupa ten /ko ta  dalam  m elakukan 

pembinaan dan penila ian k inerja Jaba tan  

Fungsional ADB Kependudukan u n tu k  PAK; dan

b. m elaksanakan  tugas lainnya terkait dengan 

pembinaan dan  penila ian Jab a tan  Fungsional ADB 

Kependudukan u n tu k  PAK.
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(5) Dalam m elaksanakan tugas sebagaim ana d im aksud pada

ayat (4), Tim Penilai k abupa ten /k o ta  berfungsi:

a. meneliti persyaratan  dan buk ti yang d ipersyaratkan 

u n tu k  setiap u su lan  Angka Kredit yang d iajukan 

oleh D isdukcapil K abupaten/K ota;

b. m emeriksa kebenaran  dokumen DUPAK;

c. menilai Angka Kredit pada bu tir keg iatan pada

setiap usu l PAK Pejabat Fungsional ADB

Kependudukan;

d. m enyusun  konsep PAK;

e. m elakukan evaluasi bobot kerja Jab a tan  Fungsional 

ADB Kependudukan yang menjadi wewenang dalam  

penilaiannya;

f. m enyampaikan hasil penila ian Angka Kredit kepada 

bupati/w a li ko ta melalui sekretaris daerah; dan

g. memberikan rekomendasi kepada bupati/w a li kota

melalui sekretaris daerah  terhadap  ADB

Kependudukan yang belum  mencapai Angka Kredit 

yang d ipersyaratkan  u n tu k  kenaikan  pangkat 

d a n /a ta u  jen jang jaba tan  dalam  w aktu  4 (empat) 

tahun /leb ih  un tuk :

1. m emberikan teguran  tertu lis; d a n /a ta u

2. m elakukan pembebasan sem entara, d a n /a ta u  

pemberhentian  dari Jab a tan  Fungsional ADB 

Kependudukan.

Pasal 7

Masa jaba tan  Tim Penilai pusat, provinsi dan  kabupa ten /ko ta  

melekat dengan m asa jaba tan  s tru k tu ra l a tau  Jaba tan  

Fungsional sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 4 ayat (1), 

Pasal 5 ayat (1) dan  Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

Tata kerja Tim Penilai pusat, provinsi dan  kabupa ten /ko ta , 

berpedoman pada pera tu ran  badan  yang membidangi 

kepegawaian negara mengenai pe tun juk  pe laksanaan  

pembinaan Jaba tan  Fungsional ADB Kependudukan.
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Pasal 9

(1) Dalam hal anggota Tim Penilai pusa t, Tim Penilai instansi 

dan  Tim Penilai k abupa ten /k o ta  iku t dinilai sebagai 

Jab a tan  Fungsional ADB Kependudukan, ke tua  dapat 

m engajukan usu l kepada:

a. D irektur Jendera l K ependudukan dan Pencatatan  

Sipil u n tu k  Tim Penilai pusat;

b. gubernu r u n tu k  Tim Penilai instansi; dan

c. bupati/w a li ko ta u n tu k  Tim Penilai kabupa ten /ko ta , 

u n tu k  m emberhentikan sem entara anggota Tim Penilai 

te tap  dan mengangkat pengganti Tim Penilai sementara.

(2) Masa kerja pengganti Tim Penilai sem entara sebagaim ana 

d im aksud pada ayat (1), berakh ir pada saa t penilaian 

terhadap  anggota sudah  d itetapkan.

Pasal 10

(1) Tim Penilai pusat, provinsi dan  kabupa ten /k o ta  dalam  

m elaksanakan  tugasnya d iban tu  oleh sekretaria t tim 

yang d ite tapkan  oleh ke tua Tim Penilai.

(2) Sekretariat Tim Penilai bertugas:

a. m emeriksa kelengkapan u su lan  PAK;

b. m enyusun  rekap itu lasi Angka Kredit sem entara yang 

d iusu lkan  oleh pejabat pengusu l dan  menyampaikan 

laporan kepada Tim Penilai;

c. m enyiapkan adm in istrasi dan  menyelenggarakan 

sidang penila ian Angka Kredit pada setiap periode 

penilaian;

d. m end istribusikan  berkas penila ian kepada anggota 

Tim Penilai;

e. m encatat hasil-hasil pem bahasan  sidang;

f. m enghimpun DUPAK hasil penila ian yang telah

d isetu ju i oleh anggota Tim Penilai dan

d itandatangan i oleh ke tua  Tim Penilai;

g. m enuangkan  DUPAK hasil pen ila ian ke dalam  

format PAK;
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h. menyiapkan u su lan  penyampaian lem baran PAK 

kepada Pejabat Yang Berwenang m enetapkan Angka 

Kredit melalui pejabat bidang kepegawaian;

i. m em buat berita  acara  sidang penila ian yang 

d itandatangan i oleh se lu ruh  peserta  sidang Tim 

Penilai;

j. m enerima berkas PAK Jaba tan  Fungsional ADB 

Kependudukan yang telah d ite tapkan oleh Pejabat 

Penilai;

k. m enyampaikan berkas PAK Jaba tan  Fungsional ADB 

Kependudukan kepada yang berkepentingan; dan

l. m elaksanakan  tugas lain yang d iberikan oleh ke tua 

Tim Penilai yang berka itan  dengan PAK.

Pasal 11

(1) Tata cara penilaian Angka Kredit terd iri dari:

a. ke tua Tim Penilai membagi tugas penila ian kepada 

anggota Tim Penilai;

b. dua  orang anggota Tim Penilai m elakukan penila ian 

setiap DUPAK;

c. setelah anggota Tim Penilai m elakukan penila ian 

dan tidak  terdapat perbedaan hasil penila ian dengan 

DUPAK, hasil penila ian d isampaikan kepada ke tua 

Tim Penilai melalui sek retaria t Tim Penilai;

d. dalam  hal terdapat perbedaan hasil penila ian Angka 

Kredit oleh anggota Tim Penilai dengan DUPAK, hasil 

penila ian akh ir d ilakukan dengan sidang pleno;

e. pengambilan kepu tusan  dalam  sidang pleno

penila ian Angka Kredit d ilakukan dengan

musyawarah u n tu k  mufakat;

f. dalam  hal tidak  tercapai m usyawarah u n tu k

mufakat, pengambilan kepu tusan  d ilakukan melalui 

pem ungutan  sua ra  terbanyak; dan

g. sidang penila ian Angka Kredit h a rus dihadiri

sekurang-kurangnya 2 /3  (dua pertiga) dari jum lah  

anggota Tim Penilai.
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(2) Hasil penila ian Angka Kredit d im uat dalam  berita acara  

PAK yang d itandatangan i oleh se lu ruh  anggota Tim 

Penilai yang hadir.

(3) Berkas berita  acara  PAK d iserahkan  kepada D irektur 

Jendera l K ependudukan dan  Pencatatan  Sipil u n tu k  Tim 

Penilai pusa t, gubernu r u n tu k  Tim Penilai instansi dan 

bupati/w a li ko ta u n tu k  Tim Penilai kabupaten  /  kota 

sebagai dasar penetapan  kepu tusan  PAK.

(4) K eputusan PAK bersifat final dan  d itandatangan i oleh 

D irektur Jendera l K ependudukan dan Pencatatan  Sipil 

u n tu k  Tim Penilai pusa t, gubernu r u n tu k  Tim Penilai 

instansi dan  bupati/w a li ko ta u n tu k  Tim Penilai 

kabupaten  /ko ta .

(5) K eputusan PAK sebagim ana d im aksud pada ayat (4), 

yaitu:

a. u n tu k  Jab a tan  Fungsional ADB Kependudukan yang 

dinilai oleh Tim Penilai pusat, asli d isampaikan 

kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara;

b. u n tu k  Jab a tan  Fungsional ADB Kependudukan yang 

dinilai oleh Tim Penilai instansi dan  

kabupa ten /ko ta , asli d isam paikan kepada kepala 

badan  kepegawaian daerah; dan

c. tem busan  d isampaikan kepada:

1. p impinan un it kerja;

2. ke tua  Tim Penilai;

3. ADB Kependudukan yang dinilai; dan

4. pejabat lainnya yang dianggap perlu.

Pasal 12

(1) U nsur dan sub  u n su r  kegiatan tugas jaba tan  ADB 

Kependudukan pusa t, provinsi dan  kabupa ten /ko ta , 

yang dapat dinilai angka kred itnya berpedoman pada 

pera tu ran  badan  yang membidangi kepegawaian negara 

mengenai petun juk  pe laksanaan  pembinaan Jaba tan  

Fungsional ADB Kependudukan.
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(2) Angka Kredit pada u n su r  dan sub  u n su r  kegiatan 

d iberikan kepada:

a. pemangku Jab a tan  Fungsional ADB Kependudukan 

sesuai dengan jen jang jaba tan  dan tugas pokok; 

dan  /  a tau

b. jaba tan  setingkat lebih tinggi a tau  setingkat lebih 

rendah  yang te lah  d ilaksanakan  berdasarkan  su ra t 

perin tah.

(3) Pelaksanaan  u n su r  dan sub  u n su r  kegiatan yang tidak  

d iserta i dengan bukti pe laksanaan  kegiatan, tidak  dapat 

d iberikan Angka Kredit.

(4) Tim Penilai m elakukan penila ian terhadap  kegiatan 

u n tu k  pengisian DUPAK dalam  sidang, berpedoman pada 

Peratu ran  Menteri Pendayagunaan A paratu r Sipil Negara 

dan  Reformasi B irokrasi mengenai Jaba tan  Fungsional 

ADB Kependudukan.

Pasal 13

Tata cara  penila ian dan PAK meliputi:

a. ADB Kependudukan m engajukan DUPAK dan dokumen 

pendukung  kepada a tasan  langsung;

b. setelah d isetu ju i a tasan  langsung, DUPAK dan dokumen 

pendukung  dikembalikan kepada ADB Kependudukan;

c. ADB Kependudukan m engajukan DUPAK dan dokumen 

pendukung  kepada pejabat pengusu l PAK melalui 

p impinan un it kerja;

d. pe jabat pengusu l PAK m engajukan DUPAK dan dokumen 

pendukung  kepada Pejabat Yang Berwenang m enetapkan 

Angka Kredit sesuai;

e. Pejabat Yang Berwenang m enetapkan Angka Kredit 

m enyerahkan DUPAK dan dokumen pendukung  kepada 

sek retaria t Tim Penilai;

f. sek retaria t Tim Penilai memproses setiap DUPAK yang 

diterima, dan  selan ju tnya d iserahkan  kepada Tim Penilai;

g. Tim Penilai m elakukan penila ian terhadap  Angka Kredit 

yang d ia jukan pada setiap DUPAK sesuai ke ten tuan  

proses penilaian;
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h. Tim Penilai m elakukan sidang penila ian Angka Kredit 

u n tu k  m enyusun  berita acara  PAK sebagai hasil 

penila ian akhir;

i. Tim Penilai m enyampaikan berita acara  PAK kepada 

sekretaria t Tim Penilai u n tu k  peny iapan PAK dan 

se lan ju tnya d isampaikan kepada p impinan instansi 

masing-masing; dan

j. PAK d isampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian 

N egara/daerah  a tau  Kepala Kan tor Regional Badan 

Kepegawaian Negara, dengan tem busan  d isampaikan 

kepada:

1. p impinan un it kerja yang bersangkutan ;

2. Ketua Tim Penilai;

3. ADB Kependudukan yang dinilai;

4. Pejabat Yang Berwenang m enetapkan Angka Kredit; 

dan

5. pejabat lainnya yang dianggap perlu.

BAB III

PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

Pasal 14

(1) Pengembangan Kompetensi Jab a tan  Fungsional ADB 

K ependudukan meliputi:

a. pendid ikan dan pelatihan  pembentukan;

b. pendid ikan dan pelatihan penjenjangan; dan

c. pendid ikan dan  pelatihan teknis.

(2) Pengembangan kompetensi lainnya meliputi:

a. sem inar;

b. lokakarya/ workshop]

c. bimbingan teknis;

d. pembelajaran elektronik (e-learning);

e. pembelajaran ja rak  jauh ;

f. pelatihan  dalam  jaba tan ;

g. pem bekalan /o rien tasi tugas; dan

h. pendalam an tugas.
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Pasal 15

(1) Pendid ikan dan pelatihan  pem bentukan  sebagaim ana 

d im aksud dalam  Pasal 14 ayat (1) h u ru f  a, d iperun tukan  

bagi:

a. PNS yang d iangkat dalam  formasi Jaba tan  

Fungsional a tau  pengangkatan pertama;

b. PNS yang alih jaba tan ;

c. PNS yang d isesuaikan  a tau  inpassing; dan

d. PNS yang promosi.

(2) Pendid ikan dan pelatihan  penjen jangan sebagaimana 

d im aksud dalam  Pasal 14 ayat (1) h u ru f  b, d iperun tukan  

bagi:

a. ADB Kependudukan ahli pertama;

b. ADB Kependudukan ahli muda; dan

c. ADB Kependudukan ahli madya.

(3) Pendid ikan dan pelatihan tekn is sebagaim ana d im aksud 

dalam  Pasal 14 ayat (1) h u ru f  c, d iperun tukan  bagi 

Jab a tan  Fungsional ADB Kependudukan yang memenuhi 

persyara tan  sesuai dengan ke ten tuan  pera tu ran  

perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pengembangan Kompetensi Jab a tan  Fungsional ADB 

Kependudukan melalui pelatihan  dan pendid ikan 

sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 14 ayat (1), 

d iselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber 

Daya M anusia Kementerian Dalam Negeri, badan  

pengembangan sum ber daya m anusia  provinsi, badan  

pengembangan sum ber daya m anusia  kabupa ten /  kota 

a tau  sebu tan  lain.

(2) Pengembangan Kompetensi Jab a tan  Fungsional ADB 

K ependudukan sebagaim ana d im aksud dalam  Pasal 14 

ayat (2), d iselenggarakan oleh D irektorat Jendera l 

K ependudukan dan Pencatatan  Sipil, D isdukcapil 

Provinsi dan  D isdukcapil K abupaten/K ota.
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(3) Pengembangan Kompetensi sebagaim ana d im aksud pada 

ayat (1) dan  ayat (2), d ilaksanakan  sesuai dengan 

Peratu ran  Menteri mengenai Sistem  Pengembangan 

Sumber Daya M anusia A paratu r Berbasis Kompetensi di 

L ingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 

Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai:

a. materi pengembangan; dan

b. tenaga pengajar dalam  penyelenggaraan pengembangan 

Kompetensi Jaba tan  Fungsional ADB Kependudukan,

berpedoman pada ke ten tuan  pera tu ran  perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Jab a tan  Fungsional ADB Kependudukan yang telah 

m elaksanakan  pendid ikan dan pelatihan  sebagaim ana 

d im aksud dalam  Pasal 14 ayat (1), berhak  memperoleh 

sertifikat yang d ikeluarkan oleh Badan Pengembangan 

Sumber Daya M anusia Kementerian Dalam Negeri, badan  

pengembangan sum ber daya m anusia  provinsi, badan  

pengembangan sum ber daya m anusia  kabupa ten /ko ta  

a tau  sebu tan  lain.

(2) Jab a tan  Fungsional ADB Kependudukan yang telah 

m elaksanakan  Pengembangan Kompetensi Jaba tan  

Fungsional ADB Kependudukan sebagaim ana d im aksud 

dalam  Pasal 14 ayat (2), berhak  memperoleh sertifikat 

lainnya yang m erupakan  buk ti te lah mengikuti jen is 

pengembangan kompetensi yang tidak  m ensyaratkan  uji 

kompetensi yang d iterb itkan  oleh D irektorat Jendera l 

K ependudukan dan Pencatatan  Sipil, D isdukcapil 

Provinsi dan  D isdukcapil K abupaten/K ota.
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Pasal 19

(1) Analisis kebu tuhan  pengembangan kompetensi Jaba tan  

Fungsional ADB Kependudukan, memenuhi unsu r:

a. k lasifikasi pendid ikan sum ber daya apa ra tu r  yang 

ada di w ilayah tersebut; dan

b. sum ber daya apa ra tu r yang pernah  mengikuti 

pelatihan  dan pengembangan dan bimbingan teknis.

(2) U nsur sebagaim ana d im aksud pada ayat (1), bertu juan  

u n tu k  pem erataan dan pen ingkatan  jen jang Jaba tan  

Fungsional ADB Kependudukan.

BAB IV 

PENDANAAN

Pasal 20

(1) Pendanaan pe laksanaan  kegiatan Tim Penilai dan 

Pengembangan Kompetensi Jab a tan  Fungsional ADB 

Kependudukan, bersum ber dari:

a. anggaran pendapatan  dan  belan ja negara;

b. anggaran pendapatan  dan  belanja daerah  provinsi; 

dan

c. anggaran pendapatan  dan belanja daerah  

kabupaten  /  kota.

(2) Selain pendanaan  sebagaim ana d im aksud pada ayat (1), 

dapat d ibebankan pada sum ber lain yang sah  dan tidak  

mengikat.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 21

Peratu ran  Menteri ini mulai berlaku  pada tanggal 

d iundangkan.
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