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terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wtr.

Menindaklanjuti kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agam4 tentang kenaikan
pangkat secara "Paperless" yang telah diuji cobakan terhadap 3 clari io lengadilin Tingkat
Banding sebagai pilot project periode Oktober 2012, yaitu ivilayah pengadilan-Tinggi Agima
Jakarta, Banten dan Yogyakafta, dan ternyata responnya sangat positlf. bten karena itu untuk
I(enaikan Fangkat periode April 2013 direncanakan akan dibeiiakukan secara nasional keselunrh
satuan lcerja di lingkungan peradilan aplama.

Dalarn hal ini kami telah melakukan pendataan pegawai-pegawai yang akan diusulkarr
kenaikan pangkatnya tersebut berdasarkan Tanggal Mutui Tugis tflrffi I April 2009
sebagairnana daftar terlampir. Pendataan tercebut clilakukan melalui nplikasi SIMpEC dan
berkas usulanrrya di peroleh melaluiaplikasi E-DocuMENT (Arsitrr Elektr;nik).

Berkenaan hal tersebut di atas, maka dimohon kepada Saudara untuk melakukal lral-hal
sebagai berikut :

I ' Mengoreksi kebenaran, keakuratan dan kevalidan data dalam daftar lampiran;2' I{asil Koreksi point I (sanr) bila tidak sesuai datanya mohon diberikari penjelasan item per-
itern di dalam kolorn keterangan.

3' Menceklist pilihan ( I(enaikan.p,.anskat_reguler, pilihan, penyesuaian ijazah dan pralgkat
mentok ) dengan tanda centang ({) terhadap data yang dianggap benar paia daftar lampiral.

1. Mernberikan penjelasan terhadap point 2 (dua) cli lrolom keteiangan;
5, Mengisi daftar tambahan_terhadap pegarvai yang ternyata seh-arusnya naik palgkat, tetapi

namanya tidak tercantum dalam daftar larnpiran; 
-

5' Memberikan penjelasan terhadap point 4 (empat) dalam kolom keterangan tentang alasan-
alasan kena ikan pangkatnya;

7 ' Mengupload data pegawai sebagaimana poirrt 4 (empat) ke dalam aplikasi SIMpEG dan
mengars ipkannya melal ui apl ikasi E-Document;

B' Melengkapi kekurangan data persyaratan kenaikan pangkat periode April 2013 ke dalarn
aplikasi SIMP EG dan mengarsipkannya melalu i aplikasi ElDoc urnent;

Selanjutnya climinta kepada Saudara untuk segera memenuhi hal tersebut dan hasilnya dikirim melalui E-mail dengan alamat ditbirygqnis{dhadilal.net dalarn waktu yang ticlak terlalu
lama.
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