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: Masa kerja dan hak pensiun.
Kepada Yth :
1. Kepala BKD/BKPP/BKPSDM provinsi/Ka
btKota
2. Kepala Instansi Vertikal
Se-wilayah Kerja Kanreg I BKN yogyakarta

1' Berkenaan dengan penetapan

pegawai

bagi
Negeri sipir yang
_pensiun .
mencapai batas usia pensiun, bersarna
ini kanii saripakan dengan hormat
hafhal sebagai berikut :
a. Berdasarkan Undang-Uncrang Nomor 11 Tahun
1969 tentang pensiun
pegawai dan pensiun
Janda/-D-rJu pug"*uio"r", 6 ayat (1)
dan ayat (3)
antara rain dinyatakan bahwa r?"3
reria vani Jt itrng untuk menetapkan
rrak dan besarnva pensiun. u::11:"r""lr,ni"-oi"uuit
rrJ""x!,il untuk
pensiup yaitu waktu menjarankan suatu
kewaloan
negara daram
kedudukan rain dari paoa se"oagai
p;q"rJii"g"ri,
d.ihitung
penuh apabira
yang bersangkutan pada saat pur'tuinunii"nnG
sebagai
pegawai
negeri
telah bekerja se-kurang-kurangnya selama
5 (tima)
Daram p":1^,:1u_.!Trf (c) peiaturan pur"ririi"h tahun.
Noror" 11 Tahun 2017
tentans Manajemen pegawai r.tegeii
sipi
rain dinyatakan bahwa
Jaminan pensiun dibirikan
Neseri Sipit yans
diberhentikan dengan hormat karena..mencapJi
batas
usia pensiun apabira
terah memiriki masa kerja pensiun paring
s;;i,;i i6 lsepurun) tahun. l
2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat kami
sampaikan bahwa:
a. pesawai Neseri sipir yang oruerhentik;;;;il;;
hormat karena mencapai
'"pabira
batas usia pensiun, oapit dibcrikan
punriu"n
terah mempunyai
masa kerja pensiun paling $edikii
10
termasuk ,n"r5 r"4"
seberum diangkat seoagli pegawai
*"g"ii 6i;ir dengan ketentuan
Lekerja'E[,'u-,'!"kuransnva s(rima) pada
tahun
Apabrra pada Instansi saudara
terdapat pegawai,Negeri sipir yang
mencapai batas usia pensiun
telah
da.n'akan "JrJrtr.n
kerj a s e basai Pes awai Ne.s
.pemberhentiannya
eri s ipii-rh pui densan pada
saat
;:#:ril:Xia
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Keputusan'?:il&l,Tii:n'T:.ii:"ir,,*lt,:li:i#',j:;:H;h:

pembayaran Tabungan
t-{ari
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menjadikan periksa dan atas perhatiannva
kami ucapkan
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^:ntuk.
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Tembusan :
1. Kepala Kantor Cabang Utama pT
Ti
Kepara Kanror c"u"ng prA.ABR;
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