
2. Undanq-UndanqNornor 3 Tahun 2002 tentang Ketentuan
ketentuan Pokok Pertahanan Negara Republik Indonesia
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2002 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4169);

1. Undang-UndangNomor8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagaimanatelah diubah dengan
Undang-UndangNomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun.,1999 Nomor 169, Tambahan
LembaranNegaraRepublikindonesiaNomor3890);

Mengingat
[

b. bahwa penetapanjabatan fungsional Kataloger dan Angka
Kreditnya sebagaimanadimaksud pada huruf a, ditetapkan
dengan PeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur
Negara; .

a. bahwadalam rangkapengembangankarier dan peningkatan
kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang
menjalankan tugas kodifikasi materiel pertahanan perlu
menetapkan jabatan fungsional Kataloger dan Angka
Kreditnya;

Menimbang

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR. NEGARA,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL KATALOGER

DAN ANGKA KREDITNYA

PERATURAN

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

NOMOR: PER/OT /M.PAN/S/2007

MENTERINEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4192);

it
"<. ."

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia I\lomor
4332);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Peqawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia I\lomor 3547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
(Lembaran l'JegaraRepublik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2797);
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3. Materiel pertahanan adalah barang atau peralatan yang
menjadi persediaan yang ada di gudang dan atau yang
terpasang pada peralatan yang dimiliki instansi pemerintah,

2. Katalogisasi adalah suatu rangkaian proses melalui tahapan
kegiatan yaitu penentuan nama baku materiel, identifikasi
materiel, klasifikasi materiel, dan memberikan kodifikasi
materiel yang spesifik, sehingga diperoleh suatu identitas
materiel yang unik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
dalam sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN).

1. Kataloger adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas kegiatan
kodifikasi materiel pertahanan.

Pasall
Daiam ini yang dimaksud dengan:

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
KATALOGER DAN ANGKA KREDITNYA

BAB I

KEorENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN

2. Pertimbangan teknls Kepala Badan Kepegawaian Negara
dengan suratnya Nomor: K.26-30/V.26-10/93 tanggalL 13
Maret 2007.

1. Usul Menteri Pertahanan dengan suratnya Nomor
B/836/08/44/02/ PUSKODtanggal 31 Oktober 2006;

12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Negara.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4263); Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun
1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

Menetapkan

Memperhatikan
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9. Tingkat kategori rumit adalah tingkat kesulitan yang dihadapi
Kataloger dalam hal melengkapi elemen data materiel untuk
diproses menjadi data katalog melengkapi elemen data nama
barang, spesifikasi teknis, data manajemen materiel melalui
pencarian pada bank data dan rujukan yang tersedia maupun
yang belum tersedia melalui usaha mencari rujukan lain seperti
melalui pertukaran data antar lembaga yang secara teknis
bertanggung jawab dalam bidang kodifikasi materiel nasional
dari suatu negara, apabila belum tersedia harus dilakukan
survey lapangan dengan melakukan pengukuran, pengujian
pada fisik barang atau menghubungi produsen untuk
mendapat informasi yang lengkap.

(

8. Tingkat kategori sedang adalah tingkat kesulitan yang dihadapi
Kataloger dalam hal melengkapi elemen data materiel untuk
diproses menjadi data katalog melengkapi elemen data nama
barang, spesifikasi teknis, data manajemen materiel melalui
pencarian pada bank data dan rujukan yang tersedia maupun
yang belum tersedia melalui usaha mencari rujukan lain seperti
melalui pertukaran data antar lembaga yang secara teknis
bertanggung jawab dalam bidang kodifikasi materiel nasional
dari suatu negara.

7. Tingkat kategori sederhana adalah tingkat kesulitan yang
dihadapi Kataloger dalam hal melengkapi elemen data materiel
untuk diproses menjadi data katalog melengkapi elemen data
nama barang, spesifikasi teknis, data manajemen materiel
melalui pencarian pada bank data dan rujukan yang tersedia.

6. Tingkat kategori sangat sederhana adalah tingkat kesulitan
yang dihadapi Kataloger dalam hal melengkapi elemen data
materiel untuk diproses menjadi data katalog hanya
melengkapi elemen data nama barang, spesifikasi teknis
melalui pencarian pada bank data dan rujukan yang tersedia.

5. Kegiatan identifikasi adalah untuk mengidentifikasi atau
mengenali materiel dengan melengkapi elemen data materiel
melalui kegiatan riset atau pencarian pada rujukan katalog
materiel berupa buku-buku, database, compact disk (CD),
gambar-gambar teknik rancangan, dan lain-lain.

4. Kodifikasi sistem NSN adalah suatu sistem manajemen
permaterielan dengan cara memberikan kode yang spesifik
dan unik yang bersifat seragam dan universal bagi
materiel/bekal sehingga dapat dikomunikasikan ke seluruh
pengguna katalogisasi di dalam negeri dan di luar negeri.

maupun barang atau peralatan yang akan masuk ke dalam
sistem pengendalian persediaan materiel perta hanan.
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Unsur dan sub unsur kegiatan Kataloger yang dinilai angka kreditnya
adalah:

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal6

(2) Departemen Pertahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib .!llelaksanakan tugas pembinaan.

(1) Instansi Pembina jabatan fungsional Kataloger adalah
Departemen Pertahanan.

PasalS

Tugas pokok Kataloger adalah melaksanakan tugas kegiatan kodifikasi
materiel pertahanan mulai dari identifikasi data materiel, kodifikasi
data materiel, dan publikasi katalog pertahanan.

Pasal4

(2) Kataloger sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan
karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah
berstatus Pegawai Negeri Sipi!.

(1) Kataloger berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di
bidang kegiatan kodifikasi materiel pertahanan.

Pasal3

Jabatan fungsional Kataloger termasuk dalam rumpun Hak Cipta,
Paten, dan Merek.

BABII

RUMPUN lABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK

DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal2

11. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim Penilai yang dibentuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai
prestasi kerja Kataloger.

10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan
dan/atau akumulasi nilai butir-butlr kegiatan yang harus
dicapai oleh seorang Kataloger dalam rangka pembinaan karier
kepangkatan dan jabatannya.
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a. Pengajar/pelatih di bidang kodifikasi materiel pertahanan;

6. Penunjang tugas Kataloger te rdiri atas:

d. Penemuan teknologi tepat guna di bidang kodifikasi matriel
pertahanan.

c. Pembuatan petunjuk teknis di bidang koclifikasi materiel
pertahanan;

b. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di
bidang kodifikasi materiel pertahanan;

5. Pengembangan Prafesi terdiri atas:

( a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kodifikasi
materiel pertahanan;

b. Melaksanakan kegiatan publikasi katalog.

a. Mempersiapkan kegiatan publikasi katalog;

4. Publikasi katalog materiel pertahanan terdiri atas:

b. Melaksanakan kegiatan kodifikasi data materiel pertahanan.

materiela. Mempersiapkan kegiatan kodifikasi data
pertahanan;

3. Kodifikasi data materiel pertahanan terdiri atas:

c. Mengevaluasi/memvalidasi kegiatan identifikasi data materiel
pertahanan.

b. Melaksanakan kegiatan identifikasi data materiel pertahanan;

a. Mempersiapkan kegiatan identifikasi data materiel
pertahanan;

2. Identifikasi data materiel pertahanan terdiri atas:

c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STIPP).

b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kodifikasi
materiel pertahanan dan memperoleh Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan (STIPP); dan

a. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah;

1. Pendidikan terdiri atas:
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1. Pengatur f"luda TIngkat I, golongan ruang II/b;

b. Kataloger Pelaksana:

Pangkat Pengatur lJ1uda,golongan ruang lIla.

a. Kataloger PelaksanaPemula:

(4) Jenjang pangkat kataloger Terampil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), sesuaidengan jenjang jabatannya, yaitu:

c. Kataloger Madia.

b. Kataloger Muda;

a. Kataloger Pertarna:

Jenjang jabatan Kataloqer Ahli dari yang terendah sampai
dengan yang tertif19'Ji;yaitu:

(3)

d. Kataloger Penvena.

c. Kataloger PelaksenaLanjutan;

b. Kataloger PelclKs,::t'lcl;

a. Kataloger Pelaks:::rlPemula;

(2) Jenjang jabatan K?!ta!cgerTerampil dari yang terendah sampai
dengan yang tertin~~gj,yaitu:

(1) Jabatan fungsional ;, ialoger terdiri atas Kataloger Terampil dan
Kataloger Ahli.

Pasal7

lEN1ANG JABATAN DAN PANGKAT

BAB IV

f. Perolehan penghJigaan/tanda jasa.

e. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;

d. Keanggotaan d,J::Y1 Tim Penilai Kataloger;

c. Keanggotaan 0; :,'C'i,;sasiprofesi Kataloger;

b. Peran serta dolarn seminar/lokaka rya di bidang kodifikasi
materiel pertah:: ,:-:';
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(7) Penetapan jenjang jabatan Kataloger untuk pengangkatan dalam
jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang
dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan
jenjang jabatan tidak sesuai denqan pangkat dan jenjang
jabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

(6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Kataloger
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah
jenjang pangkat dan jenjang jabatan berdasarkan jumlah angka
kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.

3. PembinaUtama Muda, golongan ruang IV/c.
'l :

2. PembinaTingkat I golongan ruang IV/b;

1. Pembina, golongan ruang IV/a;

c. Kataloger Madya:

2. PenataTingkat I, golongan ruang III/d.

1. Penata, golongan ruang III! e;

b. Kataloger Muda:

2. PenataMudaTingkat I, golongan ruang III/b.

1. PenataMuda, golongan ruang III/a;

a. Kataloger Pertama:

(5) Jenjang pangkat Kataloger Ahli sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), sesuaidengan jenjang jabatannya, yaitu:

2. PenataTingkat I, golongan ruang III/d.

1. Penata, golongan ruang III/e;

d. Kataloger Penyelia:

2. PenataMudaTingkat I, golongan ruang III/b.

1. PenataMuda, golongan ruang III/a;

e. Kataloger PelaksanaLanjutan:

3. PengaturTingkat I, golongan ruang II/d.

2. Pengatur, golongan ruang II/e;
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3. melakukan perekaman data hasil identifikasi data
materiel ke dalam database terminal sementara kategori
sederhana; .

2. melakukan kegiatan identifikasi data materiel pertahanan
kategori sederhana;

1. menyusun rencana kegiatan identifikasi data materiel
pertahanan mingguan dan bulanan;

b. Kataloger Pelaksana,yaitu:

8. melakukan kegiatan menyusun buletin publikasi katalog
untuk publik dalam bentuk buletin sebagai angg ota.

7. melakukan kegiatan menyusun publikasi katalog dalam
bentuk CD untuk pengguna sebagai anggota;

6. melakukan kegiatan menyusun publikasi katalog sesuai
format dari NCBke pengguna (sumber);

5. melakukan perekaman data materiel pada database
(terminal sementara) dari hasil kodifikasi data materiel
untuk kegiatan pemilihan nama baku;

4. melakukan kegiatan kodifikasi data materiel pertahanan
untuk kegiatan pemilihan nama baku;

3. menyusun rencana kegiatan kodifikasi data materiel
pertahanan untuk kegiatan pemilihan nama baku;

2. melakukan perekaman data hasf identifikasi data
materiel ke dalam database terminal sementara kategori
sangat sederhana;

1. melakukan kegiatan identifikasi data materiel pertahanan
kategori sangat sederhana:

a. Kataloger PelaksanaPemula, yaitu:

(1) Rincian kegiatan Kataloger Terampil, sebagai berikut:

BABV

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 8
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·8. melakukan kegiatan menyusun publikasi katalog dalam
bentuk CD untuk pengguna sebagai anggota;

7. melakukan perekaman data materiel pada database
(terminal sementara) dari hasil kodifikasi data materiel
untuk kegiatan identifikasi;

6. melakukan kegiatan kodifikasi data materiel pertahanan
untuk kegiatan identifikasi;

5. menyusun rencana kegiatan kodifikasi data materiel
pertahanan untuk kegiatan identifikasi;

4. menyusun rencana kegiatan kodifikasi data materiel
pertahanan bulanan;

3. melakukan perekaman data hasll identifikasi data
materiel ke dalam database terminal sementara kategori
sedang;

2. melakukan kegiatan identifikasi data materiel
pertahanan kategori sedang;

1. menyusun rencana kegiatan identifikasi data materiel
pertahanan triwulan dan semester;

c. Kataloger PelaksanaLanjutan, yaitu:

10. melakukan kegiatan menyusun buletin publikasi katalog
untuk publlk dalam bentuk buletin sebagai angg ota.

9. melakukan kegiatan menyusun publikasi katalog dalam
bentuk CDuntuk pengguna sebagai anggota;

8. melakukan kegiatan menyusun publlkasl katalog sesuai
format dari NCB ke NAMSA (NATO Maintenance and
Supply Agency);

7. melakukan rencana kegiatan publikasi katalog, mingguan
dan bulanan;

6. melakukan perekaman data materiel pada database
(terminal sementara) dari hasil kodifikasi data materiel
untuk kegiatan klasifikasi;

5. melakukan kegiatan kodifikasi data materiel pertahanan
untuk kegiatan klasifikasi;

4. menyusun rencana kegiatan kodifikasi data materiel
pertahanan untuk kegiatan klasifikasi;
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4. melakukan penetapan metode identifikasi dan kelompok
bekal yang akan di kodifikasi;

3. melakukan perekaman data, dari hasil validasi yang
dilakukan untuk menjadi data valid ke dalam database
katalog kategori sangat sederhana dan sederhana;

2. melakukan evaluasi/validasi atas kegiatan identifikasi 9
(sembilan) kelompok bekal data materiel per-triwulan
dan semester kategori sangat sederhana dan sederhana;

1. melakukan penetapan kategori identifikasi data materiel
pertahanan;

a. Kataloger Pertama, yaitu:

(2) Rincian kegiatan Kataloger Ahli sebagai berikut:

9. melakukan kegiatan menyusun buletin publikasi katalog
untuk publik, dalam bentuk buletin sebagai angg eta.

8. melakukan kegiatan menyusun publikasi katalog dalam
bentuk CD untuk penggu na sebagai anggota;

7. melakukan rencana kegiatan publikasi katalog triwulan
dan semester;

6. melakukan perekaman data materiel pada database
(terminal sementara) dari hasll kodifikasi data materiel
untuk kegiatan penetapan I\lSN(kodifikasi);

5. melakukan kegiatan kodlflkasi data materiel pertahanan
untuk kegiatan penetapan NSN (kodifikasi);

4. menyusun rencana kegiatan kodifikasi data materiel
pertahanan untuk kegiatan penetapan NSN (kodifikasi);

3. menyusun rencana kegiatan kodifikasi data materiel
pertahanan triwulan dan semester;

2. melakukan perekaman data hasH identifikasi data
materiel ke dalam database terminal sementara kategori
rumit;

1. melakukan kegiatan identifikasi data materiel pertahanan
kategori rumit;

d. Kataloger Penyelia,yaitu:

9. melakukan kegiatan menyusun buletin publikasi katalog
untuk publik dalam bentuk buletin sebagai a nggota.
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9. melakukan penetapan bentuk format publikasi katalog
dari NCBke sumber dan NAMSA;

8. melakukan perekaman data dari hasil validasi untuk
dijadikan data valid dalam database katalog identifikasi
dan penetapan NSN (kodifikasi);

7. melakukan interface data materiel antar NCB maupun
NAMSAuntuk melengkapi data materiel pemilihan nama
baku dan klasifikasi;

6. melakukan evaluasl/valldasl data atas kegiatan kodifikasi
data materiel untuk kegiatan identifikasi dan penetapan
NSN(kodifikasi);

5. melakukan analisa atas penetapan metode identifikasi
dan kelompok bekal yang ditetapkan;

4. melakukan perekaman data dari hasil validasi yang
dilakukan untuk menjadi data valid ke dalam database
katalog kategori sedang dan rumit;

3. melakukan interface data katalog antar NCB, NAMSA
untuk melengkapi data materiel kategori sedang;

2. melakukan evaluasi/validasi atas kegiatan identifikasi 9
(sembilan) kelompok bekal data materiel per-triwulan
dan semester kategori sedang dan rumit;

1. melakukan analise hasil penetapan dan menetapkan
kategori identifikasi data materiel pertahanan kategori
sangat sederhana dan sederhana;

b. Kataloger Muda, yaitu:

9. melakukan kegiatan menyusun buletin publikasi katalog
untuk publlk sebagai anggota.

8. melakukan kegiatan menyusun publlkasi katalog sesuai
format untuk publik dalam bentuk CD sebagai anggota;

7. melakukan evaluasi/validasi terhadap data format
publikasi katalog dari NCBke pengguna (sumber);

6. melakukan perekaman data dari hasil validasi untuk
dijadikan data valid dalam database katalog pemilihan
nama baku dan klasifikasi;

S. melakukan evaluasl/valldasl data atas kegiatan kodifikasi
data materiel untuk kegiatan pemilihan nama baku dan
klasifikasi;
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Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Kataloger yang sesuai
dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) atau ayat (2), maka
Kataloger yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah

Pasal9

(4) Kataloger Pertama sampai dengan Kataloger Madya yang
melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang
diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam
Lampiran II.

(3) Kataloger Pelaksana Pemula sampai dengan Kataloger Penyelia
yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan
penunjang diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut
dalam Lampiran I.

7. melakukan kegiatan penyusunan buletin publikasi katalog
untuk publik sebagai ketua.

6. melakukan kegiatan penyusunan publikasi katalog sesuai
format untuk publik dalam bentuk CD sebagai ketua;

5. melakukan evaluasi/validasl terhadap data format
publikasi katalog untuk publlkasi dalam bentuk buku dan
CD;

4. melakukan penilaian/analisis atas bentuk format publikasi
katalog;

3. melakukan interface data materiel antar NCB maupun
NAMSA untuk melengkapi data materiel identifikasi dan
penetapan I\ISN(kodifikasi);

2. melakukan interface data katalog antar NCB, NAMSA,
untuk melengkapi data materiel kategori rum it;

1. melakukan analisis hasil penetapan dan menetapkan
kategori identifikasi data materiel pertahanan kategori
sedang dan rumit;

c. Kataloger Madya, yaitu:

12. melakukan kegiatan menyusun buletin publikasi katalog
untuk publik sebagai penulis redaksi.

11. melakukan kegiatan menyusun publikasi katalog sesuai
format untuk publik dalam bentuk CD sebagai penulis
redaksi;

10. melakukan evaluasl/valldasi terhadap data format
publikasi katalog dari NCB ke NAMSA;
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(4) Rincian kegiatan Kataloger dan angka kredit masing-masing
unsur sebagaimanadimaksud pada ayat (1) untuk Kataloger
Terampil adalah sebagahnanatersebut dalam Lampiran I dan
untuk KatalogerAhli sebagaimanatersebutdalamLampiranII.

(3) Unsurpenunjangadalahkegiatanyang mendukungpelaksanaan
tugas katalogersebagaimanadimaksuddalamPasal6 butir 6.

e. pengembanganprofesi.

d. publikasikatalogmaterielpertahanan;dan

c. kodifikasidata materiel pertahanan;

b. identifikasidata materielpertahanan;

a. pendidikan;

(2) Unsurutamaterdiri atas:

b. unsurpenunjang.

a. unsurutama; dan

(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit
terdiri atas:

Pasalll

b. Kataloger yang melaksanakantugas Kataloger satu tingkat di
bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh
ditetapkan samadenganangkakredit setiap butir kegiatanyang
dilakukan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau
LampiranII.

a. Kataloger yang melaksanakantugas Kataloger satu tingkat di
atas jenjang jabatannya,angkakredit yang diperolehditetapkan
sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap
butir kegiatan yang dilakukan, sebagaimana tersebut dalam
LampiranI atau LampiranII.

Penilaian angka kredit pelaksanaantugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal9 ditetapkansebagaiberikut:

Pasall0

jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan
penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.
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(3) Katalogeryang naik jenjang sebagaimanadimaksud pada ayat
(2)1 setiap kall kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi
disyaratkanmengumpulkan20% (dua puluh persen)dari jumlah
angka kredit untuk untuk kenaikanjenjang/pangkat setingkat
lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan kodifikasi
materielpertahanan.

b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan
(DP3) sekurang-kurangnyabernilai baik dalam 1 (satu)
tahun terakhir.

a. Sekurang-kurangnyatelah 1 (satu) tahun dalam jabatan
terakhir; dan

(2) Apabila kelebihanjumlah angka kredit sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) memenuhijumlah angka kredit untuk kenaikan
jenjang dua tingkat atau lebih dari jenjang terakhir yang
diduduki, maka Kataloger yang bersangkutandapat diangkat
dalam jenjang jabatan sesuaidenganjumlah angka kredit yang
dimiliki, denganketentuan:

(1) Katalogeryangtelah memilikiangkakredit melebihiangka kredit
yang telah ditentukanuntuk kenaikanjenjang/pangkat setingkat
lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat
diperhitungkanuntuk kenaikanjenjang/pangkatberikutnya.

Pasal 13

b. sebanyak-banyaknya20% (dua puluh persen) angka kredit
berasaldari unsurpenunjang.

a. sekurang-kurangnya80% (delapan puluh persen) angka
kredit berasaldari unsurutama;

(2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimanadimaksud
padaayat (1) adalah:

b. KatalogerAhli adalahsebagaimanatersebut dalam Lampiran
IV.

a. Kataloger Terampil adalah sebagaimana tersebut dalam
LampiranIII;

(1) Jumlahangkakredit kumulatifminimalyang harusdipenuhi oleh
setiap PNSuntuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan
jenjang/pangkatKataloger,untuk:

Pasal 12
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(2) Apabila dari hasil catatan dan inventarisasi seluruh kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah dapat memenuhi
jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
jenjang/pangkat, secara hirarkhi Kataloger dapat mengajukan
usul penilaian dan penetapan angka kredit.

BABVI

PENlLAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal17
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap

Kataloger diwajibkan mencatat dan menginventarisasi seluruh
kegiatan yang dilakukan.

(2) Jumlah penults pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulls
pembantu;

a. 60% (enam puluh persen) bagi penults utama;

(1) Kataloger yang seeara bersama-sama membuat karya tulis/karya
ilmiah bidang kodifikasi materiel pertahanan, pembagian angka
kreditnya diteta pkan, sebagai berikut :

Pasal16

(2) Kataloger Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang
Nic, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya
diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 (dua
puluh) angka kredit dari dari kegiatan kodifikasi materiel
pertahanan.

(1) Kataloger Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang
III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jenjangnya
diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 10
(sepuluh) angka kredit dari kegiatan kodifikasi materiel
pertahanan.

Pasal15

Kataloger Madya pangkat Pembina golongan ruang lV/a dan Pembina
Tingkat I golongan ruang lV/b yang akan naik pangkat setingkat
lebih tinggi, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat, sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit
harus berasal dari unsur pengembangan profesi.

Pasal 14
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a. Mendud.ukijenjang/pangkat paling rendah sarna dengan
jenjang/pangkatKatalogeryangdinilai;

(3) SyaratuntukmenjadianggotaTim Penilaiadalah:

(2) Anggota Tim Penilai dimaksud ayat (2) huruf d, sekurang
kurangnya2 (dua) orangdari pejabatfungsionalKataloger.

d. Sekurang-kurangnya4 (empat) oranganggota.

c. SatuorangSekretarismerangkapanggota;dan

b. Satu orang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur
kepegawaian;

a. SatuorangKetuamerangkapanggotadari unsur teknis;

(1) SusunankeanggotaanTimPenilaisebagaiberikut:

Pasal20

Tim Penilai jabatan Kataloger terdiri dari unsur teknis, unsur
kepegawaian,dan pejabatfungsionalKataloger.

Pasal19

(2) Dalam menjalankan kewenangannya,pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Jabatan
KatalogerDepartemenPertahananyang selanjutnyadisebutTim
PenilaiJabatanFungsionalKataloger.

b. KepalaPusatKodifikasiDepartemenPertahananatau Pejabat
lain yangditunjuk (paling rendaheselonIII) bagi Kataloger
PelaksanaPemula sampai dengan Kataloger Penyelia dan
Kataloger Pertama sampai dengan Kataloger Muda yang
bekerja di lingkunganDepartemenPertahanandan instansi
lainnya.

a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan atau Pejabat
lain yang ditunjuk (paling rendah eselon II) bagi Kataloger
Madyayang bekerja di lingkunganDepartemenPertahanan
dan instansilainnya.

(1) Pejabat yang berwenangmenetapkanangka kredit Kataloger,
adalahsebagaiberikut:

Pasal 18

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Kataloger dilakukan
paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga)
bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
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b. Pimpinan Unit Kerja yang yang secara fungsional membidangi
kodifikasi materiel pertahanan (paling rendah eselon III) kepada
Kepala Pusat Kodifikasi Departemen Pertahanan untuk angka
kredit Kataloger Pelaksana Pemula sampai dengan Kataloger
Penyelia dan Kataloger Pertama sampai dengan Kataloger Muda
yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan dan instansi
lainnya.

a. Kepala Pusat Kodifikasi Departemen Pertahanan, Pimplnan Unit
Kerja yang secara fungsional membidangi kodifikasi materiel
pertahanan (paling rendah eselon II) instansi lainnya, kepada
sekretarts Jenderal Departemen Pertahanan untuk angka kredit
Kataloger Madyadi lingkungan masing-masing.

Usul penetapan angka kredit Kataloger diajukan oleh:

Pasal23

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Kataloger
ditetapkan oleh Menteri Pertahanan selaku Pimpinan Instansi Pembina
Jabatan Kataloger.

Pasal22

(2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka
Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai
Pengganti.

(1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai
dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat
kembali dalam keanggotaan Tim Penilai yang sama setelah
melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 21

(6) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh
Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan.

(5) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.

(4) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat
(2) tidak dapat dipenuhi dari Kataloger, maka anggota Tim
Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang
memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Kataloger.

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

b. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi
kerja Kataloger; dan
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b. PangkatpalingrendahPenata Mudagolonganruang III/a;

a. Berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV (D.IV)
sesuaidengankualifikasiyangtelah ditentukan;

(2) PNSyang diangkat untuk pertamakali dalam jabatan Kataloger
Ahli harusmemenuhisyarat,sebagai berikut:

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan
(DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

b. Pangkatpalingrendah PengaturMudagolongan ruang II/a;,
".

a. BerijazahpalingrendahSLTA;

(1) PegawaiNegeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam
jabatan Kataloger Terampil harus memenuhi syarat sebagai
berikut:

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal26

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN

MEMBERHENTIKA N DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 25

Pejabat yang berwenangmengangkatdan memberhentikanPegawai
Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Kataloger, adalah pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan
angka kredit, t idak dapat diajukan keberatan oleh Kataloger
yang bersangkutan.

(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkanangka kredit, digunakanuntuk pengangkatandan
mempertimbangkankenaikanjenjang/pangkat Katalogersesuai
denganketentuanperaturanperundang-undanganyang berlaku.

Pasal24
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c. Memiliki pengalaman dalam bidang kodifikasi materiel
pertahanansekurang-kurangnya2 (dua) tahun;

b. Telah mengikuti dan lulus diklat fungsional di bidang
kodifikasimaterielpertahanan;

a. Memenuhisyarat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) atau ayat (2) danPasal27;

(1) PengangkatanPNSdar; jabatan lain ke dalam jabatan Kataloger
dapatdipertimbangkandenganketentuansebagaiberikut:

Pasal28

Disamping persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 26,
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Kataloger
dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Kataloger, yang
ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pendayagunaanaparatur negara setelah mendapat pertimbangan
KepalaBadanKepegawaianNegara.

Pasal 27

(7) PegawaiNegeriSipilsebagaimanadimaksudpadaayat (5) yang
tidak mengikuti diklat fungsional bidang kodifikasi materiel
pertahanan,diberhentikandar;jabatan kataloger.

(6) PegawaiNegeriSlpll sebagaimanadimaksudpada avat (5) yang
tidak lulus diklat fungsional bidang kodifikasi materiel
pertahanan,diberhentikandarijabatan kataloger.

(5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan kataloger
sebagaimanadimaksudpadaayat (1) dan ayat (2), paling lama
2 (dua) tahun setelahdiangkatharusmengikuti dan lulus diklat
fungsionaldi bidangkodifikasimaterielpertahanan.

(4) Pengangkatanpertama sebagaimanadimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan
formasi jabatan KatalogermelaluipengangkatanCalon Pegawai
NegeriSipil.

(3) Penetapanjenjang jabatan Kataloger sebagaimana dimaksud
padaayat (1) dan ayat (2), ditetapkanberdasarkanangka kredit
yang diperolehdari unsur utama dan unsur penunjang setelah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit.

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian PelaksanaanPekerjaan
(DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
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BAB VIII

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBA LI

DAN PEMBERHENTIAN

Pasal30

(1) KatalogerPelaksanaPemula,pangkat PengaturMuda golongan
ruang II/a sampaidenganKatalogerPenyelia, pangkat Penata
golongan ruang III/c dan KatalogerPertama, pangkat Penata
Muda golongan ruang III/a sampai dengan Kataloger Madya,
pangkat Pembinallngkat I golongan ruang IVIb dibebaskan

e. Setiap unsur penilaian prestasikerja atau pelaksanaandalam
Daftar PenilaianPelaksanaanPekerjaan (DP3) paling rendah
bernilaibaikdalam1 (satu) tahun terakhir.

d. Telah mengikutidan lulus Diklat fungsional di bidang kodifikasi
materielpertahanankeahlian;dan

c. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang
ditentukanuntuk pangkatPenataMuda,golongan ruang III/a;

b. Sekurang-kurangnyatelah 1 (satu) tahun dalam pangkat
terakhir;

a. Ijazah harus sesuaidengan tugas pokok dan kualifikasi yang
ditentukan untuk jabatan Kataloger yang ditetapkan oleh
DepartemenPertahanan;

Kataloger Terampil yang menduduki pangkat Pengatur llngkat I,
golongan ruang H/d ke bawah apabila memperoleh ijazah Sarjana
(SI)/Diploma IV (D IV), dapat dipertimbangkankenaikan pangkatnya
menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a dan diangkat dalam
jabatan KatalogerAhll,denganketentuan:

Pasal29

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNSsebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan
jenjang jabatan Kataloger ditetapkan sesuai dengan jumlah
angka kredit yang telah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit.

e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

d. Usia maksimum 50 (lima puluh) tahun; dan
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(3) Kataloger yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (5) huruf c, dapat diangkat kembali dalam
jabatan fungsional Kataloger apabila berusia paling tinggi 54
(lima puluh empat) tahun.

(2) Kataloger yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (5) huruf b, dapat diangkat kembali dalam
jabatan fungsional Kataloger apabila berdasarkan hasll
pemeriksaan pihak yang berwajib, Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.

(1) Kataloger yang telah selesai menjalani pembebasan sementara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat
(3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a, huruf d, huruf e, dapat
diangkat kembali dalam jabatan Kataloger.

I(,

Pasal 31

e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk
persalinan keempat dan seterusnya; atau

c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Kataloger;

b. Diberhentikan sementara sebagai PNS;

a. Dijatuhi hukuman dlslplln tingkat sedang atau tingkat berat
berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;

(4) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Kataloger dibebaskan
sementara dari jabatannya, apabila:

(3) Kataloger Madya, pangkat Pembina Utama Muda golongan
ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila
setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat
mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 (dua puluh) dari
kegiatan kodifikasi materiel pertahanan.

(2) Kataloger Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang
III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap
tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat
mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) dari
kegiatan kodifikasi materiel pertahanan.

sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat
mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi.
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2. Pangkat paling rendah PengaturMuda golongan ruang
II/a; dan

1. BerijazahpalingrendahSLTA;

a. UntukKatalogerTerampilharusmemenuhisyarat:

(1) PegawaiNegeri Sipil yang pada saat ditetapkan peraturan ini
telah melaksanakan tugas kodifikasi materiel pertahanan
berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat
disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan angka kredit
Katalogerdenganketentuan:

BAB IX

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN

DAN ANGKA KREDIT

Pasal 34

Pemberhentiansementara,pengangkatankembalidan pemberhentian
dari jabatan Katalogersebagaimanadimaksuddalam Pasal3D, Pasal
31, dan Pasal32 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai
denganperaturanperundang-undanganyang berlaku.

Pasal33

c. dijatuhi hukumandisiplin tingkat berat dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa
penurunanpangkat.

b. dalamjangkawaktu 1 (satu) tahun sejakdibebaskansementara
dari jabatannyasebagaimanadimaksuddalam Pasal30 ayat (3)
atau ayat (4), tidak dapat mengumpulkanangka kredit yang
ditentukan;atau

a. dalamjangkawaktu 1 (satu) tahun sejakdibebaskansementara
dari jabatannyasebagaimanadimaksuddalam Pasal30 ayat (1)
atau ayat (2), tidak dapat mengumpulkanangka kredit yang
ditentukanuntuk kenaikanpangkatsetingkatlebih tinggi;

Katalogerdiberhentikandari jabatannyaapabila:

Pasal32

(4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Kataloger sebagaimana
dimaksud pada ayat (I), ayat (2), dan ayat (3) dapat
menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat
ditambah dari prestasi kerja di bidang kodifikasi materiel
pertahanan yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan
Kataloger setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit.
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Untuk kepentingan dinas dan atau menambah pengetahuan,
pengalaman dan pengembangan karier, Kataloger dapat dipindahkan
ke jabatan struktural atau fungsional lainnya, sepanjang memenuhi
ketentuan yang berlaku.

BABX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal35

(4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah
Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/diinpassing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan
penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi
jabatan.

(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran V
dan Lampiran VI, hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat melalui inpassing selama masa penyesuaian/inpassing.

b. Untuk Kataloger Ahli sebagaimana tersebut dalarn Larnplran
VI.

a. Untuk Kataloger Terarnpll sebagaimana tersebut dalam
Lampiran V; dan

(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam
jabatan dan angka kredit Kataloger sebagaimana dimaksud pada
ayat (I), adalah sebagai berikut:

3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.

2. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang
III/a; dan

1. Berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV (D.IV)
sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan;

b. Untuk Kataloger Ahli harus memenuhi syarat:

3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.
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TAUFIQ EFFENDI

MENTERI NEGARA
P~PARATURNEGARA,

/~.-

: di Jakarta

: 3 Mfl.i ~1
Ditetapkan

pada tanggal

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai
berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal38

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BABXI

PENUTUP

Pasal37



SATUAN
ANGKA

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL KREDIT
PELAKSANA

(SETIAP)
1 2 3 4 6 7 8
I PENDIDlKAN fl t-'enalOIKanTormaldan 1 Sa~ana (S1) Ijazah 100 Semuajenjangmemperolehijazahlgelar

2 Diploma111 Ijazah 60 Semuajenjang

3 Diploma II Ijazah 40 Semuajenjang
B Pendidikandan pelalihan 1 LamanyalebihdaTi960 jam Sertlflkal 15 Semua jenjang

fungsionaldan memperolehSurat 2 Lamanyaantara 641-960 jam Sertifikat 9 SemuajenjangTanda Tamal Pendidikandan
Pelatihan(SlTP) 3 Lamanyaantara401-$40jam Sertifikat 6 Semuajenjang

4 Lamanyaantara 161-400jam Sertifikat 3 Semuajenjang
5 Lamanyaantara81-160jam Sertifikat 2 Semuajenjang
6 Lamanyaantara30-80 jam Sertiflkat 1 Semuajenjang

C Pendidikandan pe!atihan Pendidikandan pelatihanprajabatangolonganII Sertifikat 2 Semuajenjangprajabatan
II IDENTIFIKASIDATA A Persiapankegiatan identifikasi 1 Menyusunrencanakegialan identifikasidata

Rencana 0.006 KatalogerPelaksana
MATERIELPERTAHANAN data materiel pertahanan materiel pertahananmlngguandan bulanan.

2 Menyusunrencanakegiatanidenlifikasidata
Rencana 0.015 KatalogerPel. Lanjutanmaleriel pertahanantriwulandansemester

B Pelaksanaankegiatanidentifikasi 1 MelakukanKegiatan ldentifikasidatamateriel
data materielpertahanan pertahanan

a kategonsangatsedert1ana Item 0.001 KatalogerPel. Pemula
b kategorisedert1ana Item 0.001 KatalogerPelaksana
c kategorisedang Item 0.008 KatalogerPel. Lanjutan
d kategori rumit Item 0.052 KatalogerPenyelia

2 Melakukanperekamandata hasil identifikasidata
materielke dalamdatabasetem,inal sementara
a kategonsangat sedert1ana. Item 0.001 KatalogerPel. Pemula
b kategonsedert1ana. Item 0.001 KatalogerPelaksana
c kategorisedang Ilem 0.003 Kataloger Pel. Lanjutan
d kategonrumit Item 0.010 KatalogerPenyelia

RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
KA TALOGER TINGKA T TERAMPIL

NOMOR
TANGGAl

LAMPIRAN I ; PERATURAN MENTERI NEGARA

PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

; PERI <>T IM.PAN! 5 12007

> f\.\ti ;1OJ-:f



SATUAN
ANOKA

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL KREDIT PELAKSANA
(SETIAP)

1 2 3 4 6 7 8
III KODIFIKASIDATAMATERIEL A Persiapankegiatankodifikasi data 1 Menyusunrencanakegiatankodifikasidatamateriel

Rencana 0.015PERTAHANAN maleriel pertahanan pertahananbutanan. KatalogerPel. Lanjutan

2 Menyusunrencana k~iatan kodifikasidata materiel
Rencana 0.Q30 katalogerPenyeliapertahananlriwulan dan semester.

3 Menyusunrencanakeglatankodifikasidatamateriel
pertahananuntuk kegiatan

.. a pemilihannamabaku. Rencana 0.003 KatalogerPel. Pemula
b klasifikasi Rencana 0.004 Kataloger Pelaksana
c idenlifikasi Rencana 0.Q10 KatalogerPel. Lanjutan
d penetapanNSN (kodlfikasi) Rencana 0.020 Kataloger Penyelia

B Pelaksanaankegiatankodifikasi 1 MelakukankegiatankOdifikasidata materiel
data materiel pertahanan. pertahananuntuk kegiatan

a pemilihannama baku. Item 0.005 KatalogerPel. Pemula
b klasifikasi Item 0.004 KatalogerPelaksana
c identifikasi Item 0.Q15 KatalogerPel. Lanjutan
d PenetapanNSN(Kodifikasi) Item 0.020 KatalogerPenyelia

2 Melakukanperekamandatamateriel pada database
(terminalsementara)dari hasil kodifikasidata
materiel untuk kegiatan
a pemilihannama baku. Item 0.000 KatalogerPel. Pemula
b Klasifikasi Item 0.000 KatalogerPelaksana
c identifikasi Item 0.002 KatalogerPel. Lanjutan
d penotapanNSN(kodifikasi) Item 0.002 Kataloger PeQYelia

IV PUBLIKASIKATALOG A Persiapankegiatanpublikasi 1 Melakukanrencanakegiatanpublikasikatalog Rencana 0.003 Kataloger Pelaksana
MATERIELPERTAHANAN katalog mingguandan bulanan

2 Melakukanrencanakegiaranpublikasikatalog
Rencana 0.030 KatalogerPenyeliatriwulandan semester

B Pelaksanakegiatanpublikasi 1 Melakukankegiatanmenyusunpublikasikatalog
katalog sesuai format dar! NCBke pengguna(sumber). Sesi 0.006 KatalogerPel. Pemuta

2 Melakukankegiatanmenyusunpublikasikatalog
Sesl 0.012 KatalogerPelaksanasesualformat dart NCB Io:eNAMSA

3 MelakukanKegiatanmenyusunPublikasiKatalog
dalam bentukCD untuk pengguna
a anggota Sesi 0.520 KatalogerPenyelia
b angg_ota Sesi 0.260 KatalogerPel. Lanjutan
c angg_ota Sesi 0.104 Kataloger Pelaksana
d anggota Sesi 0.076 katalogerPel. Pemula

4 Melakukankegiatanmenyusunbuletinpublikasi
kataloguntuk publikdalam bentukbuletin
a anggota Sesi 0.520 KatalogerPenyelia
b anggota Sesi 0.260 KatalogerPel. Lanjutan
c anggota Sesi 0.104 Kataloger Pelaksana
d anggota Sesi 0.Q76 KatalogerPel. Pemula



SATUAN
ANOKA

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL KREDIT
PELAKSANA

(SETIAP)
1 2 3 4 6 7 8
V PENGEMBANGANPROFESI A Pembuatankaryatulis/karya ilmiah 1 Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang

di bidang kodifikasimaleriel kodifikasi materiel pertahanan yang
pertahanan dipublikasikan dalam bentuk :

a dalam benluk bukuyang dilerbilkan dan buku 13 Semuajenjangdiedarkansecaranasiona!
b dalammajalahilmlahyang diakui oIeh inslansl majalah 6yang bersangkulan Semuajenjang

2. Karya lulis/karya ilmiahdi bidangkodifikasimaleriel
pertahananyang lidak dipublikasikanlelapl
didokukmentasikandalambenluk :
a buku buku 8 Semuajenjang
b makalah makalah 4 Semuajenjang

3. Karya lulislkarya ilmiahberupalinjauan atau ulasan
ilmiah hasll gagasansendiri di bidangkodifikasi
maleriel pertahananyang dipublikasikandalam
bentuk :
a bukuyang dilerbilkan dan diedarkansecara buku 8 Semuajenjangnasional
b majalahyang diakuioleh instanslyang majalah 4 SemuajenjangbersaMkutan

4 Karya lulis/karya ilmiahberupatinjaunandan ulasan
ilmiahhasil gagasansendiri dibidangkodifikasl
maleriel pertahananyang tidak dipubllkasikantetapi
didokumenlasikandalarnbentuk :

a buku buku 7 Semuajenjang
b makalah makalah 4 Semuajenjang

5 Karya lulis/karya ilmiahdi bidangkodifikasimateriel
pertahananyang disebar luaskanmelaluimedia makalah 2 Semuajenjang
massa

6 Karyalulis lkarya ilmiahberupa prasarantinjauan,
gagasanalau ulasanilmiahyang disampaikan makalah 2.50 Semuajenjang
dalam pertemuanilmiah

B Penerjemahlpenyaduranbuku dan Mene~emahkanImenyadur di bidangkodifikasi

I
bahan lainnyadi bidangkodifikasi maleriel pertahananyang dipublikasikandalam Semuajenjang
maleriel pertahanan benluk:

a bukuyang dilerbitkandan diedarkansecara
nasional buku 7 Semuajenjang

b majalahyang diakuioleh inslansiyang majalah 4 Semuajenjangberwenanng
C Pembualanpelunjuk teknis di Membuat bukupetunjukteknis di bidangkodifikasi

bidangkodifikasimaleriel maleriel pertahanan Naskah 3 Semuajenjang
pertahanan

0 Penemuanleknologi lepal guna di Menemukanleknologi lepat guna di bidang
bidangkodifikasimaleriel kodifikasimaleriel pertahanan karya 5 Semuajenjang
pertahanan



TAUFIQEFFENDI

. ---~~EGARA
( PENDAYAGUN: _ )ARATUR NEGARA,

I~.-

SATUAN
ANGKANO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL PELAKSANA

(SETIAP)
KREDIT

1 2 3 4 6 7 8
VI PENUNJANG A PengajarIpelatih di bidang Mengajaratau melatihpada pendidikandan

TUGASKATALOGER kodifikasimatereil pertahanan pelatihan(diklat) pegawaidi bidangkodifikasi 2Jam 0.30 Semuajenjang
materielpertahanan

B Peranserta dalam
seminarllOkakaryadi bidang Mengikutiseminar/lOkakaryasebagal : Kegiatan
kodinkasimateriel pertahanan

a pemrasaran kali 3 Semua ieniang
b pembahaslmoderator/narasumber kali 2 Semuajenjang
c peserta kali 1 SemuaTenjafIQ

C Keanggotaanorganisasi profesi Anggotaorgilnisasi profesisebagal : KegiatanKataloger
a pengurusal<lif tahun 1 SemuaTeiilariQ
b anggotaaktif tahun 0.75 SemuaTenjang

0 KeanggotaandalamTim Penilai MenjadlanggotaTim Penilai,sebagai :
Kataloger

a ketual..vakUketua tahun 1 Semuajenjang
b anggota lahun 0.75 Semuajenjang

E Perolehangelar kesarjanaan Gelar keserjanaanlainnyayang tidak sesuai dengan
Kegialanlainnya bidangtugas :

a Saljana (S1)10IV lIazah 5 Semuajenjang
b Diploma III lIazah 3 SemuaTeiilang
c Diploma II lIazah 1 SemuaTeiilang

F Perolehanpenghargaanltanda Tandajasa SatYalancanaKaryaSatya
jasa a 30 (liga puluh) lahun landajasa 3 SemuaJenjang

b 20 (dua puluh) lahun landa jasa 2 SemuaJenjang
c 10 (sepuluh)tahun landa iasa 1 Semua ienjang

..
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SATUAN ANGKANO UNSUR SUB UNSUR BUTlR KEGIATAN HASIL KREDIT PELAKSANA
(SETIAP)

1 2 3 4 6 7 8
I PENDIDIKAN A PendidikanFormal 1 Doktor (S3) razah 200 Semuajenjang

2 Magister (S2) Ijazah 150 Semuajenjang
3 Sarjana (S1] Ij_azah 100 Semuajenjang

B Pendidikandan pelatihan 1 Lamanyalebih dari 960 jam Sertifikat 15 Semuajenjangfungsionaldan memperolehSurat
TandaTamat Pendidikandan 2 Lamanya lebih dari 641-960jam Sertifikat 9 SemuajenjangPelatihan(STTP)

3 lamaya lebih dari 401-M0 jam Sertifikat 6 Semuajenjang
4 lamanya lebih dari 161-400jam Sertifikat 3 Semuajenjang
5 Lamamyalebihdari 81-160jam Sertifikat 2 Semuajenjang
6 Lamayalebih dari 30-80jam Sertiftkat 1 Semuajenjang

C Pendidikandan pelatihan Pendidikandan pelatihanprajabatangolongan III Sertifikat 2 Semuajenjango",iabatan
II IDENTIFIKASIDATA A Pelaksanaan kegiatan identifikasi Melaku~.anpenetapankategori identifikasidata

MATERIELPERTAHANAN datamateriel pertahanan materiel pertahanan. Rencana 0.006 KatalogerPertama

B EvaluasiI validasi kegiatan 1 Melakukananalisa hasil penetapandanmenetapkan
identifikasidata materiel kategori identifikasldata materiel penahanan.
pertahanan.

a kategorisangat sedarnanadan sederhana Item 0.005 Kataloger Muda
b kategorisedang dan rumit Item 0.020 Kataloger Madya

2 MelakukanEvaluasiI validasi atas kegiatanidentifikasi
9 (sembilan)kelompokbekal datamateriel per-triwulan
dan semester
a kategorisangatsedert.anadan sederhana Laporan 0.020 KatalogerPertama
b kategorisedangdan rum~ Laporan 0.020 kataiogerMuda

3 Meiakukaninterfacedata katalogantar NCB,NAMSA,
untuk melengkapidatamateriel.
a kategortsedang item 0.007 KatalogerMuda
b kategori rumit Item 0.010 KatalogerMadya

4 Melakukanperekamandata, dari hasil validasl yang
dilakukanuntukmenJadidatavalid ke dalamdatabase
katalog.
a kategorisangat sedertlanadan sederhana Item 0.008 KatalogerPertama
b kategorisedangdan rumit item 0.003 KataiogerMuda

RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
KATALOGER TINGKAT AHLI

TANOOAL
NOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA

PENOAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

: PERI Or IM.PAW q12007

!. Mt j :1t!r>1

•



SATUAN ANGKANO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL PELAKSANA
(SETIAP)

KREDIT

1 2 3 4 6 7 8
III KODIFIKASI DATA A Persiapan kegiatan kodifikasi data 1 Melakukan penetapan meloda idenlifikasi. dan

MATERIEL PERTAHANAN materlel pertahanan kelompok bekal yang akan di kodifikasi. Sesi 0.007 Kalaloger Pertama

2 Melakukan analisa alas penelapan metode identifikasi
dan kelompok bekal yang dilelap~an. Sesi 0.014 Kataloger muda

B Pelaksanaan kegiatan kodifikasi 1 Melakukan evaluasi I validasi data alas kegiatan
data materiel pertahanan. kodifikasi dala materiel untuk kegiatan :

a pemilihan nama baku dan klasifikasi. item 0.003 Kataloger Pertama
b identifikasi dan penetapan NSN (kodifikasi) item 0.005 Kalaloger Muda

2 Melakukan interface data materiel antar NCB maupun
NAMSA untuk melengkapi data male riel.

a pemilihan nama baku dan i<lasifikasi. Item 0.007 Kataloger Muda

b idenlifikasi dan penetapanNSN (kodifikasi) Item 0.010 Kalalogeri Madya

3 Melakukan perekaman data dari hasil validasi unluk
dijadikan data valid dalam database kalalog.

a pemilihan nama baku dan ~Iasifikasi. Item 0.001 Kalaloger Pertama
b Identifikasi dan penetapan NSN (kodifikasi) Item 0.003 Katalogeri Muda

IV PUBLIKASI KATALOG A Persia pan kegiatan publikasi 1 Melakukan penelapan benluk formal publikasi kalalog
MATERIEL PERTAHANAN katalog dan NCB ke sumber dan NAMSA Sasi 0.020 KalaJoger Muda

B Pelaksana Kegiatan Publikasi 2 Melakukan penilaian I analisa atas bentuk formal
Sesi 0.030 Kalaloger MadyaKatalog publikasi katalog.

3 Melakukan evaluasi I validasi terhadap data format
publikasl kalalog dan NCB ke pengguna (sumber) Item 0.001 Kalaloger Pertama

4 Melakukan evaluasV validasi terhadap data fOlTl1al
publikasi katalog dari NCB ke NAMSA. Item 0.003 KatalogerMuda

5 Me.aKUKanevaluaSl1 v3uaaSIlemaaap data tormat
publikasi katalog untuk publikasi dalam benluk buku Item 0.004 Kataloger Madya
dan CD.

6 Melakukan Kegiatan penyusunan publikasi katalog
sesuai rormat unluk pllblik dalam bentuk CD sebagai :

a ketua Sesi 0.780 Kataloger Madya
b penulis redaksi Sesi 0.520 Kalalogar Muda
c anggota Sesi 0.260 Katalogar Pertama

7 Melakukan kegiatan penyusunan bulelin publikasi
katalog untuk publik sebagai :
a ketua Sesi 0.780 Kalaloger Madya
b. penulis redaksi Sesi 0.520 KatalogerMuda
c anggota Sasi 0.260 Kataloger Pertama



SATUAN ANGKANO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL KREDIT PELAKSANA
(SETIAP)

1 2 3 4 6 7 8
V PENGEMBANGAN A Pembuatan karya lulislkarya ilmiah 1 Membuat karya tulislkarya ilmiah bidang kodifikasi

PROFESI di bidang kodifikasi materiel materiel pertahanan yang dipublikasikan dalam bentuk
pertahanan

a dalam bentuk buku yang dilerbitkan dan diedarkan buku 12.50 Semua janjangsecara nasional
b dalam rnajalah ilmiah yang diakui oleh instansi majalah 6 Semua jenjangyang bersanokutan

2 Karya tulis/karya ilmiah di bidang kodifikasi materiel
pertahanan yang tidak dipublikasikan tetapi
didokukmentasikan dalam bentuk :
a buku buku 8 Samua jenjarog
b makalah makalah 4 Semua 'en'ang

3 Karya tulis/karya i1miahberupa tinjauan atau ulasan
ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang kodifikasi
materiel pertahanan yang dipublJkasikan dalam bentuk

a buku yang diterbitkan dan diedarkan secara buku 8 Semua jenjang
b majalah yang diakui oleh instansl yang majalah 4 Samua jenjang

bersangkutan
4 Karya lulis/karya ilmi".h berupa linjaunan dan u1asan

ilmiah hasil gagasan sandhi dibidang kodifikasi
maleriel pertahanan yang tidak dipublikasikan tetapi
didokumentasikan dalam bentuk :

a buku buku 7 Samua jenjang
b makalah makalah 3.50 Semua janjang

5 Karya tulis/karya i1miahdi bidang kodifikasi materiel makalah 2 Semua jenjang
pertahanan yang disebar luaskan melalui media mass

6 Karya tulis lkarya ilmiah barupa prasaran tinjauan. makalah 2.50 Samua jenjang
gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam
pertemuan i1miah

B Pene~emahlpenyaduran buku dan Meneljemahkan Imenyadur di bidang kodifikasi
bahan lainnya di bidang kodifikasi materiel pertahanan yang dlpublikasikan dalam bentuk
materiel pertahanan

a buku yang diterbitKan dan diedarkan secara
buku 7 Samua jenjangnasional

b majalah yang diakui oleh instansi yang berwenann
majalah 3.50 Samua jenjang

C Pembuatan pelunjuk leknis di Membuat buku petunjuk teknis di bidang kodinkasi
bidang kodifikasi materiel materiel pertahanan Naskah 3 Samua jenjang
pertahanan

0 Penemuan teknologi tepat guna di Menemukan teknotogi tepat guna di bid3ng kodifikasi
bidang kodifikasi malereil materiel pertahanan karya 5 Samua jenjang
pertahanan

..



TAUFIQ EFFENDI

SATUAN ANGKANO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN HASIL
KREDIT

PELAKSANA
(SETIAP)

1 2 3 4 6 7 6
VI PENUNJANG A Pengajar Ipelalih di bidang Mengajar alau melalih pada pendidikan dan pelalihan

TUGAS KATALOGER kodifikasi malereil pertahanan (diklal) pegawai di bidang kodifikasi materiel 2Jam 0.30 Semuajenjang

B Peran serta dalam Mengikuli seminarllokakarya sebagai :
seminarllokakarya di bidang
kodifikasi materiel pertahanan

a pemrasaran kali 3 Semua jenjang
b pembahaslmoderalor/narasumber kali 2 Semua ·enjang
c peserta kaJi 1 Semua jenjang

C Keanggolaan organisasi profesi Anggola organisasi profesi sebagai :Kalaloger
a pengurus aktif lahun 1 Semua jenjang
b anggola aklif lahun 0.75 Semua jenjang

D Keanggolaan dalam Tim Penllai menjadi anggola Tim PenHai,sebagai :
Kalaloger

a kelua/wakil kstua lahun 1 Semua jenjang
b anggola lahun 0.75 Semua jenjang

E Perolehan gelar kesarjanaan Gelar keserjanaan lainnya yang lidak sesuai dengan
lainnya bidang lugas :

a Saljana (S1) ijazah 5 Sernua jeiljang
b Diploma III ijazah 3 Semua jenjang
c Diploma II ijazah 1 Semuajenjang

F Perolehan penghargaarv'tanda Tanda jasa Salyalancana Karya Satya
jasa a 30 (Iiga puluh) lahun tandajasa 3 Semua Jenjang

b 20 (dua puluh ) lahun landajasa 2 Semua Jenjang

c 10 (sepuluh) lahull landajasa 1 Semua jenjang



TAUFIQ EFFENDI

MENTERINEGARA
...e&NI~rm:;mNbllI.N APARATUR NEGARA,

JENJANGJABATAN/GOLONGANRUANGDANANGKA KREDIT

NO UNSUR PERSENTAS~ P.Pemula Pelaksana P. Lanjutan Penyelia
Ilia III b Ille II/d 1111a 1111b 1111e 1111d

I UTAMA .:: 80% 20 32 48 64 80 120 160 240
a. Pendidikan
b. IdentifikasiData

Materiil Pertahanan
c. Kodifikasi Data

Materiil Pertahanan
d. Publikasi Katalog

Materiil Pertahanan
e. PengembanganProfesi

II PENUNJANG ~ 20% 5 8 12 16 20 30 40 60

Penunjang tugas kegiatan Kataloger

Jumlah 100% 25 40 60 80 100 150 200 300

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT FUNGSIONAL KATALOGER TINGKAT TERAMPIL

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARAPENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA

NOMOR : PERI Of IM.PAN! S'2007
TANGGAL : s ~(.~~
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TAUFIQ EFFENDI

-~NEGARA
ENDAYAGU-NAAN'~ARATUR NEGARA··U~·1 Ii.. " f' 'i '_/I:"'~ s F-'_

- '- .............. ""

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDT

NO UNSUR PERSENTASE
Pertama Muda ,Madya

1111a 1111b 1111c 1111d IV la IV Ib IV t c.

I UTAMA 2: 80% 80 120 160 240 320 440 560
a. Pendidikan
b. Identifikasi Data

Materiel Pertahanan
c. Kodifikasi Data

Materiel Pertahanan
d. Publikasi Katalog

Materiel Pertahanan
e. Pengembangan Profesi

II PENUNJANG s 20% 20 30 40 60 80 110 140

Penunjang tugas kegiatan Kataloger

Jumlah 100% 100 150 200 300 400 550 700

JUMLAH ANOKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN
KENAIKAN JABATANIPANGKAT FUNGSIONAL KATALOGER TINGKAT AHLI

lAMPlRAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARAlUR NEGARA

NOMOR : PERI O=f/M.PANl512007
TANGGAL : ; M(J 2ao1


