
 

 
INFO  KEPEGAWAIAN 

UJIAN ( PG/PI/GI ) 
Rekomendasi  oleh Pejabat yang berwenang Ujian PG/PI/GI bagi Pegawai Negeri Sipil yang 

telah lulus  studi dengan biaya mandiri (swadana) dapat dilakukan kenaikan pangkat sebagai 

penyesuaian ijazah PNS yang bersangkutan dengan syarat ; 

Diangkat dalam jabatan  atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai 

dengan ijazahnya dan tersedia formasi yang membutuhkan latar belakang pendidikan. 
Ujian Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang 

dilaksanakan dalam proses penyesuaian ijazah 

yang berpedoman kepada ketentuan yang 

berlaku sesuai dengan tingkat ijazah yang 

dimiliki. 

Ujian  Penggunaan ijazah adalah ujian yang 

dilaksanakan terhadap PNS yang pangkatnya 

telah melebihi pangkat minimal namun belum 

mencapai jenjang kenaikan pangkat maksimal 

sesuai ijazah terakhir. 

Ujian Pengakuan Gelar adalah dalam 

administrasi Kepegawaian adalah  ujian yang 

dilaksanakan terhadap PNS yang pangkatnya 

telah melebihi pangkat minimal namun belum mencapai jenjang kenaikan pangkat maksimal sesuai 

ijazah terakhir dengan tujuan untuk menilai kompetensinya apakah sesuai dengan ijazah yang 

dimiliki. 

Pengakuan Gelar dalam administrasi kepegawaian  

adalah proses pencantuman Gelar akademik secara 

formal yang dikaitkan dengan status kepegawaian 

sesorang PNS berdasarkan penyesuaian ijazah 

akademik terakhir yang diperolehnya apabila 

pangkat minimal dari ijazah yang dimiliki telah 

terpenuhi namun dengan pencantuman  gelar 

tersebut akan mempengaruhi pangkat 

terakhir/puncaknya. 

Penyesuaian ijazah adalah salah satu bentuk 

kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan 

data kepegawaian secara formal yang dikaitkan 

dengan status kedudukan seseorang PNS berdasarkan ijazah akademik terakhir yang diraih oleh 

PNS yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah. 

 Ujian Penggunaan Ijazah/Penyesuaian 

Ijazah/Pengakuan Gelar dalam Administrasi 

Kepegawaian dikecualikan bagi :  

 

 PNS yang karena Jabatan Strukturalnya 

dapat mencapai pangkat puncak sesuai 

ijazah yang diperoleh.  

 PNS yang telah mencapai pangkat 

puncak sesuai ijazah yang diperoleh.  

 PNS yang menduduki Jabatan Fungsional 

Tertentu.  

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan 



karir Pegawai Negeri Sipil, Biro Kepegawaian dan Organisasi   Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan melaksanakan  Ujian  Penyesuaian Ijazah (PG/PI/GI) yang dilaksanakan pada 

tanggal 15 September 2016 bertempat di Aula Kantor BPKH Wilayah VIII  Denpasar.  Pelaksanaan 

ujian dibuka oleh Kepala Sub Bagian Tata  BPKH Wilayah VIII (Dra. NI Made Yorni) dalam 

sambutannnya  kepada peserta ujian selamat mengikuti ujian PG/PI/GI semoga dapat melaksanakan 

dengan baik dan lulus semuanya. Selanjutnya pengarahan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi  

Kepala Sub Bagian Pengembangan (Dra. Linda Sibarani)  menyampaikan terima kasih kepada 

Kepala BPKH Wilayah VIII yang telah memfasilitasi pelaksanaan ujian PG/PG/GI Privinsi Bali dan 

Nusa Tenggara Barat,  Dan kepada peserta ujian agar dapat menjawab soal sesuai dengan materi 

ujian serta dapat menjawab soal  dengan benar, Untuk kelancaran pelaksanaan juga dibantu 

pengelola kepegawaian dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Hartono) dan 

BPKH Wilayah VIII (Komang Sridanayasa).  Peserta ujian berjumlah 18 (delapan belas)  orang dari 

UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat yaitu  

Balai KSDA Bali (1 orang), Balai Taman Nasional Bali Barat ( 2 orang), Balai KSDA NTB ( 2 

orang ),  Balai Penelitian  dan Pengembangan  Teknologi  Hasil Hutan Bukan Kayu  (1 orang),  

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa  Bali Nusa Tenggara  (1 orang),  

Pusat  Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara ( 7 orang), Balai Taman 

Nasional  Gunung Rinjani (1 orang), dan BPKH Wilayah VIII ( 3 orang ). 
         Peserta Ujian penggunaan ijazah tingkat SLTA sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari peserta baru 2  

(dua) orang  dan mengulang 1 (satu) orang.  Peserta ujian Penyesuaian ijazah tingkat S.1 sebanyak 9 

(sembilan) orang. Sedangkan peserta ujian Pencantuman  Gelar tingkat  S1 dan S2  sebanyak 6 (enam) orang  

terdiri dari  Tingkat S1  sebanyak 2 (dua) orang dan Tingkat S2 sebanyak 4 (empat) orang. Adapun Materi 

yang diuji sebagai berikut : 

 

No Materi Ujian waktu 

 

A. 

1 

2 

3 

B.  

1 

2 

3 

 

Tingkat Sarjana (S.1)/Pasca Sarjana S2 

Test Kompetensi Manajerial (TKM) 

Essay 

Test Kemampuan Akademik (TKA) 

Tingkat SLTP/SLTA : 

Pancasila dan Kewarganegaraan 

Pengetahuan Umum 

Bahasa Indonesia 

 

 

75 menit 

90 menit 

180 menit 

 

75 menit 

90 menit 

90 menit 

 
Setelah selesai ujian peserta menyerahkan berkas kepada 

petugas antara lain :  

1(satu) lembar foto copy ijazah terakhir 

1(satu) lembar foto copy SK pangkat/jabatan terakhir 

1(satu) lembar foto copy SK CPNS dan pengangkatan PNS 

3 (tiga) buah pas foto terbaru ukuran 3x4 cm 

     Selanjutnya akhir pelaksanaan ujian dilakukan 

pembakaran test soal  materi ujian untuk dimusnahkan 

antara lain : 

- Soal TKM berjumlah 15 (lima belas) set 

- Soal Essy  berjumlah 15 (lima belas)  set 

- Soal TKA berjumlah 9 (sembilan) set 

- Soal Pancasila dan Kewarganegaraan berjumlah 3 (tiga) set 

- Soal Pengetahuan Umum berjumlah 3 (tiga) set 

- Soal  Bahasa Indonesia berjumlah 3 (tiga) set 
Hasil pemantauan selama pelaksanaan ujian berlangsung berjalan dengan baik dan lancar dan seluruh buku 

soal yang dipergunakan dan atau tidak dipergunakan telah dimusnahkan dihalaman kantor BPKH Wilayah 

VIII. 

            Demikian sekilas informasi pelaksanaan Ujian PI/PG/GI tahun 2016 bertempat di kantor BPKH 

Wilayah VIII selaku Koordinator UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bali. 

 

                                                                                   Penulis, Komang Sridanayasa, SH.MH 

                                                                                   Analis data Kepegawaian BPKH Wilayah VIII 


