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BAB IV 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian penulis mengenai Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai 

Negeri Sipil di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Semarang II maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di KPPN Semarang II 

Prosedur kenaikan pangkat pegawai negeri sipil dimulai dari bagian 

kepegawaian KPPN Semarang II yang melihat jadwal usulan kenaikan 

pangkat pegawai dalam daftar monitoring yang sudah disusun oleh bagian 

kepegawaian dari 3 bulan sebelum terjadi usulan kenaikan pangkat, kemudian 

bagian kepegawaian akan bersiap untuk mengumpulkan berkas kenaikan 

pangkat pegawai yang diusulkan dalam hal ini pegawai yang diusulkan tidak 

akan menyiapkan berkas Usulan Kenaikan Pangkat karena semua data milik 

pegawai KPPN Semarang II sudah diarsipkan oleh bagian kepegawaian, 

tetapi jika nanti terdapat kekurangan berkas Usulan Kenaikan Pangkat milik 

pegawai di dalam Dosir PBNOpen, maka bagian kepegawaian akan meminta 

data yang kurang secara langsung ke pegawai yang bersangkutan. Kemudian, 

berkas yang sudah lengkap dan dirangkap lima oleh bagian kepegawaian akan 

diberikan oleh kepala sub bagian umum yang memiiki hak dalam pengecekan 

ulang dan legalisir berkas Usulan Kenaikan Pangkat sebelum dikirim ke 
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pihak kanwil, berkas Usulan Kenaikan Pangkat yang sudah dilegalisir oleh 

kepala sub bagian umum akan dikirim ke pihak kanwil oleh kurir KPPN 

Semarang II. Kemudian, berkas yang sudah dikirim akan menjadi tanggung 

jawab kanwil untuk selanjutnya dikirim kembali ke pihak BKN Yogyakarta 

bagi golongan 1 dan 2 dan Kantor pusat DJPBN bagi golongan 3 dan 4. 

Setelah 3 bulan pengiriman berkas Usulan Kenaikan Pangkat, maka SK 

Kenaikan Pangkat pegawai akan terbit dari BKN Yogyakarta dan Kanpus 

DJPBN. SK Kenaikan Pangkat ini akan dikirim kembali ke KPPN Semarang 

II melalui Kanwil DJPBN. Setelah bagian kepegawaian menerima SK 

Kenaikan Pangkat dari Kanwil, maka akan dilakukan penyerahan kepada 

pegawai yang diusulkan secara sederhana saat acara rutin KPPN Semarang II 

yaitu “Semangat Pagi” yang diadakan pada hari selasa dan kamis, SK 

Kenaikan Pangkat akan diserahkan oleh kepala kantor KPPN Semarang II. 

Berikut ini merupakan prosedur kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di 

KPPN Semarang II, yaitu : 

a. Monitoring Kenaikan Pangkat 

1) Cara menentukan periode pengusulan kenaikan pangkat pegawai  

Cara untuk menentukan pengusulan kenaikan pangkat pegawai pada 

periode selanjutnya adalah dengan menghitung 4 tahun setelah periode 

kenaikan pangkat yang terakhir. 
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2) Pihak yang melakukan monitoring kenaikan pangkat 

Pihak yang melakukan monitoring kenaikan pangkat adalah bagian 

kepegawaian KPPN Semarang II, karena usulan kenaikan pangkat 

sudah menjadi salah satu tugasnya. 

3) Softwareyang digunakan dalam monitoring kenaikan pangkat 

Software yang digunakan dalam monitoring kenaikan pangkat pegawai 

masih bersifat manual yaitu Microsoft Excel, yang sudah terdapat di 

dalam komputer KPPN Semarang II. 

b. Pengumpulan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat 

1) Syarat yang dibutuhkan dalam usulan kenaikan pangkat 

Syarat kenaikan pangkat untuk kelengkapan berkas usulan kenaikan 

pangkat mengacu pada PP No. 99 Tahun 2000 tentang kenaikan 

pangkat pegawai negeri sipil dan Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 

2002 tentang kenaikan pangkat, yang meliputi kelengkapan 

administrasi berupa FC SK kenaikan pangkat terakhir, FC PPKP dua 

tahun trekhir, FC STTB/Ijazah/Diploma bagi yang memperoleh 

peningkatan pendidikan, FC SK mutasi apabila terjadi perubahan data 

kepegawaian, Surat penugasan dipekerjakan/diperbantukan di luar 

instansi induknya bagiyang tidak menduduki jabatan struktural atau 

jabatan fungsional tertentu. 
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2) Jangka waktu pengumpulan berkas 

Jangka waktu untuk dilakukan penyiapan berkas usulan kenaikan 

pangkat ini adalah dua hari. 

3) Pihak yang melakukan pengumpulan berkas 

Pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengumpulan berkas usulan 

kenaikan pangkat ini adalah Bagian Kepegawaian yang hanya 

dikerjakan oleh satu orang. 

c. Pengecekan Ulang dan Legalisir Berkas Usulan Kenaikan Pangkat 

1) Cara pengecekan ulang berkas usulan kenaikan pangkat 

Berkas usulan kenaikan pangkat yang sudah dirangkap lima akan 

diserahkan kepada kepala sub bagian umum untuk dicek ulang dan 

dilegalisir kelengkapan administrasinya. 

2) Pihak yang melakukan pengecekan ulang dan legalisir berkas 

Pihak yang melakukan pengecekan ulang dan legalisir berkas usulan 

kenaikan pangkat adalah kepala sub bagian umum, karena bagian 

kepegawaian berada dibawah naungan sub bagian umum KPPN 

Semarang II. 

3) Jumlah berkas yang harus dilegalisir 

Berkas usulan kenaikan pangkat harus dilegalisir sebanyak lima 

rangkap, untuk kebutuhan dan sebagai arsip di pihak selanjutnya. 
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d. Pengelolaan Berkas Usulan Kenaikan Pangkat di BKN 

1) Cara pengelolaan berkas usulan kenaikan pangkat 

Cara pengelolaan berkas usulan kenaikan pangkat di BKN dan Kantor 

Pusat DJPBN, pihak dari KPPN tidak mengetahui bagaimana berkas 

diproses dan dikelola untuk dapat terbit SK Kenaikan Pangkat 

pegawai. Tetapi, jika nantinya terdapat kekurangan berkas maka 

bagian kepegawaian KPPN akan mendapatkan telepon dari pihak yang 

meminta kekurangan berkas, dan berkas yang akan dikirim kembali 

melalui E-mail. 

2) Jangka waktu pengelolaan berkas 

Bagian kepegawaian KPPN Semarang II tidak menghitung berapa 

lama waktu yang dibutuhkan dari pengiriman ke kanwil dan penerbitan 

SK.  

3) Pihak yang mengelola berkas usulan kenaikan pangkat 

Bagian kepegawaian tidak mengetahui siapa pihak yang mengelola 

lebih lanjut berkas usulan kenaikan pangkat, tetapi kemungkinan saja 

bagian kepegawaian karena kenaikan pangkat merupakan salah satu 

tugas yang di pegang oleh bagian kepegawaian. 
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e. Penerbitan SK Kenaikan Pangkat 

1) Jangka waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan SK Kenaikan pangkat 

Jangka waktu untuk penerbitan SK Kenaikan Pangkat adalah 3 bulan 

setelah berkas diajukan ke BKN. 

2) Pejabat yang berhak menandatangani SK Kenaikan Pangkat 

Pejabat yang berhak menandatangani SK Kenaikan Pangkat adalah 

Kepala Bagian Mutasi dn kepangkatan. SK Kenaikan Pangkat PNS 

golongan 1 dan 2 akan diterbitkan oleh Direktorat Jendral 

Perbendaharaan, sementara SK Kenaikan Pangkat PNS golongan 3 dan 

4 akan diterbitkan oleh Menteri Keuangan. 

f.  Pemberian SK Kenaikan Pangkat Kepada Pegawai 

1) Cara pemberian SK Kenaikan Pangkat kepada pegawai 

Cara pemberian pemberian SK Kenaikan Pangkat kepada pegawai 

yang diusulkan adalah dengan cara diberikan langsung saat acara rutin 

yaitu semangat pagi yang selalu dilaksanakan setiap hari selasa dan 

kamis pada pukul 7 pagi. 

2) Pihak yang menyerahkan SK Kenaikan Pangkat kepada pegawai 

Pihak yang menyerahkan SK Kenaikan Pangkat adalah Kepala Kantor 

KPPN Semarang II yang didampingi oleh seluruh kepala seksi dan 

kepala sub bagian umum serta dihadiri oleh seluruh pegawai. 
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2. Kendala dalam Prosedur Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di KPPN 

Semarang II 

Usulan kenaikan pangkat yang dilakukan oleh KPPN Semarang II tidak 

sepenuhnya berjalan dengan lancar, tetapi yang terjadi terdapat beberapa 

kendala dalam pengusulan kenaikan pangkat, yaitu : 

a. Kendala dalam monitoring kenaikan pangkat 

Monitoring kenaikan pangkat di KPPN Semarang II masih bersifat manual 

dengan menggunakan software microsoft excel. Ini merupakan salah satu 

kendala yang dihadapi oleh bagian kepegawaian saat pengusulan kenaikan 

pangkat terjadi. Karena, bagian kepegawaian terkesan dipaksa untuk 

mengetahui data keseluruhan pegawai KPPN Semarang II. 

b. Kendala dalam pengumpulan berkas usulan kenaikan pangkat 

Kendala dalam pengumpulan berkas usulan kenaikan pangkat, yaitu masih 

terdapat berkas yang kurang lengkap saat sudah berada di pihak kanwil. 

Berkas yang kurang lengkap adalah penilaian SKP pegawai, jika terdapat 

kekurangan berkas maka pihak kanwil akan memberi tahu bagian 

kepegawaian melalui telepon untuk segera melengkapi berkas yang 

kurang. 

c. Kendala dalam pengecekan ulang dan legalisir berkas 

Dalam pengecekan ulang dan legalisir berkas terdapat kendala yang 

dihadapi oleh kepala sub bagian umum dan bagian kepegawaian KPPN 
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Semarang II yaitu terlalu banyak berkas yang dilegalisir oleh kepala sub 

bagian umum, sehinga jika nanti terjadi kekurangan berkas saat di pihak 

kanwil itu hanya masalah Human Error. Seluruh prosedur yang dilakukan 

saat kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di KPPN Semarang II hanya 

dikerjakan oleh satu orang. Sehingga petugas akan merasa sedikit kesulitan 

walaupun semua tugas akan dikerjakan secara baik. 

d. Kendala dalam Pengelolaan berkas usulan kenaikan pangkat di BKN 

Pihak KPPN tidak mengetahui kendala apa yang terjadi dalam pengelolaan 

berkas usulan kenaikan pangkat di pihak BKN, karena sudah bukan 

tanggung jawab KPPN jika sudah dikirim ke pihak selanjutnya. 

e. Kendala dalam penerbitan SK Kenaikan Pangkat 

Saat SK Kenaikan Pangkat pegawai sudah terbit dan diserahkan kembali 

ke bagian kepegawaian KPPN Semarang II tidak terdapat kesalahan dalam 

pencetakan. Tetapi, untuk proses penerbitan SK Kenaikan Pangkat di BKN 

bagian kepegawaian tidak mengetahui kendala apa yang terjadi selama 

proses penerbitan. 

f.  Kendala dalam Pemberian SK Kenaikan Pangkat kepada pegawai 

Saat pemberian SK Kenaikan Pangkat kepada pegawai yang bersangkutan 

tidak terdapat kendala, kerana saat pemberian SK Kenaikan Pangkat hanya 

dilakukan secara sederhana dan diberikan langsung oleh kepala kantor 

KPPN Semarang II. 
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1.2 Saran 

Dari hasil penelitian tentang prosedur kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil 

di KPPN Semarang II, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran 

terkait kendala yang terjadi dalam usulan kenaikan pangkat yaitu: 

1. Monitoring kenaikan pangkat 

a) Pemberian usul kepada pihak Kanwil DJPBN untuk ditambahkannya 

database mengenai usulan kenaikan pangkat di dalam aplikasi intern 

KPPN Semarang II. 

b) Menggunakan sistem online agar lebih mudah dalam pengusulan 

kenaikan pangkat. 

2. Pengumpulan berkas usulan kenaikan pangkat 

a) Diteliti sebelum diserahkan kepada kepala sub bagian umum untuk 

dicek ulang. 

b) Meminta data yang kurang untuk usulan kenaikan pangkat kepada 

seluruh pegawai. 

3. Pengecekan ulang dan legalisir berkas usulan kenaikan pangkat 

a) Diberikan pegawai tambahan dari bagian kepegawaian di KPPN 

Semarang II untuk pengecekan ulang berkas usulan kenaikan pangkat. 
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b) Diberikan bantuan pegawai dari bagian kepegawaian di KPPN 

Semarang II  dalam melegalisir berkas usulan kenaikan pangkat yang 

dirangkap lima. 


