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Baiq Nilia Iswari Putri, 2018. MANAJEMEN PELAYANAN KENAIKAN 

PANGKAT PEGAWAI MELALUI SISTEM APLIKASI PELAYANAN 

KEPEGAWAIAN (SAPK) (Studi pada Badan Kepegawaian Negara Kantor 

Regional II Surabaya). Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA, dan Nurjati Widodo, 

S.AP.,M.AP, 115 hal + xv 

RINGKASAN 

 

Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya merupakan instansi yang 

mempunyai fungsi pelayanan administrasi di bidang pelayanan kepegawaian kepada 

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dalam lingkup Jawa Timur. Salah satu pelayanan 

kepegawaian yang diberikan adalah kenaikan pangkat. Sejauh ini pelayanan kenaikan 

pangkat pegawai masih terdapat beberapa permasalahan dalam proses 

penyelesaiannya. Sehingga diperlukannya sebuah inovasi untuk membantu 

penyelesaian permasalahan kenaikan pangkat melalui Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian. 

 Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

dan hanya dibatasi oleh dua fokus penelitian, yaitu (1) mengetahui dan menganalisis 

manajemen pelayanan kenaikan pangkat pegawai melalui Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian (SAPK) dan (2) faktor pendukung dan penghambat dari pelaksanaan 

pelayanan kenaikan pangkat pegawai melalui Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian (SAPK). Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan 

sekunder. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisa data Cresswell. 

Berdasarkan Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan 

indeks kepuasan pelayanan masyarakat, dipilih tiga prinsip untuk mewakili fokus 

pertama. Ketiga prinsip tersebut adalah, mekanisme/prosedur pelaksanaan SAPK, 

kesesuaian persyaratan pelayanan dan kepastian jadwal pelayanan. Ketiga prinsip 

yang dijalankan oleh Badan Kepegawaian Kanreg II Surabaya telah sesuai dengan 

Kep/25/M.PAN/2/2004. Sebagaimana dalam mengimplementasikan inovasi tersebut 

terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor penghambat yang mempengaruhi 

implementasi inovasi tersebut adalah sarana dan  prasarana yang kurang memadai,  

sumber daya manusia yang masih kurang mumpuni dan data yang masih belum 

terintegrasi. Faktor pendukung untuk mendukung jalannya inovasi ini, yaitu dari 

pegawai Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya yang sudah sangat siap 

dalam menjalankan sistem ini. Adanya motivasi dan semangat kerja dari para 

pegawainya juga menjadi salah satu faktor pendukung jalannya sistem ini. Selain itu, 

seluruh pegawai Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya juga mendukung 

penuh adanya sistem ini. 

 

 

Kata kunci: SAPK, kenaikan pangkat,manajemen pelayanan 
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Baiq Nilia Iswari Putri, 2018. THE MANAGEMENT OF EMPLOYEE’S 

SERVICE PROMOTION THROUGH SISTEM APLIKASI PELAYANAN 

KEPEGAWAIAN (SAPK) (Study on National Civil Service Agency Regional 

Office II Surabaya). Andhyka Muttaqin, S.AP., M.PA and Nurjati Widodo, 

S.AP.,M.AP, 115 pages +xv 

SUMMARY 

 

National Civil Service Agency Regional Office II Surabaya is an institution 

that has a function of administrative services in the field of personnel services to Civil 

Servants who work within the scope of East Java. One of the staffing services 

provided is promotion. So far the promotion of employee services still has some 

problems in the process of the completion. So it needs an innovation that can help to 

solve the problem of promotion through Sitem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 

(SAPK). 

This research is descriptive research with qualitative approach. There are two 

focuses of this research. (1) To find out and analyze the management of service 

promotion through Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). (2) The 

supporting and inhibiting factor from the implementation of service promotion of the 

employees through Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). The sources of 

this research are primary and secondary data. While the data analysis that used in this 

research is Cresswell data analysis.  

Based on Kep/25/M.PAN/2/2004 on general guidelines for the preparation of 

public service satisfaction index, three principles were chosen to represent the first 

focus. The three principles are, mechanism/procedure of SAPK implementation, the 

conformity of service requirement and the certainty of service schedule. The three 

principles that carried out by National Civil Service Agency Regional Office II 

Surabaya have been in accordance to Kep/25/M.PAN/ 2/2004. There are supporting 

and inhibiting factor while implementing these innovations. The inhibiting factors 

that affect the implementation of these innovations are inadequate facilities and 

infrastructure, human resources that are still not qualified, and the data that is not 

integrated yet. The Supporting factors to support the course of this innovation is from 

the employees of Badan kepegawaian Kanreg II Surabaya who are very ready in 

running this system. Beside that, The existence of motivation and morality of the 

employees also become one of the factors that support the course of this system. In 

addition, all employees of the Badan kepegawaian Kanreg II Surabaya totally 

supports the existence of this system. 

 

Keywords: SAPK, promotion, service management 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 257.912.349 jiwa diambil dari 

data Badan Pusat Statistika Tahun 2017.Banyaknya penduduk Indonesia, membuat 

peran pemerintah semakin dibutuhkan.Pemerintah sebagai penyedia pelayanan 

mempunyai peran untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan pelayanan.Akan  tetapi, fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa 

masyarakat tidak sepenuhnya mendapat pelayanan publik yang baik. Ombudsman RI 

mencatat terjadi peningkatan laporan masyarakat terhadap kondisi pelayanan 

publik.Evaluasi yang telah dilakukan Ombudsman Republik Indonesia ditahun 2016, 

pihaknya menerima sampai 11.000 pelapor dan diawal tahun 2017 laporan yang 

masuk sudah sampai hampir 3000 laporan (Ombudsman.go.id). Dalam proses 

pemberian pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan jembatan 

antara pemerintah dengan masyarakat. Diatur dalam Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: 

“bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil Negara sebagai bagian dari 

reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil Negara sebagai profesi 

yang memiliki kewajiban mengelolan dan mengembangkan dirinya dan wajib 

mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam 

pelaksanaan manajemen aparatur sipil Negara” 

http://indeks.kompas.com/tag/ombudsman
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Aparatur Sipil Negara dengan unsur utamanya adalah Pegawai Negeri Sipil 

(PNS).Jumlah seluruh PNS di Indonesia, diambil dari data Badan Kepegawaian 

Negara (BKN) per Juni 2016 mencapai 4.538.154 orang. Tersebar di Pusat 

(Kementerian/Lembaga) sebanyak 950.843 orang, dan di daerah sebanyak 3.587.311 

orang.Pegawai Negeri Sipil dilihat berdasarkan tingkatan pendidikan, maka PNS 

yang hanya lulusan SD sebanyak 50.077 orang (1,10%). Lainnya adalah lulusan 

SMP/sederajat 79.996 orang (1,76%), SMA/sederajat 1.151.527 orang (25,37%), 

Diploma/Sarjana Muda 896.624 orang (19,76%), Sarjana (S1) 2.064.760 orang 

(45,50%), Pasca Sarjana (S2) 280.545 orang (6,18%), dan Doktor (S3) sebanyak 

14.625 orang atau sekitar 0,32%.Dengan rasio 1.77% dibanding jumlah penduduk, 

yang artinya dalam setiap 100 penduduk ada PNS 1.77% orang.  

Banyaknya jumlah PNS yang tersebar di seluruh Indonesia, membuat 

munculnya permasalahan kepegawaian. Permasalahan kepegawaian yang telah 

berhasil dikumpulkan oleh Badan Kepegawaian Negara, yaitu: 

1. Mismatch, antara sosok PNS yang ada belum sesuai dengan tuntutan 

kompetensi di bidang tugasnya Diperlukan penataan PNS yang baik untuk 

dapat membangun sosok PNS yang profesional.Berdasarkan tabel 1, terlihat 

PNS yang hanya lulusan dibawah sarjana jika dijumlahkan antara SD, SLTP, 

dan SLTA mencapai angka 1.281.600 orang dimana mengakibatkan reformasi 

birokrasi dan pelayanan masyarakat kurang maksimal. 
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Tabel 1. Jumlah PNS berdasarkan jenjang pendidikan dan jenis kelamin di 

Indonesia Tahun 2016 

Tingkat Pendidikan 

Akhir 
Jumlah Persen 

SD 50.077 1,10% 

SLTP 79.996 1,76% 

SLTA 1.151.527 25,37% 

DIPLOMA 896.624 19,76% 

S1 2.064.760 45,50% 

S2 280.545 6,18% 

S3 14.625 0,32% 

Jumlah 4.538.154 100% 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2016 

 

2. Underemployed, belum adanya target atau kontrak kinerja yang harus 

dilakukan PNS dalam melaksanakan tugasnya. 

3. Alokasi dan distribusi PNS yang tidak seimbang/merata mengenai kuantiitas, 

kulitas dan distribusi PNS menurut daerah. 

4. Masih rendahnya tingkat produktivitas PNS yang belum optimalnya 

pelayanan PNS terhadap masyarakat. 

5. Database PNS yang ada di masing-masing instansi belum terhubungkan 

secara online dengan baik melalui sistem pengolahan data yang ada di BKN. 

6. Belum diterapkannya sistem reward and punishment secara tegas dan jelas 

dikalangan PNS. 

7. Usulan formasi belum didasarkan pada kebutuhan riil. 

Berdasarkan uraian permasalahan kepegawaian tersebut, tentu saja akan 

mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk itu, Badan Kepegawaian 

Negara (BKN) sebagai salah satu lembaga Negara yang mempunyai tugas 
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sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 48, adalah 

sebagai berikut: 

a. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta 

mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN oleh Instansi 

pemerintah 

b. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN 

berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang 

komprehensif 

c. Menyusun norma, standar, prosedur teknis pelaksanaan kebijakan 

manajemen ASN 

d. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN 

e. Mengawasi-mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur 

manajemen kepegawaian ASN. 

 

Sesuai dengan peraturan UU ASN mengenai tugas BKN tersebut, maka BKN 

harus segera mengatasi permasalahan kepegawaian seperti yang telah dijabarkan 

sebelumnya.Khusunya pada permasalahan ke-6, yakni reward and 

punishment.Adanya sistem reward yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi 

dan sekaligus untuk menekan jumlah permasalahan kepegawaian sangat diperlukan. 

Salah satu bentuk reward yang diberikan adalah dengan kenaikan pangkat. Pemberian 

kesempatan pada PNS untuk diangkat dalam pangkat sejatinya telah diatur pada 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 

Dalam peraturan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

“Kenaikan Pangkat dibagi menjadi dua, yaitu  Kenaikan Pangkat regular dan 

Kenaikan Pangkat fungsional. Kenaikan pangkat regular diberikan kepada 

PNS yang telah melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak 

menduduki  jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu serta telah 
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dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan 

tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan 

eselonnya atau jabatan fungsional tertentu”  

 

Kenaikan pangkat dibagi menjadi dua periode yaitu tanggal 1 April dan 1 

Oktober. Dalam pengelolaan kenaikan pangkat dapat terjadi dua hal, antara proses 

penetapan kenaikan pangkatnya tepat waktu dan proses kenaikan pangkatnya yang 

tidak tepat waktu. Kenaikan pangkat yang tepat waktu yaitu, PNS diusulkan kenaikan 

pangkatnya pada periode April dan menerima SK kenaikan pangkat pada 1 April atau 

sebelum tanggal 1 April pada tahun yang sama. Tidak tepat waktu artinya kenaikan 

pangkat diselesaikan melebihi periode usulannya, sehingga menerima SK kenaikan 

pangkat setelah tanggal periode kenaikan pangkatnya. 

Berdasarkan data pada tabel 2,  menunjukkan Jawa Timur merupakan provinsi 

dengan jumlah PNS terbanyak di Indonesia. Tercatat sebanyak 411.488 orang.Dalam 

melaksanakan pengurusan kepegawaian secara terpusat di Jawa Timur, BKN 

membangun Kantor Regional untuk dapat membantu memberikan pelayanan yang 

lebih maksimal kepada masyarakat, yaitu Badan Kepegawaian Negara Kantor 

Regional II Surabaya. 
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Tabel 2.Jumlah PNS berdasarkan sebaran di tiap-tiap Provinsi di Indonesia 

Tahun 2016 

NOMOR NAMA PROVINSI JUMLAH 

1 Pemerintah Aceh           139,462  

2 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara           213,615  

3 Pemerintah Provinsi Riau             92,798  

4 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat           114,057  

5 Pemerintah Provinsi Jambi             68,981  

6 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan           121,878  

7 Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung             28,313  

8 Pemerintah Provinsi Bengkulu             53,519  

9 Pemerintah Provinsi Lampung           110,439  

10 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta             75,030  

11 Pemerintah Provinsi Jawa Barat           349,854  

12 Pemerintah Provinsi Banten             80,042  

13 Pemerintah Provinsi D I Yogyakarta             56,917  

14 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah           375,140  

15 Pemerintah Provinsi Jawa Timur           411,488  

16 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat             81,347  

17 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah             68,706  

18 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan             78,933  

19 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur             71,245  

20 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara             64,345  

21 Pemerintah Provinsi Gorontalo             30,114  

22 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah             79,890  

23 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan           170,431  

24 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara             75,660  

25 Pemerintah Provinsi Bali             74,543  

26 Pemerintah Provinsi NTB             81,334  

27 Pemerintah Provinsi NTT           114,933  

28 Pemerintah Provinsi Maluku             57,872  

29 Pemerintah Provinsi Maluku Utara             40,112  

30 Pemerintah Provinsi Papua             89,115  

31 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau             28,701  

32 Pemerintah Provinsi Papua Barat             36,785  

33 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat             32,449  

34 Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara             19,263  

  JUMLAH       3,587,311  

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2016 
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Pelayanan kenaikan pangkat yang dilakukan di BKN Kanreg II Surabaya 

tentu saja masih menemui kendala, yakni proses administrasi yang terkesan rumit, 

dimana persyaratan pengurusan yang sulit dipahami oleh pengusul. Sehingga berkas 

kenaikan pangkat yang bisa ditangani dan dikembalikan berdasarkan kepentingannya 

dalam satu hari menjadi lambat dan baru bisa diselesaikan dalam waktu sekitar tiga 

hari sampai empat hari bahkan bisa saja lebih. Ini tentu saja dapat menghambat 

proses pelayanan kepegawaian lainnya. Selain itu, jumlah PNS yang mengusulkan 

kenaikan pangkat terlalu banyak tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang 

mengurus kenaikan pangkat di BKN Kanreg II Surabaya yanghanya berjumlah 10 

orang, serta banyaknya data kepegawaian yang hilang saat menggunakan sistem 

manual (tata naskah). 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan, maka Badan Kepegawaian 

Negara membuat sebuah inovasi dalam bidang pelayanan kepegawaian.Penerapan 

teknologi informasi sebagai basis pelayanan kepegawaian, dimana informasi 

pelayanan kepegawaian berbasis elektronik secara online dan terintegrasi untuk 

digunakan oleh instansi pusat maupun pemerintah daerah.Inovasi tersebut adalah 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).Tujuan pembangunan SAPK secara 

umum adalah untuk mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir di setiap instansi 

pusat maupun daerah yang terintegrasi secara nasional dalam sistem aplikasi 

pelayanan kepegawaian sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepegawaian secara 

transparan dan obyektif. 
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Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) merupakan terobosan 

reformasi birokrasi bidang pelayanan kepegawaian melalui penggunaan teknologi 

komunikasi dan informasi yang awalnya diimplementasikan pada tahun 2006 untuk 

internal BKN (masih dengan aplikasi client server), kemudian tahun 2008 

dikembangkan pada instansi pusat dan daerah. Aplikasi ini mulai berlaku efektif 

mulai tanggal 25 Juli 2011 sehingga pelayanan kepegawaian bisa dilakukan dimana 

saja, kapan saja, dan dengan biaya yang murah. Tahun ini, BKN membuat kebijakan 

baru dalam pengurusan kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat berbasis paper less 

yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).Paper less 

ini merujuk pada Peraturan Kepala (PERKA) BKN Nomor 25 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pemberhentian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler PNS Tingkat 

I Golongan Ruang IV/b ke bawah. 

Tabel 3. Persyaratan Administrasi Kenaikan Pangkat 

Sumber: BKN Kanreg II Surabaya, 2017 

Dilihat dari tabel 3, perbedaan berkas yang harus dibawa oleh pegawai saat 

mengurus usul kenaikan pangkat sebelumnya dibandingkan dengan kenaikan pangkat 

berbasis paper less tersebut. Prinsip dari paper less ini adalah TRUST, yaitu tentukan 

datanya, rekonsiliasikan, usulkan ke BKN/Kanreg, sertakan surat pengantar, dan teliti 

NO Usulan Kenaikan Pangkat Saat Ini Paper Less 

1 Surat Pengantar NUKP Surat Pengantar NUKP 

2 NUKP Individu SKP 2 Tahun Terakhir 

3 SKP 2 Tahun Terakhir - 

4 SK Terakhir - 

5 
Jika ada perubahan pendidikan lampirkan: 

ijasah dan surat ijin belajar 
- 
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usulan serta terbitkan SK.Dengan penerapan kenaikan pangkat berbasis paper less ini 

diharapkan untuk tidak adanya lagi kecurangan-kecurangan dalam mengurus usul 

kenaikan pangkat, karena tidak bertemunya secara langsung antara pejabat dengan 

pegawai, dan para pegawai tidak perlu lagi untuk membawa berkas-berkas yang 

banyak hanya untuk mengusulkan kenaikan pangkat. Namun, dalam pelaksanaanya 

masih ada kekurangan yaitu belum terintegrasinya data PNS satu sama lain sering 

mengakibatkan terjadinya duplikasi data dan perbedaan data antara BKN dan instansi 

yang kemudian mengakibatkan inefisiensi dalam penanganan kenaikan pangkat. 

Selain itu, aplikasi SAPK sering mengalami error.Hal ini, diakibatkan karena yang 

mengakses aplikasi tersebut terlalu padat dan akhirnya pelayanan BKN menjadi 

lambat (lapor.go.id). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Pelayanan Kenaikan 

Pangkat Pegawai Melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 

(Studi pada Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II Surabaya). Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas pelayanan kenaikan pangkat 

pegawai berbasis paper less melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian pada 

BKN Kanreg II Surabaya. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan pemaparan latar belakang di atas, maka perumusan masalah 

difokuskan kepada: 
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1. Bagaimanakah manajemen pelayanan kenaikan pangkat pegawai melalui 

SAPK pada Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat manajemen pelayanan kenaikan 

pangkat pegawai melalui SAPK pada Badan Kepegawaian Negara Kanreg II 

Surabaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan  

menganalisa mengenai : 

1. Mengetahui dan menganalisis tentangpelaksanaan sistem kenaikan pangkat 

dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian pada Badan 

Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya. 

2. Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat 

pelaksanaan sistem kenaikan pangkat dengan menggunakan Sistem Aplikasi 

Pelayanan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara Kanreg II 

Surabaya. 

 

 

D. Kontribusi Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori tentang 

sistem kenaikan pangkat melalui SAPK dan menambah hasana ilmu 
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pengetahuan dan juga dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran 

kepada akademisi serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi , masukan dan 

bahan evaluasi bagi Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya dalam 

memanajemen pelayanan kenaikan pangkat pegawai melalui SAPK. Dan bagi 

pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu untuk pengembangan 

pengetahuan tentang ilmu manajemen pelayanan publik, khususnya mengenai 

sistem kenaikan pangkat melalui SAPK. 

 

 

E. Sistematika Pembahasan 

 Adanya sistematika inibertujuan untuk memberikan kemudahan dalam 

memahami isi skripsi ini secara keseluruhan dan agar terdapatnya susunan yang logis 

dan sistematis antar bab, maka penulisan dalam penelitian ini mengacu pada 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang penelitian mengenai alasan penulis 

dalam pemilihan judul. Selain itu, bab ini akan berisi mengenai rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori atau temuan ilmiah dari buku, 

jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas dan digunakan sebagai dasar melakukan identifikasi masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang metode yang akan dipakai dalam penelitian, 

diantaranya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, instrument, analisis data dan keabsahan data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan hasil dan pembahasan yang diperoleh dari lokasi 

penelitian, penyajian data dan gambaran umum lokasi penelitian serta analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Padabab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil temuan pokok 

penelitian dan memberikan saran sebagai bahan perbaikan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Administrasi Publik 

  Administrasi berasal dari kata administration (to administer).Kata to 

administer  dapat berarti to manage (mengelola) dan to direct (menggerakkan). Ini 

berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan. Kata 

administrasi juga berasal dari bahasa Belanda administratie, yang pengertiannya 

mencakup stelselmatige verkrijging en verwerking  van gegeven (tata usaha), bestuur 

(manajemen organisasi), dan beheer (manajemen sumberdaya). Dari asal kata ini 

administrasi mencakup kegiatan piñata usahaan dan manajemen.(Sjamsuddin, 

2006:1-2).Dalam bahasa latin, administrasi berarti adalah suatu kegiatan yang bersifat 

memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh 

yang memberikan tugas, kewajiban dan tanggung jawab kepadanya. Sedangkan 

administrasi (terjemahan Bahasa Inggris) adalah suatu kegiatan yang mempunyai 

makna yang luas meliputi segenap aktifitas untuk menetapkan kebijakan serta 

pelaksanannya. 

 Terkait dengan administrasi publik banyak beberapa ahli memberikan 

pendapat mengenai administrasi publik itu sendiri menurut Nigro dan Nigro (dalam 

Keban, 2004:8) adalah: 

1. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan. 



14 
 

2. Meliputi tiga cabang pemerintahan eksekutif, legislative, dan serta hubungan 

diantara mereka. 

3. Mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah. 

4. Sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan 

perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat. 

5. Dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi 

perorangan. 

 

 Chandler dan Plano (dalam Keban, 2004:3) mengatakan bahwa administrasi 

publik adalah proses dimana sumberdaya dan personal public diorganisir dan 

dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola 

keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Sebagaimana perspektif mengenai 

pengertian dari administrasi publik dari berbagai tokoh administrasi memperlihatkan 

bahwasannya administrasi publik merupakan suatu kegiatan kerjasama antara dua 

orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

1. Pendekatan dalam Administrasi Publik 

 Ada pendekatan yang saling bersaing di dalam administrasi publik, yaitu 

pendekatan manajerial, pendekatan politik, pendekatan hukum dan sosial 

(Rosenbloom, 2015:14). 

a. Pendekatan Manajerial terhadap Administrasi Publik mengedepankan suatu 

pandangan individu-individu. Pendekatan ini mengajukan struktur organisasi 

yang secara universal diidentifikasi sebagai birokrasi. Birokrasi menekankan 

pada kebutuhan untuk pembagian pekerjaan tenaga kerja yang memungkinkan 

para pegawai untuk dispesialisasikan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan. Pendekatan ini cenderung pada pengambilan keputusan secara 
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rasional. Dalam pembuatan keputusan Administrasi Publik harus 

mempertimbangkan semua alternatif yang masuk akal secara komprehensif dan 

memilih satu yang paling efektif dari sisi biaya. Pendekatan ini tidak menyukai 

partisipasi publik yang luas. 

b. Pendekatan politik merupakan salah satu ragam pendekatan dalam administrasi 

publik, pendekatan ini tentunya memiliki tendensi yang berbeda dengan 

pendekatan-pendekatan lain yang disebutkan oleh Rosenbloom. Rosenbloom 

(2015:26) menyebutkan bahwa considered administration to be a “political 

process” and numerous other have since called attention to the extent to which 

public administrators participate in public policy making. Pendapat tersebut 

dapat dimaknai bahwa administrasi dianggap sebagai proses politik dan didalam 

proses tersebut memberikan perhatian adanya peran serta para administrator 

publik untuk berpastisipasi dalam pembuatan kebijakan publik. Pendapat ini 

sangat jelas memiliki distingsi dengan pendekatan manajerial yang menolak 

adanya proses politik dalam aspek administrasi publik.Poin penting dalam 

pendekatan politik menurut Rosenbloom, the political approach to public 

administration stresses the values of representativeness, political, 

responsiveness, political responsiveness, and accountability through elected 

officials to the citizenry. Dengan kata lain, pendekatan politik dalam administrasi 

publik menekankan nilai-nilai keterwakilan, daya tanggap politik, dan 

akuntabilitas politik dari para pejabat yang telah dipilih oleh rakyat.  
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c. Pendekatan Hukum. Dalam pendekatan ini struktur organisasi bagi Administrasi 

Publik adalah prosedur lawan atau yang berlawanan (adversary procedure) yang 

melibatkan hakim dan juri sebagai wasit. Pendekatan ini menekankan pada 

prosedure yang sesuai dengan proses, hak-hak substantive dan keadilan yang 

memperhatikan individu. Pengambilan keputusan dibangun melalui prosedur 

lawan atau yang berlawanan dan aturan-aturan kesaksian/bukti yang memeriksa 

dengan teliti informasi yang dapat dipertimbangkan oleh pembuat atau 

pengambil keputusan.  

d. Pendekatan Sosial. Pendekatan ini memandang administrasi sebagai satu sistem 

sosial. Kesadaran akan berbagai keterbatasan organisasi dapat menumbuhkan 

semangat kerja sama di antara anggota-anggota organisasi. Sumbangan penting 

dari pendekatan ini antara lain pengakuan organisasi sebagai organisasi sosial, 

kesadaran akan dasar-dasar institusional dari otoritas administrasi, peranan 

organisasi informal dalam perwujudan tujuan organisasi, pemahaman akan 

perilaku kelompok dalam sistem sosial dan suatu pandangan tentang kewajiban 

sosial dari administrasi. 

Peneliti menarik kesimpulan bahwa keempat pendekatan sosial tersebut dapat 

digunakan sebagai teori dalam penyusunan skripsi ini karena dalam pembuatan 

sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) harus mengedepankan pandangan 

individu-individu dimana dalam pendekatan manajerial terdapat struktur organisasi 

yang bisa disebut dengan birokrasi. Birokrasi ini para pegawai akan dispesialisasikan 

dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan khususnya dalam mengoprasikan 
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SAPK. Pada pendekatan politik para administrator publik turut berpastisipasi dalam 

pembuatan kebijakan publik, dimana dalam pembuatan SAPK turut serta para 

petinggi birokrasi Badan Kepegawaian Negara dan Menteri KepMenPAN-RB, disisi 

lain pendekatan hukum menjelaskan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan 

harus melalui pembicaraan dimana memeriksa dengan teliti informasi dan bukti di 

lapangan untuk mengambil sebuah keputusan.SAPK dibuat setelah melihat fakta 

bahwa dalam pengurusan administrasi kepegawaian banyak menemui kendala, untuk 

itu program ini dapat membantu memudahkan para pegawai dalam mengurus 

administrasi kepegawaiannya. Terakhir, pendekatan sosial, dalam pendekatan ini 

bertujuan menimbulkan kesadaran akan berbagai keterbatasan organisasi dapat 

menumbuhkan semangat kerja sama di antara anggota-anggota organisasi. Dengan 

adanya SAPK birokrasi berharap akan tumbuh semangat kerja sama diantara para 

pegawai. 

a. New Public Service 

J.V Denhardt & R. B. Denhardt (2003) pada tahun 2003 memunculkan 

paradigma baru yaitu New Public Service.NPS lebih mengarah pada democracy, 

pride and citizen daripada market, competition and customersseperti sector privat. 

Oleh sebab itu nilai demokrasi, kewarganegaraan dan pelayanan kepentingan publik 

harus dipandang sebagai norma mendasar penyelenggaraan administrasi publik. 

Berikut prinsip-prinsip New Public Service: 

1) Melayani warga masyarakat, bukan pelanggan (serve citizens, not customers). 

Aparatur pelayanan publik tidak hanya merespon keinginan pelanggan 



18 
 

(customer), tetapi lebih fokus pada pembangunan kepercayaan dan kolaborasi 

dengan warga Negara (citizen). 

2) Mengutamakan kepentingan publik (seeks the public interest). Administrasi 

publik harus dapat memberikan kontribusi dalam membangun sebuah 

kebersamaan, serta membagi gagasan dari kepentingan publik. 

3) Berpikir strategis dan bertindak demokratis (think strategically, act 

democratically). Pemerintah harus mampu bertindak cepat dan menggunakan 

pendekatan dialog dalam menyelesaikan persoalan publik. 

4) Melayani daripada mengendalikan (service rather than steer). Sangat penting 

bagi pelayanan publik untuk menggunakan andil dan nilai-nilai kepemimpinan 

dalam membantu warga mengartikulasikan dan mempertemukan kepentingan 

yang menjadi hak mereka, dibandingkan dengan berusaha untuk mengontrol atau 

mengendalikan masyarakat. 

5) Menyadari bahwa akuntabilitas bukan merupakan hal sederhana (recognize that 

accountability is not simple). Aparatur pelayanan publik seharusnya mengikuti 

peraturan perundang-undangan dan konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-

norma politik, standar-standar professional dan kepentingan warga Negara.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, konsep New Public Service ini menekankan 

pada partisipasi warga Negara dalam merumuskan program-program pelayanan 

publik yang berpihak pada kebutuhan warga Negara, memiliki hak yang sama, 

memberi ruang bagi partisipasi publik dan transparansi para penyedia layanan, serta 

akuntabilitas sesuai dengan program yang diterapkan lembaga pemerintah.Dasar 
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teoritis pelayanan publik yang ideal menurut new public service sebagaimana tersebut 

di atas, yaitu pelayanan publik yang responsif terhadap berbagai kepentingan dan 

nilai yang ada di masyarakat.Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan 

mengelaborasi berbagai kepentingan masyarakat.Ini mengandung makna bahwa 

karakter dan nilai yang ada dalam masyarakat tersebut terus berkembang dan berubah 

dari suatu waktu ke waktu yang lain (dinamis).Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum 

penyusunan indeks kepuasan pelayanan masyarakat unit pelayanan instansi 

pemerintah, ada 14 unsur yang relevan, valid dan reliable sebagai unsur minimal yang 

harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur Pelayanan. Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Kriteria-kriteria dalam 

prosedur pelayanan antara lain: 

a. Kesederhanaan yaitu bahwa prosedur atau tata cara pelayanan 

diselenggarakan secara mudah, lancer, cepat, tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami dan dilaksanakan oleh yang meminta pelayanan. 

b. Adanya kejelasan dan kepastian mengenai prosedur atau tatacara pelayanan. 

c. Adanya keterbukaan dalam prosedur pelayanan. 

2. Persyaratan Pelayanan. Persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan 

untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya, antara lain: 

a. Adanya kejelasan persyaratan pelayanan baik teknis maupun administrasi. 

b. Keterbukaan mengenai persyaratan pelayanan. 
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c. Efisiensi persyaratan dalam arti bahwa dibatasi pada hal-hal yang berkaitan 

langsung dengan pelayanan serta dicegah adanya pengulangan pemenuhan 

persyaratan. 

3. Kejelasan Petugas Pelayanan. Keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung 

jawabnya). 

4. Kedisipilinan Petugas Pelayanan. Kesungguhan petugas dalam memberikan 

pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang 

berlaku, antara lain: 

a. Reliability yaitu kemampuan untuk melaksanakan pelayanan yang telah 

dijanjikan dengan tepat waktu. 

b. Credibility yaitu dapat dipercaya, jujur dan mengutamakan kepentingan 

pelanggan. 

5. Tanggung jawab Petugas Pelayanan. Kejelasan dan kepastian unit kerja atau 

pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan 

serta keterbukaan mengenai satuan kerja/ pejabat penanggungjawab pemberi 

pelayanan. 

6. Kemampuan Petugas Pelayanan. Tingkat keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada 

masyarakat, antara lain:  
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a. Profesionalism and Skill; yang berkaitan dengan pengetahuan dan 

keterampilan (intelektual, fisik, administrasi maupun konseptual) yang 

dibutuhkan untuk memecahkan masalah pelanggan secara professional. 

7. Kecepatan Pelayanan. Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu 

yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan, antara lain: 

a. Keterbukaan waktu penyelesaian. 

b. Ketepatan waktu yaitu bahwa pelaksanaan pelayanan publik dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 

8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan. Pelaksanaan pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani, yaitu: 

a. Keadilan yang merata yaitu bahwa cakupan/jangkauan pelayanan harus 

diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan. 

9. Kesopanan dan Keramahan Petugas. Sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling 

menghargai dan menghormati, antara lain: 

a. Assurance yaitu kemampuan dan keramahan serta sopan sanun pegawai 

dalam meyakinkan kepercayaan konsumen. 

b. Emphaty yaitu sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap 

konsumen. 

10. Kewajaran Biaya Pelayanan. Keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya 

biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan, antara lain: 
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a. Reputation and Credibility yaitu pelanggan menyakini bahwa operasi dari 

penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai atau imbalan yang 

sesuai dengan pengorbanannya atau biayanya. 

11. Kepastian Biaya Pelayanan. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan 

biaya yang telah ditetapkan, antara lain: 

a. Kejelasan dan kepastian mengenai rincian biaya/tariff pelayanan dan 

tatacara pembayarannya. 

b. Keterbukaan mengenai rincian biaya/tarif pelayanan. 

12. Kepastian Jadwal Pelayanan. Pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu: 

a. Kejelasan dan kepastian yaitu yang menyangkut jadwal waktu penyelesaian 

pelayanan. 

13. Kenyamanan Lingkungan. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, 

rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima 

pelayanan, antara lain: 

a. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan yang berkaitan dengan lokasi, 

ruang tempat pelayanan, kemudahan menjangkau, ketersediaan informasi 

dan lain-lain. 

b. Atribut pendukung pelayanan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan, 

kebersihan, ruang tunggu, fasilitas musik dan lain-lain. 

14. Keamanan Pelayanan. Terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 

penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat 
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merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang 

diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan. 

 

Gambar 1. Dimensi Pelayanan yang Berkualitas 

Sumber: Kep/25/M.PAN/2/2004, diolah peneliti 2018 

Sesuai dengan prinsip-prinsip New Public Service,  adanya Sistem Aplikasi 

Pelayanan Kepegawaian (SAPK) membuat administrasi kepegawaian lebih 

transparansi serta akuntabilitas karena para pegawai bisa mengakses SAPK dimana 

saja tetapi tanpa mengubah data jika hal tersebut tidak diperlukan. Dengan adanya 

transparansi dapat membangun kepercayaan dari masyarakat sendiri.Selain itu, SAPK 

merupakan salah satu kontribusi dari inovasi pelayanan untuk kepentingan publik. 

 

 

B. Manajemen Publik 

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah merupakan 

suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan 

sarana dan prasarana yang tersedia.Tugas dasar manajemen publik adalah untuk 
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mengembangkan pemahaman mengenai sistem administrasi dan manajemen yang 

digunakan dalam sektor publik.Manajemen publik secara khusus membahas keilmuan 

mengenai desain program dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumberdaya melalui 

sistem penganggaran, manajemen keuangan, manajemen sumberdaya manusia dan 

evaluasi program.Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam 

penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor 

publik seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat 

dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan 

pada organisasi sektor publik sama dengan sektot swasta. (Mahmudi, 2010:38-40) 

mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang 

membedakannya dengan sektor swasta: 

1. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam 

pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan 

masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui 

perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR. 

2. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber daya, 

seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, transportasi, 

dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik untuk 

menyediakannya. 

3. Dalam organisasi sektor publik, informasi harus diberikan kepada publik 

seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, 

yang artinya sektor publik sifatnya terbuka kepada masyarakat 

dibandingkan sektor swasta. 

4. Organisasi sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya 

kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

utama hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, 

transportasi dan sarana-sarana umum lainnya. 
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5. Sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi 

kesejahteraan social, sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung 

jawab untuk melakukan keadilan seperti itu. 

6. Dalam organisasi sektor publik, kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. 

Dalam hal tertentu masyarakat adalah pelanggan, akan tetapi dalam 

keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan. 

7. Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar, 

sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument 

pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan 

dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah 

pemenuhan keinginan kolektif. 

 

1. Manajemen Pelayanan Publik 

Berkaitan dengan upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan 

pelayanan publik, maka diperlukan suatu aktivitas manajemen.Aktivitas manajemen 

adalah aktivitas yang dilakukan oleh manajemen yang mampu mengubah rencana 

menjadi kenyataan. Aktivitas manajemen memang subyek, karena manajemen 

berhadapan dengan unsur organisasi yang terdiri dari manusia, dana, peralatan, 

bahan, metode dan pasar. Namun dalam hal manajemen pelayanan yang dihadapi 

oleh manajemen yang utama antar lain adalah manusia (pegawai) dengan segala 

tingkah lakunya. Manajemen pelayanan publik harus dapat mencapai sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan.Sasaran manajemen pelayanan publik sederhan saja 

yaitu kepuasan.Meskipun sasaran tersebut sederhana tetapi untuk mencapainya 

diperlukan kesungguhan dan syarat-syarat yang seringkali tidak mudah dilakukan.Hal 

ini berkaitan dengan masalah kepuasan yang tidak dapat diukur secara pasti tetapi 

relative. Mengenai sasaran dari kegiatan pelayanan publik, (Moenir,2011: 164 -197) 

mengemukakan sasaran utama pelayanan umum, yaitu: 
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a. Layanan. Agar layanan dapat memuaskan orang atau sekelompok orang yang 

dilayani, maka petugas harus dapat memenuhi empat syarat pokok yakni: Tingkah 

laku, cara menyampaikan sesuatu berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima 

oleh orang yang bersangkutan, waktu penyampaian yang tepat dan keramah 

tamahan. 

b. Produk. Yang dimaksud adalah dalam hubungan dengan sasaran pelayanan publik 

yaitu kepuasan yang dapat berbentuk: barang, jasa dan surat-surat berharga. 

Selanjutnya ditinjau dari segi aktivitasnya dalam kaitan dengan fungsi pelayanan, 

aktivitas manajemen yang menonjol diantara aktivitas-aktivitas yang dilakukan antara 

lain: 

a. Aktivitas menetapkan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan. Aktivitas yang 

menonjol dalam manajemen pelayanan publik adalah menetapkan sasaran untuk 

mencapai tujuan organisasi serta menetapkan cara yang tepat serta melaksanakan 

pekerjaan dan menyelesaikan masalah. 

b. Menetapkan cara yang tepat. Aktivitas manajemen yang kedua adalah 

menetapkan cara bagaimana yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam 

hal ini termasuk menetapkan teknik pencapaian, prosedur dan metode. Khusus 

dalam tugas-tugas pelayanan soal prosedur dan metode harus benar-benar menjadi 

perhatian manajemen, karena hal ini akan menentukan kualitas dan kecepatan 

dalam pelayanan, baik pelayanan manual maupun pelayanan dengan 

menggunakan peralatan. 
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Mengenai teknik tercapainya tujuan, (Moenir,2011: 170-173) juga menuliskan 

beberapa teknik manajemen yang perlu diketahui, antara lain: 

a. Manajemen dengan sasaran. Teknik ini menggunakan pendekatan pada sasaran 

orang yang dijabarkan lebih lanjut menjadi sasaran unit kerja yang paling kecil. 

Unit-unit kerja tersebut setelah mengetahui sasaran yang akan dituju, lalu 

membuat rencana pencapaian dan pengendaliannya bersama dengan unit tingkat 

atasnya. 

b. Manajemen hasil. Dalam teknik ini masalah kewenangan dalam pengambilan 

keputusan, dilakukan melalui sistem delegasi karena di situlah letak 

kelangsungan proses kegiatan hingga tercapainya hasil di Negara. 

c. Manajemen dengan sistem. Mencapai sasaran melalui mekanisme sistem, karena 

itu sistem dengan prosedur dan metodenya menjadi perhatian utama untuk ditata. 

Teknik ini lebih tepat penerapannya di bidang kegiatan yang sifatnya pelayanan, 

karena faktor utama tertuju pada proses, pelayanan adalah proses. 

d. Manajemen dengan motivasi. Tekni ini mendasarkan pendekatan utama pada 

pencapaian sasaran melalui sistem motivasi. Berbagai macam motivasi 

dikembangkan baik yang bersifat material maupun non material sehingga 

mampu menjadi alat perangsang aktivitas yang bersifat tetap. 

e. Manajemen dalam pengecualian. Penekanan yang dipakai teknik ini adalah 

bahwa dalam pengelolaan organisasi selalu ada hal-hal yang secara strategis 

tidak dapat dilimpahkan pada orang lain dan tetap berada ditangan pimpinan 

organisasi, meskipun secara teori dilimpahkan wewenang itu dimungkinkan 
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karena dalam susunan organisasi ada pejabat yang mengurusnya dan 

bertanggungjawab. Wewenang atau tugas yang dilimpahkan itulah yang disebut 

pengecualian dalam teknik ini. 

 Pada pelaksanaan kegiatan ini penting yang harus diperhatikan ialah bahwa 

manajemen harus senantiasa siap memecahkan setiap masalah yang timbul dan 

sekaligus memutuskan keputusan yang diambil menajemen hendaknya benar-benar 

memecahkan persoalan dan dapat dilaksanakan, serta memenuhi maksud yang 

terkandung dalam inti masalah. 

 Mengendalikan kegiatan atau proses pelayanan pengendalian agak berbeda 

dengan pengawasan, meskipun keduanya masuk dalam jaringan kegiatan manajemen. 

Perbedaan itu terletak pada unsur tanggung jawab.Pada pengendalian, unsur ini jelas 

kelihatan sehingga pengendalian menjadi dinamis, disamping unsur- unsur tujuan, 

rencana kegiatan dan standar.Dalam pengendalian memang termasuk kegiatan 

pemantauan sebagai salah satu fungsi manajemen, tetapi tidak membawa misi 

tanggung jawab sebagaimana kegiatan pengendalian. Pengawasan adalah suatu proses 

kegiatan yang berisi pengukuran, perbandingan dan perbaikan serta berorientasi pada 

masa datang. Aktivitas pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan umum harus selalu 

dilakukan sejak permulaan sampai berakhirnya tugas itu. 
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C. Manajemen Kepegawaian 

1. Definisi Manajemen Kepegawaian 

Pada suatu organisasi dibutuhkannya manajemen kepegawaian untuk 

mengatur kegiatan masing-masing pegawai yang saling bekerja sama melakukan 

kegiatan organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Manajemen kepegawaian berperan mengatur kebutuhan-kebutuhan yang ada guna 

mempermudah  pengelolaan organisasi. Istilah kepegawaian biasanya dipakai dalam 

dua arti.Pertama, menunjuk kepada semua pegawai suatu perusahaan. Kedua, 

melukiskan prosedur-prosedur administratif  mengenai pengupahan, pengaturan, dan 

penggantian pegawai-pegawai. Dengan kata lain, kepegawaian adalah semua 

pengetahuan dan prosedur yang dipergunakan untuk memperlengkapi organisasi 

dengan staf, dan boleh diperluas hingga melingkupi semua hal kejuruan didalam 

suatu jenis lapangan pekerjaan tertentu.  

Manajemen Kepegawaian adalah terjemahan dari bahasa inggris personnel 

management.Tetapi manajemen kepegawaian bukan satu-satunya terjemahan, ada 

yang menterjemahkan manajemen personalia dan ada pula yang menterjemahkan tata 

personalia.  (Moekijat, 1987:23), mengemukakan bahwa manajemen kepegawaian 

dapat dirumuskan sebagai proses mengembangkan, menerapkan, dan menilai 

kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur, metode, dan program yang berhubungan 

dengan individu dalam organisasi. Dengan demikian manajemen kepegawaian itu 

berhubungan dengan masalah-masalah kepegawaian dalam suatu organisasi dan 

pegawai-pegawai dipandang sebagai individu-individu, bukan sekelompok orang. 
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2. Tujuan Manajemen Kepegawaian 

Pada dasarnya berbagai tujuan manajemen kepegawaian oleh Sofyandi (2008: 

11) dapat dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu: 

a. Tujuan Operasional 

Ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen kepegawaian dalam 

pencapaian efektivitas oeganisasi.Dalam sebuah organisasi pengelolaan pegawai 

merupakan tanggung jawab departemen sumber daya manusia.Departemen 

sumber daya manusia bertugas untuk membantu para manajer dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan pegawainya agar dapat mencapai tujuan organisasi.Harapannya 

agar pegawai dapat bekerja secara efektif dan efisien dibawah arahan manajer 

sehingga mendukung untuk pencapaian tujuan organisasi. 

b. Tujuan Fungsional 

Ditujukan untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi.Hal ini dimaksudkan agar manajemen kepegawaian 

memiliki kriteria standar pegawai yang dibutuhkan oleh organisasi. Pegawai yang 

memiliki kualifikasi tinggi akan mendukung kegiatan-kegiatan organisasi. 

Organisasi dan individu saling memiliki keterkaitan untuk pencapaian organisasi. 

Organisasi tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan jika kegiatan 

individu belum tercapai. 

c. Tujuan Sosial 

Secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan –kebutuhan dan tantangan-

tantangan masyarakat melalui tindakan meminimasi dampak negative terhadap 
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organisasi.Dalam melakukan pekerjaan tidak dapat dipingkiri adanya kesalahan 

yang disebabkan oleh human error.Kesalahan pegawai atau kegagalan organisasi 

menggunakan sumber dayanya dapat menimbulkan hambatan untuk 

masyarakat.Sehingga perlunya usaha organisasi dalam meminimalisir kesalahan-

kesalahan yang ditimbulkan oleh pegawai agar tidak merugikan khalayak umum. 

d. Tujuan Pribadi 

Ditujukan untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuannya.Setiap orang 

tentunya memiliki tujuannya masing-masing dalam bekerja.Setidaknya tujuan-

tujuan yang dapat mempertinggi kontribusi individual terhadap organisasi 

diberikan perhatian lebih.Hal ini dimaksudkan demi menunjang kinerja 

pegawai.Tujuan pribadi pegawai dapat dijadikan pertimbangan dalam 

memotivasi, mempertahankan, atau memutuskan kontrak kinerja pegawai.Jika 

organisasi tidak mempertimbangkan kinerja pegawai, maka dikhawatirkan kinerja 

dan kepuasan pegawai dapat menurun sehingga menjadi penghambat organisasi 

dalam mencapai tujuannya. 

 Oleh karena itu manajemen kepegawaian berusaha untuk menciptakan kondisi 

dimana pegawai memiliki kemauan dan keinginan untuk bekerja keras agar hasil 

yang dihasilkan dapat optimal. Hasil pekerjaan yang maksimal dapat tercapai apabila 

antar pegawai bekerja sama guna mendukung tercapainya tujuan organisasi. 
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3. Manfaat Manajemen Kepegawaian 

Manajemen kepegawaian merupakan kebutuhan setiap organisasi. Menurut 

(Handoko, 2000:24) terdapat tiga alasan utama mengapa organisasi membutuhkan 

manajemen kepegawaian yaitu: 

a. Mencapai tujuan 

Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan, baik organisasi maupun 

pribadi.Organisasi memberdayakan pegawainya untuk pencapaian tujuan seperti 

mendapatkan keuntungan atau profit organisasi.Sedangkan pegawainya 

memberikan jasa dan usahanya dalam bekerja untuk mencapai tujuan pribadinya. 

b. Menjaga keseimbangan antar tujuan-tujuan yang bertentangan. 

Manajemen kepegawaian berperan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-

tujuan yang saling bertentangan.Organisasi tidak hanya memiliki satu tujuan 

melainkan mencakup banyak tujuan. Dalam organisasi terdapat beberapa tujuan 

antara lain yaitu: tujuan individu, kelompok dan tujuan organisasi. 

c. Mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan organisasi. 

Manajemen kepegawaian juga memiliki peran untuk mencapai efisien dan 

efektivitas kegiatan organisasi.Efisiensi dalam kegiatan organisasi adalah 

kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar.Sementara 

efektivitas dalam kegiatan organisasi adalah kemampuan untuk memilih tujuan 

yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 

 Pada dasarnya setiap individu memiliki batas kemampuan masing-masing, 

namun kebutuhan organisasi tidak terbatas.Oleh sebab itu, manajemen kepegawaian 
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dapat mendukung kegiatan-kegiatan organisasi dan mengatur semua hal yang 

berkaitan dengan kepegawaian dan organisasi agar dapat saling mendukung. 

4. Proses Manajemen Kepegawaian 

Setiap kegiatan tentunya memiliki tahapan-tahapan ataupun proses dalam 

pelaksanaannya. Dalam manajemen kepegawaian terdapat serangkaian proses dari 

mulai perencanaan hingga hubungan pegawai. Menurut Sadili (2010:33) aktivitas 

manajemen kepegawaian meliputi delapan aktivitas, yaitu: 

a. Perencanaan 

Perencanaan harus berfokus pada cara organisasi bergerak dan kondisi pegawai 

yang ada pada saat ini menuju kondisi yang dikehendaki. Perencanaan harus 

mampu menciptakan hubungan antara seluruh strategi organisasi dengan 

kebijakan pegawai. Perencanaan meliputi organisasi, perencanaan tenaga kerja, 

sistem  informasi pegawai dan analisa pekerjaan.  

b. Rekrutmen 

Organisasi akan mencari tenaga kerja yang diperlukan. Salah satu caranya adalah 

rekrutmen.Sistem rekrutmen harus dilandasi sistem perencanaan pegawai yang 

matang untuk menyaring dan memperoleh pegawai yang tepat. 

c. Seleksi 

Dalam menyeleksi pegawai, departemen sumber daya manusia biasanya 

menyaring pelamar melalui wawancara, tes kemampuan dan menyelidiki latar 

belakang pelamar.Tujuan seleksi tidak hanya mencari individu yang memiliki 
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kualifikasi mumpuni, tetapi juga individu yang tepat bagi posisi yang ada dalam 

tatanan dan lingkungan budaya organsisasi. 

d. Pelatihan dan pengembangan 

Perkembangan organisasi berkaitan erat dengan kualitas pegawainya.Setiap 

organisasi berkeinginan untuk memiliki pegawai yang unggul dan professional 

agar dapat bersaing dalam era globalisasi.Untuk itu, organisasi melakukan 

pelatihan dan pengembangan untuk mengasah kemampuan dan memperkaya diri 

pegawainya. 

e. Penilaian prestasi kerja 

Penilaian prestasi kerja merupakan salah satu faktor penting dalam 

mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien.Dengan penilaian 

prestasi kerja maka organisasi dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan 

pegawainya dalam melakukan tugas pekerjaan. 

f. Kompensasi 

Peningkatan capaian prestasi sebuah organisasi berbanding lurus dengan 

keuntungan organisasi yang akan didapat. Pengaturan kompensasi merupakan 

faktor utama dalam memelihara dan mempertahankan prestasi kerja para 

pegawai. 

g. Pemeliharaan keselamatan kerja 

Merupakan bagian dari kewajiban organisasi.Setiap organisasi diharapkan 

memiliki program keselamatan kerja.Hal itu guna mengurangi kecelakaan kerja 

dan kondisi kerja yang tidak sehat. 
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h. Hubungan pegawai 

Adanya hubungan baik antar pegawai maka dapat menciptakan lingkungan kerja 

yang mendukung.Sehingga antar pegawai dapat saling membantu dalam 

melaksanakan pekerjaannya.Dengan demikian pekerjaan dapat selesai dengan 

efektif dan efisien. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam pengoprasian SAPK suatu organisasi 

membutuhkan manajemen kepegawaian untuk mengatur kegiatan masing-masing 

pegawai yang saling bekerja sama melakukan kegiatan organisasi secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Agar tidak terjadinya timpang antar 

pegawai dan misscomunication yang dapat membuat pekerjaan terhambat. 

 

D. Kenaikan Pangkat 

Dasar Hukum Kenaikan Pangkat dalam pelaksanaan prosedur kenaikan 

pangkat terdapat dasar hukumnya yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai 

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2002.  

3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
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Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 

PP No 99 Tahun 2000 Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan 

atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara. Dari 

pengertian tersebut, dalam hal ini kenaikan pangkat merupakan promosi untuk 

Pegawai Negeri Sipil guna mendorong dan menciptakan pegawai yang mempunyai 

etos kerja yang tinggi dan berprestasi, karena promosi ini juga merupakan reward 

yang diberikan kepada pegawai yang berprestasi untuk memangku tanggungjawab 

yang lebih besar, berupa kenaikan pangkat atau jabatan. Promosi kenaikan pangkat 

Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober tiap tahun, 

kecuali untuk beberapa jenis kenaikan pangkat yang ditetapkan berlakunya secara 

khusus. 

1. Jenis-Jenis Kenaikan Pangkat 

Jenis-jenis kenaikan pangkat seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2002 adalah sebagai berikut: 

a. Kenaikan Pangkat Reguler 

Kenaikan pangkat ini diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas belajar 

dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional 

tertentu dan dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induk 

dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan 

eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Kenaikan pangkatreguler ini tidak 
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diberikan secara terus-menerus kepada PNS, akan tetapi sangat dipengaruhi oleh 

jenjang pendidikan PNS yang bersangkutan. 

b. Kenaikan Pangkat Pilihan 

Kenaikan pangkat ini diberikan kepada PNS yang memangku jabatan struktural 

atau jabatan fungsional atau jabatan tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat 

tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusam Presiden diberikan 

dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. 

c. Kenaikan pangkat istimewa. Kenaikan pangkat yang diberikan kepada PNS yang 

menunjukkan prestasi luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang  

bermanfaat bagi Negara. 

d. Kenaikan pangkat Anumerta. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 99 Tahun 2000, PNS yang dinyatakan tewas diberikan kenaikan pangkat 

anumerta lebih tinggi. 

e. Kenaikan pangkat pengabdian. Diberikan kepada PNS yang akan diberhentikan 

dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat 

diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi. 

2.Jenjang Kenaikan Pangkat 

Sistem kepegawaian di Indonesia dibedakan atas empat golongan 

kepangkatan dan masing-masing golongan kepangkatan tersebut dibagi atas beberapa 

ruang. Empat golongan kepangkatan pegawai mulai dari pangkat rendah sampai yang 

tertinggi antara lain: 

a. Golongan I dibagi atas ruang a, b, c, d. 
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b. Golongan II dibagi atas ruang a, b, c, d. 

c. Golongan III dibagi atas ruang a, b, c, d. 

d. Golongan IV dibagi atas ruang a,b, c, d, e. 

Sementara itu dikenal pula untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural 

digolongkan melalui sistem eselonisasi. Ada empat eselon bagi pejabat struktural 

yaitu : 

a. Eselon I merupakan eselon tertinggi dalam jabatan struktural Pegawai Negeri 

Sipil seperti jabatan Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal, Inspektorat 

Jenderal suatu departemen pemerintah.  

b. Eselon II merupakan jabatan struktural yang berada dibawah pejabat eselon I, 

seperti Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat.  

c. Eselon III merupakan jabatan struktural yang berada dbawah eselon II, seperti 

Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala sub Direktorat.  

d. Eselon IV merupakan jabatan struktural yang terendah dibawah eselon III, 

seperti Kepala sub Bagian, Kepala sub Bidang, Kepala Seksi. Dibawah ini 

matriks jenjang pangkat dan golongan ruang dalam lingkungan Pegawai 

Negeri Sipil. 
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Tabel 4. Jenjang Kenaikan Pangkat 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PP Nomor 99 Tahun 2000 

 

E. Sistem Informasi Manajemen 

Istilah umum sistem informasi manajemen (SIM) adalah sebuah sistem 

manusia/mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi 

operasi organisasi, manajemen, dan proses pengambilan keputusan di dalam suatu 

organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) komputer, prosedur pedoman, model manajemen, dan keputusan serta 

sebuah bank/basis data yang disebut database. Sutanta (2003:19) menyatakan bahwa 

SIM dapat didefinisikan sebagai berikut: 

“kumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan 

membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antara bagian 

satu dengan yang lainnya dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi 

pengolahan data, menerima masukan (input) berupa data-data, kemudian 

mengolahnya dan menghasilkan keluaran berupa informasi sebagai dasar 

pengambilan keputusan” 
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Menurut penulis, Sistem Informasi Manajemen merupakan suatu sistem 

perencanaan dari bagian organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dalam 

kegiatan organisasi tersebut. 

1. Karakteristik SIM 

Berikut dijelaskan karakteristik SIM tentang keberadaan dan kondisi SIM di 

organisasi: 

a. SIM membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional dan tingkat 

konrol saja. Meskipun demikian, SIM dapat digunakan sebagai alat untuk 

perencanaan bagi staf yang sudah senior. 

b. SIM didesain untuk memberikan laporan operational sehari-hari sehingga dapat 

member informasi untuk mengontrol operasi tersebut dengan lebih baik. 

c. SIM sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan, serta 

bergantung pada alur informasi yang dimiliki oleh organisasi tersebut. 

d. SIM juga berorientasi pada data-data di dalam organisasi disbanding data-data 

dari luar organisasi. Oleh karena itu, informasi yang dibutuhkan oleh SIM adalah 

informasi yang sudah diketahui formatnya serta relatif stabil. 

e. SIM biasanya tidak fleksibel karena bentuk laporan-laporan yang dihasilkan  

banyak sudah dipersiapkan sebelumnya. Beberapa SIM memiliki kemampuan 

agar manajer dapat membuat laporannya sendiri, tetapi sebenarnya data-data yang 

dibutuhkan manajer sudah ada dan sudah disiapkan terlebih dahulu. 

f. Sebagaimana problematika yang telah disebutkan, SIM membutuhkan 

perencanaan yang sangat matang dan panjang, sambil memperhitungkan 
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perkembangan organisasi di masa mendatang. Sebuah literature menyebutkan 

bahwa analisis dan desain SIM biasanya membutuhkan waktu antara satu sampai 

dua tahun. 

2. Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam Pelayanan Publik 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, SIM merupakan terobosan baru 

dalam bidang IT untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu baik bagi 

manajemen organisasi, maupun lingkungan di luar organisasi. Berikut peranan Sistem 

Informasi Manajemen dalam Pelayanan Publik: 

a. Sebagai pendukung kegiatan operasional. Kegiatan operasional yang dimaksud 

adalah dalam hal penyusunan dan pencetakan laporan-laporan kegiatan ataupun 

transaksi-transaksi yang dilakukan yang bertujuan untuk menciptakan 

penghematan waktu dan tenaga para pegawai. Hal ini berbeda dengan bila 

dikerjakan dengan sistem manual, dimana proses penyelesaiannya akan 

membutuhkan waktu yang lebih lama dan tenaga yang lebih besar. 

b. Sebagai penunjang kinerja organisasi. Adanya penggunaan SIM membuat lebih 

banyak pengolahan dan penataan berkas-berkas atau tugas-tugas yang diberikan 

pun bisa lebih cepat terselesaikan. 

c. Sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Informasi berhubungan erat 

dengan keputusan, dimana jika tidak adanya pilihan atau keputusan maka 

informasi tidak diperlukan. Di dalam sebuah organisasi atau instansi pemerintah 

pada setiap elemen yang ada dituntut untuk dapat memanfaatkan computer dalam 

menerapkan SIM. Jika SIM sudah diterapkan, maka baik staff, Kabag, serta 
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Kasubbag dapat memperoleh informasi yang bermutu, bernilai, dan berkualitas. 

Dengan adanya SIM, proses pemberian layanan kepada masyarakat dapat tercapai 

secara maksimal. 

d. Sebagai penyalur informasi dengan cepat. Saat ini SIM berbasis computer telah 

dihubungkan dengan dunia internet yang dikenal dengan website.Website sangat 

diperlukan untuk menyajikan sebuah informasi dengan cepat tanpa kita harus 

mendatangi tempat tersebut. 

3. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dibangun oleh Badan Kepegawaian 

Negara.Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dapat digunakan secara 

online oleh seluruh mitra kerja BKN untuk pelayanan kepegawaian seperti informasi 

PNS, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Penetapan NIP dan mutasi lainnya. Hal ini tentu 

akan meningkatkan akurasi data PNS yang berdampak terhadap clean government 

dan good-governance. Untuk mendukung implementasi SAPK telah dikeluarkan 

Peraturan Kepala BKN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan SAPK, 

sehingga SAPK dapat digunakan BKD dan pengelola kepegawaian lainnya. 

Pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi ini adalah salah satu persyaratan 

yang merupakan quick win reformasi birokrasi, pada kesempatan ini BKN 

menghimbau dan mengharapkan kepada pusat/kabupaten/kota yang belum bergabung 

dalam pemanfaatan on line SAPK untuk segera merencanakan online SAPK dalam 

kesempatan berikutnya. 
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Adanya aplikasi SAPK merupakan salah satu langkah yang harus mendapat 

prioritas yakni pembenahan manajemen informasi sistem, akurasi data PNS di bidang 

manajemen kepegawaian yang terintegrasi dengan para stakeholders.Hal ini tentunya 

harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang 

spesialisasi informasi. Dasar hukum dari pelaksanaan SAPK adalah UU ASN dan 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Manfaat yang diperoleh dari 

pelaksanaan SAPK ini bagi BKN maupun instansi pemerintah antara lain: 

a. Dapat mengontrol data PNS antara BKN dan Instansi Pemerintah seluruh 

Indonesia. 

b. Menyederhanakan proses manajemen kepegawaian. 

c. Otomatisasi administrasi kepegawaian sehingga bisa mencegah terjadinya 

kesalahan data kepegawaian. 

d.  Diperoleh database kepegawaian yang akurat sebagai bahan perencanaan, 

pembinaan, pengembangan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian. 

Sementara itu Ruang lingkup yang ada pada SAPK meliputi antara lain: 

a. Aplikasi pengadaan PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data mengenai 

pengadaan PNS meliputi pembuatan daftar usul permintaan NIP sampai 

pencetakan surat keputusan pengangkatan menjadi CPNS. 

b. Aplikasi kenaikan pangkat PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data 

mengenai proses kenaikan pangkat PNS mulai dari usul sampai pencetakan surat 

keputusan kenaikan pangkat. 
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c. Aplikasi pensiun PNS yaitu aplikasi yang berisi pengolahan data untuk 

keperluan mutasi pemberhentian dengan hak pensiun. 

d. Aplikasi mutasi lain-lain yaitu yang berisi pengolahan data kepegawaian untuk 

keperluan pemutakhiran data melalui perubahan data pegawai yang mengalami 

mutasi. 

Karakteristik SAPK yaitu: 

a. Sistem yang terkoneksi secara on-line antara BKN Pusat, Kantor Regional BKN 

dan instansi dengan menggunakan jaringan komunikasi data. 

b. Menggunakan satu basis data PNS yang digunakan secara bersama. 

c. Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai standar baku 

yang disusun oleh BKN pusat. 

d. Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi 

pengguna seperti penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), DP3, Penggajian 

dan sebagainya. 

Kelembagaan dan Personil yang mengelola SAPK antara lain: 

a. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. 

b. Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. 

c. Biro Kepegawaian/Badan/Bagian Kepegawaian Instansi. 

Menangani dan mengelola SAPK perlu didukung oleh tenaga-tenaga/ personil yang 

memiliki kemampuan sebagai Pranata Komputer, Analis Kepegawaian atau Operator 

komputer dan sarana prasarana sebagai berikut: 

a. Hardware (Personal komputer, Server, Switch dan Printer). 
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b. Software yang sesuai dengan aplikasi BKN. 

c. Jaringan dengan bandwidth minimal 2x64 kbps dan network switch spesifikasi 

standar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang disesuaikan 

dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Dengan metode penelitian akan 

didapat data dan informasi yang mendukung analisa dalam penulisan skripsi ini. 

Ruang lingkup penelitian juga akan menjadi jelas dan terfokus.  

 Sehubungan dengan permasalahan yang peneliti angkat, maka pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan pelayanan Kenaikan 

Pangkat melalui SAPK di Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya 

khususnya pada Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian. Dengan pendekatan 

kualitatif yaitu mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dan faktor 

pendukung dalam pelaksanaan pelayanan Kenaikan Pangkat melalui SAPK. 

 Peneliti menggunakan metode deskriptif agar dapat mendeskripsikan keadaan 

subyek/obyek peneliti berdasarkan fakta-fakta lapangan. Penelitian deskriptif 

diungkapkan oleh Moleong (2006:6) adalah penelitian yang berupaya 

mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya akan 

mengungkapkan faktor-faktor dan tidak menggunakan pengujian hipotesa. Sumber 
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data primer didapat dari pejabat struktural, petugas yang langsung berhadapan dengan 

pengguna program aplikasi.Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui 

wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. 

 

 

B. Fokus Penelitian 

 Fokus Penelitian adalah hal-hal  yang dijadikan sebagai pusat perhatian dalam 

penelitian dan memudahkan dalam menentukan data yang akan diperlukan untuk 

suatu penelitian. Penentuan fokus mempunyai tujuan pertama, penentuan fokus 

membatasi studi.Kedua, penentuan fokus penelitian secara efekif menetapkan kriteria 

untuk menjaring informasi yang masuk.Berdasarkan Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang 

pedoman umum penyusunan indeks kepuasan pelayanan masyarakat, dimana peneliti 

mengambil tiga prinsip dari ke-14 prinsip untuk dijadikan fokus penelitian yang 

relevan dengan tema skripsi.Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manajemen pelayanan kenaikan pangkat pegawai melalui sistem aplikasi 

pelayanan kepegawaian (SAPK) 

a. Mekanisme pelaksanaan SAPK  

b. Kesesuaian persyaratan pelayanan 

c. Kepastian jadwal pelayanan 

2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan pelayanan kenaikan 

pangkat pegawai melalui SAPK. 

a. Faktor Pendukung 
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b. Faktor Penghambat 

 

 

C. Lokasi dan Situs Penelitian 

Lokasi Penelitian merupakan tempat atau letak di mana peneliti memperoleh 

data dan informasi yang berkaitan dengan tema masalah serta fokus penelitian yang 

telah ditetapkan. 

 Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Badan Kepegawaian Negara 

Kanreg II Surabaya tersebut didasari dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. BKN Kanreg II Surabaya merupakan instansi yang mempunyai fungsi pelayanan 

administrasi di bidang kepegawaian kepada PNS yang bekerja dalam lingkup 

Jawa Timur. 

2. Lokasi ini dipilih karena instansi yang bersangkutan telah melaksanakan 

pelayanan kenaikan pangkat berbasis paper less. 

3. Situs penelitian menunjukkan di mana sebenarnya peneliti dapat menangkap 

keadaan dari objek yang akan diteliti, sehingga data-data yang diperoleh benar-

benar relevan dan akurat. Situs penelitian ini adalah Badan Kepegawaian Negara 

Kanreg II Surabaya Jl. Letjend S. Parman No. 6 Waru, Sidoarjo Telp. 031-

8533341. 
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D. Sumber Data 

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti berusaha memperoleh data 

yang sebenarnya dari narasumber yang tepat dan dapat menjadi pegangan akan 

keakuratan dan hasil peneliti nantinya. Berikut jenis data dalam penelitian ini: 

1. Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya oleh peneliti.Data primer ini disebut juga dengan 

data asli atau data baru.Jadi untuk memperoleh data-data atau informasi yang 

sesuai dengan fokus penelitian, dapat dilakukan dengan wawancara secara 

langsung dengan pihak yang berkaitan.Adapun sumber data yang digunakan 

adalah: 

a. Bapak Drs. H. Suparno, M.M., selaku Kepala Seksi Mutasi Instansi 

Kabupaten/Kota 

b. Bapak Winarno, S.I,  selaku Kepala Seksi Status Kepegawaian 

c. Bapak Eko Junaidi, S.Sos, MM selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Pelaporan 

Mutasi dan Status Kepegawaian 

d. Pegawai-pegawai Badan Kepegawaian Negara khususnya pada Bidang 

Mutasi dan Status Kepegawaian. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari data pendukung, yaitu melalui dokumen-dokumen yang 

banyak memuat informasi yang bisa mendukung penelitian.Adapun sumber data 

sekunder atau pendukung penelitian ini didapat dari dokumen-dokumen, laporan-
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laporan, dan arsip yang ada pada Badan Kepegawaian Negara yang dianggap 

relevan dengan fokus peneliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah: 

a. Buku Saku Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 

b. Standar Manajemen Mutu ISO 

c. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor D.26-30/V.1-

5/99 Tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat Otomatis 

PNS 

d. KEP/25/M.PAN/2/2004tentang pedoman umum penyusunan indeks 

kepuasan pelayanan masyarakat 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 

f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai 

Negeri Sipil Untuk Menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang Iv/B Ke 

Bawah 

g. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 

Tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh 

Surat Tanda Tamat Belajari Ijazah. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data di lapangan, teknik atau metode pengumpulan 

dapat mempermudah penulis untuk menghimpun informasi sebanyak-banyaknya 

yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara (interview), yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan 

percakapan langsung dengan aparat yang bersangkutan. Wawancara dilakukan 

terhadap aparat birokrasi pada BKN Kanreg II Surabaya khususnya Bidang 

Mutasi dan Status Kepegawaian 

2. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui catatan-catatan atau dokumen 

instansi yang sesuai dengan penelitian yang meliputi struktur organisasi, sejarah 

perusahaan, peraturan perusahaan dan data-data yang lain. Disamping 

dokumentasi pada catatan atau dokumen kantor tersebut dilakukan juga 

pengambilan data-data dari perpustakaan. 

3. Observasi, merupakan cara pengumpulan data langsung pada sumber-sumber 

terkait dengan mencari data langsung pada sumber-sumber terkait untuk 

melengkapi atau menyempurnakan data yang diperoleh. 

 

 

F. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk memperoleh atau 

mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan 

penelitian.Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian 
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adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2007: 222). Selanjutnya menurut (Nasution, 

1988 dalam Sugiyono, 2007: 223) menyatakan : 

“Penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia 

sebagai instrument penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala 

sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti.Masalah, fokus penelitian, 

prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, 

itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya.Segala 

sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadan 

yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya 

peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”. 

 

Dalam penelitian ini instrument atau alat yang digunakan adalah : 

1. Peneliti, salah satu ciri penelitian kualitatif adalah memasukkan manusia atau 

peneliti sendiri sebagai alat pengumpul data utama Moleong (2006:4). Selama 

menjalankan proses penelitian, peneliti tidak pernah diwakili oleh orang lain, dan 

selalu melakukannya sendiri baik wawancara maupun observasi. Oleh karena itu 

maka semua data yang diperoleh di lapangan peneliti benar-benar memahami. 

2. Pedoman wawancara (interview guide), hal ini berguna untuk membatasi dan 

mengarahkan peneliti dalam mencari data-data yang diperlukan dalam kegiatan 

penelitian. Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman 

wawancara untuk mengetahui data apa yang diinginkan baik untuk memulai 

pencarian data, maupun memperdalam data yang sudah didapatkan sebelumnya. 

3. Peralatan penunjang, dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan 

beberapa peralatan penunjang, diantaranya yaitu alat rekaman dan foto melalui 

telepon genggam peneliti, serta buku catatan kecil. 
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G. Analisis Data 

Cresswell (2016: 274) menjelaskan bahwa analisis data merupakan proses 

berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus menerus terhadap data, mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. 

Analisis data untuk data-data yang bersifat kualitatif dilakukan dengan cara 

menggambarkannya dengan kata-kata atau kalimat sesuai dengan hasil data yang 

diperoleh. Melalui penelitian kualitatif, data dapat didapatkan dengan berbagai 

macam teknik pengumpulan data yang bervariasi seperti observasi, interview, dan 

dokumentasi.Data digali secara terus menerus sehingga data terkumpul sesuai dengan 

kebutuhan penelitian.Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menentukan sendiri 

metode analisis data yang sesuai dengan penelitian untuk dikembangkan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data Cresswell, yang 

dianggap penulis bisa menterjemahkan dengan mudah semua data yang ada menjadi 

sebuah informasi, selain juga dianggap sebagai teori baru.Walaupun model analisis 

sangat banyak dan berbeda-beda, penelitian kualitatif pada umumnya menggunakan 

prosedur yang umum dan langkah-langkah khusus dalam analisis data. Cresswell 

(2016: 27) memberikan pemahaman bahwa cara yang ideal adalah dengan 

mencampurkan prosedur umum tersebut dengan langkah-langkah khusus. Untuk 

lebih jelasnya, dijabarkan dengan gambar berikut: 
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Gambar.2 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif 

Sumber: John W. Cresswell (2014:277) 

 

Pendekatan di atas dapat dijelaskan lebih mendalam dan detail dalam langkah-

langkah analisis berikut ini: 

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan 

transkripsi wawancara, menyalin literature, mengetik data lapangan, atau 

memilah-milah dan menyusun data yang ada serta relevan berkaitan dengan 

Memvalidasi 

kekuatan 

informasi 

Menginterprestasi tema/deskripsi-deskripsi 

Menghubungkan tema-tema/deskripsi-deskripsi 

(seperti, grounderd theory, studi kasus) 

Tema-tema Deskripsi 

Men-coding data (tangan atau computer) 

Membaca keseluruhan data 

Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis 

Data mentah (transkrip, data lapangan, gambar dan 

sebagainya) 
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manajemen pelayanan kenaikan pangkat pegawai melalui sistem aplikasi 

pelayanan kepegawaian. 

2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense 

atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. 

Gagasan umum apa yang terkandung dalam perkataan informan, bagaimana inti 

gagasan-gagasan tersebut, bagaimana kesan yang timbul, kredibilitas, dan 

penuturan informasi itu. Di dalam tahap ini, peneliti menulis catatan-catatan 

khusus atau gagasan-gagasan umum tentang data yang diperoleh mengenai 

manajemen pelayanan kenaikan pangkat pegawai melalui sistem aplikasi 

pelayanan kepegawaiandi BKN Kanreg II Surabaya 

3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses 

mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum 

memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap yaitu mengambil data 

tulisan atau gambar-gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, 

mensegmentasi kalimat, paragraph, atau gambar tersebut ke dalam kategori, 

kemudian melabeli kategori tersebut dengan istilah khusus yang sering kali 

didasarkan pada istilah/Bahasa yang benar-benar berasal dari informan (disebut 

istilah in vivo). Dalam hal ini, penulis memilah-milah mana data yang termasuk 

dalam manajemen pelayanan di fokusnya dan mana yang merupakan faktor 

pendukung dan penghambat dalam efektivitas manajemen pelayanan tersebut 

seperti pada fokus penelitian. 
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4. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang, kategori, dan tema 

untuk kemudian dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian 

informasi secara detail mengenai orang, lokasi, atau peristiwa dalam setting 

tertentu yang ada di dalam proses penelitian tentang manajemen pelayanan 

kenaikan pangkat pegawai melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian di 

BKN Kanreg II Surabaya. 

5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema ini tersajikan kembali dalam laporan 

penelitian sebagaimana penulis lakukan dalam analisis data. 

6. Langkah terakhir adalah interpretasi data atau memaknai data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

Pada bab ini akan disajikan beberapa poin yang berkaitan dengan hasil temuan 

di lapangan yang sesuai dengan penelitian ini. Adapun hasil penelitian tersebut 

meliputi gambaran umum lokasi dan situs penelitian serta data fokus penelitian. 

Sebelum disajikan data dari fokus penelitian, maka berikut ini akan disajikan data 

gambaran umum lokasi dan situs penelitian terlebih dahulu. 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Kota Surabaya 

a. Gambaran Fisik 

  Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur Indonesia. Surabaya juga 

terkenal sebagai kota pahlawan. Secara geografis Kota Surabaya terletak di tepi 

pantai utara Provinsi Jawa Timur.Sesuai dengan data yang diperoleh dari Pemerintah 

Kota Surabaya melalui website resminya posisi Kota Surabaya terletak pada diantara 

709’-7021’ Lintang Selatan dan 112036’-112054’ Bujur Timur. Sedangkan secara 

administrative, batas-batas wilayah Kota Malang adalah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara : Selat Madura 

- Sebelah Timur : Selat Madura 

- Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo 

- Sebelah Barat : Kabupaten Gresik  
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Kota Surabaya dikepalai oleh Walikota yang juga membawahi koordinasi atas 

wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh Camat. Jumlah kecamatan yang 

ada di Kota Surabaya sebanyak 31 kecamatan dan jumlah kelurahan sebanyak 160 

kelurahan dan terbagi lagi menjadi 1.405 Rukun Warga (RW) dan 9.271 Rukun 

Tetangga (RT).Selanjutnya untuk topografi Kota Surabaya sebagian besar (25.919,04 

Ha) merupakan dataran rendah dengan ketinggian 3 - 6 meter di atas permukaan laut 

pada kemiringan kurang dari 3 persen, sebagian lagi pada sebelah barat (12,77 

persen) dan sebelah selatan (6,52%) merupakan daerah perbukitan landai dengan 

ketinggian 25 - 50 meter di atas permukaan laut dan pada kemiringan 5 – 15%. 
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Gambar 3.Peta Kota Surabaya 

Sumber: www.surabaya.go.id 

 

a. Visi dan Misi Kota Surabaya 

1) Visi 

“Menuju Surabaya Lebih Baik” merupakan kata yang memiliki makna 

strategis dan cerminan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan sesuai dengan 

kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat. Perubahan di tengah jumlah 

penduduk yang terus bertambah membawa tuntutan untuk meningkatkan daya 

http://www.surabaya.go.id/
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dukung kota secara berkelanjutan, karakteristik penduduk yang terus mengalami 

dinamika, Derajat sumber daya manusia yang harus terus didukung oleh peningkatan 

kualitas lingkungan kota, Pertumbuhan ekonomi yang harus diimbangi dengan 

penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan 

internasional, Peningkatan partisipasi masyarakat, reformasi birokrasi, serta 

peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik merupakan tiga 

tantangan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

2) Misi 

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi, 

sesuai visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil 

dengan baik. Misi Walikota terpilih memperlihatkan secara jelas tahapan yang 

penting dalam proses pembangunan di kota Surabaya . Adapun misi yang telah 

ditetapkan adalah sebagai berikut : 

a. Misi membangun kehidupan kota yang lebih CERDAS melalui peningkatan 

sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, 

mental-spiritual, ketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan 

berkelanjutan. 

b. Misi menghadirkan suasana kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan 

aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta 

pemanfaatan sumber daya kota untuk sebesar-besar kesejahteraan warga. 

c. Misi mewujudkan peri kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui 

pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses 
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ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap 

warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang 

mampu bersaing di kawasan regional dan internasional. 

d. Misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan 

infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang berwawasan lingkungan. 

2.  Gambaran Umum Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II Surabaya 

a. Landasan Hukum Institusi 

Berdasarkan Keputusan Kepala BAKN No. 212/KEP/1984 Tanggal 10 Juli 

1984, dibentuklah Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara 

(Kanwil II BAKN) yang berkedudukan di Surabaya dengan wilayah kerja Jawa 

Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor-Timor. 

Selanjutnya dalam keputusan tersebut Kanwil II BAKN adalah Unit Organisasi 

Vertikal BAKN yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala BAKN.Kanwil II BAKN mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas pokok dan fungsi BAKN di wilayah kerjanya.Seiring dengan pesatnya 

perkembangan di bidang kepegawaian dengan bergesernya paradigma dari 

administrasi ke arah Manajemen Sumber Daya Manusia, BAKN juga melakukan 

reformasi kepegawaian dengan mengubah BAKN menjadi BKN. 

Badan Kepegawaian Negara dengan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 

95 Tahun 1999 tanggal 11 Agustus 1999. Keberadaan BKN ini diperkuat dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang 
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Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dengan begitu maka 

Kanwil II BAKN Surabaya berubah menjadi Kantor Regional II Badan Kepegawaian 

Negara dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 59 Tahun 

2000 tentang Struktur Organisasi Kantor Regional Badan Kepegawaian 

NegaraKanreg BKN mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi 

Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan manajemen 

Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada 

pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 

menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya 

mempunyai fungsi: 

1) Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan pengendalian terhadap 

pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; 

2) Pemberian pertimbangan, persetujuan, danlatau penetapan mutasi kepegawaian 

bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kedanya 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

3) Penetapan pensiun dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat 

di wilayah kerjanya; 

4) Penetapan pensiun dan status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi daerah 

di wilayah kertanya; 

5) Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian 

Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya; 
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6) Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja dan penyusunan standar 

kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; 

7) Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di wilayah kerjanya; dan 

8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

b. Visi  dan Misi BKN Kanreg II Surabaya 

1) Visi 

  Visi merupakan cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus 

dibawa agar dapat eksis, antipatif, dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang 

menantang tentang keadaan masa depan (visioner) yang diinginkan. Sesuai dengan 

data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya visi dari 

BKN Kanreg II Surabaya adalah "Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen 

Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”. 

2) Misi 

  Misi merupakan sesuatu yang harus dilakukan agar tujuan organisasi dapat 

terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang ditetapkan.Visi dapat 

terwujud apabila setiap instansi mempunyai misi yang jelas, sehingga dapat 

menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Sesuai dengan 

data yang diperoleh dari kantor Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya 

adalah: 

a. Mengembangkan sistem manajemen kepegawaian negara 

b. Mengembangkan sistem pelayanan kepegawaian  
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c. Mengembangkan manajemen internal BKN 

c. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi adalah susunan jabatan dimana tugas dan fungsi dibagi, 

dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal dalam satu kantor pemerintahan. 

Struktur organisasi pada Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya didasarkan 

pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, berikut 

struktur organisasi Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya: 
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Gambar 4.Bagan Struktur Organisasi BKN Kanreg II Surabaya 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, Tahun 2017 

 

d. Tugas Pokok dan Fungsi BKN Kanreg II Surabaya 

Tugas pokok dan fungsi dari setiap bidang dan subbidang sesuai dengaan 

susunan organisasi pada Badan Kepegawaian Kanreg II Surabaya yang tercantum 

dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara adalah 

sebagai berikut: 
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1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan 

administrasi bagi seluruh satuan organisasi Kanreg BKN. Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha 

menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyusunan rencana dan program;  

b. Pengelolaan administrasi keuangan;  

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian; 

d. Pelaksanaan ketatausahaan; 

e. Pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga;  

f. Pelaksanaan dokumentasi dan hubungan masyarakat 

2) Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan 

pemberian persetujuan kenaikan pangkat dan mutasi lainnya, serta pertimbangan 

teknis mutasi antar kabupaten/kota dalam provinsi, dan penetapan mutasi dari 

instansi pusat ke instansi daerah, serta penyiapan pertimbangan status 

kepegawaian di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi:  

a. Pemberian persetujuan teknis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah 

untuk penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada instansi 

Daerah dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina 

Tingkat I golongan ruang IV/b; 
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b. Pemberian persetujuan teknis kepada Pejabat Instansi Pusat yang berwenang 

di daerah untuk penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada 

instansi Pusat dari Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan 

Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di wilayah kerjanya; 

c. Pemberian persetujuan teknis peninjauan masa kerja;  

d. Penetapan mutasi Pegawai Negeri Sipil dari instansi pusat ke instansi daerah;  

e. Penyiapan penetapan kartu identitas pegawai dan keluarganya;  

f.  Penyiapan persetujuan pemberian cuti diluar tanggungan negara bagi 

Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah sampai dengan 

Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b di wilayah kerjanya 

3) Bidang Pengangkatan dan Pensiun mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

penetapan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil, pengangkatan Calon Pegawai 

Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil, penetapan kenaikan pangkat pengabdian, 

pemberhentian dan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang 

telah mencapai batas usia pensiun dan/atau meninggal dunia, Janda/Duda bagi 

Pensiunan yang meninggal dunia, serta pengelolaan tata naskah pensiun di 

wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 19, Bidang Pengangkatan dan Pensiun menyelenggarakan fungsi:  

a. Penyiapan penetapan Nomor Induk Pegawai untuk Calon Pegawai Negeri 

Sipil/Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah di wilayah kerjanya; 

b. Penyiapan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai 

Negeri Sipil Pada instansi Pusat yang berpangkat Pembina Tingkat I 



68 
 

golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan 

pensiun janda/dudanya;  

c. Penyiapan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai 

Negeri Sipil pada instansi Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I 

golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai batas usia pensiun dan 

pensiun Janda/Dudanya;  

d. Penyiapan pemberian persetujuan teknis pengangkatan menjadi Pegawai 

Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada instansi Daerah yang 

menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;  

e. Penyiapan pemberian persetujuan teknis pengangkatan menjadi Pegawai 

Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pada instansi Pusat yang 

menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun;  

f. Penetapan kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil pada 

instansi Pusat dan instansi daerah. 

4) Bidang Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dan 

memfasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian Aparatur Sipil 

Negara pada instansi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Informasi Kepegawaian 

menyelenggarakan fungsi:  

a. Pengelolaan dan pemeliharaan basis data kepegawaian; 

b. Pengelolaan dan pemeliharaan basis data penilaian kinerja pegawai 

Aparatur Sipil Negara;  
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c. Pelaksanaan pengolahan data kepegawaian;  

d. Pengelolaan dan pemeliharaan arsip kepegawaian;  

e. Pelaksanaan penyuntingan dan penyandian data kepegawaian;  

f. Pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi sistem penilaian kinerja pegawai 

Aparatur Sipil Negara;  

g. Penyelenggaraan penyajian dan pertukaran informasi;  

h. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan sistem informasi kepegawaian 

5) Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan pengembangan kepegawaian dan supervisi pelaksanaan 

manajemen Aparatur Sipil Negara instansi di wilayah kerjanya. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang 

Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:  

a. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian;  

b. Penyiapan pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan, 

serta pengendalian pemanfaatan lulusan pendidikan dan pelatihan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; 

c. Koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional bidang kepegawaian;  

d. Pelaksanaan supervisi kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Kanreg BKN;  

e. Asistensi pengukuran standar kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara;  

f. Asistensi pemantauan dan evaluasi penilaian kinerja pegawai Aparatur 

Sipil Negara;  
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g. Pengintegrasian sistem aplikasi kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara 

dengan unit pengguna di wilayah kerjanya; dan h. pelaksanaan 

monitoring penempatan dalam jabatan dan pasca pengembangan 

kompetensi. 

Tabel 5. Jumlah Pegawai BKN Kanreg II Surabaya 

Per-Bagian/Bidang 

1. Kepala Kantor 1 

2. Kabag Tata Usaha 1 

Subbag Perencanaan & Keuangan 11 

Sub Bagian Kepegawaian 5 

Sub Bagian Umum 18 

3. Kabid Pengangkatan dan Pensiun 1 

Seksi Verifikasi & Pelaporan 5 

Seksi Pensiun Instansi Vertikal/Prov 9 

Seksi Pensiun Instansi Kab/Kota 9 

Seksi Pengangkatan ASN 7 

4. Kabid Mutasi & Status Kepegawaian 1 

Seksi Verifikasi & Pelaporan 4 

Seksi Mutasi Instansi Vertikal/Prov 7 

Seksi Mutasi Instansi Kab/Kota 5 

Seksi Status Kepegawaian 7 

Kabid Pengembangan & Supervisi Kepegawaian 1 

Seksi Fasilitasi Kinerja 8 

Seksi Fasilitasi Pengembangan Kepegawaian 8 

Seksi Supervisi Kepegawaian 7 

1. Kabid Informasi Kepegawaian 1 

Seksi PPDK 1 23 

Seksi PPDK 2 23 

Seksi PDK 8 

Seksi PPI 4 

Jumlah 174 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, 2017. 
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B. Penyajian Data Fokus Penelitian 

1. Manajemen Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai melalui Sistem 

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). 

a. Mekanisme/Prosedur Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Melalui 

SAPK di Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dibangun oleh Badan 

Kepegawaian Negara. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dapat 

digunakan secara online oleh seluruh mitra kerja BKN untuk pelayanan 

kepegawaian seperti informasi PNS, Kenaikan Pangkat, Pensiun, Penetapan NIP dan 

mutasi lainnya, SAPK ini adalah sebagai wujud pelayanan publik berbasis E-gov. 

Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis electronic 

government tertuang dalam kebijakan pemerintah tentang implementasi electronic 

government tahun 2003 bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang 

pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi 

pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar 

secara akurat dan cepat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan.  

Kebijakan pemerintah tentang implementasi e-government tahun 2003 

menekankan untuk menggunakan informasi teknologi di instansi pemerintah pusat 

maupun daerah, yang lebih komprehensif dan terintegrasi.Pemanfaatan teknologi 

informasi di bidang kepegawaian bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan 
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efisiensi dalam bidang pengolahan data dan pengelolaan informasi kepegawaian, 

sehingga mampu memberikan pelayanan kepegawaian yang lebih baik, transparan 

dan akuntabel. 

Pelaksanaan SAPK didukung dengan penerapan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 

dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan mengeluarkan Peraturan 

Kepala BKN nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman pemanfaatan Sistem Aplikasi 

Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Sebagai langkah dalam meningkatkan pelayanan 

kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil, maka perlu dilakukannya perubahan 

proses administrasi  dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis 

komputer. Pemanfaatan teknologi informasi berupa SAPK salah satunya berupa 

pelayanan kenaikan pangkat pegawai. 

Pada wawancara dengan Bapak Eko Junaidi selaku Kepala Seksi Verifikasi 

dan Pelaporan Mutasi dan Status Kepegawaian, menjelaskan mekanisme kenaikan 

pangkat sebagai berikut: 

“pelaksanaan untuk kenaikan pangkat,bisa juga kita lihat dari alur penerbitan 

NPKP (nota persetujuan kenaikan pangkat), berbicara masalah teknis di 

lapangan. Pertama, daerah merekon terlebih dahulu untuk mengumpulkan 

data-data yang akan naik pangkat. Setelah itu rekon ke BKN, di BKN ada 

suatu program lewat mail tracking untuk mengetahui data yang harus di rekon 

(dicocokkan dengan data BKN), pegawai harus melampirkan syarat-syarat 

kenaikan pangkat, di BKD akan membuat file di excel (ada nama, nip dan 

berkas apa saja yang ada didalamnya). Setelah itu, di BKN menerima berkas-

berkas kenaikan pangkat, sebelum itu di data dulu dan dimasukkan 

berdasarkan masing-masing kabupaten dan jumlah berkas, di PU di kroscek 

ulang, setelah data valid berkas tersebut akan di berikan kepada teknis dengan 

memberika nomor persetujuan (nomor masuk berkas)” (Wawancara pada 
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tanggal 22 Januari 2018 Pukul 09.30 di kantor Badan Kepegawaian Negara 

Kanreg II Surabaya). 

 

Menurut pernyataan tersebut menunjukan bahwa proses pelayanan kenaikan 

pangkat memakan waktu yang lama untuk mengurus berkas-berkasnya. Pada tahap 

pengontrolan berkas masuk memakan waktu lebih lama ditambah dengan pendataan 

berkas-berkas yang pemeriksaannya dilakukan secara manual dan arsip register 

tersimpan pada berkas berbentuk hardcopy. Hal tersebut mengakibatkan kebutuhan 

waktu yang relative lebih lama dalam pengecekan, karena tidak semua peraturan 

diingat oleh pejabat yang berwenang sehingga mereka harus membuka kembali 

peraturan tersebut untuk menghindari kesalahan verifikasi berkas. Hal ini yang 

membuat proses kenaikan pangkat menjadi terlambat. 

Tahun 2017, BKN membuat inovasi baru dalam melakukan 

pelayanannya.BKN membuat kebijakan yaitu kenaikan pangkat berbasis paper less 

atau yang lebih dikenal dengan kenaikan pangkat online (KPO).Inovasi tersebut 

mendapat dukungan dari instansi-instansi di daerah serta Menteri Menpan-

RB.Harapannya pelayanan kenaikan pangkat  dapat semakin ditingkatkan melaui 

mekanisme pelayanan kenaikan pangkat yang mengalami beberapa perubahan 

dengan memanfaatkan sistem teknologi yang sudah ada yaitu SAPK.Seperti 

wawancara dengan Bapak Parno selaku Kepala Seksi Mutasi Instansi Vertikal 

mengenai kenaikan pangkat berbasis paper less ini, beliau mengatakan: 

“karena sekarang sudah paper less, dari BKD memberikan daftar nominatif, 

BKN hanya menerima daftar nominatif untuk pegawai yang akan naik 

pangkat, diperiksa di komputer melalui SAPK.  Setelah itu,teknis 
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akanmemeriksa kembali syaratnya, melalui aplikasi AREK. Aplikasi AREK 

ini fungsinya hanya sebagai salah satu aplikasi untuk membantu dalam 

mempercepat verifikasi kenaikan pangkat khusunya pada scan data si 

pengusul kenaikan pangkat. Namun aplikasi AREK ini belum jadi satu 

dengan SAPK karena masih terbatasnya server.Jadi kerjanya masih dua kali. 

Aplikasi AREK ini sudah terhubung langsung dengan BKD, setelah sudah 

disetujui akandilempar ke pencetakan (di entry), setelah itu, entry akan 

mengklik OK. Selesai di tim teknis, di kroscek kembali dan dikembalikan 

kepada PU dan akan diberikan kepada yang bersangkutan berupa NPKP” 

(wawancara dilakukan pada tanggal 22 Januari 2018 pukul 09.30 WIB di 

ruang Mutasi dan Status Kepegawaian). 

Menurut pernyataan tersebut menunjukan adanya perbedaan alur pelayanan 

yang lebih singkat dan tidak lagi menghabiskan banyak kertas.Aplikasi AREK yang 

disebutkan oleh Bapak Suparno merupakan aplikasi yang dibuat oleh Badan 

Kepegawaian Negara pada bulan February Tahun 2018 ini.Aplikasi AREK ini dibuat 

hanya untuk membantu memverifikasi data yang telah discan dari BKD/instansi. 

Berikut alur proses verifikasi data yang telah discan di aplikasi AREK: 
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Gambar 5.  List Verifikasi Daerah 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya,2018 (diolah oleh peneliti) 

Petugas verifikasi akan mengklik “listing berkas” dan akan muncul verifikasi 

berkas seperti pada gambar. Pada verifikasi berkas tersebut terdapat nama instansi 

pengusul, nomor agenda, jenis pelayanan serta jumlah berkas. Setelah itu petugas 

akan mengklik “rekon data”. 



76 
 

 

Gambar 6. Verifikasi Berkas 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, 2018 (diolah oleh 

peneliti). 

 

Setelah “rekon data” di klik, akan muncul detail berkas yang mengajukan usul 

kenaikan pangkat. Terdapat nama-nama serta NIP pengusul. Pada gambar terlihat 

nama petugas verifikasi dan berkas-berkas yang masih belum dilengkapi oleh 

pengusul kenaikan pangkat. Pada bagian bawah kiri dengan tulisan merah terdapat 

jumlah berkas yang telah disetujui, berkas yang batal dalam artian masih belum 

lengkapnya data yang discan serta TMS. 
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Gambar 7. Daftar Listing 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, 2018 (diolah oleh 

peneliti). 

 

Gambar tersebut merupakan contoh detail cek list berkas. Kotak biru 

menandakan bahwa berkas sudah lengkap sedangkan yang masih berkotak merah 

menandakan bahwa berkas masih belum dilengkapi.Berikut langkah-langkah untuk 

memproses Kenaikan Pangkat berbasis paper less menurut buku panduan SAPK 

online di Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya.  

 

 

 

 

 



78 
 

1) Mengunduh Data 

Gambar 8.Mengunduh Data Kabupaten/Kota 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, 2018. 

Langkah pertama adalah menarik listing PNS yang dapat dipertimbangkan 

diusulkan kenaikan pangkat regulernya dengan cara klik tombol “Unduh Data”. 

Dalam proses ini cukup memasukan pilihan periode dan instansi. Unit kerja tidak 

perlu diisi dan golongan pada posisi I/a - IV/a. Proses unduh data disarankan 

dilakukan pada jam tidak sibuk untuk menghindari kegagalan dalam mengunduh. 
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2)  Cetak Listing KPO 

Gambar 9. Mencetak Listing KPO 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, 2018. 

Setelah unduh data sukses langkah selanjutnya adalah melakukan pencetakan 

listing KPO dengan klik tombol “Cetak Listing KPO” atau pilih tombol “Ya” pada 

alert seperti pada gambar diatas. Alert akan muncul sesaat setelah klik “Unduh Data” 

selesai. Jika tidak langsung mencetak klik tombol “Tidak”.Setelah itu, cetak Listing 

KPO juga dapat di filter berdasarkan unit kerja/golongan/satuan kerja (untuk instansi 

pusat). 
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Gambar 10. Form Daftar Nominatif 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, 2018. 

Jika berhasil akan muncul form seperti pada gambar diatas. Pilih “Open with” 

kemudian klik tombol “OK”. 

Gambar 11. Daftar Nominatif Kenaikan Pangkat Kabupaten/Kota 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, 2018. 

Gambar diatas adalah hasil cetak listing KPO dalam bentuk file excel. 

Lakukan pengecekan dalam listing tersebut, jika terdapat data yang belum sesuai 

dengan yang terbaru segera lakukan peremajaan data.Kembali ke proses awal “Unduh 
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Data” untuk menarik data kembali dengan data terbaru setelah dilakukan proses 

peremajaan data. 

3) Unduh Data Ulang 

Gambar 12. Mengunduh Data Ulang 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, 2018. 

Gambar diatas adalah tambilan alert jika data sebelumnya telah diunduh 

kemudian akan melakukan unduh data ulang. Pilih “Ya” jika ingin unduh data ulang 

(refresh), pilih “Tidak” jika tidak akan mengunduh data ulang. 
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4) Cetak Validasi Inbox 

Gambar 13. Cetak Validasi Inbox 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, 2018. 

Jika proses peremajaan data sudah selesai dan sudah melakukan unduh data 

ulang dan dipastikan data hasil unduh yang terakhir sudah sesuai dengan data yang 

terbaru maka langkah selanjutnya adalah melakukan validasi inbox. Validasi inbox 

digunakan untuk memastikan bahwa data yang akan diusulkan KPO tidak sedang 

aktif di inbox (dalam proses usulan yang lain). Contoh alert pada gambar sebelah kiri 

menunjukan bahwa tidak ada data yang masih aktif di inbox, sedangkan yang sebelah 

kanan menunjukan data masih aktif di usul inbox. 
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Gambar 14. Daftar Berkas Aktif di Inbox 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, 2018. 

 Selanjutnya unduh validasi inbox, Listing ini menginformasikan berkas yang 

masih aktif di inbox. Informasi yang ditampilkan mulai dari nip, nama, nomor usul, 

prosedur step terakhir dan lokasi inbox. Lakukan pengecekan ke inbox masing-

masing dan jika inboxnya di BKN/Kanreg segera koordinasi dengan unit terkait.Jika 

berkas yang masih aktif tersebut sudah di selesaikan/sudah hilang dari inbox lakukan 

penarikan data ulang pada tombol “Unduh Data”. 

5) Input listing KPO ke Inbox 

Langkah selanjutnya jika sudah melakukan validasi inbox adalah proses input 

listing KPO ke inbox secara kolektif. Pastikan user sudah memiliki profile “Pemroses 

KPO”. Khusus untuk PNS Kab/Kota kolom golongan dibedakan menjadi dua yaitu 

kelompok gol I/a-III/c untuk KP III/d ke bawah dan kelompok golongan III/d-IV/a 

untuk KP IV/a-IV/b. Khusus untuk PNS Kab/Kota lakukan proses input bergantian 

sesuai dengan kelompok golongan. Khusus untuk PNS Instansi Pusat pilih lokasi 

inbox dan golongan sesuai dengan SOP yang ada di masing-masing 
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instansi.Pemilihan lokasi inbox akan menentukan di inbox mana berkas akan di input. 

Jika berhasil diinput, akan muncul tanda seperti pada gambar dibawah. 

Gambar 15. Input Listing KPO 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, 2018. 

6) Input KP BKD/Instansi 

Gambar 16. Hasil Input Listing KPO 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, 2018. 

Gambar diatas adalah tampilan inbox hasil input listing KPO secara kolektif. 

Nomor usul dapat diubah sesuai dengan aturan yang ada di instansi.Lakukan 
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pengecekan tiap datanya, tambah/ubah jika ada yang belum sesuai dengan 

berkas.Cetak pengantar KP kemudian kirim ke BKN/Kanreg. 

Adanya prosedur pelayanan atau mekanisme kenaikan pangkat berbasis paper 

less melalui SAPK akan memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi 

kepegawaian karena dengan melalui SAPK data kepegawaian masing-masing  

kabupaten/kota di seluruh wilayah Jawa Timur  sudah terintegrasi walaupun masih 

belum sempurna. Mengenai mekanisme alur pelayanan, Badan Kepegawaian Negara 

Kanreg II sendiri mempunyai SOP tentang mekanisme alur pelayanan yang tercantum 

pada Standar Manajemen Mutu ISO dengan nomor dokumen KR.II/PMM-3.2 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

  

 

  

   

Gambar 17.Mekanisme Alur Pelayanan Kenaikan Pangkat Berbasis Paper Less 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara, Tahun 2017. 
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Keterangan: 

1. Instansi daerah akan mendownload data para pegawai di SIMPEG (sistem 

informasi kepegawaian) dan data tersebut akan di rekonsiliasi. 

2. Jika data tersebut sudah memenuhi syarat, instansi terkait akan membuat usulan 

dan nominatif UKP  yang akan dikirimkan ke Kantor Regional. 

3. Setelah Kantor Regional menerima usulan nominatif tersebut akan dicek kembali 

kesesuaian antara usul elektronik dengan surat NUKP. 

4. Jika sesuai selanjutnya usulan tersebut akan diperiksa kembali dengan peraturan 

yang berlaku. 

5. Setelah  semua persyaratannya sesuai , Kantor Regional akan membuat nomor 

persetujuan dan surat NPKP. 

6. Kantor Regional akan mengirimkan kepada intansi tersebut untuk dicetak surat 

keputusannya. 

Berdasarkan keseluruhan data diatas dapat disimpulkan bahwa Badan 

Kepegawaian Negara semakin meningkatkan pelayanannya dibidang kepegawaian 

dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.Salah satu inovasi yang dibuat oleh 

Badan Kepegawaian Negara adalah dengan membuat sebuah aplikasi yaitu Sistem 

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dengan maksud dan tujuan untuk lebih membantu 

para pegawai PNS.Khususnya dalam pelayanan kenaikan pangkat. Saat ini melalui 

sistem SAPK tersebut, Badan Kepegawaian Negara membuat sebuah sistem baru 

yaitu kenaikan pangkat berbasis paper less. Hal ini adalah salah satu cara Badan 
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Kepegawaian Negara dalam memaksimalkan pelayanannya. Adanya sistem ini 

membuat mekanisme/prosedur pelayanan kenaikan pangkat mengalami 

perubahan.Perubahan prosedur menjadi lebih singkat dan lebih efisien karena hanya 

dengan melalui sistem SAPK saja para pegawai bisa mengakses data dimana saja dan 

kapan saja tidak perlu lagi membawa berbagai macam berkas kepada instansi di 

daerah masing-masing. 

b. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai 

Melalui SAPK di Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya. 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (KepMenPAN) Nomor 

25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam menentukan keberhasilan kesesuaian 

persyaratan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu: adanya kejelasan 

persyaratan pelayanan baik teknis maupun administrasi dan adanya keterbukaan 

mengenai persyaratan pelayanan.Pelayanan kenaikan pangkat pegawai melalui SAPK 

memiliki kesesuaian persyaratan yang terdiri atas persyaratan teknis dan administrasi. 

Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Winarno selaku Kepala 

Seksi Status Kepegawaian, yaitu: 

“persyaratan-persyaratan untuk mengusulkan kenaikan pangkat sudah jelas 

mbak, secara teknis maupun administrasinya sudah sangat jelas kita berikan 

kepada masing-masing instansi daerah. Hal tersebut sudah tercantum dalam 

peraturan pemerintah dan SOP kita. Disitu kan sudah ada persyaratan-

persyaratan baik teknis maupun administrasinya. Dan jika ada berkas batal 

juga kita langsung informasikan kepada masing-masing daerah agar daerah 

tersebut bisa langsung segera melengkapi persyaratan yang kurang” (hasil 

wawancara tanggal 22 Januari 2018 pukul 10.30 WIB, di Badan Kepegawaian 

Negara Kanreg II Surabaya). 
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Hasil wawancara tersebut menyebutkan bahwa Badan Kepegawaian Negara 

sudah sangat jelas dalam memberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengusul 

kenaikan pangkat.Adapun persyaratan kenaikan pangkat bisa dilihat pada Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai 

Negeri Sipil.Selain itu, berkas batal karena kurang lengkapnya persyaratan kenaikan 

pangkat langsung segera diinformasikan kepada BKD/instansi daerah terkait agar 

langsung dapat diproses kembali untuk melengkapi berkas tersebut. Informasi yang 

cepat disampaikan tentu saja sangat membantu dalam proses penyelesaian pelayanan. 

Hal lainnya juga disampaikan oleh Bapak Ruseno selaku Analisi Kepegawaian, 

beliau mengatakan: 

“untuk persyaratan-persyaratan baik teknis maupun administrasi disesuaikan 

dengan beberapa peraturan pemerintah, peraturan di BKN sendiri juga ada dan 

sesuai juga dengan yang ada di peraturan ISO kita” (hasil wawancara tanggal 

22 Januari 2018 pukul 10.30 WIB, di Badan Kepegawaian Negara Kanreg II 

Surabaya). 

 

 Peneliti mengambil kesimpulan dari hasil wawancara tersebut bahwa 

persyaratan baik teknis maupun administrasi sudah jelas tercantum dalam peraturan 

Badan Kepegawaian Negara serta dalam Standar Manajemen Mutu ISO yang ada di 

Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya. Persyaratan kenaikan pangkat 

diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri 
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Sipil Untuk Menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang Iv/B Ke Bawah dan 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 Tentang 

Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat 

Belajari Ijazah. 

Berdasarkan Standar Manajemen Mutu ISO dengan nomor dokumen 

IKM/SOPM-02 terdapat beberapa persyaratan pelayanan kenaikan pangkat sebagai 

berikut: 

Tabel 6. Persyaratan pelayanan kenaikan pangkat 

 

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, Tahun 2018. 

 

Adapun rincian tabel 6 terkait syarat administrasi dan teknis adalah PNS 

setidaknya memiliki masa kerja golongan miniman 4 tahun. PNS tersebut tidak boleh 

melebihi pangkat atasannya, untuk PNS yang pertama kali mengajukan usul kenaikan 

Teknis Administrasi 

Unsur penilaian DP 3 sekuramg-

kurangnya baik dalam 2 tahun terakhir 

Fotokopi SK CPNS 

Masa kerja pangkat mencapai 4 tahun Fotokopi SK PNS (untuk KP 1) 

Tidak melampaui pangkat atasan 

langsungnya 
Fotokopi Karpeg 

Batas kenaikan pangkat diberikan sesuai 

dengan pendidikan terakhir yang 

diperoleh 

Fotokopi Petikan keputusan Kenaikan 

pangkat terakhir 

- Fotokopi DP-3 dalam dua tahun terakhir 

- Fotokopi Surat Tanda Tamat 

Belajar/ijazah/diploma dan Surat Izin 

Belajar/Tugas Belajar bagi yang 

memperoleh peningkatan pendidikan 

- Fotokopi legalisir ijazah S1 PTN oleh 

Dekan sedangkan PTS oleh Direktur 
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pangkat harus melampirkan fotocopy SK CPNS dan berlaku bagi semua PNS yang 

akan mengusulkan kenaikan pangkat harus melampirkan fotocopy SK kenaikan 

pangkat terakhir serta fotocopy DP-3/SKP 2 tahun terakhir dan setiap unsurnya 

haruslah bernilai baik, melampirkan Ijazah terakhir dan terakhir khusus untuk PNS 

dari golongan II ke golongan III dan dari golongan III ke golongan IV harus 

melampirkan fotocopy STLUD. Selain itu, dengan berkembangnya teknologi, 

penyampaian informasi juga dapat dilakukan melalui pesan singkat whatsapp, seperti 

yang telah disampaikan oleh Bapak Eko, beliau mengatakan:  

“Saya membuat grup di WA, mewakili bidang untuk mempercepat informasi 

kepada daerah.Nama grup WA “Paper less KPO-PPO”.Dalam grup ini 

berisikan perwakilan dari kabupaten/kota seluruh Jawa Timur. Akan 

disampaikan terkait permasalahan KP, termasuk dari tim teknis. Daerah 

diharapkan untuk cepat pula melengkapinya. Bisa mbak lihat juga perbedaan 

persyaratan kenaikan pangkat waktu belum menggunakan sistem paper less 

dan sesudah menggunakan sistem paper lesspengusul sudah tidak lagi 

membawa berkas-berkas persyaratan ke BKD/instansi daerahnya”(hasil 

wawancara tanggal 22 Januari 2018 pukul 10.30 WIB, di Badan Kepegawaian 

Negara Kanreg II Surabaya). 

 

Hasil wawancara tersebut dapat menunjukan bahwa Badan Kepegawaian 

Negara Kanreg II Surabaya sudah optimal dalam memberikan kejelasan dan 

keterbukaan mengenai persyaratan pelayanan kenaikan pangkat berbasis paper less 

serta sudah sangat informatif dalam memberikan pelayanan. Persyaratan baik teknis 

maupun administrasi yang harus dipenuhi oleh pengusul kenaikan pangkat 

sebenarnya tetap sama saja yang membedakan berkas yang harus dibawa pengusul 

kepada BKD/instansi di daerahnya lebih sedikit. Perbedaan kenaikan pangkat 
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sebelum sistem paper less dengan setelah menggunakan sistem paper lessbisa kita 

lihat pada tabel 7 di bawah ini. Cukup hanya dengan membawa berkas yang telah 

discan saja dan dua berkas yaitu surat pengantar NUKP dan Sasaran Kerja Pegawai 

(SKP). 

Tabel 7.Perbedaan Persyaratan Administrasi Kenaikan Pangkat 

(Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, Tahun 2017) 

 Berdasarkan pada tabel 7, terlihat jelas perbedaan persyaratan berkas yang 

harus dibawa oleh pegawai yang akan mengusulkan kenaikan pangkat kepada 

BKD/instansi terkait di daerahnya. Sebelum menggunakan sistem paper less berkas 

yang harus dibawa oleh pegawai yaitu: surat pengantar  nota usul kenaikan pangkat 

regular, nota usul kenaikan pangkat individu, SK kenaikan pangkat dalam 2 tahun 

terakhir, penilaian angka kredit, SK jabatan terakhir serta melampirkan ijazah dan 

surat ijin atau tugas belajar, sedangkan kenaikan pangkat berbasis paper less sekarang 

persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan discan oleh pegawai dan hanya 
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membawa dua berkas saja yaitu surat pengantar nota usul kenaikan pangkat regular 

dan sasaran kerja pegawai. 

 Berdasarkan keseluruhan data diatas dapat disimpulkan bahwa persyaratan 

pelayanan kenaikan pangkat tidak mengalami perubahan baik sebelum menggunakan 

sistem paper less maupun setelah menggunakan sistem paper less, hal ini 

dikarenakan persyaratan pelayanan kenaikan pangkat telah diatur ke dalam peraturan 

undang-undang dan peraturan Badan Kepegawaian Negara.Penyampaian informasi 

terhadap berkas batal juga sangat cepat disampaikan oleh Badan Kepegawaian 

Negara Kanreg II Surabaya. 

c. Waktu Penyelesaian Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai Melalui 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya.. 

Kenaikan pangkat dibagi menjadi  dua  periode, yaitu pada bulan April dan 

Oktober. Berkenaan dengan percepatan proses penyelesaian usul kenaikan pangkat 

Pegawai Negeri Sipil (PNS), secara otomatis periode 1 April 2018 dan periode 1 

Oktober 2018, berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 

D.26-30/V.1-5/99 Tentang Batas Waktu Penerimaan Usul Kenaikan Pangkat 

Otomatis PNS. Proses Pengajuan kenaikan Pangkat periode 1 April 2018 sudah dapat 

diterima BKN pada bulan Januari 2018 sampai 28 Februari 2018 dan batas akhir 

penyampaian kelengkapan pada tanggal 21 Maret 2018. Sedangkan untuk usul 

Kenaikan Pangkat Otomatis periode 1 Oktober 2018 sudah bisa bisa diterima BKN 

mulai Juni-31 Agustus 2018 dan batas penyampaian kelengkapan 24 September 

2018. Berdasarkan Standar Musu ISO dengan nomor dokumen KR.II/PMM-2.4, total 
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waktu penyelesaian per nota persetujuan adalah 120 menit dengan rincian sebagai 

berikut: 

Tabel 8. Perkiraan Waktu Penyelesaian NPKP 

Terima usulan dari BKD/Instansi 5’ 

Agenda Masuk Usulan 5’ 

Terima Berkas ADM 5’ 

Agenda Berkas 5’ 

Verfikasi Berkas 5’ 

Pengelompokan Jenis Mutasi + 

Agenda Berkas 

15’ 

Peremajaan & Perekaman Data 25’ 

Pemberian Nomor NP &Register NP 10’ 

Cetak Listing NPKP &Inbox 10’ 

Validasi 15’ 

Agenda Keluar 5’ 

Pemilahan NP dan Buat Pengantar 10’ 

Penyerahan NP ke BKD  

Terima usulan dari BKD/Instansi 5’ 

Agenda Masuk Usulan 5’ 

Terima Berkas ADM 5’ 

Agenda Berkas 5’ 

Verfikasi Berkas 5’ 

Pengelompokan Jenis Mutasi + 

Agenda Berkas 

15’ 

Peremajaan & Perekaman Data 25’ 

Pemberian Nomor NP &Register NP 10’ 

Cetak Listing NPKP &Inbox 10’ 

Validasi 15’ 
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Sumber: Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya 

Diharapkan dengan adanya sistem paper less waktu penyelesaian usul 

kenaikan pangkat tidak menjadi terlambat, hal tersebut sesuai dengan wawancara 

dengan Bapak Eko, beliau mengatakan: 

“Dengan paper less waktunya lebih cepat daripada yang tidak. Dengan 

memanfaatkan teknologi, begitu juga dengan penemuan paper less karena 

semua BKN di seluruh Indonesia diharuskan memakai paper less.BKN sudah 

merasakan manfaatnya, dengan paper less masyarakat PNS khusunya  PNS di 

Jawa Timur lebih cepat, akurat.InshaAllah tidak ada keterlambatan 

penyelesaian berkas KP, karena semua pihak sudah berkoodinasi”(hasil 

wawancara tanggal 22 Januari 2018 pukul 10.30 WIB, di Badan Kepegawaian 

Negara Kanreg II Surabaya). 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, waktu penyelesaian dengan menggunakan 

sistem paper less dinilai dapat selesai lebih cepat dan akurat serta dalam penyelesaian 

usul kenaikan pangkat harus berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga para 

pegawai memaksimalkan kinerjanya untuk menyelesaikan usul kenaikan pangkat 

dengan waktu yang telah ditetapkan agar tidak terjadi lagi keterlambatan dalam 

menyelesaikan usul kenaikan pangkat ini. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak 

Winarno terkait waktu penyelesaian kenaikan pangkat berbasis paper less, beliau 

mengatakan: 

“kalau masalah waktu penyelesaian cepat mbak apalagi sekarang sudah 

menggunakan sistem paper less, jadi pegawai tinggal scan upload ke SAPK 

masing-masing dan disini tinggal verifikasi saja, tetapi yang jadi masalah 

disini yang banyak memakan waktunya itu data-data pegawainya. Kita mau 

gak mau  harus  menunggu dari dinas-dinas di daerah yang mengusulkan 

Agenda Keluar 5’ 

Pemilahan NP dan Buat Pengantar 10’ 



95 
 

kenaikan pangkat, karena kalau datanya belum lengkap kita juga tidak bisa 

memprosesnya, jadi disitu yang lama mbak” (hasil wawancara tanggal 22 

Januari 2018 pukul 10.30 WIB, di Badan Kepegawaian Negara Kanreg II 

Surabaya). 

 

Hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, Badan 

Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya dalam menyelesaikan usulan kenaikan 

pangkat sudah tepat pada waktunya, namun kendala yang dihadapi adalah data-data 

dari para pegawai yang mengusulkan kenaikan pangkat masih belum lengkap. Hal ini 

yang membuat proses kenaikan pangkat menjadi terhambat. Para pegawai yang masih 

belum terbiasa dengan adanya kebijakan baru yaitu sistem paper less. Disisi lain, 

kendala juga ditemukan pada server SAPK dari BKN. Hal yang sama juga 

disampaikan oleh Bapak Ruseno selaku Analisi Kepegawaian, Bapak Ruseno 

mengatakan: 

“kalau dalam penyelesaiannya jika dilihat dari peraturan ISO tersebut bisa 

lebih cepat mbak, apalagi sekarang sudah jaman komputer kan. Kita tidak 

perlu menunggu lagi sampai terkumpul semua berkas dari daerah namun 

kendalanya sekarang data para pegawai yang discan jika ada kesalahan harus 

diperbaiki lagi dan discan ulang kalau tidak saya harus melakukan crosscek 

data di database pegawai.. Itu saja yang membuat lama dalam melakukan 

verifikasi.Tetapi karena sistem paper less ini juga baru dijalankan tahun ini, 

ya kami maklumin mbak”(hasil wawancara tanggal 22 Januari 2018 pukul 

10.30 WIB, di Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya). 

Berdasarkan wawancara tersebut terdapat satu kendala yang masih menjadi 

penghambat dalam menyelesaikan usul kenaikan pangkat, yaitu data yang telah di 

scan oleh dinas terkait. Namun dari pegawai Badan Kepegawaian Negara Kanreg II 

Surabaya sudah berusaha mengoptimalkan untuk menyelesaikan usul kenaikan 
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pangkat agar dapat selesai tepat pada waktunya. Selain itu peneliti juga 

mewawancarai Bapak Parno selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Pelaporan, beliau 

mengatakan:“iya mbak disini kita menyelesaikan usul kenaikan pangkat berdasarkan 

daerah mana yang duluan datang, seperti yang tadi mbak bilang first in first out. 

Sekalinya per daerah yang datang bisa sampai 1000 usul kenaikan pangkatnya.”(hasil 

wawancara tanggal 22 Januari 2018 pukul 10.30 WIB, di Badan Kepegawaian Negara 

Kanreg II Surabaya). 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Parno tersebut, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya dalam 

menyelesaikan usul kenaikan pangkat tidak pilih kasih atau tidak adil terhadap 

kabupaten/kota, tetapi Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya dalam 

menyelesaikan usul kenaikan pangkat memakai sistem first in first out hal ini sesuai 

dengan prinsip di peraturan KEP/25/M.PAN/2/2004. Dalam peraturan tersebut 

menyebutkan bahwasanya unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan 

pelayanan harus sesuai dengan nomor urut pelayanan yaitu yang pertama kali 

mengajukan pelayanan lebih dahulu dilayani/diselesaikan. 

Berdasarkan keseluruhan data diatas, dalam menyelesaikan pelayanan 

kenaikan pangkat menjadi lebih singkat jika dibandingkan dengan dulu.Dengan 

adanya sistem ini diharapkan waktu penyelesaian usul kenaikan pangkat tidak ada 

lagi keterlambatan dan tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Selain itu, Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya dalam menyelesaikan 

pelayanannya telah adil terhadap masing-masing kabupaten/.kota 
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2. Faktor Penghambat dan Pendukung Manajemen Pelayanan Kenaikan 

Pangkat Pegawai Melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 

(SAPK). 

  Sebuah inovasi tentunya memilik beberapa faktor dalam perjalanannya,  

program pelayanan milik pemerintah yang berbasis teknologi pun terdapat beberapa 

faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, baik faktor penghambat ataupun 

faktor pendukung program pelayanan itu sendiri. Pada hasil penelitian di lapangan, 

ditemukan beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung pada program layanan 

ini diantaranya, sebagai berikut 

a. Faktor Penghambat 

1) Sumber Daya Manusia (SDM). 

SDM yang berbeda-beda latar belakang, kemampuan yang dipunya oleh 

SDMnya sendiri juga berbeda-beda dan kemauan dari masing-masing SDM. Hal ini 

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Eko, beliau mengatakan 

“faktor penghambat pelaksanaan SAPK sendiri dari SDM-nya sendiri yang 

dirasa kurang mumpuni, kurang ada kemauan juga dari diri sendiri untuk 

mengubah kebiasaan dan jika tidak ada kemauan tidak akan bisa selesai 

karena untuk tahun ini periode 1 april BKN ditargetkan untuk selesai bulan ini 

juga, skill pada masing-masing SDM juga berbeda-beda ada yang cepat 

tanggap, cepat mengerti ada juga yang harus diajari beberapa kali baru bisa 

mengerti” (hasil wawancara tanggal 22 Januari 2018 pukul 10.30 WIB, di 

Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya). 

 

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa SDM sangat mempengaruhi 

dalam kelancaran dari kebijakan kenaikan pangkat paper less tersebut.Paper less 
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hanyalah suatu sistem dan perlu manusia untuk menjalankan sistem tersebut. Tetapi 

jika SDM nya tidak mendukung, hal tersebut tentu saja akan berakibat pada jalannya 

sistem paper less ini. Wawancara dengan Bapak Winarno selaku Kepala Seksi Status 

Kepegawaian, beliau mengatakan bahwasanya: 

“sebenarnya mbak, dari 39 total jumlah kabupaten/kota di Jawa Timur yang 

telah murni melakukan sistem paper less ini hanya 10 kabupaten/kota. Hal ini 

karena SDM di masing-masing kabupaten/kota masih belum siap dengan 

adanya sistem ini.Ada juga yang minta tolong ke kita dengan membawa 

berkas ke sini untuk diverifikasi setelah itu baru mereka meng-scan.Itu buat 

kerja dua kali mbak.”(hasil wawancara tanggal 22 Januari 2018 pukul 10.30 

WIB, di Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya). 

 

Berdasarkan pada wawancara dengan Bapak Winarno tersebut, penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa kesiapan dari SDM pada masing-masing 

kabupaten/kota pada masing-masing daerah masih kurang.Kabupaten/Kota yang telah 

murni menjalankan sistem paper less ini adalah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten 

Banyuwangi, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Blitar, Kota Kediri, Kabupaten 

Sampang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pasuruan. 

2)  Data  

Kenaikan pangkat berbasis sistem paper less ini juga sangat dipengaruhi oleh 

keakuratan data.Sebagian besar data dari para pegawai di SAPK masih belum 

terintegrasi dengan data di BKN.Hal ini dikarenakan, para pegawai belum meng-

upgrade data terbarunya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Winarno, yaitu: 

“Penghambatnya sekarang itu di datanya, mbak.Data harus akurat terlebih 

dahulu, kalau data sudah akurat dan lengkap kita bisa langsung 
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memprosesnya jadi waktunya juga sesuai.Tetapi, kalau datanya masih belum 

lengkap, pegawai masih belum memperbaharui datanya, saya harus menunggu 

lagi mbak.Ini yang biasanya bikin waktunya menjadi terlambat” (hasil 

wawancara tanggal 22 Januari 2018 pukul 10.30 WIB, di Badan Kepegawaian 

Kanreg II Surabaya). 

 

 Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kurangnya data bahkan belum 

terintegrasinya data yang ada di BKN dengan daerah membuat pelayanan yang 

diberikan terlambat. Selain itu, dari wawancara penulis dengan Bapak Suparno, 

beliau menyatakan:“kalau dari saya data dari hasil hasil scan-an mbak yang kadang 

sulit untuk dibaca. Kadang hasilnya miring-miring itu yang buat saya pusing, apalagi 

saya juga sudah tua.Data yang discan juga tidak sedikit.”(hasil wawancara tanggal 22 

Januari 2018 pukul 10.30 WIB, di Badan Kepegawaian Kanreg II Surabaya). 

Berdasarkan wawancara diatas, hambatan lainnya juga ditemui pada hasil dari 

scan-an yang dikirimkan dari kabupaten/kota. Hasil scan yang tidak simetris bahkan 

terbalik membuat pekerjaan menjadi terhambat karena harus dibenarkan dahulu 

posisinya, karena dalam satu usul nota persetujuan terdapat beberapa persyaratan 

yang telah discan.  

3)  Sarana dan Prasarana 

Faktor penghambat lainnya dalam kenaikan pangkat paper less adalah sarana 

dan prasarana yang belum siap atau belum memadai.Perangkat komputer yang hanya 

ada dua pada bagian verifikasi membuat pelayanan yang diberikan juga terhambat. 

Seperti wawancara pada Bapak Winarno, sebagai berikut: 
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“Di bagian verifikasi hanya dua yang memegang komputer. Harusnya 

pegawai yang lain di bagian ini juga memegang komputer masing-masing, 

mbak. Jadi otomatis di bagian ini hanya saya dan Pak Parno yang melakukan 

verifikasi data melalui SAPK, padahal yang masuk usulan kenaikan pangkat 

juga tidak sedikit, mbak”(hasil wawancara tanggal 22 Januari 2018 pukul 

10.30 WIB, di Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya). 

 

 Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana di kantor 

Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya kurang memadai, karena hanya ada 

dua komputer yang dipakai pada bagian verifikasi data. Padahal dalam sekali 

pengiriman data ke Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya per-satu 

kabupaten/kota bisa sampai 1000 lebih usul kenaikan pangkat. Sama halnya dengan 

yang dikatakan oleh Bapak Suparno, beliau mengatakan:“iya mbak, kalau misalkan 

komputernya lebih banyak kan lebih bisa membantu juga verifikasi datanya, lebih 

banyak mata lebih bagus kan mbak, kalau hanya saya sendiri juga pusing mbak 

ngeliat data-data hasil scan tersebut. Maklum sudah tua mbak”(hasil wawancara 

tanggal 22 Januari 2018 pukul 10.30 WIB, di Badan Kepegawaian Negara Kanreg II 

Surabaya). 

Berdasarkan wawancara tersebut menunjukkan adanya kekurangan komputer 

menjadi penyebab penghambat jalannya sistem berbasis paper less tersebut. Karena 

sistem ini paper less ini memerlukan kesiapan yang matang, salah satunya adalah 

dengan penyediaan komputer. 
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b.  Faktor Pendukung   

Faktor pendukung dalam kenaikan pangkat berbasis paper less ini tidak 

banyak dikatakan. Faktor internal menjadi salah satu faktor pendukung dari sistem ini 

yaitu pegawai Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya sudah paham dan 

mendukung sistem kenaikan pagkat berbasis paper less ini. Seperti yang dikatakan 

oleh Bapak Eko, yaitu:“Kalau pendukungnya sendiri yang saya rasakan dari pegawai 

BKN Kanreg II ini ya mbak, pegawai disini sudah mengerti paham untuk yang 

dibagian mutasi dan pensiun, mungkin di bidang lain mensupport dengan adanya 

sistem ini” (hasil wawancara tanggal 22 Januari 2018 pukul 10.30 WIB, di Badan 

Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya). 

Hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa pegawai di Badan 

Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya sudah berperan aktif dalam memberikan 

aksinya dan mendukung adanya perubahan kenaikan pangkat menjadi sistem paper 

less.  

Adanya motivasi kerja dari para pegawai Badan Kepegawaian Negara Kanreg 

II Surabaya menjadi salah satu faktor yang mendukung jalannya sistem ini. Seperti 

yang dikatakan oleh Bapak Suparno:“dari saya faktor pendukung itu motivasi dan 

semangat kerja itu sudah pasti,  kalau tidak termotivasi dan tidak ada semangat tidak 

ada perubahan yang terjadi mbak” (hasil wawancara tanggal 22 Januari 2018 pukul 

10.30 WIB, di Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya). 
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Berdasarkan wawancara tersebut, motivasi kerja dan semangat kerja menjadi 

salah satu faktor pendukung dalam sistem paper lessini. Pegawai yang termotivasi 

akan meningkatkan produktivitas kerjanya. 

 
 

C. Analisis dan Interpretasi 

 Uraian yang terdapat pada analisis data ini berupaya memaparkan temuan-

temuan pokok yang berkaitan dengan manajemen pelayanan kenaikan pangkat 

pegawai melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) studi pada Badan 

Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya dengan mengacu pada teori yang 

digunakan. 

1. Manajemen Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai melalui Sistem 

Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). 

a. Mekanisme pelaksanaan pelayanan kenaikan pangkat pegawai 

melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Badan 

Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya. 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

KEP/25/M.PAN/2/2004 menyebutkan mekanisme/prosedure pelayanan adalah 

rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan 

adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam 

rangka penyelesaian suatu pelayanan, prosedur  pelayanan pun harus sederhana, tidak 

berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan serta diwujudkan dalam 
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bentuk Bagan Alir (Flow Chart) yang dipampang dalam ruangan pelayanan. 

Sebagaimana dijelaskan oleh Moenir (2011: 164-185) pada poin kedua tentang 

pentingnya mekanisme/prosedur pelayanan bahwa dalam teori manajemen pelayanan 

publik sebagai upaya mencapai tujuan organisasi, organisasi tersebut harus 

menetapkan prosedur/mekanisme yang jelas.Khususnyadalam tugas-tugas pelayanan 

mengenai prosedur yang harus benar-benar menjadi perhatian manajemen, dikarena 

hal ini berhubungan untuk menentukan kualitas dan kecepatan dalam pelayanan 

manual maupun pelayanan dengan menggunakan peralatan.Manajemen. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan mekanisme/prosedur pelayanan 

kenaikan pangkat dengan menggunakan sistem paper less ini dilakukan untuk 

memangkas dokumen persyaratan administratif yang harus dipenuhi ketika 

mengajukan usulan kenaikan pangkat sehingga proses pengusulan hingga penetapan 

dapat berjalan singkat tanpa melewati alur yang panjang dengan prosedur yang 

kompleks. Dengan adanya sistem kenaikan pangkat berbasis paper less dapat 

mengoptimalkansistem informasi kepegawaian yang cepat, tepat, dan akurat. 

Mekanisme/prosedure kenaikan pangkat berbasis paper less mengacu pada peraturan 

Badan Kepegawaian Negara, yaitu Peraturan Kepala (Perka) BKN Nomor 25 Tahun 

2013 tentang Pedoman Pemberhentian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler 

PNS Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke bawah. Prosedure kenaikan pangkat paper 

less ini juga telah tersedia pada Buku Saku SAPK.Hal tersebut tentu saja sesuai 

dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
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KEP/25/M.PAN/2/2004. Berdasarkan hasil observasi di lapangan mengenai Bagan 

Alir (Flow Chart) yang seharusnya dipampang dalam ruang pelayanan dimana untuk 

memudahkan dalam memberikan pelayanan nyatanya tidak terdapat di dalam ruangan 

Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian. Berikut foto kondisi ruangan Bidang Mutasi 

dan Status Kepegawaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Suasana Ruang Pelayanan Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian 

Sumber: dokumen peneliti, 2018. 

Pada foto tersebut tidak tampak Bagan Alir (Flow Chart) apapun yang 

tertempel di dinding.Hal ini dikarenakan ruangan tersebut penuh dengan berkas-

berkas kenaikan pangkat oleh kabupaten/kota yang masih belum menggunakan sistem 

paper less ini, jadi tidak ada lagi tempat untuk memasangnya sedangkan dalam 

ruangan tersebut juga dapat dilihat adanya kaca-kaca yang ditutup oleh tirai jadi 

tempat tersebut tidak memungkinkan untuk menggantungnya.Namun, karena 

berkembangnya teknologi, pegawai bisa langsung menghubungi petugas terkait 

melalui fitur pesan singkat yaitu whatsapp jika ingin berkonsultasi terkait 
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permasalahan kenaikan pangkat.Ini juga dinilai jauh lebih efektif dan efisien 

dibandingkan harus datang langsung ke Badan Kepegawaian Negara Kanreg II 

Surabaya.Temtu saja hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004. 

b. Kesesuaian Persyaratan Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai 

Melalui SAPK di Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya. 

Persyaratan adalah syarat dokumen atau barang/hal lain yang harus dipenuhi 

dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, 

dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan. Pentingnya kesesuaian persyaratan terhadap suatu pengurusan pelayanan 

adalah agar pemohon pelayanan tidak bingung dan untuk mempermudah terhadap 

pelayanan apa yang diinginkan atau dibutuhkan. Peraturan KEP/25/M/PAN/2/2004 

menyebutkan bahwa persyaratan yang ada harus diinformasikan secara transparansi 

yaitu jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan serta ditulis dengan huruf cetak 

dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan 

dengan kondisi ruangan. 

Berdasarkan hasil observasi kesesuaian persyaratan kenaikan pangkat berbasis 

paper less tidak berbeda dengan kenaikan pangkat sebelumnya. Sebagaimana telah 

diatur dalam beberapa peraturan yaitu: 
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1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan 

Pangkat Pegawai Negeri Sipil 

2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman 

Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil 

Untuk Menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang Iv/B Ke Bawah dan 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 Tentang 

Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda 

Tamat Belajari Ijazah. 

3) Standar Manajemen Mutu ISO dengan nomor dokumen IKM/SOPM-02. 

Perbedaan persyaratan terletak pada bentuknya.Sebelum menggunakan sistem 

paper less persyaratan kenaikan pangkat menggunakan hardfile sedangkan dengan 

sistem paper less diubah menjadi softfile.Hal ini tentu saja sesuai Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap persyaratan yang ada harus 

diinformasikan secara transparansi yaitu jelas dan diletakkan di dekat loket pelayanan 

serta ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 

(tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, peneliti tidak melihat adanya 

persyaratan yang diinformasikan di loket pelayanan.Namun, untuk penyampaian 

informasi terkait kenaikan pangkat, peneliti anggap masih tetap transparan, karena 

dengan menggunakan sistem SAPK ini, pegawai dapat mengakses data atau syarat 
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secara langsung dan dimana saja.Jika ada berkas batal, pegawai Badan Kepegawaian 

Negara Kanreg II Surabaya langsung memberikan informasi kepada kabupaten/kota 

secara langsung agar segera ditindak lanjuti. 

c. Waktu penyelesaian pelayanan kenaikan pangkat pegawai melalui 

Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Badan 

Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya. 

Waktu penyelesaian pelayanan adalah jangka waktu penyelesaian suatu 

pelayanan publik mulai dari dilengkapinya/dipenuhinya persyaratan teknis dan atau 

persyaratan administratif sampai dengan selesainya suatu proses 

pelayanan..Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

KEP/25/M.PAN/2/2004 ada dua prinsip di dalam aturan waktu penyelesaian, yaitu: 

unit pelayanan instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan harus berdasarkan 

nomor urut permintaan pelayanan,yang pertama kali mengajukan pelayanan harus 

lebih dahulu dilayani/diselesaikan apabila persyaratan lengkap (melaksanakan azas 

First in First Out/FIFO). Kepastian dan kurun waktu penyelesaian pelayanan publik 

harus diinformasikan secara jelas dan diletakkan di depan loket pelayanan, ditulis 

dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter 

atau disesuaikan dengan kondisi ruangan. 

 Berdasarkan hasil observasi waktu penyelesaian pelayanan kenaikan pangkat 

pegawai berbasis paper less menjadi lebih cepat. Total waktu per usul kenaikan 

pangkat memakan waktu hanya 15 menit.Dalam menyelesaikan permintaan 

pelayanan kenaikan pangkat, Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya telah 
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menggunakan sistem first in first out artinya kabupaten/kota yang terlebih dahulu 

datang itulah yang pertama dilayani. Selain itu, berdasarkan hasil observasi kepastian 

dan kurun waktu penyelesaian publik telah diinformasikan secara jelas dari pegawai 

Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, penyelesaian usul kenaikan pangkat 

bisa langsung dilihat kabupaten/kota yang bersangkutan dengan melalui aplikasi 

SAPK tersebut, namun penulis menemukan bahwasanya dilapangan tidak ada 

pemberitahuan waktu penyelesaian di loket pelayanan. Hal ini dikarenakan, dengan 

adanya SAPK membantu pegawai mempermudah menerima informasi secara 

langsung tanpa harus datang ke tempat pelayanan. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Manajemen Pelayanan Kenaikan 

Pangkat Pegawai melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 

(SAPK). 

Pelaksanaan kenaikan pangkat secara paper less tidak lepas dari hambatan 

yang dihadapi di lapangan baik pada faktor eksternal maupun faktor internal. Sesuai 

dengan hasil wawancara, pelaksanaan kenaikan pangkat secara paper less melalui 

SAPK memiliki faktor penghambat diantaranya sarana dan prasarana yang kurang 

memadai, karena pada bagian verifikasi hanya mempunyai dua komputer yang 

terpakai untuk melakukan verifikasi keseluruhan berkas dari seluruh daerah Jawa 

Timur. Faktor penghambat lainnya adalah Sumber Daya Manusia yang masih kurang 

mumpuni,  SDM yang berbeda-beda latar belakang, serta kemampuan yang dipunya 

oleh SDMnya sendiri juga berbeda-beda dan kemauan dari masing-masing SDM. 

Kenaikan pangkat berbasis sistem paper less ini juga sangat dipengaruhi oleh 
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data.Sebagian besar data dari para pegawai di SAPK masih belum terintegrasi dengan 

data di BKN.Hal ini dikarenakan, para pegawai belum meng-upgrade data 

terbarunya.Belum ter-upgradenya data dari masing-masing pegawai menjadi 

penghambat dalam penyelesaian usul kenaikan pangkat tersebut. 

Disamping faktor pengambat, ada faktor pendukung untuk mendukung 

jalannya sistem paper less ini, yaitu dari pegawai Badan Kepegawaian Negara 

Kanreg II Surabaya yang sudah sangat siap dalam menjalankan sistem kenaikan 

pangkat berbasis paper less.Adanya motivasi dan semangat kerja dari para 

pegawainya juga menjadi salah satu faktor pendukung jalannya sistem ini.Selain itu, 

seluruh pegawai Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya juga mendukung 

penuh adanya sistem ini. 

 

 

 

 

 

 



 
 

110 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat ditarik beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya telah melaksanakan inovasi 

pelayanan pada Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang di 

dalamnya terdapat aplikasi kenaikan pangkat berbasis paper less. Hasil 

penyajian data dan analisis pada bab IV penulis dapat menyimpulkan Badan 

Kepegawaian Negara telah melakukan usaha yang optimal dalam membantu 

mensukseskan sistem paper less , dapat dilihat dari alur mekanisme/posedure 

kenaikan pangkat yang jelas dan terbuka, adanya buku saku SAPK untuk lebih 

membantu kabupaten/kota serta telah sesuai dengan SOP Badan Kepegawaian 

Negara Kanreg II Surabaya sendiri.  

2. Persyaratan kenaikan pangkat baik teknis maupun administrasi tidak ada 

perubahan sama sekali dari sebelum paper less dan sesudah paper less. Hanya 

saja bentuk fisiknya berbeda. Persyaratan kenaikan pangkat dari Badan 

Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya sendiri telah sesuai dengan peraturan 

pemerintah dan peraturan Badan Kepegawaian Negara.  
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3. Waktu penyelesaian pelayanan kenaikan pangkat sebelum paper less dan 

sesudah paper less, dalam penyelesaiannya dengan menggunakan sistem paper 

less dinilai jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan sebelum menggunakan 

paper less. Selain itu, cara kerja pegawai Badan Kepegawaian Negara Kanreg II 

Surabaya telah sesuai dengan prinsip pada peraturan Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 yaitu first in 

first out.  

4. Faktor penghambat pelayanan kenaikan pangkat melalui sistem aplikasi 

pelayanan kepegawaian (SAPK) ini adalah data yang masih belum akurat, hasil 

dari scan data yang masih belum sempurna serta sarana dan prasarana yang 

masih kurang memadai. Serta SDM yang masih belum siap dengan perubahan 

sistem ini. Ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Winarno 

bahwasanya dari 39 Kabupaten/kota di Jawa Timur hanya 10 kota yang telah 

menggunakan sistem paper less secara keseluruhannya. Selebihnya masih ada 

yang menggunakan berkas . 

5. Faktor pendukung pelayanan kenaikan pangkat melalui sistem aplikasi 

pelayanan kepegawaian (SAPK) ini adalah kesiapan dari para pegawai Badan 

Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya dengan adanya perubahan khususnya 

pada pelayanan kenaikan pangkat yang sekarang menjadi paper less ini, adanya 

motivasi dan semangat kerja serta dukungan penuh para pegawai Badan 

Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya terhadap perubahan ini. 
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B. Saran 

 Berdasarkan penyajian data, pembahasan hingga kesimpulan di atas, peneliti 

akan memberikan beberapa saran yang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan 

pelayanan kenaikan pangkat pegawai melalui sistem aplikasi pelayanan 

kepegawaian (SAPK) pada Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya, 

sebagai berikut: 

1. Badan Kepegawaian Kanreg II Surabaya harusnya mengadakan diklat 

terhadap para pegawai tentang pentingnya kenaikan pangkat berbasis paper 

less melalui SAPK agar pegawai tersebut memiliki kemauan untuk berubah 

serta menyeleksi lebih banyak petugas yang berlatar belakang TI karena 

kemungkinan kesulitan akan sangat kecil karena ditangani langsung oleh 

ahlinya. Keberhasilan SAPK tergantung pada setiap kemampuan dan kemauan 

dari SDM-nya sendiri. 

2. Instansi kabupaten/kota seharusnya dapat mengirimkan bentuk hasil scan 

berkas kenaikan pangkat yang telah sempurna kepada Badan Kepegawaian 

Negara Kanreg II Surabaya, karena hal tersebut dapat membantu pekerjaan 

pegawai di Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya menjadi lebih 

ringan. 

3. Badan Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya perlu menambahkan sarana 

dan prasarana yang menunjang kegiatan SAPK seperti penambahan jumlah 

komputer, penambahan server internet serta pendingin ruangan yang memadai 

di Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian. 
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4. Melakukan sosialisasi terhadap pentingnya mengupgrade/memperbaharui 

data-data para pegawai dan pentingnya data yang terintegrasi dengan Badan 

Kepegawaian Negara Kanreg II Surabaya untuk mendukung jalannya program 

kenaikan pangkat berbasis paper less ini. Selain itu, instansi daerah juga harus 

tegas terhadap para pegawai agar dapat dengan cepat melakukan pembaharuan 

data. 
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