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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

 Gaji merupakan sebuah balas jasa yang diberikan oleh setiap 

perusahaan atau instansi atas kinerja yang telah di hasilkan oleh karyawan. Gaji 

merupakan hal yang sangat penting karena berhubungan dengan semua tenaga 

kerja yang berada di perusahaan, mulai dari tingkat pimpinan tertinggi, 

menengah sampai dengan tingkat tenaga kerja golongan terendah. Secara 

umum komponen perhitungan gaji adalah gaji pokok ditambah (+) tunjangan-

tunjangan, bonus, uang lembur, dikurangi (-) potongan-potongan.  

Pemberian gaji yang sesuai dengan kinerja yang dihasilkan oleh 

karyawan dapat meningkatkan keloyalitasan karyawan terhadap perusahaan 

atau instansi, pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi. Gaji juga merupakan pengeluaran rutin yang dilakukan setiap 

bulannya oleh suatu lembaga. Pada instansi ini tidak menutup kemungkinan 

terjadinya masalah yang dapat memperlambat proses pencairan gaji karyawan. 

Selain itu terdapat juga masalah yang terjadi khususnya pada instansi 

pemerintahan kementerian desa PDT-Trans pada lingkungan Badan Penelitian 

dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO) 

mengenai keterlambatan dalam proses pembayaran Gaji. Berdasarkan surat 

keputusan atau perjanjian kerja/kontrak Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri (PPNPN) jika mengalami masalah dalam proses pembayaran 

penghasilan maka akan dibayar secara sekaligus atau dirapel untuk itu alasan 

saya mengambil tempat Praktik Kerja Lapangan disini karena instansi 

Pemerintah Kemendesa-PDT-Trans menerapkan prosedur penggajian PPNPN.   

Dalam Sebuah lembaga Instansi Pemerintahan setiap kegiatan pasti 

memiliki beberapa faktor penting yang mempengaruhi tercapainya suatu 

tujuan. Salah satu faktor penting tersebut  adalah faktor sumber daya manusia 

dengan kata lain adalah karyawan. Suatu lembaga tidak akan beroperasi 

dengan baik tanpa adanya pegawai/karyawan. Jadi bisa dikatakan karyawan 
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merupakan aset penting yang memiliki pengaruh besar terhadap kesuksesan 

suatu lembaga/perusahaan. Seperti halnya tanpa mesin canggih suatu lembaga 

masih dapat beroperasi secara manual, namun tanpa karyawan, suatu lembaga 

tidak akan dapat berjalan. Oleh sebab itu, demi tercapainya tujuan suatu 

lembaga, pemeliharaan karyawan harus ditingkatkan kembali dalam 

meningkatkan produktivitas kerja individu tersebut.  

Peran karyawan dalam melaksanakan tugasnya sangat berpengaruh dalam 

tercapainya tujuan suatu lembaga. Hal ini terjadi karena Pencapaian tujuan 

lembaga membutuhkan adanya balas jasa atau imbalan yang sesuai bagi 

karyawan, sehingga dapat menjadi salah satu usaha untuk memacu peningkatan 

kinerja karyawan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (1), setiap pekerja berhak memperoleh 

penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Balas 

jasa yang diberikan salah satunya adalah gaji. Oleh karena itu, diperlukan 

adanya proses penggajian demi memenuhi kebutuhan dan hak karyawan. 

Pelaksanaan sistem penggajian yang baik diharapkan dapat meminimalkan 

risiko terjadinya kesalahan dan keterlambatan pembayaran gaji. 

Dalam instansi Pemerintah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi terdapat beberapa jenis karyawan yang menjadi 

tenaga kerja yaitu : Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan pegawai yang 

memenuhi syarat tertentu dan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri dan di gaji berdasarkan peraturan 

perundang-undang. Sedangkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

(PPNPN) .seperti yang kita tau PPNPN merupakan pegawai tidak tetap yang 

dibayarkan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara,  

Berdasarkan uraian diatas terdapat perbedaan dalam setiap prosedur 

penggajian yang dimana tentunya membutuhkan prosedur penggajian yang 

baik untuk memudahkan dalam proses pembayaran gaji sehingga dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. Dengan berjalannya waktu, teknologi sistem 

penggajian secara manual dirasakan kurang mampu memberikan manfaat yang 

memadai bagi penghitungan gaji pegawai khususnya Pegawai Pemerintah Non 

Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan 
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Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO) pada Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berdasarkan 

peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor PER-31PB/2016 Tentang 

Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri yang dibebankan Pada APBN.  

Pada dasarnya Penghasilan PPNPN terdiri atas potongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 dan Iuran Jaminan Kesehatan (BPJS). Potongan PPH 

Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang–

undangan. Dan untuk dasar pembayaran lembur untuk PPNPN diatur dalam 

peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-85/PMK.05/2017 tentang tata cara 

pembayaran uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai Non-ASN 

(Aparat Sipil Negara). 

Prosedur Penggajian  merupakan salah satu bagian yang terpenting 

karena sangat berpengaruh besar dalam menentukan kinerja karyawan sehingga 

tidak akan terjadi keterlambatan dalam proses pembayaran gaji. Dari kegiatan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan hasil peninjauan tersebut akan digunakan 

untuk penyusunan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan atas Prosedur 

Penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di 

lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan 

Pelatihan dan Informasi (BALILATFO) pada Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI” 

I.2 Ruang Lingkup 

Untuk mempermudah laporan tugas akhir ini agar lebih terarah, maka 

perlu dibuat suatu batasan masalah. Untuk itu saya membatasi ruang lingkup 

dalam menyusun Laporan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut : 

1. Dokumen-dokumen  yang di gunakan dalam prosedur penggajian PPNPN 

2. Fungsi-fungsi yang terkait dengan prosedur penggajian PPNPN 

3. Prosedur penggajian PPNPN yang terjadi di Lingkungan Badan Penelitian 

dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi 

(BALILATFO) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi RI . 
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I.3 Tujuan 

1. Tujuan Umum 

a. Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai syarat kelulusan 

Diploma Tiga pada jurusan Akuntansi di Universitas Pembangunan 

Nasional “Veteran” Jakarta dan mengenalkan mahasiswa sesuai 

dengan dunia kerja sehingga dapat meningkatkan kompetensi 

mahasiswa sesuai dengan bidang jurusannya. 

b. Untuk menambah pengetahuan dan sebagai alat ukur kemampuan 

teori yang di dapat dari perkuliahan maupun yang ada dalam 

pekerjaan lapangan mengenai penerapan prosedur penggajian Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di dalam Instansi 

Pemerintahan. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini yaitu Untuk 

mengetahui atas prosedur penggajian Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri (PPNPN) dilingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO) pada 

Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi RI 

1.4 Sejarah ,Visi , Misi dan Tujuan Badan Penelitian Dan Pengembangan, 

Pendidikan Dan Pelatihan Dan Informasi (BALILATFO) 

Melalui RPJMN 2015-2019, Indonesia memiliki Visi yaitu terwujudnya 

Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong 

royong. Dalam memajukan perekonomian masyarakat di pedesaan hal 

tersebut tidak luput ditopang dengan kebijakan pemerintah untuk membentuk 

sebuah Lembaga dalam menangani permasalahan yang terjadi di Indonesia 

yaitu Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi. 

Saat ini Kemendes PDT-Trans memiliki 14 eselon 1 yang menangani 14 

bidang ,salah satunya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 

dan Pelatihan dan Informasi (BALILATFO), Dalam hal ini BALILATFO 

merupakan sebuah unit pendukung program kerja kementerian desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi .Untuk mencapai sasaran 

yang diinginkan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan 
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Pelatihan dan Informasi mengacu pada Visi dan Misi Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang merupakan Visi dan 

Misi Pembangunan nasional 2013-2019 memiliki visi dan misi seperti berikut  

Visi : “Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian     

Berlandaskan Gotong Royong”.  

Misi : “Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah,  menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia 

sebagai negara kepulauan. 

Tujuan Balilatfo : 

a. Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan di bidang desa, 

daerah tertinggal,  dan transmigrasi. 

b.  Meningkatkan kualitas peran pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas peran pelatihan masyarakat desa, daerah 

tertinggal, dan transmigrasi. 

I.5 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi yang ada di Badan Penelitian Dan Pengembangan 

,Pendidikan Dan Pelatihan Dan Informasi(BALILATFO) adalah sebagai 

berikut : 

BADAN PENELITIAN DAN 
PENGEMBANGAN ,PENDIDIKAN 

DAN PELATIHAN DAN INFORMASI 
(BALILATFO) 

JAFUNG : PENELITI 
& WIDYIAISWARA 

SEKRETARIAT 
BADAN 

PUSAT PENELITIAN 
DAN 
PENGEMBANGAN 

PUSAT PELATIHAN 
MASYARAKAT 

 

PUSAT PENDIDIKAN 
DAN PELATIHAN ASN 

 

PUSAT DATA DAN 
INFORMASI 

 

 

Sumber : BALILATFO, (Kemendesa-PDT-Trans) 

Gambar 1. Strukrur Organisasi BALILATFO (Kemendesa-PDT-Trans) 
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Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari setiap bagian yang ada di 

BALILATFO,(Kemendesa-PDT-Trans) : 

1. SEKRETARIAT BADAN  

Bagian Sekretariat Badan juga memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pemberian pelayanan administratif kepada semua unsur 

satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, 

Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi. Dalam pelaksanaan tugas 

Sekretariat badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1) Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta 

evaluasi, dan pelaporan. 

2. PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (PUSLITBANG) 

Bagian Pusat Penelitian dan Pengembangan juga memiliki tugas sebagai 

berikut : 

a. Melaksanakan penelitian dan pengembangan pada bidang Desa 

,Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi. Dalam pelaksanaan 

tugas pusat penelitian dan pengembangan menyelengarakan fungsi sebagai 

berikut : 

1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran 

penelitian dan pengembangan di bidang desa,pembangunan daerah 

tertinggal, dan transmigrasi. 

3. PUSAT PELATIHAN MASYARAKAT (PUSLATMAS) 

Bagian Pusat Pelatihan Masyarakat juga memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Melaksanakan penyusunan kebijakan di bidang serta bahan 

pelatihan/NSPK masyarakat sasaran (masyarakat desa, daerah tertinggal 

dan transmigrasi) serta kerjasama dibidang pemberdayaan masyarakat 

desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dalam 

pelaksanaan tugas pusat pelatihan Masyarakat menyelengarakan fungsi 

sebagai berikut : 

1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran 

pendidikan dan pelatihan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, 

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 
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4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (PUSDIKLAT) PEGAWAI ASN 

Bagian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ASN juga memiliki tugas sebagai 

berikut : 

a. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai ASN di lingkungan    

Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi. 

Dalam pelaksanaan tugas Pendidikan dan Pelatihan pegawai ASN 

menyelengarakan fungsi sebagai berikut : 

1) Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran 

pendidikan dan pelatihan bagi pegawai ASN di lingkungan kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

I.6 Kegiatan Kementerian 

 Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal,dan 

Transmigrasi RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang pembangunan desa, kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat 

desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Dalam 

melaksanakan tugas Kementerian Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal,dan 

Transmigrasi RI menjalankan Fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan 

desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, 

pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal penyiapan 

pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi. 

2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

I.7 Manfaat 

Manfaat penulisan Laporan Praktek Kerja Lapangan dengan judul 

Tinjauan Atas Prosedur Penggajian Pegawai Non Pegawai Negeri 
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dilingkungan Balilatfo pada Kementerian Desa,Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi RI, diharapkan memberi manfaat untuk semua 

belah pihak. Adapun manfaat tersebut dibagi menjadi dua ,antara lain sebagai 

berikut :  

1. Manfaat umum 

Memberikan wawasan dan informasi kepada pembaca mengenai 

bagaimana Prosedur Penggajian Pegawai Non Pegawai Negeri 

dilingkungan Balilatfo pada Kementerian Desa,Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi RI. 

2. Manfaat Khusus 

a. Manfaat teoritis 

Untuk menambah pengalaman, pengetahuan, dan wawasan juga sebagai 

sumber referensi ilmiah serta sumber informasi mengenai prosedur 

penggajian pegawai non pegawai negeri. 

b. Manfaat Praktis 

Mendapat gambaran mengenai bagaimana situasi dunia kerja ,sehingga  

kita dapat menyesuaikan diri dan menerapan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh selama masa kuliah ,serta dapat menambah dan memperluas 

pengetahuan khususnya mengenai system prosedur penggajian pegawai 

non pegawai negeri. 
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