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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

IV.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL)  pada Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pertanian, yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sehubungan dengan judul Laporan Praktik Kerja Lapangan 

yaitu Tinjauan Atas Prosedur Penggajian Pada Inspektorat Jenderal Kementerian 

Pertanian sudah dilakukan dengan baik dan dengan semestinya, hal ini dapat 

diuraikan sebagai berikut:  

a. Bagian (PPABP) Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, di 

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, telah melaksanakan 

penyusunan prosedur penggajian dengan melibatkan semua yang 

tercantum dengan pihak yang terkait, secara garis besar sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan pemerintah. 

b. Dalam peraturan gaji adanya ketentuan umum yang berkaitan dalam 

penggajian, yang sebelumnya menerapkan sistem Peraturan Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2013, PP Nomor 34 Tahun 2014, peraturan ini 

mengalami perubahan sesuai dengan surat keputusan yang telah 

ditetapkan. Secara garis besar sesuai dengan peraturan yang sekarang ini 

sedang menerapkan sistem Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 

di setiap tingkat golongannya.  

c. Dalam bahan usulan pembayaran gaji pegawai negeri di Inspektorat 

Jenderal Kementerian Pertanian, tahapannya mengacu pada Surat 

Perintah Membayar (SPM) sebagai bahan untuk dikeluarkannya Surat 

Perintah Pencairan Dana (SP2D). Pengumpulan berkas berupa data 

kelengkapan pegawai, merupakan faktor terpenting sebelum dilakukan 

proses pencairain dana penggajian. 

d. Pengajuan gaji pegawai negeri sipil sesuai dengan bahan usulan 

pembayaran gaji pegawai di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 
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mengirimkan gaji induk ke (KPPN) Kantor Pelayanan Pembendaharaan 

Negara Jakarta V, sebelum tanggal 10 pada bulan sebelumnya. 

e. Berdasarkan gaji induk yang dibayarkan secara rutin perbulan, 

mempunyai unsur-unsur pembentukan gaji induk penghasilan, hingga 

potongan gaji pegawai pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 

f. Mengetahui tentang standar operasional penyiapan bahan usulan 

pembayaran gaji induk hingga membuat bagan alir flowchart sebagai 

pendukung prosedur penggajian dengan SOP penyiapan bahan usulan 

pembayaran gaji induk bulanan hingga adanya pencairan gaji pegawai 

yang diterapkan di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.  
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