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UNDUH DATA 

 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. 

 



 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”. 

 

CETAK LISTING KPO 



CETAK LISTING KPO 

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

instansi pusat). 

 

 



CETAK LISTING KPO 

 Jika berhasil akan muncul form seperti pada gambar diatas. 

 Pilih “Open with” kemudian klik tombol “OK” 

 



CETAK LISTING KPO 

 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 Data” untuk menarik data kembali dengan data terbaru 

setelah dilakukan proses peremajaan data. 

 



UNDUH DATA ULANG 

 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. 



VALIDASI INBOX 

 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. 

 



CETAK 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”. 

 



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 instansi. Pemilihan lokasi inbox akan menentukan di inbox mana berkas akan di input. 

 



INPUT LISTING KPO KE INBOX 

 Jika berhasil input akan muncul alert seperti pada gambar diatas. 

 

 



INBOX KP BKD/INSTANSI 

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

 Nomor usul dapat diubah sesuai dengan aturan yang ada di instansi. 

 

 



INBOX KP BKD/INSTANSI 

 Lakukan pengecekan tiap datanya, tambah/ubah jika ada yang belum sesuai dengan berkas. 

 Cetak pengantar KP kemudian kirim ke BKN/Kanreg. 

 

 



CATATAN [unor induk] 

 Unit kerja dan unit kerja induk pada listing KPO sebaiknya di isikan/ diperbaiki terlebih 

dahulu agar mempermudah dalam pengelompokan unit kerja berdasarkan unit kerja induk 

dan untuk keperluan proses selanjutnya dari mulai usul KP sampai cetak SK KP. 

 Perbaikan unit kerja induk dapat dilakukan di HRMA dengan alamat https://hr.bkn.go.id 

 Untuk kolom Kantor pembayaran sebaiknya diisikan karena jika tidak ada akan diisikan 

pada usul kp dengan “default” JAKARTA-I 

Sebaiknya 

https://hr.bkn.go.id/


CATATAN [unor induk] 

 Masuk pada menu unor di alamat https://hr.bkn.go.id, kemudian pada unit kerja terkecil 

klik kanan pilih menu “Ubah”. Pada form “Ubah Unor” pilih Unor Induk seperti pada 

gambar diatas, kemudian klik simpan. 

 Remajakan pada riwayat jabatan nip yg masuk listing kpo dengan unit terkecil. 

https://hr.bkn.go.id/


CATATAN [atasan langsung] 

  Pada saat “insert kolektif kpo ke inbox” data atasan langsung akan otomatis terisi seperti 

pada gambar diatas dengan catatan unor tersebut sudah diisikan informasi data pejabatnya. 

Jika pada unor tersebut data pejabatnya belum tersedia maka pada form usul kp informasi 

atasan langsung akan nihil. 



CATATAN [kppn] 

 
 Sebalum melakukan  “insert kolektif kpo ke inbox” pastikan kppn sudah di remajakan 

terlebih dahulu, jika belum secara default sistem akan meng-insert kppn “JAKARTA-I” 

 



Jika ada pertanyaan silakan hubungi : 
Rekan-rekan BKN Pusat/ Kanreg BKN setempat 
 

 


