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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sistem Informasi Manajemen di BKD Provinsi DIY 

Pembuatan aplikasi SIMPEG di BKD Provisi DIY memberikan dampak 

positif sangat besar dalam mendukung pelaksanaan berbagai tugas manajemen  

kepegawaian. Sistem informasi manajemen ini merupakan media yang sangat 

tepat untuk mengembangkan basis data informasi kearsipan aparatur secara 

lebih akurat, mengembangkan dan mengelola sistem informasi aparatur, dan 

mengembangkan sistem informasi kepegawaian secara terintegrasi. Sistem 

informasi tersebut sangat membantu dalam rangka menyusun program kerja 

dan menyiapkan bahan bahan kebijakan teknis sistem informasi manajemen 

kepegawaian. Sistem informasi tersebut juag mendukung pengelolaan Sistem 

Informasi Presensi dan Sistem Monitoring Evaluasi Data PNS. Mengenai hal 

ini, Kepala Bagian Subbidang SIMPEG menyatakan: 

Pengembangan teknologi informasi kepegawaian di BKD Provinsi DIY 

sangat mendukung pengembangan Sistem Informasi Presensi dan Sistem 

Monitoring Evaluasi Data PNS. Sistem informasi ini memberikan banyak 

fasilitasi pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian, Kartu 

PNS Elektronik, dan Aplikasi Anjungan Kartu PNS Elektronik. Selama 

ini kami menjadi lebih mudah melaksanakan tugas pokok kami di bidang 

manajemen kepegawaian. (Wawancara pada tanggal 21 April 2017). 

 

Sebagai sistem informasi manajemen, aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi 

DIY paling dirasakan banyak manfaatnya dalam pengelolaan dan perawatan 

jaringan mesin presensi; pengelolaan, validasi, dan penyajian data informasi 

kepegawaian; pengelolaan laporan monitoring dan evaluasi data kepegawaian 

Provinsi dan kabupaten/kota; dan pengelolaan dan penyajian informasi Daftar 
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Urut Kepangkatan (DUK) secara elektronik. Namun, sistem informasi tersebut 

juga sangat bermanfaat dalam mendukung pelaksanaan monitoring, evaluasi, 

dan penyusunan laporan program Subbidang SIMPEG serta pelaksanaan tugas 

lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dalam hal 

ini di bidang pengelolaan data kepegawaian BKD Provinsi DIY. 

Bagian-bagian dari aplikasi SIMPEG berbasis web di BKD Provinsi DIY 

memberikan kemudahan dalam mencari data pegawai/PNS. Aplikasi SIMPEG 

berbasis web ini terdiri dari bagian awal tampilan SIMPEG. Untuk mengakses 

aplikasi SIMPEG berbasis web, pegawai/PNS harus ke Kantor BKD Provinsi 

DIY untuk dibuatkan nama pengguna (username) dan kata sandi (password) 

karena hanya pegawai BKD Subbidang SIMPEG yang berwenang membuat 

nama pengguna dan kata sandi. Mengenai hal ini, salah seorang pegawai di 

Subbidang Kepangkatan di BKD Provinsi DIY menyatakan: 

Setelah mengetahui nama pengguna dan kata sandi pegawai, PNS bisa 

masuk ke member area dengan menekan tanda login. Aplikasi SIMPEG 

di BKD Provinsi DIY memberikan kemudahan menemukan data pegawai 

dengan cepat sesuai dengan yang diinginkan.(Wawancara pada tanggal 

10 April 2017) 

 

 
Gambar 3.1 Tampilan Awal Menu SIMPEG BKD Provinsi DIY 
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Di bagian ini tampilan menu dalam aplikasi SIMPEG berbasis web untuk 

BKD Provinsi DIY tersebut menunjukkan beberapa bagian, yaitu menu bagian 

pegawai, statistik, ulang tahun, dynaport, validator, Form Isian Pegawai (FIP), 

Daftar Urut Pangkat (DUK), Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan Kenaikan 

Pangkat (KP), serta Pensiun. Bagian dynaport dari aplikasi SIMPEG berbasis 

web di BKD Provinsi DIY tersebut berfungsi untuk menampilkan data sesuai 

dengan keinginan. Apabila memakai dynaport, pegawai/PNS dapat memilih 

data yang akan ditampilkan, misalnya kolom nama, Nomor Induk Pegawai 

(NIP), tanggal lahir, golongan, jabatan, SKPD, pendidikan, dan lain-lain. Pada 

aplikasi SIMPEG, bagian berikutnya adalah validator, yang digunakan untuk 

mengetahui perubahan apa saja yang dilakukan oleh pengguna dan diketahui 

oleh administrator. Administrator nantinya akan menyetujui atau tidak. Selain 

itu, operator melihat kapan data diubah dan kapan data akan divalidasi karena 

bagian validator ini sudah dilengkapi dengan fitur yang telah disediakan. 

Pelaksanaan alur kerja aplikasi SIMPEG berbasis web di BKD Provinsi 

DIY mengikuti aturan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 

2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen dan 

Pemda. Mengenai hal ini, Operator Subbidang SIMPEG di BKD Provinsi DIY 

menyatakan:  

Tujuannya adalah dengan mengikuti aturan dari Menteri Dalam Negeri, 

aplikasi SIMPEG dapat mengurangi faktor yang akan merusak Sistem 

Informasi Manajemen itu sendiri. BKD Provinsi DIY mengacu pada dan 

menggunakan Standard Operating Procedures (SOP) dalam monitoring 

dan evaluasi atas aplikasi SIMPEG di dalam alur kerjanya. (Wawancara 

pada tanggal 8 Mei 2017)  
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Pengoperasian aplikasi SIMPEG pada pengelolaan data kepegawaian di 

BKD Provinsi DIY terdiri dari fasilitas yang dijalankan oleh operator, fasilitas 

yang digunakan oleh administrator, dan fasilitas untuk pengguna. 

  

1. Fasilitas Operator dalam Aplikasi SIMPEG 

Aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY menyediakan berbagai 

fasilitas untuk pengelolaan data dan informasi kepegawaian, yaitu: 

a. Pencarian Data Pegawai 

b. Peremajaan Data Pegawai, yang meliputi fasilitas untuk memperbarui 

unit kerja, status pegawai (pensiun/berhenti/meninggal), pengangkatan 

PNS, kenaikan pangkat, gaji berkala, penyesuaian ijazah, data jabatan, 

tunjangan keluarga, dan mengedit foto. 

c. Biodata Pegawai 

d. Kualifikasi Jabatan 

e. Tampilan Data Kepegawaian, yang meliputi tampilan semua data 

pegawai, tampilan urut, dan tampilan foto. 

f. Informasi, yang meliputi informasi mengenai kenaikan pangkat, gaji 

berkala, pensiun, ulang tahun, dan alamat pegawai. 

g. Tampilan Tabel Kepegawaian, yang meliputi tabel unit kerja, tabel 

sub unit, tabel pendidikan, tabel golongan, tabel jabatan struktural, 

dan tabel jabatan fungsional. 

h. Mengubah Password 
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2. Petunjuk Pengoperasian untuk Operator 

Bagi operasi aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY, petunjuk 

khusus sudah disediakan dalam pengoperasian aplikasi tersebut. Petunjuk 

itu meliputi cara membuka aplikasi, login operator, dan cara memperbarui/ 

peremajaan data pegawai (data status kepegawaian, pengangkatan PNS, 

kenaikan pangkat, data gaji berkala, data penyesuaian ijazah, data jabatan, 

data tunjangan keluarga, data kepegawaian, dan Daftar Urut Pegawai). 

   

3. Fasilitas Software bagi Administrator Aplikasi SIMPEG 

Fasilitas software bagi administrator aplikasi SIMPEG dan proses 

pengoperasiannya sama dengan proses pengoperasian bagi Operator. Akan 

tetapi, Operator hanya memperbarui data pegawai di instansi sendiri dan 

tidak dapat merubah kata sandi sendiri, sedangkan Administrator aplikasi 

SIMPEG dapat memperbarui data kepegawaian dan dapat mengedit data 

kepegawaian di semua data yang ada di setiap SKPD di lingkup Pemda 

DIY dengan lingkup lebih besar, serta dapat merubah kata sandi yang ada 

di Operator aplikasi SIMPEG dan Pengguna aplikasi SIMPEG. 

 

4. Fasilitas Software untuk Pengguna 

Pada aplikasi SIMPEG BKD Provinsi DIY, tugas pengguna adalah 

menggunakan aplikasi SIMPEG seperti operator dan administrator aplikasi 

SIMPEG. Pengguna mendapat petunjuk pengoperasian aplikasi SIMPEG 

agar dapat membuka aplikasi untuk melihat daftar nama pegawai sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan dan data umum pribadi pegawai.  
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Sistem informasi manajemen yang terintegrasi dalam aplikasi  SIMPEG 

di BKD Provinsi DIY cenderung terintegrasi dan memberikan banyak manfaat 

dalam proses pengelolaan data kepegawaian karena ada dukungan beberapa 

komponen yang strategis. Aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY selama ini 

mempunyai beberapa komponen yang sangat penting, yaitu: perangkat keras 

(hardware), perangkat lunak (software), SDM (brainware), basis data, dan 

jaringan komputer yang ada di BKD Provinsi DIY. 

 

1. Perangkat Keras (Hardware) Aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY 

Perangkat keras (hardware) yang digunakan dalam aplikasi SIMPEG 

BKD Provinsi DIY pada prinsipnya memakai alat input data, alat output 

data, perangkat pemroses data, dan alat untuk menyimpan data. Apabila 

kurang salah satu alat tersebut, aplikasi SIMPEG dalam proses manajemen 

kepegawaian tidak akan berjalan lancar atau mengalami kendala. 

Alat-alat input data berfungsi sebagai media untuk bisa memasukkan 

data dari luar ke dalam suatu memori dan processor untuk diolah guna 

menghasilkan informasi yang diperlukan. Alat-alat input data yang ada di 

dalam komputer pada aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY terdiri dari 

keyboard, mouse, touch pad, scanner, dan lain-lain. Alat ouput data adalah 

perangkat komputer untuk menampilkan hasil akhir dari pengolahan yang 

dilakukan CPU. Perangkat ini penting karena akan memberikan hasil yang 

diinginkan dan bisa terbentuk di suatu media, contohnya kertas atau media 

lain yang relevan. Berikut ini adalah perangkat keras yang termasuk dalam 

komputer sebagai alat output data seperti monitor, printer, dan speaker. 
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a. Power supply (PSU), yang berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke 

seluruh perangkat keras komputer. 

b. Motherboard, yang berfungsi menghubungkan seluruh komponen yang 

menyusun sebuah komputer. Artinya, motherboad di sini mengemban 

tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras agar 

dapat disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer 

c. Prosesor, yang berfungsi mengeksekusi perhitungan kompleks yang 

memungkinkan komputer untuk dapat digunakan dalam menjalankan 

program-program komputer, menjelajah internet, memutar lagu, dan 

menjalankan sistem operasi, dan lain-lain 

d. Random Access Memory (RAM), yang berfungsi sebagai suatu tempat 

penyimpanan data sementara. Memori bekerja dengan menyimpan dan 

menyuplai data penting yang dibutuhkan oleh prosesor dengan cepat 

untuk diolah menjadi informasi. RAM yang digunakan dalam aplikasi 

SIMPEG di BKD Provinsi DIY sebesar 8 GB. 

e. VGA Card (kartu grafis), yang berfungsi mengubah/menerjemahkan 

sinyal digital dari komputer ke monitor dalam menampilkan tampilan 

grafis atau menciptakan tampilan di layar monitor. 

f. Alat penyimpan data, yaitu tempat penyimpanan atau penampung data 

dan program, misalnya hardisk, fleshdisk, CD, dan alat lainnya yang 

berfungsi sebagai media penyimpanan data. 

 

Mengenai kelengkapan perangkat keras untuk mendukung aplikasi 

SIMPEG, salah seorang pengguna Subbidang SIMPEG menyatakan: 
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 Dari segi kuantitas, jumlah perangkat keras yang ada di BKD Provinsi 

DIY sudah relatif memadai untuk mendukung efektivitas manajemen 

kepegawaian. Dari sisi input, keyboard dan mouse terpenuhi sesuai 

jumlah yang diperlukan, dan dari sisi output, monitor dan printer juga 

sudah cukup memadai dan memenuhi kebutuhan pegawai, begitu pula 

alat pemroses data telah memadai seperti motherboard, power supply, 

dan RAM (Random Access Memory). (Wawancara pada tanggal 10 

Mei 2017)  

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perangkat keras sangat penting 

untuk menunjang aplikasi SIMPEG dalam pengelolaan data kepegawaian 

di BKD Provinsi DIY. Dengan kelengkapan itu, perangkat keras di BKD 

Provinsi DIY saat ini sudah bisa memenuhi kebutuhan para pegawai dalam 

menunjang penggunaan aplikasi SIMPEG, khususnya di Subbid SIMPEG. 

 

2. Perangkat Lunak (Software) Aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY 

Perangkat lunak (software) yang digunakan dalam aplikasi SIMPEG 

di BKD Provinsi DIY menggunakan PHP (Hypertext Prepocessor) 5. PHP 

5 adalah kelanjutan evolusi yang berjalan pada PHP. Walau pada PHP 4 

sudah banyak library yang ditambahkan, PHP 5 menawarkan peningkatan 

fungsionalitas dan penambahan beberapa fitur, meliputi:  

a. Peningkatan kemampuan pemrograman berorientasi objek. 

b. Exception handling, yang menstandarisasi logika atas pemberitahuan 

kesalahan pemrograman. 

c. Peningkatan terhadap penanganan string. 

d. Peningkatan dukungan pada XML dan Web Service dengan libxml2. 

e. Dukungan terhadap SQLite database server. 

f. PHP 5 dapat membuat file swf dan applet java. 
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PHP 5 mempunyai kelebihan, yaitu dapat menangani OOP (Object 

Oriented Programming) secara lebih baik dari pendahulunya. Inilah yang 

menjadi alasan mengapa versi PHP lompat ke versi 5. Mengenai kelebihan 

ini, Operator Subbidang SIMPEG di BKD Provinsi DIY menyatakan:  

Dalam perangkat lunak yang digunakan selama ini, yaitu PHP 4, jika 

kita mengkopi objek, objek itu akan terduplikat menjadi dua dengan 

properti yang sama. Setelah memakai PHP 5, objek yang baru hanya 

berupa referensi ke objek aslinya. Hal ini sangat mendukung kinerja 

manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi 

DIY. (Wawancara pada tanggal 8 Mei 2017) 

 

Selain PHP 5, aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY juga memakai 

server Apache. Server HTTP (Hypertext Transfer Protocol) Apache atau 

Server Web/WWW Apache merupakan server web yang dapat dijalankan di 

banyak sistem operasi seperti Unix, BSD, Linux, Microsoft Windows, dan 

Novell Netware serta platform lainnya, yang berguna untuk melayani dan 

memfungsikan web. Protokol untuk melayani fasilitas web/www memakai 

HTTP. Apache memiliki fitur canggih seperti pesan kesalahan yang dapat 

dikonfigurasi, autentikasi berbasis basis data, dan sebagainya. Apache juga 

didukung antarmuka pengguna berbasis grafik (GUI) yang memungkinkan 

penanganan server lebih mudah. Server apache merupakan open source 

dan gratis. Aplikasinya juga fleksibel karena mudah dipakai dengan PHP 

dan MySQL. Perangkat lunak ini juga sudah sangat andal dan teruji. 

 

3. SDM dalam Aplikasi SIMPEG 

SDM (brainware) dalam aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY 

dilihat dari kapabilitas dan kuantitasnya. Dalam posisi sebagai pengelola 
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data pada aplikasi SIMPEG, para pengelola data pegawai umumnya sudah 

mampu dan menguasai tugas utama mereka sebagai pengelola data terkait 

manajemen data kepegawaian. Terkait kemampuan SDM pengelola data 

pegawai, Kepala Bidang Pengembangan BKD Provinsi DIY menyatakan:  

Pegawai pengelola data Simpeg memiliki kemampuan yang sesuai 

dengan apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Mereka menduduki 

posisi pengelola data dalam aplikasi SIMPEG untuk mengelola data 

kepegawaian agar manajemen data kepegawaian dapat dilaksanakan 

dengan baik dan optimal. (Wawancara pada tanggal 4 Mei 2017) 

 

Di BKD Provinsi DIY, pegawai yang diangkat adalah pegawai yang 

sesuai atau memenuhi syarat kemampuan, khususnya untuk melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi BKD Provinsi DIY. Dengan kemampuan khusus tersebut, dapat 

diharapkan bahwa para pegawai yang bekerja nantinya bisa sesuai dengan 

latar belakang kemampuan yang dimiliki, sehingga pada gilirannya mereka  

mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas menajamen 

kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG.  

 

4. Basis Data di Server 

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa selain perangkat keras 

(hardware), alat yang digunakan pada aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi 

DIY adalah server. Server merupakan sistem komputer yang menyediakan 

jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung 

oleh prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar, juga dilengkapi 

dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan 
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(network operating). Mengenai hal ini Operator Subbidang SIMPEG BKD 

Provinsi DIY menyatakan:  

Server dalam aplikasi SIMPEG di BKD menjalankan perangkat lunak 

administratif yang mengontrol akses atas jaringan dan sumber daya 

yang terdapat di dalamnya, seperti berkas atau alat pencetak (printer), 

dan memberikan akses terhadap work station anggota jaringan. Server 

ini nanti yang akan menyediakan jenis layanan tertentu dalam jaringan 

komputer di sistem informasi manajemen kepegawaian (Wawancara 

pada tanggal 8 Mei 2017). 

 

Di BKD Provinsi Yogyakarta, server aplikasi SIMPEG ditempatkan di 

Dishubkominfo. Server yang digunakan dalam aplikasi SIMPEG di BKD 

Provinsi DIY berfungsi untuk melayani permintaan akses dari komputer 

pengguna atau klien. Salah satu contoh aplikasinya adalah Web Server, 

yang berisi tampilan informasi-informasi yang dapat diakses menggunakan 

web browser seperti Mozilla, firefox dan internet explorer. Aplikasi server 

yang ada pada aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY memiliki beberapa 

macam aplikasi, antara lain: DHCP Server, Mail Server, DNS Server, FTP 

Server, HTTP/Web Server, Proxy Server, Database Server, SSH Server. 

Dari beberapa macam aplikasi tersebut, database server dipakai pada 

aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY. Database server adalah program 

komputer yang menyediakan layanan pengelolaan basis data dan melayani 

komputer atau program aplikasi basis data menggunakan model klien atau 

server. Istilah ini merujuk pada komputer (umumnya merupakan server) 

yang sengaja difungsikan untuk menjalankan program yang bersangkutan. 

Database server memiliki beberapa fungsi, yaitu: 

a. Untuk menyimpan beberapa data yang bisa dilakukan pada satu lokasi. 
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b. Data yang disimpan dalam database server akan aman karena memiliki 

beberapa fasilitas yang tidak terdapat pada komputer biasa. 

c. Menyediakan sistem manajeme, yaitu kita dapat melakukan beberapa 

susunan unik untuk membuat data. 

d. Mempermudah untuk menyimpan dan mencari dalam lingkup database. 

e. Setiap klien bisa mengakses secara bersamaan tanpa harus mengganggu 

satu sama lain dalam kurun waktu bersamaan. 

 

Berikut ini adalah gambaran tipologi server aplikasi SIMPEG di BKD 

Provinsi DIY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
a) Client adalah seseorang yang mengakses aplikasi SIMPEG 

b) Internet, jadi clien mengakses lewat internet 

c) Masuk ke aplikasi server (aplikasi server menampilkan gambar) 

d) Kemudian masuk melalui Database Server untuk mengambil data SIMPEG 

 

Gambar 3.2 

Topologi Server Aplikasi SIMPEG BKD Provinsi DIY  
Sumber: Subbidang SIMPEG BKD Provinsi DIY 

 

Penggunaan database server mempunyai beberapa keuntungan. Data 

dapat dilihat secara teratur. Kelebihan ini sangat berguna untuk instansi 

INTERNET 

Clien Client Clien Client 

Aplikasi 

Server Database 

Server 
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pemerintahan dan entitas lain yang menyimpan banyak informasi, seperti 

nama, alamat, nomor telepon, alamat e-mail, dan banyak lagi. Manfaat lain 

dari menggunakan database server adalah bahwa banyak pengguna dapat  

mengakses database pada waktu yang sama. Ini menunjukkan cara yang 

efisien untuk menyediakan layanan bagi banyak orang semua pada waktu 

yang sama. Manfaat lain menggunakan database server adalah keamanan, 

pemulihan data yang mendukung, dan mudah menggunakan antarmuka. 

 

5. Jaringan Komputer  

Sistem jaringan komputer untuk aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi 

DIY menggunakan sistem jaringan Wide Area Network (WAN). WAN 

adalah jaringan komputer yang memiliki cakupan geografis yang luas. 

Cakupan geografis yang sangat luas ini dapat meliputi cakupan geografis 

antar provinsi, kota, kabupaten, negara dan benua. Terkait hal ini, Operator 

Subbidang SIMPEG di BKD Provinsi DIY menyatakan:  

Fungsi jaringan WAN dalam aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY 

adalah mengintegrasi dan menggabungkan jaringan LAN dan MAN 

menjadi satu, mempermudah dan mempercepat arus komunikasi dan 

informasi, meningkatkan efisiensi proses perpindahan arus informasi, 

menghemat biaya operasional, mencegah kesalahan komunikasi, dan 

mendukung operasi perusahaan multinasional maupun internasional. 

(Wawancara pada tanggal 8 Mei 2017). 

 

 

Dengan aplikasi SIMPEG yang memiliki beberapa komponen tersebut, 

BKD Provinsi DIY dapat menyediakan informasi tentang pegawai dan data ini 

idealnya dapat diperbarui dengan tepat waktu. Kepala Subbidang SIMPEG 

yang menangani data kepegawaian bisa memiliki akses untuk memutakhirkan 
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informasi, sehingga data kepegawaian yang tersedia selalu terperbarui. Selain 

itu, dengan aplikasi SIMPEG, data kepegawaian menjadi lebih akurat. Hal ini 

sangat penting karena segala bentuk informasi yang tidak akurat, perkiraan, 

dugaan, dan taksiran akan berdampak buruk terhadap proses manajemen data 

kepegawaian. Dengan ketersediaan data kepegawaian seperti itu, para pegawai 

di masing-masing SKPD dapat menyerap banyak informasi setiap saat secara 

ringkas, lengkap, dan akurat. Aplikasi SIMPEG sangat membantu karena para 

pegawai tersebut harus mendapatkan informasi, bukan hanya informasi yang 

sangat dibutuhkan dalam situasi tertentu, tetapi juga bentuk informasi lainnya 

yang belum dapat difungsikan dan dapat disimpan atau cukup diketahui secara 

terbatas. Informasi kepegawaian tersebut dapat diakses secara lengkap, bukan 

sepotong-potong. 

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem Informasi 

Manajemen di BKD Provinsi DIY dibentuk dengan aplikasi SIMPEG. Bagian-

bagian dari aplikasi SIMPEG berbasis web di BKD Provinsi DIY memberikan 

kemudahan mencari data pegawai/PNS. Aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi 

DIY memberikan kemudahan menemukan data pegawai dengan cepat sesuai 

dengan yang diinginkan. Hal ini karena sistem informasi manajemen tersebut 

didukung oleh beberapa komponen, yaitu: perangkat keras (Hardware) yang 

memadai, perangkat lunak yang cukup handal, SDM sebagai brainware yang 

mempunyai kapabilitas tinggi, basis data di Server yang andal, dan jaringan 

komputer yang kuat. 
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B. Manajemen Kepegawaian BKD Provinsi DIY 

Manajemen data pegawai melalui aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi 

DIY terlihat dari kemampuan dalam menyajikan data yang lengkap, akurat, 

dan seketika (real time). Aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY sebenarnya 

adalah sistem informasi manajemen yang berfungsi menyediakan informasi 

yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan manajemen kepegawaian di lingkupan Pemerintahan Daerah 

terutama di BKD Provinsi DIY. Tujuan aplikasi SIMPEG adalah untuk dapat 

menghasilkan informasi kepegawaian yang dapat digunakan sebagai acuan 

dalam mengambil keputusan berkaitan dengan manajemen kepegawaian. Di 

BKD Provinsi DIY, aparatur yang salah satunya bekerja memasukkan data 

(data entry) ke dalam aplikasi SIMPEG berbasis web ini adalah aparatur dari 

Subbidang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. 

Aplikasi SIMPEG BKD Provinsi DIY digunakan dalam berbagai urusan 

kepegawaian secara terintegrasi. Aplikasi sistem ini didukung dengan data 

yang diperbarui (up to date), sehingga dokumen yang ada selalu dimasukkan 

ke dalam SIMPEG. Sebagai gambaran, dalam pengurusan dokumen, Subbid 

Dokumentasi memberikan penomoran untuk masing-masing Surat Keputusan 

yang dihasilkan. Setiap jenis produk dokumen mempunyai kode unik yang 

berbeda. Setelah SK disahkan, dilakukan entri oleh Subbid SIMPEG. Terkait 

hal ini, Operator Subbidang SIMPEG menyatakan: 

Manajemen data kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG di BKD DIY 

dilakukan untuk menjaga informasi kepegawaian agar selalu up date. 
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Setelah itu, dilakukan penyimpanan dan penataan arsip kepegawaian. 

Input data pegawai dalam aplikasi SIMPEG selalu diperbarui (up date) 

dan sesuai jadwal yang telah ditentukan di BKD DIY dalam menunjang 

penyelenggaraan manajemen kepegawaian. (Wawancara pada tanggal 8 

Mei 2017) 

 

Data SIMPEG adalah salah satu bentuk data kepegawaian yang disimpan 

dalam bentuk informasi kepegawaian. Data SIMPEG di BKD Provinsi DIY 

diusahakan selalu diperbarui (up date) dan dapat dimanfaatkan sebagai data 

pendukung untuk berbagai kepentingan kepegawaian, misalnya untuk urusan 

mutasi pegawai dan pengembangan karir pegawai. Informasi yang dihasilkan 

tergantung pada data yang masuk. Dengan pembaruan data terus-menerus, 

aplikasi SIMPEG menjadi sistem penyimpanan maupun pengelolaan dokumen 

kepegawaian sejak diangkat sebagai calon PNS/PNS hingga mereka mencapai 

batas usia pensiun berupa surat keputusan yang telah ditetapkan pejabat yang 

berwenang bidang kepegawaian. Data dalam aplikasi ini selalu diperbaharui 

oleh setiap SKPD, yang dilaporkan ke BKD Provinsi DIY. Mengenai hal ini, 

Kepala Subbidang SIMPEG di BKD Provinsi DIY menyatakan: 

Manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG di BKD DIY sangat 

penting. Manajemen kepegawaian ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan 

manajemen seperti kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

dan pengendalian dalam proses manajemen kepegawaian pemerintahan 

daerah, khususnya di BKD Provinsi DIY. (Wawancara pada tanggal 21 

April 2017) 

 

Aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY sudah sejak awal direncanakan 

secara terpadu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam menangani 

urusan kepegawaian masing-masing SKPD selama ini. Perencanaan tersebut 
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ditindaklanjuti dengan pembuatan aplikasi SIMPEG, yang ditunjang dengan 

pengorganisasian berbagai kegiatan lain agar lebih terarah pada pencapaian 

tujuan awal pembuatan aplikasi SIMPEG. Setelah aplikasi SIMPEG dibuat 

dan mulai dijalankan, berbagai kejadian yang ternyata berada di luar perkiraan 

dan akhirnya perlu dikendalikan, dievaluasi dan dilakukan beberapa perbaikan 

pada aplikasi SIMPEG dengan maksud agar manajemen kepegawaian melalui 

aplikasi tersebut dapat berjalan dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks itu, 

fungsi integasi dan pemeliharaan dilaksanakan untuk memadukan berbagai 

aspek yang belum dapat ditangani oleh aplikasi SIMPEG. Pendisiplinan para 

pegawai yang berposisi sebagai pengelola data kepegawaian selama ini juga 

dilakukansehingga mereka dapat memperbarui data dalam aplikasi SIMPEG 

dengan tepat waktu sesuai dengan periode yang ditentukan setiap bulannya. 

Penjelasan tersebut sesuai pendapat Hasibuan (2007:21) bahwa manajemen 

SDM termasuk manajemen kepegawaian berjalan efektif jika beberapa fungsi 

dijalankan, yaitu: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, 

pengadaan, pengembangan, pengintegrasian, pemeliharaan dan kedisiplinan. 

Dalam pembuatan awalnya, perencanaan aplikasi SIMPEG dimaksudkan 

untuk meningkatkan efektivitas manajemen kepegawaian di BKD Provinsi 

DIY. Perencanaan aplikasi SIMPEG tersebut disesuaikan dengan garis besar 

kebijakan perencanaan SDM yang sedang berlaku di lingkungan pemerintahan 

daerah Provinsi DIY. Terkait hal ini, Kepala Subbidang SIMPEG di Provinsi 

DIY menyatakan: 
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Perencanaan aplikasi SIMPEG di Provinsi DIY dilakukan dalam rangka 

memudahkan proses pengelolaan data kepegawaian di BKD Provinsi 

DIY, khususnya untuk menangani urusan kepegawaian yang tersebar di 

berbagai SKPD Provinsi DIY. Perencanaan itu dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan lembaga agar dapat memudahkan kegiatan pengkoordinasian, 

pengarahan, pengendalian, rekrutmen, pengembangan dan pemberian 

kompensasi pegawai. (Wawancara pada tanggal 21 April 2017). 

 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pembuatan aplikasi SIMPEG 

memang sudah direncanakan secara terpadu agar dapat menangani berbagai 

persoalan yang dihadapi oleh Kantor BKD Provinsi DIY dalam mengatasi 

kerumitan menangani data kepegawaian. Dengan perencanaan yang matang, 

aplikasi SIMPEG dibuat dan dijalankan, dan ternyata memang cukup efektif 

dalam mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian, khususnya dalam 

pengelolaan data pegawai dari masing-masing SKPD di BKD Provinsi DIY. 

Melalui aplikasi SIMPEG, manajemen kepegawaian juga dilakukan 

dengan melaksanakan fungsi pengorganisasian. Pada awalnya, sumber daya 

dan kegiatan yang sangat dibutuhkan ditentukan untuk mencapai tujuan awal 

pembuatan aplikasi SIMPEG. Selanjutnya, dilakukan proses perancangan dan 

pengembangan, sehingga aplikasi SIMPEG yang dibuat dapat membawa hal-

hal yang terkait dengan pengelolaan data kepagawaian sampai tujuan utama 

dapat tercapai. Mengenai hal ini, Kepala Subbidang SIMPEG menyatakan: 

Setiap pihak yang terlibat dalam pembuatan aplikasi SIMPEG diorganisir 

sehingga mereka memahami dan menguasai tanggung jawabnya masing-

masing. Setelah selesai, pengorganisasian dilakukan antara lain dengan 

pendelegasian wewenang yang sangat diperlukan, khususnya kepada para 

pegawai yang berkompeten dalam menangani tugas-tugas pengelolaan 

kepagawaian secara sistematis melalui aplikasi SIMPEG. (Wawancara 

pada tanggal 21 April 2017) 
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Dalam proses pengorganisasian tersebut, fungsi manajemen lainnya juga 

dilaksanakan, yaitu pengarahan, agar manajemen kepegawaian di lingkungan 

pemerintahan daerah Provinsi DIY dapat dilaksanakan secara efektif. Tujuan 

utama pengarahan dalam mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian 

melalui aplikasi SIMPEG adalah mengarahkan semua pegawai agar mereka 

mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam upaya membantu 

tercapainya tujuan pelaksanaan manajemen kepegawaian melalui aplikasi 

SIMPEG. Mereka diarahkan untuk bisa menyerahkan data kepegawaian yang 

tepat dan penyerahan laporan itu juga dilakukan tepat waktu. Mengenal hal 

ini, Kepala Subbidang Kepangkatan BKD Provinsi DIY menyatakan:  

Pengarahan ini penting agar input data kepegawaian ke dalam aplikasi 

SIMPEG juga dapat dilakukan terus-menerus dan tepat waktu pula untuk 

menjamin bahwa data kepegawaian yang tersedia pada aplikasi SIMPEG 

memang selalu diperbarui. (Wawancara pada tanggal 3 Mei 2017) 

 

 

Di BKD Provinsi DIY, kegiatan pengarahan diberikan pimpinan, dalam 

hal ini Kepala Subbidang SIMPEG, dengan menugaskan agar para pegawai 

yang berposisi menangani data kepegawaian dalam aplikasi SIMPEG dapat 

mengerjakan semua tugas yang menjadi tanggungjawabnya secara lebih baik. 

Dalam pengarahan itu, Kepala Subbidang SIMPEG sering memberi motivasi, 

menunjukkan kepemimpinan, membuat keputusan yang tepat, menekankan 

komunikasi dua arah dengan pegawai, melakukan koordinasi, negosiasi, dan 

menangani konflik secara bijak dan melakukan apa pun yang diperlukan untuk 

dapat mengubah organisasi BKD, khususnya di Subbidang SIMPEG, sehingga 
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kinerja pemerintahan daerah semakin meningkat seiring dengan meningkatnya 

efektivitas manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG. 

Apabila dikaji secara lebih mendalam, manajemen kepegawaian melalui 

aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY juga sudah dilakukan dengan upaya 

mengendalikan berbagai faktor yang terjadi di luar hal-hal yang diperkirakan 

sebelumnya. Langkah pengendalian tersebut dilakukan melalui pemantauan, 

penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

melalui aplikasi SIMPEG. Mengenai hal ini, Kepala Subbidang SIMPEG 

menyatakan:  

Kami selalu memantau, menilai dan melaporkan apa pun yang terjadi 

dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG. 

Jika ada penyimpangan atau kesalahan, kami segera melakukan tindakan 

perbaikan dan penyempurnaan rencana, agar aplikasi SIMPEG memang 

benar-benar dapat mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian di 

BKD Provinsi DIY. Kegiatan pengendalian yang kami lakukan biasanya 

adalah memantau dan menilai kehadiran pegawai yang menangani data 

kepegawaian dalam aplikasi SIMPEG, melihat kedisiplinannya, perilaku 

mereka, kerjasama yang ditunjukkan, dan pelaksanaan pekerjaan sesuai 

SOP yang sudah ditentukan. (Wawancara pada tanggal 21 April 2017) 

 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pengendalian ini 

adalah untuk dapat segera mengambil tindakan koreksi guna penyempurnaan 

aplikasi SIMPEG dalam mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian 

lebih lanjut di lingkungan BKD Provinsi DIY. 

Manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG juga dilaksanakan 

untuk mendukung pengadaan pegawai melalui BKD Provinsi DIY. Melalui 

aplikasi SIMPEG, manajemen kepegawaian melakukan beberapa kegiatan 

seperti penarikan, seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk mendapat 
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pegawai sesuai kebutuhan setiap SKPD. Mengenai hal ini, Kepala Subbidang 

Perencanaan dan Pengadaan Pegawai BKD Provinsi DIY menyatakan:  

Fungsi pengadaan dalam manajemen kepegawaian dilakukan agar BKD 

Provinsi DIY mampu mendapatkan dan menghimpun serta menyediakan 

pegawai yang memiliki kualitas. Diharapkan, dengan fungsi pengadaan 

ini, kami dapat menyeleksi dan menemukan para pegawai yang mampu 

bekerja secara efektif dan efisien di lingkungan pemerintahan daerah 

Provinsi DIY. (Wawancara pada tanggal 3 Mei 2017)  

 

Aplikasi SIMPEG juga mendukung manajemen kepegawaian, khususnya 

melalui kegiatan pengembangan pegawai. Di lingkungan BKD Provinsi DIY, 

pengembangan ini dilakukan dengan memberikan pendidikan dan pelatihan 

sesuai dengan kebutuhan kerja di masing-masing SKPD. Pengembangan ini 

juga dilakukan seiring dengan pemberian kompensasi agar pegawai di BKD 

Provinsi DIY dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik 

sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Mengenai hal ini, Kepala Subbidang 

Perencanaan dan Pengadaan BKD Provinsi DIY menyatakan: 

Kami menyadari bahwa kompensasi harus diberikan kepada pegawai 

secara memadai. Walau mereka telah diseleksi dengan tepat dan sudah 

dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, mereka juga 

cenderung kurang dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan 

baik tanpa adanya sistem kompensasi yang memadai. (Wawancara pada 

tanggal 3 Mei 2017) 

 

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam manajemen kepegawaian 

di BKD Provinsi DIY, kompensasi adalah pemberian balas jasa langsung dan 

tidak langsung, baik berupa uang atau barang kepada pegawai yang sangat 

dibutuhkan sebagai imbalan atas jasa yang mereka kepada lembaga di masing-

masing SKPD. Di BKD Provinsi DIY, kompensasi diberikan secara adil dan 
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layak sesuai dengan prestasi kerjanya dan cukup untuki memenuhi kebutuhan 

primer dan berpedoman pada batas upah minimum pemerintah. Dengan ini, 

manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY bisa 

dikatakan sudah relatif efektif, khususnya untuk mempermudah penanganan 

data kepegawaian di lingkungan pemerintahan daerah Provinsi DIY.  

Beberapa kegiatan manajemen kepegawaian tersebut benar-benar sangat 

penting, terutama untuk menghindari terjadinya berbagai masalah yang sering 

muncul dalam praktik manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG di 

BKD Provinsi DIY. Sebagai contoh, beberapa kegiatan manajemen tersebut 

sangat diperlukan dalam pengelolaan data kepegawaian, khususnya agar dapat 

mengurangi keterlambatan pembaruan data dalam aplikasi SIMPEG, sekaligus 

mengurangi ketidaktepatan waktu penyerahan laporan data kepegawaian dari 

para pegawai di setiap SKPD. Tanpa manajemen data kepegawaian yang baik, 

maka data yang dimasukkan ke dalam aplikasi SIMPEG cenderung tidak akan 

diperbarui secara berkala dan penyerahan laporan data kepegawaian seringkali 

tidak akan tepat waktu. Jika masalah ini tidak ditangani dengan manajemen 

kepegawaian yang tepat, maka masalah yang jauh lebih besar akan terjadi, 

yaitu sulitnya para pegawai menangani urusan kepegawaian akibat rendahnya 

validitas dan keandalan data kepegawaian yang ada dalam aplikasi SIMPEG. 

Di BKD Provinsi DIY, potensi permasalahan tersebut sudah diminimalisir. 

Praktik manajemen kepegawaian yang lebih baik juga sangat diperlukan 

karena fakta masih terbatasnya jumlah SDM di Subbidang SIMPEG di BKD 



62 
 

Provinsi DIY. Dengan jumlah SDM yang terbatas, manajemen kepegawaian 

perlu dilakukan sedemikian rupa sehingga penyerahan data dari para pegawai 

menjadi lebih tepat waktu dan para pegawai yang berposisi sebagai pengelola 

data dalam aplikasi SIMPEG juga menjadi lebih mampu memperbarui data di 

dalamnya secara berkala sesuai dengan data yang sebenarnya ada di masing-

masing SKPD. Dengan optimalisasi manajemen kepegawaian ini diharapkan 

efektivitas implementasi manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG 

dapat tercapai secara lebih optimal lagi. Melalui pengorganisasian sekaligus 

pengarahan, misalnya, para pegawai yang bertugas mengelola berbagai data 

kepegawaian dapat bekerja secara jauh lebih terpadu dalam rangka mencapai 

tujuan manajemen kepegawaian secara umum di BKD Provinsi DIY. 

Praktik manajemen kepegawaian juga dapat dilakukan untuk peningkatan 

kepatuhan pegawai terhadap prosedur operasi standar terkait pengelolaan data, 

khususnya dalam proses memperbarui atau menginput data pegawai. Aspek 

kepatuhan pegawai ini sangat penting untuk dapat meningkatkan efektivitas 

manajemen data kepegawaian di BKD Provinsi DIY. Dengan optimalisasi 

proses manajemen kepegawaian, pembaruan data pegawai idealnya lebih bisa 

dilaksanakan setiap tanggal 10 setiap bulannya sesuai dengan apa yang sudah 

ditetapkan. Dengan ketepatan waktu ini idealnya berbagai urusan kepegawaian 

seperti mutasi jabatan dapat ditangani dengan lebih baik karena berbagai data 

kepegawaian yang dibutuhkan tersedia secara memadai, terkini, valid dan bisa 

diandalkan oleh para pegawai yang bersangkutan di setiap SKPD. 
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Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen berbagai 

data kepegawaian di BKD Provinsi DIY dapat dilaksanakan dengan aplikasi 

SIMPEG. Dengan praktik manajemen kepegawaian ini, maka berbagai data 

kepegawaian yang ada bisa dihimpun dalam aplikasi SIMPEG secara terpadu. 

Keterpaduan data kepegawaian ini tidak dapat dilepaskan dari manajemen 

kepegawaian yang dilaksanakan, baik dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, sampai kompensasi 

pegawai, dalam konteks manajemen data kepegawaian pemerintahan daerah, 

khususnya di BKD Provinsi DIY. Beberapa kegiatan manajemen kepegawaian 

tersebut benar-benar sangat penting, terutama untuk menghindari terjadinya 

masalah yang sering muncul dalam manajemen kepegawaian dengan aplikasi 

SIMPEG di BKD Provinsi DIY, khususnya keterlambatan atau ketidaktepatan 

waktu penyerahan laporan dan terbatasnya jumlah SDM Subbidang SIMPEG. 

 

C. Efektivitas Manajemen Kepegawaian melalui Aplikasi SIMPEG 

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa dukungan SDM yang 

mengoperasikan aplikasi SIMPEG sebenarnya sudah baik. Pegawai dapat 

mengoperasikan aplikasi SIMPEG berbasis web di BKD Provinsi DIY dengan 

baik, khususnya para pegawai di bagian Subbidang SIMPEG. Semua pegawai 

di bagian ini mampu mengoperasikan aplikasi SIMPEG berbasis web karena 

mereka rata-rata lulusan adalah sarjana yang ahli di bidang jaringan komputer. 

Hal ini dikuatkan wawancara dengan Kepala Subbidang SIMPEG di BKD 

Provinsi DIY sebagai berikut: 
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Semua pegawai di bidang ini sudah dapat mengoperasikan semuanya, 

dari input, pembaruan data, dan lain sebagainya karena semua pegawai di 

bagian ini adalah sarjana komputer. Kemampuan ini juga didukung 

dengan jaringan komputer serta internet yang cepat. Setiap pegawai di 

sini memegang satu komputer (Wawancara tanggal 21 April 2017). 

 

Peralatan yang digunakan dalam mengoperasikan aplikasi SIMPEG 

berbasis web di BKD Provinsi DIY telah memadai yaitu berupa komputer, 

PC, keyboard, dan printer. Setiap pegawai yang dapat mengoperasikan 

aplikasi SIMPEG berbasis web diberi fasilitas peralatan yang lengkap dan 

komputer tersebut telah diperbarui dengan program Windows terbaru, 

sehingga efektivitas manajemen kepegawaian cenderung meningkat. 

 

1. Aplikasi SIMPEG dalam Menunjang Manajemen Kepegawaian 

Di BKD Provinsi DIY, aplikasi SIMPEG memang sangat menunjang 

praktik manajemen kepegawaian, khususnya dalam pengelolaan berbagai 

data kepegawaian di lingkungan SKPD Pemerintah Provinsi DIY secara 

keseluruhan. Dampak positif sebagai indikasi keefektifan dari manajemen 

kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY dibuktikan 

dengan adanya sertifikasi ISO yang telah diterima oleh BKD Provinsi DIY 

setelah dilakukan penilaian manajemen mutu ISO 9001:2015. Keefektivan 

manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG tersebut dapat dilihat 

dari bidang layanan yang mendapatkan sertifikasi ISO, antara lain: 

a. Layanan kenaikan pangkat PNS 

b. Layanan pengukuran kompetensi pegawai 

c. Layanan pengelolaan mesin presensi elektronik 



65 
 

d. Layanan pengelolaan kartu pegawai, kartu suami, kartu istri dan kartu 

peserta Taspen 

e. Layanan pemrosesan ijin belajar PNS 

f. Layanan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin PNS 

g. Layanan penilaian kinerja aparatur daerah 

h. Layanan pengangkatan CPNS 

i. Layanan pindah tugas PNS 

j. Layanan surat menyurat Badan 

k. Layanan pelaporan keuangan Badan 

l. Layanan pelaporan kinerja Badan. 

 

Selain itu, di BKD Provinsi DIY, aplikasi SIMPEG juga mendukung 

aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai Elektronik (E-SKP). Sistem aplikasi ini 

merupakan suatu sistem yang dirancang untuk pengolahan data SKP serta 

penilaiannya. Dengan e-SKP ini, setiap instansi dapat menyelenggarakan 

penilaian SKP secara elektronik dengan sasaran PNS pada setiap SKPD 

pemerintahan daerah Provinsi DIY. Pengguna e-SKP adalah seluruh PNS 

dimulai dari struktur tertinggi instansi sebagai level tertinggi sampai pada 

staf sebagai level terbawah. Prestasi ini jelas menunjukkan efek positif dari 

praktik manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG, khususnya 

pengelolaan berbagai data kepegawaian, di BKD Provinsi DIY. 

Sebagaimana dikemukakan Dwiyanto (2008: 102), manajemen dalam 

institusi pemerintahan, termasuk pemerintahan daerah, perlu dilaksanakan 
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dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Di BKD Provinsi DIY, praktik manajamen kepegawaian melalui aplikasi 

SIMPEG juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan 

tata-kelola pemerintahan yang baik, dan praktik manajemen tersebut dapat 

dikatakan efektif dan efisien dengan beberapa indikasi sebagai berikut. 

 

a. Akuntabilitas 

Pelaksanaan manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG di 

BKD Provinsi DIY memang sejak awal diarahkan untuk menciptakan 

tata-kelola pemerintahan yang baik, khususnya untuk meningkatkan 

kinerja sistem pelayanan birokrasi pemerintahan yang akuntabel. Hal 

ini seperti dikemukakan oleh Kepala Subbagian SIMPEG:  

Pelaksanaan manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG di 

BKD Provinsi DIY memang selama ini sudah banyak mendorong 

arti pentingnya pegawai memberikan pelaporan data kepegawaian 

secara lebih terbuka sebagai wujud utama akuntabilitas publik. Hal 

ini tentu saja sangat mendukung keterbukaan praktik dan proses 

manajemen kepegawaian secara umum di lingkungan Pemerintah 

Daerah Provinsi DIY (Wawancara pada tanggal 21 April 2017) 

 

Data kepegawaian di BKD Provinsi DIY dikelola melalui aplikasi 

SIMPEG agar proses pengelolaan berbagai data kepegawaian dapat 

dilaksanakan secara lebih terpadu. Dengan mengedepankan prinsip 

akuntabilitas publik, praktik manajemen kepegawaian melalui aplikasi 

SIMPEG ternyata memang membuahkan hasil, berupa peningkatan 

tanggungjawab para pegawai atas kebijakan pelayanan publik yang 

dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah, dalam hal ini dengan secara 
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lebih terbukanya mereka dalam menyerahkan pelaporan berbagai data 

kepegawaian secara jujur apa adanya. 

 

b. Efisiensi 

Salah satu tujuan utama manajemen kepegawaian melalui aplikasi 

SIMPEG di BKD Provinsi DIY adalah untuk meningkatkan efisiensi, 

khususnya dalam proses pengolahan input data kepegawaian secara 

elektronik menjadi output data kepegawaian yang siap pakai dan hemat 

kertas. Memang, di antara data kepegawaian dalam aplikasi SIMPEG 

dapat dan memang harus dicetak melalui printer, namun efisiensi yang 

dapat dirasakan adalah berkurangnya waktu pengelolaan berbagai data 

kepegawaian, baik dalam proses mengisi, mencari dan menggunakan 

data tersebut sewaktu-waktu saat dibutuhkan untuk menangani urusan 

kepegawaian. Mengenai hal ini, Kepala Subbidang SIMPEG di BKD 

Provinsi DIY menyatakan: 

Melalui aplikasi SIMPEG, output data kepegawaian bisa diperoleh 

dengan input yang sangat minimal sehingga proses pengelolaannya 

menjadi lebih efisien. Waktunya menjadi lebih singkat, data yang 

ada dapat disimpan secara ringkas, ketersediaan datanya menjadi 

lebih tepat waktu, dan data tersebut cenderung akurat. (Wawancara 

pada tanggal 21 April 2017)   

 

Dalam aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY, input aplikasi itu 

bisa jadi berupa data kepegawaian yang menjadi jauh lebih sistematis 

dan sangat sederhana, biaya yang dikeluarkan berkurang, tenaga yang 

dibutuhkan untuk memasukkan, mencari, dan mengambil data menjadi 
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berkurang, waktu yang dipakai untuk menangani urusan kepegawaian 

menjadi lebih sedikit, dan banyak materi lainnya yang digunakan untuk 

menangani urusan kepegawaian tersebut juga berkurang. Jadi, melalui 

aplikasi SIMPEG, manajemen kepegawaian dalam mengelola berbagai 

data kepegawaian di BKD Provinsi DIY dapat berjalan dengan efektif, 

sehingga berbagai urusan kepegawaian menjadi lebih terkelola dengan 

level efisiensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, baik di 

BKD itu sendiri maupun di SKPD lainnya di Provinsi DIY. 

 

c. Responsivitas 

Di BKD Provinsi DIY, aplikasi SIMPEG memang sejak awal telah 

dirancang untuk mendukung manajemen kepegawaian terutama terkait 

pengelolaan data kepegawaian. Tujuan utamanya adalah agar berbagai 

data kepegawaian siap tersedia dalam aplikasi yang sangat sistematis 

dan praktis, dan data kepegawaian di dalamnya dapat digunakan untuk 

menangani urusan kepegawaian apabila memang dibutuhkan sewaktu-

waktu. Mengenai hal ini, Operator SIMPEG menyatakan: 

Sebelum aplikasi SIMPEG dibuat di BKD Provinsi DIY, pegawai 

yang bertugas mengelola data kepegawaian pada umumnya kurang 

responsif atau kurang tanggap terhadap kebutuhan para pegawai di 

masing-masing SKPD untuk memperoleh data kepegawaian yang 

relevan secara cepat. Namun, dengan dibuatnya aplikasi SIMPEG, 

mereka dapat lebih mudah dan cepat merespons kebutuhan data 

kepegawaian yang diminta atau dicari oleh para pegawai masing-

masing SKPD di lingkungan pemerintahan daerah Provinsi DIY. 

(Wawancara pada tanggal 8 Mei 2017) 
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Melalui aplikasi SIMPEG, responsivitas atau daya tanggap para 

pegawai di bagian pengelolaan data kepegawaian ternyata memang 

meningkat, karena aplikasi SIMPEG memang memiliki kemampuan 

terorganisir yang jauh lebih bagus untuk menyediakan berbagai data 

kepegawaian yang dibutuhkan oleh para pegawai yang sewaktu-waktu 

di setiap SKPD. Manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG di 

BKD Provinsi DIY memang terbukti efektif karena dengan tersedianya 

data yang lebih lengkap dari waktu ke waktu, para pegawai sebagai 

pengguna aplikasi SIMPEG dapat lebih mudah memasukkan berbagai 

data kepegawaian, mencarinya, dan mengambilnya sewaktu-waktu jika 

memang dibutuhkan untuk menangani urusan kepegawaian. 

 

d. Partisipasi 

Manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG benar-benar 

dibutuhkan untuk mengintegrasikan berbagai data kepegawaian yang 

tersebar di berbagai SKPD. Di BKD Provinsi DIY, manajemen seperti 

itu dilaksanakan dengan efektivitas yang lebih tinggi, tapi manajemen 

kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG membutuhkan ada partisipasi 

yang lebih tinggi. Di BKD Provinsi DIY, partisipasi dalam manajemen 

kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG memang bisa dilihat, terutama 

di kalangan para pegawai yang bertugas khusus sebagai pengelola data 

kepegawaian maupun para pegawai sebagai pengguna dalam rangka 
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menangani urusan kepegawaian. Mengenai hal ini, Operator SIMPEG 

Provinsi DIY menyatakan: 

Dalam manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG ini, para 

pegawai sebagai pengguna menjadi lebih aktif mengakses berbagai 

data kepegawaian yang ada di dalam aplikasi tersebut. Mereka  jadi 

lebih aktif dalam mengisi, mengelola, mencari maupun mengambil 

data kepegawaian yang terkait seperti dalam menangani berbagai 

urusan kepegawaian. (Wawancara pada tanggal 8 Mei 2017) 

 

Dengan peningkatan partisipasi dalam pengisian data dan pencarian 

data kepegawaian dalam aplikasi SIMPEG tersebut, tujuan pembuatan 

aplikasi SIMPEG dapat dikatakan berhasil dan karena itu manajemen 

kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY dapat 

dikatakan efektif. Dengan peningkatan partisipasi tersebut, manajemen 

kepegawaian dapat dilaksanakan dengan lebih baik melalui aplikasi 

SIMPEG, yang menunjukkan semakin terbukanya peluang tata-kelola 

pemerintahan yang lebih baik upaya meningkatkan pelayanan publik. 

 

e. Transparansi 

Praktik manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG di 

BKD Provinsi DIY sebenarnya menunjukkan tata-kelola pemerintahan 

yang lebih baik. Melalui aplikasi SIMPEG, proses manajemen data 

kepegawaian menjadi jauh lebih terbuka atau transparan. Mengenai hal 

ini, Kepala Subbidang SIMPEG menyatakan:  

Melalui aplikasi SIMPEG, manajemen data kepegawaian di BKD 

Provinsi DIY memang menjadi lebih terbuka atau transparan. Para 

pegawai menjadi lebih terbuka atau transparan dalam memberikan 

pelaporan data kepegawaian dan setiap pegawai dapat mengakses 
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data kepegawaian tersebut setiap saat mereka membutuhkannya. 

Berbagai data kepegawaian itu dapat dikelola, dicari, dan diambil 

secara lebih terbuka dengan akses yang lebih mudah. (Wawancara 

pada tanggal 21 April 2017) 

 

Dengan meningkatnya transparansi dalam proses manajemen data 

kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG berarti proses penyelenggaraan 

pelayanan publik di BKD Provinsi DIY menjadi lebih terbuka dan bisa 

diketahui dengan mudah oleh pengguna dan pemangku kepentingan 

yang membutuhkan sewakt-waktu. Dengan demikian, bisa disimpulkan 

bahwa manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG di BKD 

Provinsi DIY dapat dikatakan sudah efektif karena adanya peningkatan 

keterbukaan dari proses penyelenggaran pelayanan publik, peraturan 

dan prosedur pelayanan semakin mudah dipahami oleh para pengguna 

dan pemangku kepentingan yang lain; dan pengguna serta pemangku 

kepentingan yang membutuhkan data kepegawaian itu semakin mudah 

memperoeh informasi yang relevan. 

 

2. Kendala Efektivitas Manajemen Kepegawaian dengan SIMPEG 

Pelaksanaan manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG di 

BKD Provinsi DIY memang sudah dapat dikatakan efektif jika dilihat dari 

beberapa aspek seperti akuntabilitas, efisiensi, responsivitas, partisipasi, 

dan transparansi. Namun, harus diakui bahwa di lapangan tetap ditemukan 

adanya beberapa kendala dalam mengoptimalkan efektivitas manajemen 

kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG, khususnya jika dilihat dari aspek 
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pembaruan data, ketepatan waktu penyerahan data, terbatasnya jumlah 

SDM pengelola data kepegawaian, dan rendahnya konsistensi pegawai 

dalam penyerahan laporan pada periode waktu yang telah ditentukan. 

 

a.  Keterlambatan Pembaruan Data 

Secara umum, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa 

aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY ternyata kurang efektif jika 

dilihat dari aspek pembaruan (up date) data kepegawaian yang sering 

mengalami masalah keterlambatan dari waktu yang ditentukan, yaitu 

tanggal 10 setiap bulan. Mengenai rendahnya tingkat efektivitas ini, 

Kepala Subbidang SIMPEG menyatakan: 

Pelaksanaan manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG 

di BKD Provinsi DIY memang kurang efektif akibat ada kendala, 

yaitu sering terlambat dalam menginput data. Aturannya, mereka 

mengirim laporan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya 

di BKD. Namun, ada saja yang mengirim lebih dari tanggal 10, 

sehingga operator di BKD tidak dapat memperbarui data aktual 

seperti yang ada di SKPD. (Wawancara tanggal 21 April 2017). 

 

Dilihat dari aspek ketepatan waktu, pembaruan input data pegawai 

terkait pengelolaan data pegawai dalam aplikasi SIMPEG di BKD 

Provinsi DIY sering mengalami kendala. Proses pembaruan data yang 

akurat tentu dibutuhkan karena sangat besar terasa dampaknya apabila 

pembaruan data mengalami keterlambatan. Kembali ke awal, tujuan 

digunakannya aplikasi SIMPEG adalah menambah dan meningkatkan 

kinerja pegawai di BKD Provinsi DIY. Peningkatan ini diharapkan 

sejalan dengan kian mudah dan cepatnya kegiatan atau proses terkait 
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manajemen kepegawaian tersebut, yang dapat mempermudah proses 

administrasi di BKD Provinsi DIY. 

Penyebab belum bisa tepat waktunya input data secara kontinyu 

dari waktu ke waktu adalah karena adanya pegawai yang belum bisa 

memberikan laporan kepada Subbidang Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian secara konsisten sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 

Di BKD Provinsi DIY rendahnya efektivitas manajemen kepegawaian 

dengan aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY masif sangat terasa 

akibat adanya perilaku pegawai yang berada di BKD Provinsi DIY itu 

sendiri, yang belum konsisten untuk mengikuti prosedur yang sudah 

ditetapkan perihal penyerahan laporan pegawai. Kurangnya kepatuhan 

pegawai dalam penyerahan data pegawai berdampak bahwa proses 

peremajaan atau pembaruan data ke dalam aplikasi SIMPEG menjadi 

lambat dan kurang sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh 

Subbidang SIMPEG itu sendiri. 

Demikianlah, pada aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY, salah 

satu penyebab efektivitas manajemen kepegawaian kurang maksimal 

karena aplikasi SIMPEG belum dapat menyediakan data kepegawaian 

yang akurat, selalu diperbarui, dan akuntabel. Hal ini karena adanya 

keterlambatan pegawai dalam menginput data. Pengguna di masing-

masing SKPD seharusnya mengirim laporan paling lambat tanggal 10 

setiap bulan di BKD. Namun, seringkali pengguna mengirim laporan 
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itu lebih dari tanggal 10, sehingga operator aplikasi SIMPEG di BKD 

Provinsi DIY tidak dapat memperbarui data aktual seperti yang ada di 

SKPD. Mengenai hal ini, Kepala Subbidang SIMPEG menyatakan: 

Pada level pengguna di masing-masing SKPD, kita memiliki 100 

orang lebih. Mereka umumnya memiliki kapabilitas di bidang IT, 

namun ada juga beberapa orang yang kurang menguasai IT. Hal 

ini diantisipasi dengan memberikan pelatihan dan pendampingan 

tiap tahun. Namun, mereka tetap saja terlambat dalam menginput 

data karena pegawai masing-masing SKPD juga sering terlambat 

dalam menyerahkan pelaporan kepegawaian. (Wawancara tanggal 

21 April 2017). 

 

Keterlambatan itu sudah diantisipasi dengan cara mengurangi nilai 

bagi SKPD, yang nantinya berpengaruh pada pengurangan penilaian 

kinerja pegawai di instansi tersebut dengan dampak pada pengurangan 

tunjangan pegawai di instansi bersangkutan. Ini upaya agar pegawai 

disiplin setiap tanggal 10 melakukan laporan bulanan. 

Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait manajemen 

kepegawaian di BKD Provinsi DIY, aplikasi SIMPEG diharapkan bisa 

membantu membuat segala urusan administrasi kepegawaian menjadi 

lebih efektif. Untuk itu, pengelolaan data para pegawai dalam aplikasi 

SIMPEG harus senantiasa diperbarui secara berkala. Sebagai contoh, 

urusan mutasi pegawai dan pengembangan karir pegawai sangatlah 

penting ditangani dengan data yang diperbarui. Informasi yang masuk 

juga tergantung pada data yang masuk. Oleh karena itu, keterlambatan 

pembaruan data dalam aplikasi SIMPEG akan sangat mempengaruhi 
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rendahnya efektivitas manajemen kepegawaian yang mendasarkan diri 

pada validitas data kepegawaian di dalamnya. 

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa dampak terburuk 

keterlambatan pembaruan data dalam pengelolaan data kepegawaian 

adalah tidak validnya data yang berada di dalam aplikasi SIMPEG di 

BKD Provinsi DIY, yang pada gilirannya sangat mengganggu ketika 

digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan terkait manajemen 

kepegawaian di BKD Provinsi DIY itu sendiri. 

  

b. Rendahnya Validitas Data 

Tuntutan akan penyediaan informasi yang lengkap, valid, selalu 

diperbarui (up to date), dan tentunya akuntabel sangat diharapkan bisa 

menjadi modal pendukung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan dan evaluasi kinerja atau kegiatan yang bersangkutan terkait 

pengelolaan data pegawai. Dengan data yang valid, maka manajemen  

kepegawaian dengan aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY menjadi 

valid dan dapat diandalkan, yang pada akhirnya dapat mendukung dan 

menjadikan proses kegiatan manajemen kepegawaian menjadi jauh 

lebih baik. 

Salah satu tujuan pembaruan data secara berkala dalam aplikasi 

SIMPEG terkait pengelolaan data kepegawaian di BKD Provinsi DIY 

adalah untuk menyediakan informasi kepegawaian yang akurat untuk 

keperluan perencanaan, pengembangan, dan pengendalian pegawai di 
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BKD Provinsi DIY. Selain itu, data yang valid dan andal pada aplikasi 

SIMPEG akan mempermudah pekerjaan dalam bidang kepegawaian, 

terutama dalam pembuatan laporan kepegawaian. Namun, praktiknya 

menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, kegiatan kepegawaian di 

BKD Provinsi DIY menjadi terganggu karena adanya data yang belum 

diperbarui dan akhirnya tidak valid dan tidak bisa diandalkan. Terkait 

hal ini, pegawai Subbidang Kepangkatan BKD Provinsi DIY sebagai 

pengguna aplikasi SIMPEG menyatakan sebagai berikut: 

Kendala yang kami alami adalah rendahnya validitas data dalam 

aplikasi SIMPEG. Hal ini terjadi karena kurangnya pembaruan 

data kepegawaian secara berkala. Mungkin karena pegawai tidak 

melakukan pelaporan berkala dengan baik kepada pegawai bidang 

SIMPEG di BKD. Akibatnya, kami saat ingin mengambil data 

pegawai yang dibutuhkan untuk menangani urusan kepegawaian 

masih terganggu. (Wawancara pada tanggal 21 April 2017)  

 

Dari wawancara dengan pengguna tersebut, aplikasi SIMPEG di 

BKD Provinsi DIY menunjukkan bahwa proses pembaruan data pada 

aplikasi SIMPEG terkait pengelolaan data kepegawaian masih belum 

maksimal, sehingga penanganan urusan kepegawaian di BKD Provinsi 

DIY masih kurang lancar. Dengan adanya masalah ini, manajemen 

kepegawaian di BKD Provinsi DIY menjadi kurang efektif.  

Dalam kenyataan proses pengelolaan data pegawai dalam aplikasi 

SIMPEG di BKD Provinsi DIY mengalami kendala, terutama terkait 

dengan kurang validnya data. Terkait hal ini, pegawai Subbidang 

Mutasi Jabatan BKD Provinsi DIY menyatakan: 
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Masalah yang masih sering dialami adalah data yang dimasukkan 

ke dalam aplikasi SIMPEG kurang valid karena data pegawai itu 

kan hampir setiap hari mengalami perubahan. Tanpa pembaruan 

berkala, data yang tersimpan dalam aplikasi SIMPEG jadi kurang 

valid. Selain itu, data itu juga tidak siap cetak. (Wawancara pada 

tanggal 3 Mei 2017). 

 

Wawancara tersebut menunjukkan bahwa kurangnya efektivitas 

manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi 

DIY adalah kurang validnya data akibat rendahnya ketepatan waktu 

dalam proses memperbarui data para pegawai.  

 

c. Terbatasnya Jumlah SDM 

Pembaruan data pegawai di BKD Provinsi DIY juga mengalami 

kendala karena masih kurangnya jumlah SDM yang menduduki posisi 

pengelola data. Idealnya, pengelola data dalam aplikasi SIMPEG di 

BKD Provinsi DIY berjumlah empat orang, tetapi pada kenyataannya 

saat ini hanya dua orang dengan tugas sebagai pengelola data terkait 

pengelolaan data pegawai dalam aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi 

DIY. Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengadaan .Pegawai BKD 

Provinsi DIY menyatakan: 

Secara umum manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG 

sudah efektif. Namun, jumlah yang menduduki posisi pengelola 

data kepegawaian di bidang SIMPEG di BKD Provinsi DIY saat 

ini masih belum ideal dan hal ini cukup mempengaruhi kinerja 

pengelolaan data kepegawaian yang dilakukan oleh pegawai yang 

menduduki sebagai pengelola data. (Wawancara pada tanggal 3 

Mei 2017) 
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Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya saat ini 

proses manajemen data kepegawaian memang sudah relatif efektif jika 

dilihat dari pencapaian tujuan pelaksanaan manajemen kepegawaian, 

terkhusus dalam pengelolaan data kepegawaian. Hal ini dapat dilihat 

dari para pegawai yang tetap mampu menyelesaikan apa yang menjadi 

tugas dan fungsinya di sub-bidang yang menangani pengelolaan data 

kepegawaian pada aplikasi SIMPEG. Namun, efektivitas manajemen 

kepegawaian tersebut tidak optimal karena masih ada tugas pokok dan 

fungsi yang belum dapat dilaksanakan akibat terbatasnya jumlah SDM 

pada aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY. 

Memang, harus diakui bahwa sebagian dari pegawai di Subbidang 

SIMPEG di BKD Provinsi DIY sudah cukup mampu menyelesaikan 

tugas pokok dan fungsinya pada aplikasi SIMPEG terkait pengelolaan 

data kepegawaian. Namun, harus diakui pula bahwa seiring dengan 

semakin banyaknya permasalahan dalam manajemen kepegawaian di 

BKD Provinsi DIY, alangkah lebih baik apabila Subbidang SIMPEG 

juga berusaha memenuhi kebutuhan jumlah pegawai sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan. Pemenuhan atau terpenuhinya jumlah 

pegawai yang ideal dalam proses pengelolaan data kepegawaian yang 

dilakukan oleh pegawai yang menduduki sebagai pengelola data akan 

berdampak pada peningkatan kelancaran proses administrasi sekaligus 

manajemen kepegawaian, terkhusus pengelolaan data kepegawaian. 
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Dengan peningkatan jumlah SDM pada aplikasi SIMPEG, diharapkan 

efektivitas manajemen kepegawaian dengan aplikasi SIMPEG di BKD 

Provinsi DIY akan menjadi lebih maksimal, yang akan bermuara pada 

peningkatan kinerja tata-kelola pemerintahan pada subbidang tersebut, 

khususnya terkait pengelolaan data pegawai.  

Apabila dikaji secara lebih mendalam, masalah kurangnya jumlah 

SDM dalam aplikasi SIMPEG pada dasarnya bukan hanya perkara 

jumlah, melainkan berkaitan pula dengan beban kerja. Mengenai hal 

ini, Operator SIMPEG menyatakan:  

Selain jumlah SDM kurang, operator masing-masing SKPD tidak 

hanya bertugas untuk membuat laporan kepegawaian, tetapi juga 

menangani berbagai urusan kepegawaian instansi masing-masing. 

Pada setiap SKPD, ada sekitar 100 pegawai. Setiap operator juga 

menangani berbagai jenis kegiatan yang berkaitan dengan urusan 

kepegawaian lain. Jadinya, beban kerja mereka menjadi semakin 

berat sehingga laporan yang diberikan ke BKD agak tertunda. 

(Wawancara pada tanggal 8 Mei 2017)  

 

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa masalah tersebut tidak 

hanya terjadi karena beratnya beban, tetapi juga ada sebagian pegawai 

menunda-nunda pelaporan, sehingga pembaruan data kepegawaian 

dalam aplikasi SIMPEG di BKD Provinsi DIY tertunda. Solusinya 

adalah menambah operator di Subbidang SIMPEG di BKD Provinsi 

DIY, memberikan pelatihan internal, memberikan pendampingan bagi 

operator di masing-masing SKPD, memanfaatkan mahasiswa yang 

magang, menerapkan mekanisme penghargaan dan hukuman (reward 
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and punishment) bagi pegawai yang masih terlambat mengumpulkan 

laporan, walau efeknya masih belum terasa optimal hingga sekarang. 

Dari penjelasan tersebut, diketahui bahwa SDM yang menjabat 

posisi sebagai pengelola data kepegawaian di BKD Provinsi DIY saat 

ini masih belum dikatakan ideal karena jumlah pegawai yang menjadi 

pengelola data kepegawaian hanya dua orang. Idealnya, pegawai yang 

menjadi pengelola data kepegawaian dalam aplikasi SIMPEG adalah 

empat orang. Pada akhirnya, dari sisi SDM, manajemen kepegawaian 

memang sudah cukup efektif, tetapi jumlah pegawai tetap perlu segera 

ditambah agar efektivitas manajemen kepegawaian dengan aplikasi 

SIMPEG menjadi lebih maksimal. 

 

Dari pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

manajemen kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG memang dapat tercapai, 

khususnya jika dilihat dari peningkatan akuntabilitas, efisiensi, responsivitas, 

partisipasi, dan transparansi dalam pengelolaan data kepegawaian di BKD 

Provinsi DIY. Akan tetapi, harus diakui pula bahwa pelaksanaan manajemen 

kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG mengalami kendala yang belum dapat 

diatasi dengan mudah hingga saat ini, yaitu: keterlambatan pembaruan data, 

rendahnya validitas data dan terbatasnya jumlah SDM yang menjadi pengelola 

data kepegawaian di BKD Provinsi DIY. 

 


