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Perubahan dengan judul ” Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Dengan Sistem Informasi Yang Terintegrasi Di Kabupaten Penajam Paser Utara” yang

merupakan inovasi proyek perubahan Badan Kepegawaian Dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur

dapat selesai dengan baik dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Penggunaan sistem informasi atau aplikasi dalam pelayanan administrasi

kepegawaian, hanya digunakan oleh internal BKPSDM, hal ini sudah tidak sejalan lagi

dengan tuntutan reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam proyek perubahan ini Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur akan

menerapkan sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkup daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara.
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4. Bapak-bapak Widyaiswara pada Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia
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pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun

2022.

5. Para Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XXIV Tahun

2022, yang telah mengisi hari-hari selama pelaksanaan PKN dengan serius namun

penuh kekeluargan dan kebahagian;

6. Seluruh pejabat eselon III dan IV serta staf BKPSDM Kabupaten Penajam Paser

Utara Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan dukungan dan kerja

samanya hingga selesainya penyusunan Rancangan Proyek Perubahan ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Proposal Rancangan Proyek

Perubahan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang

bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan Rancangan Proyek

Perubahan ini. Akhirnya di harapkan semoga Rancangan Proyek Perubahan ini dapat

memberikan pedoman pelaksanaan Proyek Perubahan kami..
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PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI 

KEPEGAWAIAN DENGAN SISTEM INFORMASI YANG 

TERINTEGRASIDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

SIMPEG  adalah   sebuah   apikasi  pelayanan administrasi kepegawaian berbasis 

Web. Penggunaannya dengan cara mengakses alamat website yang sudah 

ditetapkan. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengguna, dapat dengan mudah 

mengakses informasi tentang data kepegawaiannya. Website ini dapat diakses 

setiap saat, kapanpun dan dimanapun secara online melalui berbagai perangkat 

yang terkoneksi dengan jaringan internet seperti Komputer, Laptop, Gadget baik 

berupa tablet, maupun smartphone, diakses oleh siapa saja yang berkepentingan 

sebagaimana penerapannya yang sudah ada dan berjalan

Namun layanan  SIMPEG ini masih belum optimal karena bersifat terbatas dan 

hanya digunakan oleh internal BKPSDM (private), sebagai media peremajaan data 

dan penyajian informasi kepegawaian. Belum adanya proses administrasi 

kepegawaian secara digital yang dilakukan oleh pemanfaat layanan, yakni ASN dan 

Perangkat Daerah lain.  Hal ini mengakibatkan sering terjadinya interaksi tatap 

muka dalam proses layanan kepegawaian. 

Proses pemberkasan dalam setiap usulan administrasi kepegawaian, masih 

menggunakan metode manual, yaitu membawa fotocopy dokumen yang telah 

disahkan/dilegalisir, hal ini berdampak kepada pemborosan penggunaan kertas, 

jumlah personil yang terlibat lebih banyak dan waktu penyelesaian yang lebih lama;

Dibutuhkan inovasi baik secara standar 

operasional dan prosedur maupun secara 

elektonik untuk mewujudkan peningkatan 

layanan kepegawaian di Kabupaten Kabupaten 

Penajam Paser Utara. Wujud inovasi dimaksud 

dengan cara melibatkan perangkat daerah atau 

unit sebagai pengguna aplikasi yang 

terintegrasi antara database SIMPEG dengan 

SIASN BKN, sehingga diharapkan berkurangnya 

pelayanan secara tatap muka, 

paperless,ketepatan data informasi, efesiensi 

anggaran dan efektifitas dalam penyelesaian 

administrasi kepegawaian,sehingga kedepan 

untuk semua  proses pelayanan admnistrasi 

kepegawaian sudah terintegrasi. 



LATAR 
BELAKANG
Pemerintah dalam menghadapi tantangan

dan dinamika organisasi dituntut untuk

mampu berkembang dalam menghadapi

dinamika organisasi yang semakin kompetitif.

Tuntutan pelayanan yang berbasis inovasi

sangat penting dalam melakukan berbagai

bentuk perubahan atas berbagai kemajuan

dalam penggunaan IT (Information

Technology) dalam menjalankan tugas pokok

dan fungsinya.

Acuan dasar bagi instansi pemerintah di

dalam menerapkan inovasi ini tertuang dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab XXI

Pasal 386 disebutkan bahwa inovasi

pemerintahan daerah adalah semua bentuk

pembaharuan dalam menyelenggarakan

urusan pemerintahan daerah. Pembaharuan

ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola

pemerintahan daerah termasuk peran

pemerintah untuk menjalankan pemerintahan

daerah, melaksanakan pembangunan dan

pelayanan publik.

Undang-undang ini kemudian diperkuat oleh

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pengembangan Dabatase Pegawai Negeri

Sipil, menyebutkan dalam Lampiran

Pendahuan bagian Ketentuan Umum bahwa;

“untuk mendukung pelaksanaan manajemen

kepegawaian nasional diperlukan sistem

informasi manajemen kepegawaian nasional

yang terintegrasi dengan menerapkan satu

database pegawai negeri sipil dengan

standarisasi data baik dalam format maupun

penggunaan klasifikasi baku data tabel

referensi. Dengan tersedianya satu sistem

manajemen informasi kepegawaian, akan

meningkatkan efisiensi, efektivitas,

transparansi dan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan manajemen kepegawaian

nasional”.

Salah satu wujud nyata usaha pemerintah

dalam mereformasi birokrasi pemerintahan

dalam hal sumber daya manusia aparatur,

dengan dikeluarkannya Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (ASN), yang menetapkan aparatur

sipil negara sebagai profesi yang memiliki

kewajiban mengelola dan mengembangkan

dirinya dan wajib mempertanggung jawabkan

kinerjanya dan menerapkan prinsip merit

dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil

negara sehingga mampu menjadi Sumber

Daya Manusia yang adaptif, professional,

kompetitif dan berwawasan global.

Dalam usaha memberikan arah dan pedoman

yang jelas kepada instansi dalam menata

sumber daya aparatur yang efisien, efektif dan

kompetitif, pemerintah telah mengeluarkan

produk hukum tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017,

yang diubah kedalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka

pemerintah menerbitkan regulasi petunjuk

teknis administrasi kepegawaian, diantaranya

Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor

24 Tahun 2017, tentang tata cara pemberian

cuti Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Badan

Kepegawaian nomor 5 Tahun 2019, tentang

tata cara pelaksanaan mutasi.



Sedangkan peraturan yang turut mendukung

terwujudnya reformasi birokrasi administrasi

kepegawaian, yakni terbitnya Peraturan

Presiden nomor 95 Tahun 2018, tentang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan

Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019,

tentang Satu Data Indonesia

Pelayanan kepegawaian dilingkup Pemerintah

Kabupaten Penajam Paser Utara, Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Penajam Paser

Utara, sebagaimana tugas dan fungsinya telah

menggunakan Sistem Informasi Manajemen

Kepegawaian berbasis Web (SIMPEG).

SIMPEG adalah sebuah apikasi pelayanan

administrasi kepegawaian berbasis Web.

Penggunaannya dengan cara mengakses

alamat website yang sudah ditetapkan.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai

pengguna, dapat dengan mudah mengakses

informasi tentang data kepegawaiannya.

Website ini dapat diakses setiap saat,

kapanpun dan dimanapun secara online

melalui berbagai perangkat yang terkoneksi

dengan jaringan internet seperti Komputer,

Laptop, Gadget baik berupa tablet, maupun

smartphone, diakses oleh siapa saja yang

berkepentingan sebagaimana penerapannya

yang sudah ada dan berjalan

Namun layanan SIMPEG ini masih belum

optimal karena bersifat terbatas dan hanya

digunakan oleh internal BKPSDM (private),

sebagai media peremajaan data dan

penyajian informasi kepegawaian. Belum

adanya proses administrasi kepegawaian

secara digital yang dilakukan oleh pemanfaat

layanan, yakni ASN dan Perangkat Daerah

lain. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya

interaksi tatap muka dalam proses layanan

kepegawaian.

Proses pemberkasan dalam setiap usulan

administrasi kepegawaian, masih

menggunakan metode manual, yaitu

membawa fotocopy dokumen yang telah

disahkan/dilegalisir, hal ini berdampak kepada

pemborosan penggunaan kertas, jumlah

personil yang terlibat lebih banyak dan waktu

penyelesaian yang lebih lama;

Dan setiap usulan administrasi harus melakukan

penyerahan dokumen secara langsung dengan

surat pengantar. Hal ini dapat beresiko

hilang/tercecer nya dokumen dan terjadinya

komunikasi transaksional;

Metode pelayanan seperti tersebut sudah sangat

tidak efektif dan tidak sejalan dengan semangat

reformasi birokrasi, sehingga di butuhkan langkah

kreatif dalam meningkatkan layanan

kepegawaian dengan cara mengoptimalkan daya

kerja dari sistem aplikasi pelayanan informasi

yang sudah ada.

Sesuai uraian diatas, dibutuhkan inovasi baik

secara standar operasional dan prosedur maupun

secara elektonik untuk mewujudkan peningkatan

layanan kepegawaian di Kabupaten Kabupaten

Penajam Paser Utara. Wujud inovasi dimaksud

dengan cara melibatkan perangkat daerah atau

unit sebagai pengguna aplikasi yang terintegrasi

antara database SIMPEG dengan SIASN BKN,

sehingga diharapkan berkurangnya pelayanan

secara tatap muka, ketepatan data informasi,

efesiensi anggaran dan efektifitas dalam

penyelesaian administrasi kepegawaian



Di Kabupaten Penajam Paser Utara untuk jumlah PNS adalah sebanyak 3645 orang dan PPPK

sebanyak 233 yang tersebar di beberapa perangkat daerah. Adapun perangkat daerah yang ada di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah sebagaimana tabel

No OPD
1 Sekretariat Daerah

2 Sekretariat DPRD

3 Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

5 Badan Keuangan Dan Aset Daerah

6 Badan Pendapatan Daerah

7 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9 Inspektorat Daerah

10 Rumah Sakit Umum Daerah

11 Satuan Polisi Pamong Praja

12 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

13 Dinas Kesehatan

14 Dinas Perhubungan

15 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

16 Dinas Komunikasi dan Informatika

17 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

18 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

19 Dinas Sosial

20 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

21 Dinas Pertanian

22 Dinas Perikanan

23 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

24 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

25 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

26 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

27 Dinas Lingkungan Hidup

28 Dinas Perpustakaan dan Arsip

29 Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

30
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana

31 Dinas Ketahanan Pangan

32
Kecamatan Penajam

19 kelurahan

33
Kecamatan Sepaku

4 Kelurahan

34 Kecamatan Babulu

35
Kecamatan Waru

1 Kelurahan



1. Nama Gagasan Proyek Perubahan

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 

DENGAN SISTEM INFORMASI YANG TERINTEGRASIDI KABUPATEN PENAJAM 

PASER UTARA

2. Deskripsi Proyek Perubahan

Setiap usulan pelayanan administrasi kepegawaian di Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)

Kabupaten Penajam Paser Utara yang masih menggunakan cara manual

yakni harus melakukan penyerahan dokumen secara langsung dengan surat

pengantar. Hal ini dapat beresiko hilang/tercecer nya dokumen dan rawan

terjadinya komunikasi transaksional..

Adapun penggunaan sistem informasi atau aplikasi dalam

pelayanan administrasi kepegawaian, hanya digunakan oleh internal

BKPSDM, hal ini sudah tidak sejalan lagi dengan tuntutan reformasi birokrasi

dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Terlebih di saat pandemi covid-19, yang sedikit banyaknya

memberikan dampak kepada seluruh pihak khususnya pelayanan

kepegawaian. Instansi Pemerintah harus bisa melakukan inovasi dalam

pemberian layanan publik, dan beralih dari tatanan kebiasaan konvensional

menjadi digital. Karena dengan memperkuat birokrasi digital akan

mempercepat pelayanan public.

Sesuai uraian diatas, maka dibutuhkan sebuah inovasi secara regulasi

maupun elektronik untuk mewujudkan peningkatan layanan kepegawaian di

Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara. Wujud inovasi tersebut

diharapkan menjadi sebuah terobosan jenis pelayanan yang terbaik, sebagai

suatu gagasan atau ide kreatif yang orisinal dalam mengadaptasi dan

memodifikasi penggunaan informasi teknologi yang mutakhir secara

digital terintegrasi. Prinsipnya bahwa pemanfaatan sistem informasi

dimaksud, adalah menciptakan optimalisasi melalu peningkatan kualitas

pelayanan administrasi kepegawaian dengan cara melakukan inovasi metode

pelayanan dan pengelolaan sistem aplikasi yang semula private access

menjadi shared access.

Nama Gagasan Proyek Perubahan

& Deskripsi



Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

melalui Pelaksanaan Manajemen Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan

Norma, Standar,Prosedur dan Kriteria (NSPK). Berdasarkan hasil Penilaian Indeks

Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten

Penajam Paser Utara mendapatkan Nilai Indeks 45 (empat puluh lima) dengan

Kategori C,

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Penajam

Paser Utara pada tahun 2022 ini berkomitmen untuk mengupayakan

peningkatan Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka mengupayakan

pelaksanaan NSPK Manajemen ASN, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser

Utara melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk

mendapatkan pendampingan atau pembimbingan dalam Implementasi

Manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK berdasarkan peran, tugas, dan

kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga.

Salah satu hal pokok yang menjadi fokus perhatian Pemerintah

Kabupaten Penajam dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Implementasi

NSPK Manajemen ASN adalah dengan berupaya meningkatkan kualitas

pelayanan kepada Pegawai ASN khususnya pelayanan-pelayanan yang bersifat

administratif dan menunjang peningkatan kinerja, pengembangan karier serta

kesejahteraan pegawai.

Nama Gagasan Proyek Perubahan

& Deskripsi



AREA DAN 
FOKUS
PERUBAHAN
1. Area Proyek Perubahan

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi No 25 tahun 2020 tentang

road map reformasi birokrasi 2020-2024 yang

menjadi tindak lanjut dari Perpres 81 tahun 2010

tentang grand design reformasi birokrasi 2010-

2025. Bahwa terdapat delapan area perubahan,

diantaranya adalah :

1. Mindset dan Cultural Set Aparatur. Prilaku

negatif birokrat telah memberi kesan negatif.

Kesan lambat, berbelit-belit, tidak inovatif,

tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan

lainnya telah menjadi handycap. Untuk itu

perubahan mental aparatur harus didorong

agar tercipta budaya kerja positif yang

kondusif bagi terciptanya birokrasi yang

bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien

serta mampu memberikan pelayanan yang

berkualitas.

2. Penguatan Pengawasan. Lemahnya sistem

pengawasan menimbulkan banyaknya

penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

Kelemahan pengawasan yang kronis telah

merubah menjadi sebuah kebiasaan negatif

tersebut menjadi budaya. Karena itu

perubahan atau penguatan sistem

pengawasan sangat diperlukan.

3. Akuntabilitas Kinerja. Kemampuan

Pemerintah dalam menunjukkan kinerja

yang mampu menghasilkan outcome (hasil

yang bermanfaat) bagi masyarakat masih

sering dipertanyakan, untuk itu penguatan

penerapan akuntabilitas kinerja akan

mendorong birokrasi berkinerja lebih

akuntabel dan transparan. Sehingga

penilaian kinerja dan prestasi kerja akan

lebih dapat dipertanggungjawabkan



4. Kelembagaan (Penataan dan Penguatan

Organisasi). Struktur organisasi yang terlalu

gemuk dan panjangnya rentang kendali,

menyebabkan birokrasi yang berbelit,

pelayanan dan pengambilan keputusan

yang lambat, serta timbulnya budaya

feodal aparatur. Karena itu, perubahan

pada sistem kelembagaan akan mendorong

efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses

pelayanan dan pengambilan keputusan

dalam birokrasi.

5. Penataan Tata Laksana. Kejelasan proses

bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi

pemerintah juga sering menjadi kendala.

Seringkali proses pelayanan berjalan tanpa

kepastian, karena belum terbentuknya

sistem tatalaksana yang baik. Perubahan

sistem tatalaksana sangat diperlukan dalam

rangka mendorong efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah

mental dan cara berfikir aparatur.

6. Penataan SDM Aparatur. Manajemen SDM

yang baik sejak dari perencanaan pegawai,

pengadaan, hingga pemberhentian akan

berpotensi menghasilkan SDM yang tidak

kompeten. Hal ini tentunya berpengaruh

pada kualitas penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan. Untuk itu,

perubahan pengelolaan SDM harus

dilakukan untuk memperoleh SDM yang

profesional.

7. Peraturan Perundang-undangan. Tumpang

tindih peraturan perundang-undangan dan

disharmoni, sering dimanfaatkan oleh

aparatur untuk kepentingan pribadi yang

dapat merugikan negara. Untuk

menghindari hal tersebut,

perubahan/penguatan terhadap sistem

peraturan perundang-undangan yang lebih

efektif sangatlah dibutuhkan demi

kepentingan masyarakat.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penerapan manajemen pelayanan publik

saat ini belum sepenuhnya mampu

mendorong peningkatan kualitas

pelayanan, yang lebih cepat, murah,

berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas,

dan terjangkau. Penguatan manajemen

pelayanan publik menjadi krusial, sehingga

diharapkan mampu mendorong

peningkatan profesionalisme penyedia

pelayanan serta peningkatan kualitas

pelayanan.

Berdasarkan hal tersebut diatas area perubahan

yang kami ambil adalah area perubahan

Penataan SDM Aparatur, yaitu BKPSDM

Kabupaten Penajam Paser Utara akan

melakukan peningkatan kualitas pelayanan

administrasi kepegawaian melalui Sistem

Informasi terintegrasi, adalah perubahan

metode pelayanan administrasi kepegawaian

yang semula tatap muka (luring) menjadi

online (daring), dengan menggunakan Sistem

Informasi yang terintegrasi antara SIMPEG

BKPSDM dan SIASN BKN, serta dapat

digunakan oleh semua ASN dan perangkat

daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Penajam Paser Utara

2. Fokus Proyek Perubahan

Fokus Proyek perubahan ini adalah

pengintegrasian “SIMPEG BKPSDM dan SIASN

BKN” yang merupakan Inovasi Pengembangan

Sumber Daya Manusia dimana yang akan

menjadi obyek kebijakan merupakan ASN

Kabupaten Penajam Paser Utara.



Tujuan Proyek Perubahan “PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI

KEPEGAWAIAN DENGAN SISTEM INFORMASI

YANG TERINTEGRASI DI KABUPATEN

PENAJAM PASER UTARA” yaitu :

1. Tujuan Jangka Pendek ( 2 bulan )
a) Terbitnya Regulasi Daerah dan Standar

Operasional Prosedur (SOP) pelayanan

Administrasi Kepegawaian tentang

pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian

berbasis elektronik dengan Sistem

Informasi Terintegrasi dalam bentuk

Peraturan Bupati atau Sura Edaran Bupati;

b) Tersedianya pedoman aplikasi secara

digital, sebagai panduan penggunaan

aplikasi pelayanan administrasi

kepegawaian terintegrasi;

c) Tersedianya Unit Kerja/OPD dalam

penerapan regulasi dan implementas

aplikasi.

2. Tujuan Jangka Menengah ( 1 –2 tahun )

a) Terlaksanya standar pelayanan

administrasi kepegawaian berbasis

elektronik antara lain layanan administrasi

E-KGB, E-Cuti, dan E-Mutasi ASN dalam 1

(satu) Instansi.

b) Monitoring dan evaluasi pelayanan

administrasi kepegawaian berbasis

elektronik.

3. Tujuan Jangka Panjang ( 2 – 3 tahun )
 Meningkatnya kualitas standar pelayanan

administrasi kepegawaian berbasis elektronik

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Penajam Paser Utara.

1. Manfaat internal :

• Meningkatkan layanan kepada ASN;

• Meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pelayanan administrasi

kepegawaian;

• Meningkatkan efektivitas dan

eifisiensi kinerja;

• Transformasi Digital;

• Database kepegawaian terintegrasi

dengan BKN.

2. Manfaat eksternal :

• Memberikan kemudahan bagi ASN

untuk memperoleh pelayanan

kepegawaian serta

Pengusulan/pemberkasan dapat

dilakukan dimana saja;

• Mempersingkat proses birokrasi

dengan pemangkasan bisnis proses;

• Meningkatkan efektivitas,

pengawasan dan pengendalian

Norma, Stándar, Prosedur dan

Kriteria Manajemen ASN

• Transformasi Digital;

• Smart Digital;.

Manfaat dari proyek perubahan dibagi 

menjadi manfaat internal dan manfaat 

eksternal, yaitu manfaat yang dapat 

memberikan nilai tambah dan dirasakan 

oleh instansi unit kerja maupun

stakeholder.

TUJUAN DAN MANFAAT 

PROYEK PERUBAHAN

TUJUAN PROYEK

PERUBAHAN
MANFAATPROYEK

PERUBAHAN



Output dan Outcome merupakan keluaran produk inovasi yang terdapat dalam proyek

perubahan beserta benefit yang hendak dicapai dalam pelaksanaan implementasi proyek

perubahan, output kunci yang akan dicapai pada proyek perubahan ini dapat dijelaskan

sebagai berikut :

OUTPUT DAN OUTCOME PROYEK PERUBAHAN

OUTPUT KUNCI

OUTPUT

1. Konsultasi dengan Mentor Proyek Perubahan

2. Rapat koordinasi dengan stakeholder internal BKPSDM

3. Pembentukan Tim Agile Proyek Perubahan

4. Rapat Koordinasi dengan stakeholder external (Developer Aplikasi dan

BKN)

5. Menyusun Regulasi Daerah dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

pelayanan Administrasi Kepegawaian tentang Peningkatan Pelayanan

Kepegawaian dengan Sistem Informasi Terintegrasi dalam bentuk

Peraturan Bupati atau Surat Edaran Bupati;

6. Tersedianya pedoman aplikasi secara digital, sebagai panduan

penggunaan aplikasi pelayanan administrasi kepegawaian;

7. Tersedianya Unit Kerja/OPD dalam penerapan regulasi dan

implementasi Sistem Informasi Terintegrasi

8. Monitoring dan evaluasi.

OUTCOME

1. Terwujudnya perubahan metode pelayanan administrasi kepegawaian

yang semula tatap muka (luring) menjadi online (daring)

2. Terbangunnya Sistem Informasi yang terintegrasi antara SIMPEG

BKPSDM dan SIASN BKN, serta dapat digunakan oleh semua ASN

dan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam

Paser Utara.



RANCANGAN PROYEK 

PERUBAHAN

A. Milestone Proyek Perubahan 
Milestone dalam sebuah proyek perubahan merupakan tonggak penting yang
mempengaruhi aktivitas proyek. Milestone merupakan roadmap atau langkah tahapan
menuju kondisi yang diinginkan tercapai.





Dalam upaya implementasi proyek perubahan disusun organisasi 
pelaksana proyek kegiatan yang meliputi pejabat dan staf fungsional 

umum, sebagaimana pada gambar berikut :

B. TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN

Tata Kelola Proyek Perubahan

Mentor :
Ir. H. Hamdam

Project 

TIM 3 :
Regulasi

TIM 2 :
Penyusuna

n Materi

TIM 1 :
Pembangunan 

Komitmen 
dan dukungan

TIM 5 :
IT

TIM6 :
Monev

TIM 4 :
Pedoman

Coach:
Drs. Anang Triono, MM

1. Mentor (plt Bupati)
mempunyai tugas dan tanggungjawab :

• Memberikan arahan, bimbingan dan
persetujuan atas kegiatan proyek
perubahan;

• Memberikan dukungan secara
berkelanjutan selama pelaksanaan
kegiatan;

• Membantu menyelesaikan kendala
atau hambatan;

• Memberikan saran dan masukan
selama pelaksanaan kegiatan

2. Coach (Widyaiswara Utama) Drs.
Anang Triono, M.M,
mempunyai tugas dan tanggung jawab :
• Melakukan bimbingan dan

pengarahan terhadap menyusun
proposal dan pelaksanaan proyek
perubahan

• Memberikan saran dan masukan
selama pelaksanaan kegiatan;

• Melakukan intervensi bila peserta
mengalami permasalahan;

• Melakukan monitoring secara
regular terhadap pelaksanaan
proyek perubahan

• Mengevaluasi hasil pelaksanaan
kegiatan.



3. Project Leader (KHAIRUDIN, S.S)
mempunyai tugas dan tanggungjawab :
• Merencanakan, menyiapkan dan

melaksanakan proyek perubahan
• Melakukan tahapan pelaksanaan

proyek perubahan sesuai dengan
target waktu dan arah yang telah di
tetapkan;

• Secara aktif melakukan diskusi,
konsultasi dan melaporkan progres
kegiatan kepada Coach dan mentor;

• Menggerakkan seluruh stakeholder
dalam mendukung keseluruhan
tahapan;

• Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan proyek perubahan

• Menyusun Rancangan dan Laporan
Pelaksanaan Proyek Perubahan.

4. Tim 1 Pembangunan Komitmen dan
Dukungan
mempunyai tugas dan tanggungjawab :
• mempersiapkan rapat pembangunan

komitmen dan dukungan dari
stakeholder internal dan eksternal

• melakukan advokasi untuk
memperoleh dukungan stakeholder
eksternal dalam implementasi proyek
perubahan

• mempersiapkan seluruh kegiatan
proyek perubahan

5. Tim 2 Layanan koordinasi
mempunyai tugas dan tanggungjawab :
• Berkoordinasi dengan bagian dan

bidang terkait
• Menyiapkan sarana dan prasarana

termasuk rencana kebutuhan tenaga
• Memantau dan mengarahkan kegiatan

6. Tim 3 regulasi
mempunyai tugas dan tanggungjawab :
• Menyusun dan mengumpulkan data

peraturan perundang-undangan
• Menyusun reluasi legitimasi.

7. Tim 4 Penyusunan materi pedoman
mempunyai tugas dan tanggungjawab :

• koordinasi dengan bidang dan bagian
terkait dalam pembuatan materi
pedoman

• Membuat pedoman
• berkoordinasi dengan tim yang lain

8. Tim 5 IT mempunyai tugas dan
tanggungjawab :

• melakukan pengintegrasian aplikasi
• melaksanakan koordinasi dengan tim

IT bila ada permasalahan
• Melaksanakan sosialisasi kepada

masyarakat melalui media
konvensional maupun media elektronik

9. Tim 6 Monitoring dan Evaluasi,
mempunyai tugas dan tanggungjawab :
• melakukan monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan kegiatan
implementasi proyek perubahan

• melaksanakan rapat monitoring dan
evaluasi untuk memperoleh
perkembangan dan hambatan
pelaksanaan proyek perubahan

• laporan dan rekomendasi kepada
Project leader terhadap penerapan
proyek perubahan



a) Identifikasi Stakeholder
Stakeholder didefinisikan sebagai
“perorangan maupun kelompok-kelompok
yang terkait, baik berasal dari dalam
maupun dari luar organisasi yang
berpengaruh maupun terpengaruh oleh
tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan
sebuah Tim”.

Identifikasi Stakeholder :
Stakeholder Internal terdiri dari
Sekretaris BKPSDM, Kabid Pengadaan ,
Pemberhentian, Informasi Dan
Kompetensi, Kabid Mutasi, Promosi Dan
Penilaian Kinerja, Kasubid, Kasubag , Staf
BKPSDM

Stakeholder Eksternal terdiri dari : Bupati
PPU, Sekretaris Daerah, Kabag Hukum
Setda, OPD Penajam Paser Utara, ASN

b) Identifikasi Peran Stakeholder

Dalam organisasi publik, sangat penting
untuk mengetahui siapa stakeholder yang
memiliki kepentingan dan pengaruh
terhadap program yang dimiliki oleh
organisasi. Untuk itu perlu dikenali jenis
stakeholder sebagai berikut :

Jenis Stakeholder :
Stakeholder Primer , Stakeholders yang
langsung dipengaruhi oleh program
yang dijalankan oleh organisasi publik
tertentu. Pengaruh disini dapat bersifat
positif maupun negatif. Terdiri dari
Sekretaris BKPSDM, Kabid Pengadaan ,
Pemberhentian, Informasi Dan
Kompetensi, Kabid Mutasi, Promosi
Dan Penilaian Kinerja, Kasubid, Kasubag
Staf BKPSDM

STAKEHOLDER SEKUNDER
Stakeholders yang tidak langsung
dipengaruhi oleh program yang
dijalankan oleh organisasi publik
tertentu. Pengaruh disini dapat bersifat
positif maupun negatif. Terdiri dari
Kabag Hukum Setda, OPD Penajam
Paser Utara, ASN

STAKEHOLDER UTAMA
Stakeholders yang memiliki
pengaruh/kewenangan legal dalam hal
pengambilan keputusan terhadap
program yang dijalankan oleh
organisasi publik tersebut, yakniBupati
PPU, Sekretaris Daerah

C. IDENTIFIKASI DAN ANALISIS  

STAKEHOLDER

c. Indikator Penilaian Stakeholder 



d)  Matrik Kekuatan Pengaruh , Keterlibatan  
&  Kepentingan Stakholder



Kategori peringkat dan
strategi kerjasama dengan

stakeholder berdasarkan
pengaruh/minat/ kepentingannya

dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

 Apathetics (Low power, less interested people) nilai 3
– 5,25 simbul (- -) : Kelompok yang memiliki
pengaruh kecil dan kepentingannya rendah
(monitor terus golongan ini, tapi jangan sampai
membuat bosan dengan komunikasi anda yang
berlebihan

 Latens (High Power, less interested people) nilai 5,26
– 7,51 simbul (+ -) : Kelompok yang memiliki
pengaruh besar tetapi kepentingannya
rendah(cukup bekerja dg mereka agar tetap puas,
tapi tidak perlu terlalu banyak sehingga mereka
malah bosan dengan pesan kita)

 Defender (Low power, High interested
people) nilai 7,52 - 9,77 simbul (- +) :
Kelompok yang memiliki pengaruh
kecil tetapi kepentingannya
tinggi(pertahankan agar orang yg masuk
golongan ini tetap dijaga mendapatkan
informasi, dan usahakan bicara dg
mereka untuk memastikan tidak ada
masalah

 Promoters (High Power, High Interested
people) 9,78 – 12,00 simbul (+ +) :
Kelompok yang memiliki pengaruh
besar dan kepentingannya
tinggi(harus melibatkan orang orang
tersebut karena memiliki pengaruh
besar).

e) Mapping Pengaruh dan Kepentingan Stakeholder

Defender
• Sekretaris BKPSDM
• Kabid Pengadaan, Pemberhentian, 

Informasi dan Kompetensi
• Kabid Mutasi, Promosi dan Penilaian

Kerja
• Kasubid
• Kasubag
• Kabag Hukum Setda

Apathetic

• Staff BKPSDM

Latens

• OPD Penajam Paser Utara
• ASN

Promoters

• Bupati PPU

• SEKDA

( + )

Pengaruh

( - )

Kepentingan

Promoters :

influence besar, interest besar, memiliki

kepentingan besar terhadap upaya dan juga

kekuatan untuk membantu membuatnya

berhasil (atau menggelincirkannya).

Defenders :

influence kecil, interest besar, memiliki

kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan

dukungannya dalam komunitas, tetapi

kekuatannya kecil untuk mempengaruhi upaya.

Latents :

influence besar, interest kecil, tidak memiliki

kepentingan khusus maupun terlibat dalam

Upaya, tetapi memiliki kekuatan besar untuk

mempengaruhi Upaya jika mereka menjadi

tertarik.

Apathetics :

influence kecil, interest kecil, kurang memiliki

kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin

tidak mengetahui adanya upaya.



f) Tekhnik Komunikasi masing – masing stakeholder

Upaya-upaya yang digunakan dalam memobilisasi stakeholders, menggunakan strategi

komunikasi yang dapat dibangunkan tim yang efektif, dengan menyampaikan tujuan

dan manfaat kepada semua stakeholders dari proyek perubahan ini dengan komunikasi

dua arah, the structuring style, dan relinquishing style dengan cara :

1) Promoter:
• Koordinasi dan komunikasi yang

berkesinambungan dengan Bupati dan

Sekretaris Daerah.

• Secara kontinyu melaporkan tahapan dan

kemajuan kegiatan perubahan kepada

Bupati dan Sekretais Daerah.

• Meminta arahannya bila ada kendala yang

membutuhkan keputuusan Bupati dan

Sekretaris Daerah.

2) Latens:
• Memberi kesempatan menyampaikan

gagasan baik secara lisan maupun tulisan.

• Menyampaikan hasil proyek perubahan,

khususnya yang berkaitan dengan tupoksi.

• Menjaga komunikasi pada setiap tahapan

proyek perubahan.

3) Defender:
• Memberi kesempatan untuk

menyampaikan pendapat baik

secara lisan maupun tulisan.

• Menyampaikan hasil proyek

perubahan, khususnya yang

berkaitan dengan tupoksi

• Melibatkan dalam proses proyek

perubahan sesuai dengan

kebutuhan.

• Tetap menjaga komunikasi setiap

tahap proyek perubahan

4) Appathetic:
• Dilibatkan pada saat tahap

dibutuhkan, dengan tujuan

memberikan pengertian dan

meminta asupan, dengan harapan

kelompok ini dapat bergeser

menjadi kelompok defender.



FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Untuk menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan proyek perubahan, perlu adanya faktor
kunci keberhasilan yang bisa menjawab tujuan serta dapat diukur dengan jelas.

1) Adanya Dukungan dan Dokumen
Peraturan Bupati dalam Pelaksanaan
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN DENGAN SISTEM
INFORMASI YANG TERINTEGRASIDI
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

2) Terbitnya Regulasi Daerah dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) pelayanan
Administrasi Kepegawaian tentang
pelaksanaan Pelayanan Kepegawaian
berbasis elektronik dengan Sistem
Informasi Terintegrasi dalam bentuk
Peraturan Bupati atau Sura Edaran
Bupati;

3) Tersedianya pedoman aplikasi secara
digital, sebagai panduan penggunaan
aplikasi pelayanan administrasi
kepegawaian terintegrasi;

4) Tersedianya Unit Kerja/OPD dalam
penerapan regulasi dan implementas
aplikasi.

Strategi Marketing

Desain content marketing menggunakan empat
strategi atau yang lebih dikenal dengan 4 P (product
(produk), price (harga), place (tempat), promotion
(promosi). Keempat strategi tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut :
• Product adalah barang dan jasa yang ditawarkan

sebagai sebuah kebutuhan.
• Price merupakan salah satu bagian yang sangat

penting dalam pemasaran suatu produk.
• Place adalah bidang atau wadah yang digunakan

sebagai tempat usaha yang dijalankan.
• Promotion yaitu kegiatan-kegiatan yang

menghasilkan/ mengkomunikasikan manfaat
produk yang ditawarkan dan mempersuasi
pelanggan untuk membelinya.

Produk : Peningkatan Kualitas Pelayanan
Administrasi Kepegawaian melalui
sistem informasi terintegrasi

Place : OPD Kabupaten Penajam Paser
Utara dengan obyek ASN

Price : APBD Badan Kepegawian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Penajam Paser
Utara.

Promotion : Media Online, Media Cetak, Media
Sosial ( Instagram, Facebook.
Twitter, Youtube WAG, Website
Dinas



Diagram Rencana Peningkatan 
Pelayanan Administrasi Kepegawaian 

Terintegrasi

DESAIN LOGO 

Arti Logo :

1. Tangan Bersalaman : saling terhubung satu

dengan yang lain (Data yang saling terintegrasi),

2. Warna Coklat : Ketahanan,Keamanan,kekuatan

dan keandalan

3. Prisai : Ketahanan serta kesatuan dan percaya diri

4. Tulisan PASTI: Pelayanan Admnistrasi terpadu

dan terintegrasi



Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 

Dengan Sistem Informasi Yang 

Terintegrasi Di Kabupaten 
Penajam Paser Utara

RAPAT DENGAN BU HENI SRI WAHYUNI, S.Kom., M.T.I.

Direktur Infrastuktur Teknologi Informasi BKN

Perihal : Permintaan Integrasi Database 

SIMPEG dengan SIASN

Pembahasan : Proses pertukaran data dapat 
dilakukan dengan menggunakan Integrasi 
system melalui API Web Service



Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 

Dengan Sistem Informasi Yang 

Terintegrasi Di Kabupaten 
Penajam Paser Utara

RAPAT DENGAN Ir. H. Hamdam

Bupati Kab. Penajam Paser Utara 

Perihal : Permintaan Integrasi 
Database SIMPEG dengan SIASN
Pembahasan : Penataan data dan 
system informasi kepegawaian 
untuk mewujudkan satu data ASN



Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 

Dengan Sistem Informasi Yang 

Terintegrasi Di Kabupaten 
Penajam Paser Utara

RAPAT DENGAN Ir. H. Hamdam

Bupati Kab. Penajam Paser Utara 



Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 

Dengan Sistem Informasi Yang 

Terintegrasi Di Kabupaten 
Penajam Paser Utara

Koordinasi dengan Direktur YES Jogja Excecutive School Terkait

Teknis Peningkatan Pelayanan SIMPEG dan SIASNTerintegrasi

Pelayanan publik termasuk dalam salah satu tugas
atau peran negara dalam menegakkan serta menjaga
Institusi publik yang dapat memberikan derajat
kebermanfaatan tertinggi bagi masyarakat. Oleh
karena itu, kinerja dari Institusi penyedia pelayanan
publik menjadi poin penting dalam memanifestasikan
tujuan negara. Implementasi reformasi birokrasi
merupakan suatu keharusan mengingat
penyelenggaran pemerintah saat ini dihadapkan
dengan tingginya tuntutan masyarakat terhadap
peningkatan kinerja pemerintah.

Bergulirnya reformasi birokrasi, menuntut pengembangan aplikasi layanan kepegawaian menjadi hal yang
krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi khususnya pada peningkatan manajemen SDM,
sehingga layanan kepegawalan mengalami perluasan fungsi tidak hanya sebagai penampil informasi data-
data pegawai, namun juga memberikan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi. BKPSDM
Kabupaten Penajam Paser Utara dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah dalam pengelolaan PNS dan selaku Instansi Pembina PNS di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki memiliki peran strategis dalam mewujudkan manajemen
kepegawaian Daerah yang handal, untuk menciptakan aparatur PNS yang bermora, professional, netral,
berwawasan global, menjadi perekat persatuan dan kesatuan.



Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 

Dengan Sistem Informasi Yang 

Terintegrasi Di Kabupaten 
Penajam Paser Utara

Koordinasi Internal Persamaan Persepsi dan Menggalang Dukungan 

Dalam rangka persiapan penyusunan Proyek

Perubahan yang akan diterapkan di Kantor Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi
Kalimantan Timur dengan inovasi Peningkatan Kualitas
Pelayanan Administrasi Kepegawaian Dengan Sistem
Informasi Yang Terintegrasi Di Kabupaten Penajam
Paser Utara. Rapat dihadiri oleh Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Sub Bagian Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur.
Agenda persamaan persepsi dan menggalang dukungan
internal di laksanakan dengan menjelaskan proyek
perubahan project leader sebagai Kepala BKPSDM
Kabupaten Penajam Paser Utara. Peserta rapat internal
mendukungn sepenuhnya proyek perubahan dan akan
berupaya terlibat dalam pelaksanaan inovasi sesuai
dengan milestones proyek perubahan. Selanjutnya
ketersediaan dukungan di tetapkan dengan
pemebntukan tim efektif. Tim Efektif BKPSDM
Kabupaten Penajam Paser nantinya bertugas untuk
membantu mencari, mengumpulkan, menganalisis data
serta mencari solusi untuk tujuan organisasi yang lebih
baik.



Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 

Dengan Sistem Informasi Yang 

Terintegrasi Di Kabupaten 
Penajam Paser Utara

TIM BKPSDM PPU 

Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kepegawaian di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka dipandang perlu di bentuk tim
kerja proyek perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Adminsitrasi Kepegawaian dengan Sistem
Informasi yang terintegrasi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tim kerja dibentuk dengan Keputusan
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor :
810/205/BKPSDM/IX/2022 Tentang Tim Kerja Proyek Perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Administrasi Kepegawaian Dengan Sistem Informasi Yang Terintegrasi Di Kabupaten

Penajam Paser Utara



Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 

Dengan Sistem Informasi Yang 

Terintegrasi Di Kabupaten 
Penajam Paser Utara



Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 

Dengan Sistem Informasi Yang 

Terintegrasi Di Kabupaten 
Penajam Paser Utara

BIMTEK APLIKASI (E-MUTASI,E-KGB,E-CUTI)

( 22 SEPTEMBER 2022 )

Kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) yang pesat saat ini
memberikan peluang bagi lembaga,
instansi pemerintah untuk melakukan
inovasi melalui penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
atau E-Government. Hal ini seperti yang
tertuang pada Peraturan Presiden No.
95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik.
SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang lebih bersih,
efektif, transparan, dan akuntabel dengan
pelayanan publik yang berkualitas dan
terpercaya, yaitu dengan penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan TIK
untuk memberikan layanan kepada instansi
pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku
bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.
Sehingga penyelenggaraan pelayanan
publik pemerintah daerah saat ini,
diwajibkan memanfaatkan teknologi
informasi berupa aplikasi-aplikasi
perkantoran elektronik yang dapat diakses
menggunakan jaringan intranet maupun
internet.



Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 

Dengan Sistem Informasi Yang 

Terintegrasi Di Kabupaten 
Penajam Paser Utara

BIMTEK APLIKASI (E-MUTASI,E-KGB,E-CUTI)

( 23 SEPTEMBER 2022 )

Mengingat pentingnya implementasi perkantoran elektronik atau digital, YES dan MMK

bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur
mengembangkan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Terintegrasi Berbasis
Web sebagai salah satu upaya penerapan E-Government dengan tujuan meningkatkan
pelayanan administrasi pegawai negeri sipil. Dengan implementasi aplikasi SIMPEG
Terintegrasi Berbasis Web dengan baik, diharapkan akan meningkatkan kinerja pegawai
negeri sipil dalam pelayanan publik.



Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 

Dengan Sistem Informasi Yang 

Terintegrasi Di Kabupaten 
Penajam Paser Utara

Pembahasan Tingkat lanjut Integrasi Data

Dengan Direktur Infrastuktur Teknologi Informasi BU HENI SRI WAHYUNI, 
S.Kom., M.T.I. dan Tim BKN serta Tim BKPSDM Penajam Paser Utara(12 
Oktober 2022 )



Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 

Dengan Sistem Informasi Yang 

Terintegrasi Di Kabupaten 
Penajam Paser Utara

Proses tindak Lanjut Integrasi System Dengan Tim Teknis

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)

melalui Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

(BKPSDM) pada tahun 2023 mendatang

akan menerapkan pelayanan administrasi

kepegawaian dengan sistem online. Dalam

peningkatan pelayanan itu, nantinya ada

beberapa layanan kepegawaian yang

bersifat online. Sistem administrasi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut

bertujuan mengurangi proses tatap muka

dengan waktu kepengurusan yang efisien.

Hal ini dilakukan secara online dan

terintegrasi bagi PNS wilayah PPU.



Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian 

Dengan Sistem Informasi Yang 

Terintegrasi Di Kabupaten 
Penajam Paser Utara

Penyusunan Perbup system Layanan administrasi terintegrasi

Manajemen Administrasi Kepegawaian adalah 
keseluruhan upaya untuk meningkatkan efisiensi, 
efektivitas dan profesionalisme penyelenggaraan 
tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang 
meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan 
kualitas, penempatan, promosi, penggajian, 
kesejahteraan dan pemberhentian

Badan Kepegawaian, Pengembangan 

dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) 

Kabupaten Penajam Pasar Utara (PPU) 

siap menerapkan pelayanan administrasi 

kepegawaian dengan sistem online di 

tahun 2023 mendatang.

Sejumlah item administrasi Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) bakal dilakukan 

secara online dan terintegrasi sehingga 

mengurangi proses tatap muka dan 

waktu kepengurusan lebih efisien.

Pemerintah Daerah Kabupaten

Penajam Paser Utara telah

merancang Peraturan Bupati (Perbup) 

terkait peningkatan pelayanan

administrasi kepegawaian yang dalam

peningkatan pelayanan nantinya ada

beberapa layanan kepegawaian yang 

bersifat online.

“Diantaranya kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, 

izin belajar, mutasi antar OPD 

(Organisasi Perangkat Daerah). Total 

keseluruhan ada sembilan pelayanan

bisa lewat online”



Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Administrasi Kepegawaian

Dengan Sistem Informasi Yang 

Terintegrasi Di Kabupaten
Penajam Paser Utara

Penyelesaian Perbup system Layanan administrasi terintegrasi

Pelayanan administrasi kepegawaian melalui 

sistem daring tersebut akan disosialisasikan 

kepada para perangkat daerah di bidang 

kepegawaian jika Perbup-nya sudah 

rampung. “Dijalankan setelah peraturan 

bupatinya selesai. Insya Allah di awal tahun 

sudah mulai disosialisasikan dan diterapkan.

Terobosan pelayanan 

administrasi kepegawaian 

dapat berjalan dengan cepat, 

akurat dan transparan. “Jadi 

seperti usulan kenaikan 

pangkat, tidak lagi bertatap 

muka dengan mengantar 

berkas ke BKPSDM, bisa 

dilakukan secara online, begitu 

pun mutasi antar OPD dan 

lainnya.

Usulan masing-masing pegawai di OPD 

melalui bidang kepegawaian itu akan 

terintegrasi dengan data base BKPSDM di 

Portal Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG). “Di situ terintegrasi 

dengan BKN,”



SOP(Standar
Operasional Prosedur)

Pelayanan Administrasi Terpadu,dan Terintegrasi

1. Akses Pasti.Penajamkab.go.id Maka

akan muncul tampilan seperti ini

2. Pilih salah 1 menu

• E-Cuti

• E-Mutasi

• E-KGB

3. Masukkan nip dan password pegawai

ASN

4. Tambahkan pengajuan

• Cuti Tahunan

• Cuti Besar

• Cuti Sakit

• Cuti Bersalin/melahirkan

• Cuti Alasan Penting

6. Apabila cuti di approve maka akan

langsung tampil di permintaan cuti

5. Setelah itu cuti akan tampil di 

permintaan cuti atasan, akan approve 

atau menolak cuti

7. Setelah terekap akan masuk ke arsip

cuti

E-Cuti



SOP(Standar
Operasional Prosedur)

Pelayanan Administrasi Terpadu,dan Terintegrasi

1. Akses Pasti.Penajamkab.go.id Maka

akan muncul tampilan seperti ini

2. Pilih salah 1 menu

• E-Cuti

• E-Mutasi

• E-KGB

3. Masukkan nip dan password pegawai

ASN

4. Pilih menu nominatif lalu cari pegawai

sesuai filter  

6. Setelah proses/cetak SK maka akan

tampil halaman pdf

5. Setelah itu cuti akan tampil form 

kenaikan gaji yang telah terinput data gaji

7.  Dan menu riwayat akan menampilkan

data yang mudah dicari oleh user

E-KGB



SOP(Standar
Operasional Prosedur)

Pelayanan Administrasi Terpadu,dan Terintegrasi

1. Akses Pasti.Penajamkab.go.id Maka

akan muncul tampilan seperti ini

2. Pilih salah 1 menu

• E-Cuti

• E-Mutasi

• E-KGB

3. Masukkan nip dan password pegawai

ASN

4. Pilih menu Pengajuan Mutasi dan

tambah data pegawai ASN

6. Detail pengajuan mutasi dapat diubah

disesuaikan data pengajuan mutase yang 

dipilih

5. Setelah itu akan ada 2 form halaman

pengajuan yang perlu isi oleh ASN lalu

ajukan

7. Setelah itu akan muncul tampilan

Mutasi dan data dapat dicari

E-Mutasi



SOP(Standar
Operasional Prosedur)

Pelayanan Administrasi Terpadu,dan Terintegrasi

1. Pengajuan Mutasi Masuk

2. permohonan pengajuan untuk OPD 

Penerima pada aplikasi E-MUTASI. Pada

submenu ini, pengguna dapat melakukan

penerimaan, penolakan, dan verifikasi

ulang data permohonan.

3. Detail permohonan mutase akan

meilhat persyratan yang telah dipenuhi

dan juga dapat menerima atau menolak

pengajuan mutasi

5. Data mutase juga dapat disulkan

dengan cara mengusulkan pegawai lalu

upload surat usulan lalu klik usulkan

4. Tampilan data yang telah diproses

6. Setelah itu akan muncul tampilan

konfirmasi klik ya

E-Mutasi



SOP(Standar
Operasional Prosedur)

Pelayanan Administrasi Terpadu,dan Terintegrasi

1. Pengajuan Mutasi Keluar

2. Pada submenu ini, pengguna dapat

melakukan penerimaan, penolakan, dan

verifikasi ulang data permintaan

3. Detail permintaan mutasi akan meilhat

persyratan yang telah dipenuhi dan juga

dapat menerima atau menolak pengajuan

mutasi

5. Data mutasi keluar yang disetujui

4. Tampilan form penolakan

6. Setelah itu akan muncul tampilan

konfirmasi klik ya

E-Mutasi



SOP(Standar
Operasional Prosedur)

Pelayanan Administrasi Terpadu,dan Terintegrasi

1. Pengajuan Menu data usulan mutasi

digunakan untuk mengelola data

usulan mutasi pada aplikasi E-

MUTASI. Pada menu ini, pengguna

dapat melakukan penetapan dan

penolakan data usulan mutasi.

2. Form terima usulan lalu Upload SK 

penetapan Mutasi

3. Detail usul penolakan usulan mutasi

4. Tampilan form penetapan dan penolakan

E-Mutasi



IMPELEMENTASI 
MARKETING



IMPELEMENTASI 
MARKETING



IMPELEMENTASI 
MARKETING



1. Sistem administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertujuan
mengurangi proses tatap muka dengan waktu
kepengurusan yang efisien. Hal ini dilakukan secara online 
dan terintegrasi bagi PNS wilayah Penajam Paser Utara.

2. Sistem administrasi Pxegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut
bertujuan mengurangi proses tatap muka dengan waktu
kepengurusan yang efisien. Hal ini dilakukan secara online 
dan terintegrasi bagi PNS wilayah Penajam Paser Utara

3. Terbangunnya Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian
daerah akan terus dilakukan sosialisasi ke para perangkat
daerah di bidang kepegawaian mengenai sistem dalam
jaringan (daring)/online

Kordinasi Sistem terintegrasi

Dengan BU HENI SRI WAHYUNI, S.Kom., M.T.I.

Direktur Infrastuktur Teknologi Informasi

Presentasi Proyek perubahan

Ir. H. Hamdam sebagai mentor 

dan Drs. ANANG TRIONO, M.M sebagai Coach 

Rapat dan launching Layanan Administrasi Kepegawaian

oleh Tim BKPSDM dan Tim Teknis



PIAGAM BKPSDM KAB. PENAJAM PASER UTARA



PIAGAM BKPSDM KAB. PENAJAM PASER UTARA



KESIMPULAN

1. Sistem administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertujuan
mengurangi proses tatap muka dengan waktu
kepengurusan yang efisien. Hal ini dilakukan secara online 
dan terintegrasi bagi PNS wilayah Penajam Paser Utara.

2. Sistem administrasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut
bertujuan mengurangi proses tatap muka dengan waktu
kepengurusan yang efisien. Hal ini dilakukan secara online 
dan terintegrasi bagi PNS wilayah Penajam Paser Utara

3. Terbangunnya Sistem Pelayanan Administrasi Kepegawaian
daerah akan terus dilakukan sosialisasi ke para perangkat
daerah di bidang kepegawaian mengenai sistem dalam
jaringan (daring)/online



REKOMENDASI

1. Mengembangkan system administrasi pelayanan
kepegawaian yang mudah diakses dan fleksibel

2. Komitmen dalam penggunaan aplikasi terintegrasi dalam
pelayanan kepegawaian daerah

3. Melanjutkan sosialisasi dan edukasi penggunaan aplikasi
pelayanan kepegawaian terintegrasi.




