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“Transformation isn’t about adding more work to your life. It’s about shifting your 
perspective so life becomes more fun, magical, and joyful” - Widya Aninditya. 
 
 

 
PENINGKATAN PELAYANAN JABATAN FUNGSIONAL BERBASIS TI, MELALUI 

SISTEM APLIKASI PELAYANAN JABATAN FUNGSIONAL 
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Harapan atas peningkatan pelayanan yang lebih efektif dan efisien merupakan 
keniscayaan yang menjadikan motivasi agar dapat berbenah, yang salah satunya 
adalah melalui perubahan suatu sistem yang lebih dinamis. Teknologi informasi menjadi 

salah satu kunci utama transformasi serangkaian tata cara dan mekanisme khususnya 
dalam hal pelayanan kepegawaian, yang dalam kondisi terkini berbasis manual beralih 

kepada proses digital. 

       
                           Source : google (Indonesia Fintech Institute) 
 
Pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang terdapat sejumlah 6.564 PNS 

dengan beberapa jenis jabatan antara lain Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, 

Pengawas, Pelaksana dan Fungsional. Sebanyak 4.638 merupakan jenis jabatan 
fungsional yang terdiri dari 64 jabatan fungsional dengan dinamika yang begitu 
kompleks. Setiap masing-masing jabatan fungsional memiliki instansi pembina dan 



regulasi yang berbeda disesuaikan dengan bidang tugas dan fungsi yang dapat 
mendukung tugas, pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan pada 
Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan 
Jabatan Fungsional PNS, bahwa Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF 

adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Merujuk hal 
tersebut, spesifikasi atas mekanisme jabatan fungsional menjadi lebih kompleks jika 

dipadankan dengan beberapa jenis jabatan. Terdapat 3 macam mekanisme proses 
dalam jabatan fungsional, yaitu Pengangkatan, Penyesuaian dan Pemberhentian dari 
dan/atau dalam jabatan, adapun pengangkatan terdiri dari Pengangkatan Pertama, 

Perpindahan, Inpassing, Promosi dan Penyetaraan, sedangkan pada penyesuaian 
terdiri dari Penyesuaian Kategori, Jenjang dan Tunjangan Jabatan, serta pemberhentian 
antara lain Pemberhentian secara permanen dan sementara. Hingga saat ini proses 

penyelesaian atas beberapa macam mekanisme tersebut, diselesaikan secara manual 
dimulai dari hulu (PNS penerima layanan) hingga pada hilir (petugas/operator pada 
Perangkat Daerah dan/atau BKPSDM), yang tentunya tidak berpihak kepada azas 

efisiensi dan efektifitas. 

 
                                    Source : google (datakita.co) 
Untuk mengakomodir hal tersebut, perlu untuk disusun suatu sistem pelayanan 

kepegawaian berbasis elektronik yang dapat bergerak secara dinamis, transparan dan 

akuntabel, seiring dengan semangat Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik, yaitu  penyelenggaraan pemerintahan yang 



memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi. Sistem Aplikasi Pelayanan Jabatan 
Fungsional (Simpel JF) merupakan salah satu jawaban atas beberapa kondisi existing 
yang berlangsung, dengan berbagai fitur yang menawarkan perubahan paradigma 

dan/atau sistem pelayanan berbasis manual menjadi digital, proses bisnis yang dapat 
terakses oleh setiap stakeholders yang berkepentingan, dan pertanggung jawaban atas 

produk pelayanan. 
Inisiasi atas lahirnya inovasi melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Jabatan 

Fungsional (Simpel JF), yang dilatarbelakangi oleh in efektifitas dan efisiensi dalam hal 

proses pelayanan kepegawaian Jabatan Fungsional, disebabkan beberapa hal secara 
spesifik yaitu, antara lain  : 
1. Proses verifikasi-validasi tidak maksimal, master data tidak terintegrasi, dan akses 

terhadap keterbukaan informasi minimal ; 
2. Pelayanan existing berbasis data dan sistem operasi manual ; 
3. Pemrosesan layanan merujuk data/berkas fisik dan pola koordinasi serta aplikasi 

konvensional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan jadi sulit, dan perencanaan yang 

baik tanpa pelaksanaan hanya akan jadi arsip”-Jusuf Kalla. 

 

 

Sebagaimana suatu perencanaan kegiatan yang memuat akan tujuan sebagai 

suatu visi, maka perlu diterjemahkan dengan aksi berupa misi yang secara konkrit dan 
bertahap disusun sebagai suatu kesatuan kegiatan. Untuk itu perlu ditetapkan suatu 
pentahapan atau yang jamak disebut kemudian sebagai milestone yang bertujuan 

sebagai penanda dimulainya suatu tahapan penting, dalam sebuah proyek atau 
kegiatan. Dan digunakan sebagai alat penjadwalan, perencanaan, dan pelaporan. Ada 
beberapa tujuan mileston dalam sebuah proyek, di antaranya : 

1. Sebagai tanda dimulainya sebuah tahapan penting dalam sebuah proyek atau 
pekerjaan ; 

2. Sebagai peringatan untuk deadline dalam proyek ; 

3. Sebagai pusat atau pos sinyal berakhirnya sebuah tahapan penting dalam 
pekerjaan. 
 

       
                                                    Sumber : google  

 
Dalam implementasi proyek perubahan instansional pada Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan SDM Kabupaten Sampang, yang berinisiasi untuk mendongkrak 

pelayanan kepegawaian dalam hal ini jabatan fungsional, project leader menyusun 
beberapa pentahapan/milestone proyek perubahan sesuai dengan situasi, kondisi dan 
proyeksi yang akan dicapai, dengan garis besar pentahapan yaitu :  



1.  Jangka Pendek : 
a) Penetapan komitmen bersama antara BKPSDM dengan Perangkat Daerah 

terkait, untuk dapat merubah paradigma dan proses berbasis digital ; 

b) Sosialisasi atas perubahan sistem pelayanan beserta proses bisnis kepada 
beberapa sampel PNS Jabatan Fungsional ;  

c) Penyusunan kerangka/prototype Simpel JF, disertai penyiapan SDM ; 
d) Pengembangan fitur pada Simpel JF ; 

2. Jangka Menengah : 

a) uji implementasi tahap 1 dan 2 pada 1 jenis jabatan fungsional ; 
b) implementasi Simpel JF pada seluruh Perangkat Daerah terkait . 

3. Jangka Panjang : 

a) Pengembangan fitur procesing surat keputusan pengangkatan, penyesuaian dan 
pemberhentian secara otomatis ; 

b) Integrasi Simpel JF dengan sistem informasi BKSPDM. 

Rencana tahapan tersebut dibuat dalam time frame yang telah disesuaikan 
dengan output dan outcome yang akan dicapai sesuai tujuan proyek perubahan. 
Adapun secara bertahap dan spesifik kegiatan proyek perubahan diawali dengan 

konsultasi dan koordinasi kepada Sekretaris Daerah sebagai Mentor, untuk 
mendapatkan arahan dan petunjuk terkaiy dengan perencanaan, penyusunan, proses 

pelaksanaan dan evaluasi proyek perubahan.  

         
                    Source : Dokumentasi BKPSDM Kab. Sampang 
 

 



Disamping hal tersebut, peran coach memiliki andil serupa mentor dalam 
memberikan warna terhadap esensi proyek perubahan yang diprakarsai oleh project 
leader, baik komunikasi tersebut terbangun secara fisik maupun digital, dengan 

beberapa pokok bahasan terkait dengan persiapan pada tahapan kerangka proyek 
perubahan beserta strategi implementasinya berkenaan dengan beberapa sumber daya 

yang dimiliki dan potensi kendala yang akan terjadi, disertai strategi efektif dalam hal 
penanganan dan penanggulangannya, serta bahasan umum yaitu, tata naskah proper, 
pelaksanaan seminar yang memuat materi/konten slide pemaparan dan  secara teknis, 

pergeseran kuadran salah satu stakeholders external yaitu TU Puskesmas dan UOBK 
RSUD dari aphatetic menjadi defenders. 

 
 

                               
 
            Source : Dokumentasi BKPSDM Kab. Sampang 
 
 
 
 



Atas masukan dan pertimbangan mentor dan coach terkait dengan tahapan awal 
proyek perubahan disusun Tim dengan kretivitas sesuai dengan spesifikasi dan 
kebutuhan dukungan proyek perubahan, yang terdiri atas tim penyusun konsep dan 

regulasi dan tim teknologi informasi, yang segera melaksanakan rapat koordinasi untuk 

membahas konsep Sistem Aplikasi Pelayanan Jabatan Fungsional (Simpel JF), merujuk 

kepada pemenuhan simplifikasi pelayanan kepegawaian dalam hal ini Jabatan 
Fungsional, dari sifat fisik menjadi berbasis digital. 

 

                                       
 

                 Source : Dokumentasi BKPSDM Kab. Sampang 
 
 
 
 
 



Dan hasil atas rapat koordinasi tersebut termanifestasi dalam agenda inventarisir 
data kepegawaian merujuk SAPK dan SIMPEG, yaitu shorting data kepegawaian yang 
akan digunakan sebagai data primer/database aplikasi melalui 2 sumber database yaitu 

SIMPEG BKPSDM yang dikelola secara lokal dan database SAPK BKN. Berikunya 
terhadap data kepegawaian ke-2 database tersebut dilakukan sinkronisasi untuk 

mendapatkan data yang valid. Serta aksi penyusunan dan perancangan SIMPEL JF, 
dengan menggunakan metode penelitian SDLC (system development life cycle/siklus 
hidup pengembangan sistem) dengan model waterfall yaitu Planning, kebutuhan akan 

sistem jabatan fungsional yang sudah jelas. Analysis, agar dalam perancangan Sistem 
Jabatan Fungsonal ini mendapatkan kekurangan dan kelebihan mengenai aplikasi ini, 
Design, Perancangan dengan mengedepankan fungsi dari Sistem Jabatan Fungsional 

ini agar lebih dapat dimengerti oleh semua pengguna, Testing dan Integration, pengujian 
dilakukan pada aspek fungsionalitas kepada pengguna. Maintenance, pemeliharaan 
akan dilakukan apabila ada kebutuhan pengguna dan update fitur atau memperbaiki 

kesalahan sistem yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

  

                                           



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      
 
 

Source : Dokumentasi BKPSDM Kab. Sampang 
 
Kolaborasi perumusan data dan implemetasinya dalam suatu sistematika 

pelayanan kepegawaian berbasis digital, berupa aplikasi yang menjadi media aktualisasi 
beberapa stakeholders baik itu user (PNS), operator (Verifikator dan validator Perangkat 

Daerah), dan Super Admin (BKPSDM), kemudian ditetapkan dalam suatu standart 
operasional prosedur yang memuat proses bisnis dari hulu sampai dengan hilir, disertai 
modul sebagai tutorial terhadap stakeholders berkepentingan dalam 

mengoperasionalkan aplikasi tersebut. 



                     
                                   Source : Dokumentasi BKPSDM Kab. Sampang 
 

Merujuk kepada beberapa tahapan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan 
proyek perubahan telah terlaksana, berikutnya pada tanggal 8 September 2022 

dilaksanakan uji Kelayakan secara bertahap terhadap Simpel JF, Subject jenis jabatan 
sebagai salah 1 fokus uji adalah jabatan fungsional Perawat, dengan pertimbangan 
sebagai salah 1 jabatan dengan jumlah personil tinggi dan sistematika regulasi yang 

telah update terhadap ketentuan. Dan locus yang ditetapkan adalah Puskesmas 
Kamoning dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas jangkauan koordinasi dan 
komunikasi. 

        
                    Source : Dokumentasi BKPSDM Kab. Sampang 

 
 



Sebagai penutup dalam rangkaian pentahapan jangka pendek yang telah 
ditentukan oleh project leader, maka dilakukan Sosialisasi dan pelatihan baik bagi user 
maupun operator. Sosialisasi diberikan kepada perwakilan masing-masing perwakilan JF 

Perawat pada seluruh UPTD Puskesmas dan UOBK RSUD serta operator pada Dinas 
Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang. tujuan dari sosialisasi dan pelatihan ini adalah, 

agar setiap member dapat memahami fitur-fitur pada aplikasi dan metode 
pengoperasiannya, beserta proses bisnis dari hulu sampai dengan hilir. Pada tahapan ini 
diharapkan user, verifikator/operator dan admin dapat mengimplementasikan fungsi 

aplikasi sebagaimana SOP dan Modul yang telah ditetapkan, sehingga simplifikasi dan 
transformasi pelayanan dapat berjalan secara optimal, dan dapat menjadi role model 
dalam tahapan yang lebih tinggi yaitu implementasi kepada seluruh jenis jabatan 

fungsional dan Perangkat Daerah pengampu jabatan fungsional di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Sampang. 

                
                     Source : Dokumentasi BKPSDM Kab. Sampang 
 
Dengan pelaksaanan setiap tahapan secara konsisten sebagaimana penjadwalan 

yang telah ditetapkan, secara keseluruhan capaian kinerja output tahapan implementasi 

mencapai 117,5%, dari target sebesar 100 %, yang salah satunya ditingkatkan melalui 
partisipasi aktif masing-masing stakeholders yang mampu melampaui ekspektasi project 

leader, sebagaimana target awal yang telah ditentukan. 
 
 

 
 



“Anda akan puas di akhir hari apabila di hari itu anda berhasil menyelesaikan sesuatu, 

bukan hanya berdiam diri” – Margareth Thatcher. 
 

 
Beranjak melalui keresahan atas situasi dan kondisi yang tersedia, kemudian 

menjadi inspirasi berupa inovasi yang dapat dieksekusi melalui inisasi untuk menyusun 
dan merancang suatu sistem pelayanan, yang merubah paradigma pelayanan menjadi 
lebih dinamis, dengan proses perencanaan yang matang dan konsisten, memberikan 

beberapa manfaat yang berguna baik bagi penerima pun pemberi layanan, yaitu : 
1.   Pemberi pelayanan  

a)  Sebagai bagian dari optimalisasi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi 

BKPSDM ; 
b)    Upaya optimalisasi basis data yang akurat, digitalisasi arsip fisik, dan 

penyederhaan proses bisnis dalam hal pelayanan kepegawaian jabatan 

fungsional. 
2.  Penerima pelayanan 

a) Penyederhanaan proses bisnis, efisiensi anggaran, efektifitas waktu dan  

kemudahan akses data bagi penerima layanan (PNS) ;  
b)   Akses verifikasi, validasi, dan pengarsipan digital ; 

c)  Akses pelayanan virtual meminimalisir potensi penyalahgunaan kewenangan. 

                    
                       Source : Dokumentasi BKPSDM Kab. Sampang  



Sejalan dengan hal tersebut pada penghujung pelaksanaan proyek perubahan, 
telah terangkum suatu konkluasi yang merupakan kulmunasi dan akumulasi setiap detail 
pentahapan, sebagai gambaran singkat atas inovasi berupa proses perubahan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi oleh project leader selaku Kepala Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sampang. Berikut adalah beberapa 

highlight proses dimaksud :  
1. SIMPEL JF merupakan upaya transformasi pelayanan kepegawaian jabatan 

fungsional berbasis data fisik dan di konversikan menjadi berbasis digital, dengan 

mengusung semangat efisiensi, efektivitas dan transparansi, serta daya jangkau 
yang dinamis serta agile (lincah) ; 

2. Optimalisasi pelayanan melalui platform SIMPEL JF diperlukan dukungan dan 

komitmen maksimal setiap stakeholders yang berkepentingan baik dalam skala 
rendah maupun tinggi, mengingat suksesi implementasi transformasi pelayanan 
dimaksud terletak kepada kontribusi stakeholder utamanya internal ; 

3. Dalam implementasi Proyek Perubahan terdapat perubahan pemetaan kedudukan 
stakeholder berdasarkan pengaruh dan kepentingan terhadap Proyek Perubahan, 
yaitu TU UPTD Puskesmas dan UOBK RSUD sebagai pengampu jabatan fungsional 

kesehatan pada tingkatan primer dan sekunder dari apathetics berubah menjadi 
Defenders, karena setelah berlakunya SIMPEL JF lebih memudahkan peran secara 

instansional disebabkan transformasi pelayanan yang tidak bertitik tumpu kepada 
mereka secara fisik, namun demikian dengan berlakunya sistem pelayanan yang 
baru hanya bersifat supervisi dan koordinasi, konsultasi, sehingga terjadi perubahan 

kepentingan dari rendah menjadi tinggi. 

                    
                       Source : Dokumentasi BKPSDM Kab. Sampang  

 
 
 



Organisasi yang bersifat dinamis, mutlak didukung pula oleh kemampuan sumber 
daya untuk dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi, pun demikian terhadap proyek 
perubahan yang telah dilaksanakan dalam skala jangka pendek, memiliki prospek dan 

proyeksi untuk dapat ditindaklanjuti secara simultan. Atas dasar penjelasan tersebut, 
maka disajikan beberapa rekomendasi yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam 

hal pencapaian pentahapan berkelanjutan secara lebih optimal, melalui beberapa tindak 
lanjut yaitu :  
1. Pembiayaan dan SDM pengembang SIMPEL JF memaksimalkan potensi dan 

sumber daya yang dimiliki tanpa dukungan anggaran/non budgeter, dalam upaya 
keberlangsungan pengembangan fitur dan maintainence platform diperlukan 
dukungan anggaran sebagai upaya tindaklanjut dalam skala menengah dan jangka 

panjang, yaitu implemetasi secara menyeluruh terhadap jenis jabatan fungsional 
lainnya dan proyeksi intergrasi ke dalam SIMPEG sebagai satu kesatuan platform 
layanan kepegawaian ; 

2. Upaya mendorong pada tahapan prosesing surat keputusan baik pengangkatan, 
penyesuaian maupun pemberhentian dari dan dalam jabatan fungsional, 
ditingkatkan secara sistem menanggalkan pemrosesan secara manual, dengan 

tingkat akurasi yang tinggi ; 
3. Dapatnya platform serupa merambah kepada jenis layanan kepegawaian lainnya 

khususnya pada lingkungan BKPSDM Kabupaten Sampang, sehingga dapat 
mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Eletronik, yaitu  penyelenggaraan pemerintahan yang 

memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi, serta merubah paradigma dan 
proses bisnis yang berbasis pada teknologi informasi. 

                                      
                           Source : Dokumentasi BKPSDM Kab. Sampang 
 



“Lesson learned, wisdom earned” – Steve Gilliland 

 

 
 

Dalam setiap pentahapan yang telah dilaksanakan tersirat makna yang 
merupakan suatu initisari dan memiliki nilai, dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 
baik secara instansional maupun personal, sehingga didapatkan suatu hal yang 

merupakan pembelajaran baru dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas jabatan berikutnya, yaitu antara lain : 
1. Kemauan dan kemampuan beradaptasi dengan iklim pelayanan yang selalu dinamis, 

turut menciptakan suatu situasi perubahan yang ditindaklanjuti oleh suatu tindakan 
yang disebut dengan inovasi ; 

2. Pada lingkungan BKPSDM Kabupaten Sampang, telah dikreasikan suatu inovasi, 

yang mentrasformasikan bentuk pelayanan fisik menjadi digital dan online, dengan 
muara tujuan yaitu efektifitas, efisiensi, dan transparansi pelayan kepegawaian 
dalam hal ini jabatan fungsional ; 

3. Upaya menggapai ide dan tujuan inovasi, diperlukan kolaborasi setiap stakeholders 
yang berkepentingan baik eksternal, dan utamanya internal, baik dengan masing-

masing tinggi-rendah kepentingan dan pengaruh ; 
4. Ketepatan dalam hal perencanaan, perancangan, dan impelementasi suatu proyek 

perubahan membutuhkan leadership yang tinggi dalam hal pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya, sehingga tepat guna dan tepat sasaran ; 
5. Tujuan akan perubahan paradigma melalui transformasi sistem layanan, hendaknya 

dapat memberikan manfaat, kemudahan dan kepastian pelayanan yang optimal bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan.  
 

Source : google (Praxis Framework) 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 





 



 
 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 


