
 
 

60 
 

BAB V  

KARAKTERISTIK INOVASI DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

IMPLEMENTASI PELAYANAN ONLINE KENAIKAN GAJI BERKALA 

KABUPATEN JOMBANG 

 

 Pada bab ini, peneliti membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan di 

Kabupaten Jombang. Dimana pada bab ini juga dijelaskan tentang karaktersitik 

inovasi pada program pemerintah daerah Kabupaten Jombang yakni pelayanan 

online KGB pada program SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan 

dan Pelatihan, berdasarkan teori yang digunakan oleh Everett M. Rogers dan 

Djamaludin Ancok. Karakteristik inovasi tersebut dapat dilihat pula bagaimana 

inovasi diimplementasikan dan berhasil diterapkan hingga saat ini. Berdasarkan hal 

tersebut tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi berjalannya  pelayanan 

online KBG. Berikut penjelasan tentang karaktersitik inovasi dan faktor-faktor 

mempengaruhi pelayanan online KGB. 

1.1 Karakteristik Inovasi Pelayanan Online Kenaikan Gaji Berkala di 

Kabupaten Jombang 

 Pada bab ini, peneliti menganalisis karaktersitik inovasi pelayanan 

online KGB di BKDPP Kabupaten Jombang, penulis menggunakan 

indikator-indikator karaktersitik inovasi dari Everett M. Rogers. Terdapat 

lima karaktersitik inovasi yang dapat digunakan sebagai indikator inovasi itu 

dapat dikatakan berhasil, antara lain:1 Relative Advantage atau Keuntungan 

Relatif, Compatibility atau Kesesuaian, Compexity atau Kerumitan, Triability 

                                                             
1 Everett M. Rogers. 1983. Diffusion Of Innovations. New York : The Free Press A Division of 

Macmillan Publishing Co., Inc. Page 210  
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atau Kemungkinan dicoba, Observability atau Kemudakan diamati. 

Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan pada sub bab di bawah ini  

1.1.1 Relative Advantage (Keuntungan Relatif) 

 Keuntungan relatif diperlukan dalam sebuah inovasi, karena suatu 

inovasi harus memiliki keunggulan dan nilai lebih dibandingkan dengan 

pelayanan sebelum inovasi itu hadir. Dalam sebuah inovasi selalu ada nilai 

kebaruan yang berbeda yang menjadi ciri dari inovasi tersebut. Hal ini dapat 

diukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, segi sosial, kenyamanan 

kepuasan dan lain-lain. Keunggulan dalam pelayanan online KGB di 

Jombang adalah mempercepat dan mempersingkat waktu pelayanan. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil wawancara oleh Bapak Arohman. 

“Ya, memang lebih efektif mbak, dari efesien waktu, kita juga dari 

SIMPEG, di SIMPEG kan sudah di kasih tau persyaratan untuk 

berkala online, berkala online dengan peraturan terbaru ini kita gak 

perlu usul dulu, otomatis langsung SIMPEG itu tadi”.2 

 Seperti yang diketahui bahwa sebelum adanya Pelayanan online 

KGB, masyarakat (PNS) mengeluhkan tentang lamanya penerbitan surat 

pemberitahuan KGB, serta persyarakat yang ribet dalam pengurusan 

penerbitan surat KGB, dimana PNS yang bersangkutan terlebih dahulu 

memberikan usulan serta harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang 

telah ditentukan. Adapun persyaratan KGB sebagai berikut.3 

1. Fotokopi surat keputusan dalam pengkat terakhir 

2. Fotokpi surat keputusan dalam jabatan terakhir 

3. Fotokopi surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala terakhir 

                                                             
2 Wawancara dengan Arohman selaku operator SIMPEG di bagian perlengkapan Pemerintahan 

Kabupaten Jombang pada tanggal 21 November 2017 
3 
http://kepegawaian.ipdn.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=84 
diakses pada 09/02/2018 pukul 12:02 WIB 

http://kepegawaian.ipdn.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=84
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4. Fotokopi kartu pegawai 

5. Fotokopi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) terakhir 

dengan nilai rata-rata cukup. 

 Namun dengan adanya pelayanan online KGB ini masyarakat (PNS) 

akan lebih dimudahkan dalam mengurus KGB, karena PNS tinggal 

menunggu, operator SIMPEG akan memberitahukan. Pernyataan tersebut 

berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Yanuar. 

“Kalo dulu itu mereka kirim usul, kalo dulu mereka menyampaikan 

kalo pegawainya mau berkala, kalo sekarang nggak, terbalik, kita 

yang memberitahukan mereka kalo kita sudah, mencetakkan 

berkalanya, berkalanya sudah turun jadi lewat webside SIMPEG 

ini bisa muncul, siapa yang sudah berkala siapa yang sudah 

terproses berkalanya”.4 

 Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Mita selaku penerima 

KGB online dengan hasil wawancara sebagai berikut. 

“Kalo menurut saya inovasi ini saya rasa sudah menjadi pelayanan 

yang baik karena gini mbak dengan adanya KGB online ini sangat 

menguntungkan bagi saya soalnya dulu sebelum adanya KGB 

online itu untuk bisa dapetin berkala kita perlu ada usul dulu ke 

bagain kepewagaian baru diusulkan ke BKD, butuh waktu lama ya 

mbak karna kan harus dihitung-hitung kadang juga udah waktunya 

dapet KGB tapi ternyata SK nya belum turun, otomatis kan ya gaji 

gak jadi naik mbak. Tapi setelah adanya KGB online ini sudah bisa 

didapetin tepat waktu karna kan SK nya sudah turun 2 bulan 

sebelumnya”.5 

  Berdasarkan hasil wawancara di atas pelayanan online KGB. dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

 

                                                             
4 Wawancara dengan Yanuar selaku Kepala Sub Bidang Kepangkatan pada tanggal 20 November 

2017  
5 Wawancara dengan Yan Firstiana Endapramita Staff  BKDPP pada tanggal 20 November 2017  



63 
 

 

 

Tabel 5.1 

Keuntungan Pelayanan online KGB 

No  Uraian  Perubahan Keterangan 

manual Online  

1  PNS mudah 

untuk 

mendapatkan 

KGB 

PNS perlu usul 

dan 

mengumpulkan 

persyaratan 

Tanpa usul dan 

tidak perlu 

mengumpulkan 

persyaratan 

Didukung dengan 

adanya database 

digital 

2 Proses 

pelayanan lebih 

cepat 

Surat 

pemberitahuan 

KGB tidak bisa 

satu hari jadi 

Surat 

pemberitahuan 

KGB bisa satu 

hari jadi 

Penerbitan surat 

KGB dicetak 2 

bulan sebelumnya 

3 Pemangkasan 

birokrasi 

Perlu 

membawa 

surat pengantar 

Tidak perlu 

membawa surat 

pengantar 

Karena sudah 

terkoordinir oleh 

operaror SIMPEG 

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2018) 

 pertama, merupakan pelayanan administrasi yang dapat 

memudahkan masyarakat (PNS) untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala. 

Dengan adanya pelayanan online KGB ini sangat menguntungkan bagi PNS 

serta operator yang bertugas memantau KGB, dibuktikan melalui praktek 

langsung PNS yang akan mendapatkan KGB, dimana operator tinggal 

mengklik pada aplikasi SIMPEG.  
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Gambar 5.2 Proses Penerbitan KGB 

Sumber: Sub Bagian Data dan Informasi pada Bagian Pengadaan, Profesi dan 

Informasi BKDPP Jombang Tahun 2017 

 

 Adanya pelayanan online KGB di Jombang ini mempercepat penerbitan 

surat pemberitahuan KGB, yang didukung dengan adanya database digital yang 

membuat inovasi ini lebih cepat diterima oleh masyarakat (PNS) dengan mudah, 

karena tidak perlu lagi mengumpulkan persyaratan KGB. Seperti halnya dengan 

hasil wawancara dengan Bapak Renyantoko Rinaldi. 

“Bisa jadi lebih bisa meningkatkan kinerja pegawai karna misalnya 

kewajiban PNS-nya kan bisa terjamin apa, ee.. apa ya realisasi dari 

kenaikan gaji berkala itu sudah, sudah tidak seperti dulu, kalau dulu kan 

harus nunggu dulu. pasti atau tidak diproses nah kalau sekarang kan sudah 

terpantau semua jadi PNS itu sudah nggak was-was lagi nggak cemas, wes 

tinggal mereka tinggal konsentrasi kerja”.6 

 Sehingga dengan meminimalisirkan prosedur pelayanan, maka pelayanan 

online KGB ini memiliki ciri khas yang membedakan dengan pelayanan KGB 

secara manual. Pelayanan online KGB mudah diakses, masyarakat (PNS) tidak 

                                                             
6 Wawancara dengan Rendyantoko Rinaldi selaku operator utama/pranata komputer pertama pada 

tanggal 15 November 2017 
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perlu lagi bolak-balik ke BKD untuk melihat KGB, karena sudah terakses oleh 

website SIMPEG. Pelayanan online ini diterapkan dengan memanfaatkan serta 

mengoptimalkan pemakaian IT. Kemudian pemohon tidak perlu lagi memberikan 

usul dan membawa persyaratan-persyaratan maupun rekom surat pengantar dari 

SKPD/UPTD, serta dengan adanya kemudahan pelayanan online KGB sudah lebih 

efektif dan efisien. Seperti yang dikatakan oleh Rina selaku anggota tim teknis 

SIMPEG bahwa “adanya inovasi KGB online di BKD memudahkan PNS dengan 

adanya metode-metode yang membuat PNS lebih muda dan fokus pada kerjaan”.7 

 Keunggulan kedua yaitu proses pelayanan lebih cepat, dengan memiliki 

julukan “penerbitan surat kenaikan gaji berkala yang cepat, tepat dan anti telat”.8 

Dalam proses pelayanan online KGB pemberian KGB tepat waktu karena surat 

pemberitahuan tercetak 2 bulan sebelumnya yang merujuk pada riwayat gaji 

berkala sebelumnya, untuk proses pelayanan online KGB dilakukan di Kantor 

BKDPP Kabupaten Jombang. 

 Keunggulan ketiga yaitu pemangkasan birokrasi, PNS yang akan 

mendapatkan KGB sebelumnya perlu membawa surat pengantar dari instansi yang 

terkait, namun dengan adanya pelayanan online KGB masyarakat (PNS) tinggal 

menunggu konfirmasi dari operator SIMPEG. Dibuktikan dengan hasil wawancara 

oleh Bapak Rozikin. “kalo dulu itu ada surat pengantar dari SKPD sama bawa 

                                                             
7 Wawancara dengan Rina Indriyani selaku anggota tim teknis SIMPEG BKDPP pada tanggal 20 

November 2017 
8 Arsip Data Bagian Mutasi pada tahun 2017  
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fotokopian KGB sebelumnya pangkat terakhir ee.. kalo sekarang nggak tinggal 

dipantau dari SIMPEG”.9 

 Hal ini diperkuat dengan yang disampaikan oleh Bapak Shodiq selaku 

penerima pelayanan online KGB, berikut hasil wawancaranya: 

“Menurut saya perbedaannya kalo sama yang dulu ya jelas beda, ini 

pelayanan ya mbak kalo gaji tetap mengikuti aturan dari pusat, yang pasti 

jauh beda mbak, kalo dulu mau dapet KGB kita harus usul dulu baru nanti 

dibuatkan kan surat diusulkan ke BKD, kalo sekarang kan sudah online 

nanti operator SIMPEG yang ngasih tau awakmu wayahe berkala wes iku 

tinggal ngambil nanti dari BPKAD juga wes diproses wes beres”.10 

 Jadi dengan adanya pembaharuan ini pelayanan menjadi lebih cepat, KGB 

didapatkan tepat waktu dan lebih mudah tanpa menghilangkan inti dari pelayanan 

tersebut. Sehingga adanya inovasi pelayanan online KGB ini dapat mempersingkat 

birokrasi terkait dengan pelayanan administrasi KGB serta masyarakat (PNS) dapat 

merasakan kualitas dari pelayanan tersebut.  Sesuai dengan wawancara oleh Bapak 

Mutholip selaku kepala BKDPP Jombang. “SIMPEG di Jombang sudah 

mendapatkan penghargaan dan sudah dijadikan studi bading oleh beberapa daerah 

di Jawa Timur”.11  

 Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa yang menjadi 

pembeda adanya Pelayanan online KGB dengan sebelum adanya pelayanan online 

KGB adalah proses pelayanan dan waktu pelayanan. Kalau dulu proses pelayanan 

berbelit-belit karena harus mengusulkan terlebih dahulu, membuat surat pengantar, 

diusulkan ke BKD, dilakukan perhitungan gaji yang memakan waktu cukup lama 

                                                             
9 Wawancara dengan Rozikin selaku anggota tim teknis SIMPEG BKDPP pada tanggal 15 

November 2017 
10 Wawancara dengan Shodiq selaku penerima KGB online dari Kecamatan Jombang pada tanggal 

15 November 2017 
11 Wawancara dengan Mutholip selaku Kepala Pimpinan BKDPP Kabupaten Jombang pada 

tanggal 17 November 2017 
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yakni saru orang satu hari. Namun setelah adanya inovasi pelayanan online KGB 

sudah dipangkas dengan cara PNS mengisi data di SIMPEG berupa data pribadi 

maupun data yang berbentuk scan KGB akan terintegritasi oleh SIMPEG dan 

tercetak oleh aplikasi. Inovasi pelayanan online KGB dikeluarkan oleh BKDPP 

Jombang dapat memberikan kemudahan dalam proses pelayanan KGB serta dapat 

sedikit memangkas birokrasi dalam pelayanan administrasi. 

1.1.2 Compatibility (Kesesuaian) 

 Compatibility atau kesesuaian merupakan indikator kedua dalam 

karaktersitik inovasi. Dimana pada poin ini menjelaskan bahwa sebuah inovasi 

harus memiliki sifat kesesuaian dengan sebelum adanya inovasi. pada indikator ini 

menjelaskan sejauh mana inovasi yang dihasilkan, apakah sudah sesuai dengan 

standar pelayanan dan apakah inovasi tersebut sudah seseuai dengan kebutuhan 

masyarakat dalam proses pelaksanaannya, serta dapat beradaptasi dengan baik dan 

dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.  

 Pada sub bab ini inovasi yang dikeluarkan oleh BKDPP Jombang, 

menyesuaikan dengan keinginan masyarakat (PNS) untuk mendapatkan pelayanan 

yang lebih efektif dan efisien. Dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.2 

Kesesuaian Pelayanan online KGB 

No  Uraian  Perubahan Keterangan 

manual Online  

1  Menyesuaikan 

keinginan 

masyarakat 

Proses 

penerbitan  

rumit 

Pelayanan 

lebih efektif 

Data sudah terintegritas 

oleh sistem pelayanan 

lebih efisien 

2 Waktu  Sering 

terlambat 

Tepat waktu Surat pemberitahuan 

sudah dicetak 2 bulan 

sebelumnya 

3 Merujuk pada 

PP 

Harus sesuai 

dengan PP 

Harus sesuai 

dengan PP 

Merujuk pada PP no 30 

tahun 2015 tentang 

peraturan gaji PNS 
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yang telah 

ditentukan 

yang telah 

ditentukan 

Sumber: Hasi olahan penulis (2018) 

 

  Upaya tersebut diwujudkan melalui inovasi pelayanan online KGB. Sesuai 

dengan hasil wawancara dengan Ibu Yunita Karyawati. 

“PNS seneng dengan adanya layanan sekarang karna kan yang 

bersangkutan nggak harus terjun langsung tinggal mantau dari 

SIMPEG nanti operator yang ngonfirmasi”.12 

 

 Dengan diimplementasikannya pelayanan online KGB dapat 

menghewat waktu serta mempermudah dalam pelayanan administrasi. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil wawancara oleh Ibu Risma Herlina yang 

menyatakan.  

“Saya rasa sudah dapat mengatasi permasalahan birokrasi sih 

mbak, soalnya lebih menghemat waktu sudah dipangkas gitu mulai 

prosedur, syarat itu semuanya sudah lebih baik lah, untuk waktu 

juga sudah bisa dapetin berkala tepat waktu karna kan sudah 

dicetak 2 bulan sebelumnya. memang pelayanan seperti ini yang 

dibutuhkan PNS bisa fokus bekerja”.13 

 

 Diperkuat oleh pernyataan Erie Retno selaku operator SIMPEG dari 

Dinas Perdagangan yang menyatakan. 

“alasan saya mendukung pelayanan ini itu memang lebih 

menghemat waktu yang dulunya harus mondar-mandir ngurusi 

sekarang nggak. Nggak ribet juga pokok sudah masuk SIMPEG pasti 

keluar KGB-nya asalkan tidak terkena hukuman disiplin”.14 

 

 Berdasarkan wawancara di atas pelayanan online KGB sangat 

bermanfaat bagi masyarakat (PNS), karena dengan adanya pelayanan ini 

masyarakat akan lebih dimudahkan dalam mengurus KGB serta waktu 

                                                             
12 Wawancara dengan Yunita Karyawati selaku operator SIMPEG dari Puskesmas Cukir pada 

tanggal 3 Desember 2017 
13 Wawancara dengan Risma Herlina selaku penerima KGB online atau staf BKDPP Jombang 

pada tanggal 5 Febuari 2018 
14 Wawancara dengan Erie Retno selaku operator SIMPEG dari Dinas Perdagangan pada tanggal 

27 November 2017 
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penerbitan surat pemberitahuan KGB yang tepat waktu. Dengan demikian 

inovasi pelayanan online KGB dibentuk dengan tujuan memberikan pelayanan 

publik secara maksimal dengan berbasi pada teknologi. 

 Pelayanan online KGB juga diimplementasikan dengan mengacu pada 

peraturan pemerintah. Berdasarkan wawancara oleh Bapak Rendy “karena kan 

sesuai dengan, aturannya mengikuti peraturan gaji, gaji pokok PNS”.15 

Pelayanan online KGB berlandaskan pada peraturan pemerintah yang termuat 

dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 sebagaimana telah diubah 

kesekian kalinya dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2015 tentang 

peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan bahwa PNS yang 

diangkat dalam pangkat tertentu sebagimana tersebut, dalam peraturan 

pemerintah tersebut diberikan gaji pokok dengan besaran yang telah ditetapkan 

dalam peraturan pemerintah tersebut.16  

 Dalam pasal lain juga dijelaskan bahwa PNS diberikan kenaikan gaji 

berkala apabila telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk KGB 

dan penilaian pelaksanaan pekerjaanya rata-rata bernilai cukup.17 Pemberian 

KGB kepada PNS tersebut dilakukan dengan mengeluarkan surat pemberitahuan 

KGB yang diterbitkan oleh satuan kerja yang berwenang. Selain mengikuti 

peraturan pemerintah pusat kesesuaian pelayanan online KGB juga berdasarkan 

kepada Kepala Pimpinan BKDPP, seperti yang dijelaskan oleh Yanuar, “kalo 

konsisten ya semoga saja, ganti pimpinan tidak ada perubahan kebijakan gaji 

                                                             
15 Rendyantoko Rinaldi. Op. Cit  
16 PP No 30 tahun 2015 
17http://kepegawaian.ipdn.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=8 
diakses pada 25/01/2018 Pukul 05.11 WIB 

http://kepegawaian.ipdn.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=8
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berkala online, karna berkala yang sekarang ini sudah berjalan bagus berkala 

online ini”.18 

 Pelayanan online KBG ini perlu diimplementasikan, sebagai salah satu 

inovasi baru yang berhasil dilakukan di Kabupaten Jombang. Dengan pelayanan 

online ini akhirnya PNS akan mendapatkan KGB tepat waktu, terminimalisirnya 

kesalahan, baik dalam perhitungan masa kerja maupun besaran nominal yang 

diterima. Berikut merupakan data PNS di Kabupaten Jombang yang 

mendapatkan KGB. 

Tabel 5.3 

Jumlah yang Mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala Tahun 2015-2017 

No Bulan KGB 2015 KGB 2016 KGB 2017 

1 Januari  1540 738 1300 

2 Febuari  330 472 275 

3 Maret  1656 1674 1300 

4 April  263 743 231 

5 Mei  75 87 274 

6 Juni  267 186 218 

7 Juli  364 506 277 

8 Agustus  269 273 226 

9 September  138 102 112 

10 Oktober  312 229 242 

11 November  119 169 81 

12 Desember  639 542 468 

Jumlah 5973 5721 4762 

Sumber: Hasil olahan penulis (2018)  

 Pada tahun 2015 dengan jumlah PNS sebanyak 11.554 orang, dari 

jumlah PNS tersebut KGB yang telah terproses sebanyak 5.973 lembar surat 

Kenaikan Gaji Berkala. Pada tahun 2016 dengan jumlah PNS sebanyak 9.936 

orang, dari jumlah PNS tersebut surat KGB yang tercetak sebanyak 5721. 

Pada tahun 2017 BKDPP menerbitkan surat KGB sebanyak 4762 lembar 

                                                             
18 Ibid.  
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surat. Apabila inovasi ini diimplementasikan secara menyeluruh  bisa 

menghemat banyak hal. 

“Yaa enak, kita mantau juga enak, saya sebagai petugas juga kalo 

anu  nya banyak kan gak mungkin akan memantau satu persatu 

KGBnya, kalo memantaunya eee.. orang sebegitu banyak kan 

kayaknya nggak. alhamdulillah lebih enak kalo ada online”.19 

 Berdasarkan wawancara di atas inovasi pelayanan online KGB 

dikatakan telah sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan di 

Kabupaten Jombang.  pelaksanaan inovasi ini sudah tepat waktu, karena KGB 

sudah terintegritasi oleh SIMPEG. Namun masih terdapat beberapa 

ketimpangan, dimana surat KGB yang seharusnya terbit, tetapi tidak 

tercantum dalam buku penjagaan. Hal ini terjadi karena belum ter entry-nya 

riwayat gaji terakhir. Seperti penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Rina “ya 

ada pasti kalo kesalahan, jenenge menungso mungkin karna terlewat atau 

mungkin ada data yang salah, itu aja sih”.20  

 Dari penjelasan di atas jika masyarakat (PNS) tidak paham dengan 

konsep sistem, maka tidak ter entry-nya data dianggap sebagai suatu 

ketidakakuratan atau hambatan sehingga muncul anggapan bawah sistem 

tersebut tidak valid dan tidak akurat. Disebabkan operator SIMPEG dari 

SKPD/UPTD tidak mau membuka dan meng-update data yang ada di 

SIMPEG. Pernyataan sama disampaikan oleh Bapak Rozikin “SDM dari 

                                                             
19 Wawancara Dengan Sediana Herawatie Selaku Operator SIMPEG Dari Bagian Umum PemKab 

Pada Tanggal 21 November 2017 
20 Rina Indriyani. Op. Cit  
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operator itu masih ada sebagian yang memiliki mainsaid menggampangkan 

pekerjaan, nanti-nanti ae, padahal ini adalah masalah penting.”.21  

 Dalam rangka penciptaan inovasi pelayanan publik yang mengarah 

pada kecepatan dan kepuasan masyarakat, dalam hal ini masyarakat PNS, 

penerbitan surat kenaikan gaji berkala online dapat dikembangkan lebih 

lanjut baik dari sisi regulasi maupun sumber daya manusia. Dari sisi regulasi 

dapat dikembangkan dengan merumuskan ataupun merevisi aturan atau 

keputusan Bupati terkait dengan kewenangan penerbitan surat kenaikan gaji 

berkala tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang terjadi, 

serta pelayanan online kenaikan gaji berkala dirancang untuk waktu yang 

lama. 

1.1.3 Compexity (Kerumitan) 

 Complexity atau kerumitan merupakan tingkatan seseorang dalam 

memahami suatu hal baru, sehingga butuh waktu dan proses untuk seorang 

tersebut memahaminya. Tingkat pemahaman ini mengacu pada tingkat 

kerumitan sebuah inovasi. sebuah inovasi bisa jadi memiliki tingkatan 

kerumitan yang berbeda dengan sebelum adanya inovasi tersebut. Namun 

dalam hal ini tidak menjadi masalah penting, karena sebuah inovasi 

menawarkan pelayanan yang lebih baru dan lebih baik sehingga 

memerlukan proses adaptasi. Dalam inovasi pelayanan online KGB 

complexity atau kerumitan yang terkait dengan mekanisme dan prosedur 

serta tata cara pelayanan yang berbeda dengan sebelum adanya inovasi 

pelayanan onnline KGB, dapat dilihat pada tabel berikut: 

                                                             
21 Rozikin. Op. Cit  
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Tabel 5.4 

Kerumitan pelayanan online KGB 

No  Uraian  Perubahan Keterangan 

Manual Online  

1  Persyaratan Harus 

mengumpulkan 

hard copy  

Tidak perlu 

mengumpulkan 

hard copy 

Otomatis terbaca 

oleh sistem dengan 

merujuk pada 

riwayat gaji terkahir  

2 Hitungan 

manual 

Harus 

dilakukan 

Tidak perlu 

dilakukan 

Dihitung otomatis 

oleh aplikasi 

3 Proses revisi Lama Cepat Hanya bila ada 

kesalahan 

Sumber: Hasil olahan penulis (2018) 

 Berdasarkan hasil observasi dan wawancara terkait dengan persayaratan, 

mekanisme dan prosedur pengurusan KGB tidak lagi dirumitkan mengenai 

persyaratannya, melainkan adanya inovasi ini semakin memudahkan masyarakat 

(PNS) dalam mengurus KGB. Agar bisa mendapatkan surat pemberitahuan KGB 

hanya dengan log in di aplikasi SIMPEG melalui operator dari setiap instansi yang 

terkait. Kemudian PNS bisa mengecek apakah sudah diproses atau belum, jika 

sudah maka KGB PNS tersebut akan terbit sesuai dengan tanggal yang sudah 

ditentukan.  
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Gambar 5.3 KGB Sudah Terproses 

Sumber: Sub Bagian Data dan Informasi pada Bagian Pengadaan, Profesi dan 

Informasi BKDPP Jombang Tahun 2017 

 

 Sebagai inovasi dibidang e-goverment. Pelayanan online KGB yang 

berbasis web dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

BKDPP Jombang. Dalam penerapannya, pelayanan online KGB terus 

mengalami pembaharuan dan penyempurnaan. Sebagai salah satu contoh 

penyempurnaan yang dimaksud, yakni penyempurnaan secara teknis, perihal 

persayaratan, mekanisme dan prosedur tidak perlu dilakukan manual.  

 Pada gambar di atas merupakan tahapan untuk mendapatkan KGB, 

dimana operator SIMPEG dapat melihat KGB yang sudah diproses dengan 

melihat riwayat gaji terakhir, apabila sudah ter update, maka KGB sudah 

tercetak. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Rozikin, berikut hasil 

wawancaranya: 

“KGB manual dulu kita pakai aplikasi excel , PNS yang waktunya 

dapet KGB harus ngasih tau dulu ke petugasnya, nanti petugas 

buatkan surat pengantar ke BKDPP yang isisnya bahwa si A wayahe 

KGB. Nah lak sak iki nggak, wes operator SIMPEG e tinggal mantau 

dari web aja”.22 

 

 Berdasarkan wawancara di atas terdapat adanya berbedaan 

pelayanan KGB dari mulai pelayanan KGB manual hingga pelayanan online 

KGB. Salah satu perbedaanya adalah terkait  persyaratan serta prosedur 

pembuatan surat pemberitahuan KGB secara manual dengan KGB online. 

Hal tersebut diperkuat dengan wawancara oleh Ibu Mita. 

“Perbedaan pelayanan pasti ada mbak kalo yang manual harus 

melalui petugas kepegawaian dulu, apalagi dulu kan saya dari 

kecamatan terus mutasi ke BKD, dulu jadi gak bisa langsung. 

                                                             
22 Rozikin. Op. Cit  
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Kalo sekarang malah operator SIMPEG yang ngasih tau kalo 

waktunya KGB SK nya sudah jadi”.23 

 

 Sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Shodiq sebagai penerima 

pelayanan online KGB, berikut hasil wawancaranya. 

“Sebelumnya lumayan rumit karna harus mondar-mandir juga 

belum ngumpulin persyaratan berkasnya juga. Kalo yang 

online menurut saya lebih ringkas karna kan langsung jadi gak 

riber-ribet lagi gak perlu mondar mandir lagi”.24 

 

 Berdasarkan wawancara di atas pelayanan online KGB tidak 

memiliki kerumitan pada proses pelayanan mulai dari persyaratan, 

prosedur, hingga mekanisme karena tujuan awal dari adanya inovasi 

pelayanan online KGB ini dapat mempercepat dan memudahkan 

masyarakat (PNS) dalam mengurus KGB. Hanya saja  pada proses 

pelaksanaan awal pelayanan online KGB sedikit ada kendala, karena 

memerlukan beberapa pertimbangan. Seperti halnya pada awal 

implementasi pelayanan online KGB, operator SIMPEG dari masing-

masing instansi harus meng-entry dan meng- update data terkait KGB. 

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Tri Ismiatin “memang pertama-

pertamanya awalnya tu kita itu mengalami kesulitan kan dengan adanya 

di scan dulu, apa pengisian data-data tapi dengan sekarang ya, sekarang 

otomatis kan nggak”.25 

 Diperkuat dengan hasil wawancara oleh Ibu Yunita Karyawati. 

“Kendala diawal dulu operator harus mengisi data KGB, 

dari PNS nya kadang yang lama ngumpulin data tapi 

sekarang sudah teratasi. Sudah lancar. Kendala lain 

mungkin sosialisasi ditambah ya mbak kan gak semua 

                                                             
23 Yan Firstiana Endapramita. Op. Cit  
24 Shodiq. Op. Cit  
25 Wawancara dengan Tri Ismiatin selaku Operator SIMPEG dari SMPN 1 Kasembon pada tanggal 

22 November 2017  
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paham terus anggran juga ditambah kalo bisa biar bisa 

memenuhi sarana dan prasarana”.26 

 

 Dapat diketahui bahwa dalam implementasi pelayanan online 

KGB terkait kerumitan mulai dari  mekanisme, prosedur tidak ada 

kesulitan yang dialami oleh penerima, karena tinggal menunggu 

konfirmasi dari operator SIMPEG. Namun untuk operator SIMPEG 

mengalami kesulitan diawal implementasi, dimana harus melengkapi data 

terkait KGB, hal tersebut sudah teratasi dengan cara meng update data 

KGB  sehingga pelayanan online KGB ini sudah berjalan lancar hingga 

saat ini. Kendala selanjutnya ialah masih terdapat beberapa operator yang 

tidak paham cara mengaplikasikan SIMPEG, hal ini membuat operator 

enggan untuk membuka maupun meng update SIMPEG. Sehingga untuk 

mengatasi kendala tersebut dengan cara lebih meningkatkan sosialisasi 

agar operator atau masyarkat (PNS) tidak hanya mengetahui pelayanan ini 

saja, namun paham dengan pelayanan online KGB serta paham dengan 

tujuan diciptakannya inovasi tersebut.  

1.1.4 Triability (Kemunginan Dicoba) 

 Dalam sebuah inovasi diperlukan adanya fase uji coba agar inovasi 

tersebut dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Fase uji coba ini 

dilakukan agar masyarakat dapat menerima suatu inovasi dengan melihat 

nilai lebihnya, dibandingkan dengan sebelum adanya pelayanan inovasi 

tersebut. Pada inovasi pelayanan online KGB ini terkait dengan sejauh mana 

inovasi ini di uji cobakan, dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat (PNS) 

                                                             
26 Wawancara dengan Yunita Karyawati selaku operator SIMPEG dari Puskesmas Cukir pada 

tanggal 3 Desember 2017 
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dapat menerima inovasi ini, serta bagaimana tanggapan masyarakat (PNS) 

dengan hadirnya inovasi pelayanan online KGB ini. 

 Pelayanan online KGB di Kabupaten Jombang sudah diperkenalkan 

dan di implementasi kepada masyarakat (PNS) sejak tahun 2016. Sejak saat 

itu BKDPP Jombang memulai uji coba pelayanan online KGB. Pernyataan 

tersebut didukung dari hasil wawancara oleh Ibu Rina “Yaa, dulu waktu, 

waktu implementasi ini tahun 2013 ini kita uji coba dulu, ini mainnya tahun 

2016, 2017 ini baru online 2016 baru uji coba”.27 Dari pernyataan tersebut 

dapat dilihat pada bagan berikut. 

Bagan 5.1 

Fase Uji Coba KGB Online 

   

 

   

 

 

 

Sumber: Hasil Olahan Penulis (2018) 

 

 Berdasarkan bagan di atas BKDPP Jombang mulai menerapkan 

pelayanan online Kenaikan Gaji Berkala sejak, Pertama, pada bulan 

September-Desember 2013 yakni awal mula pembangunan SIMPEG 

berbasis web, serta integrasi database SIMPEG dekstop ke database 

SIMPEG web. Kedua, pada tahun 2014 yakni tahapan sinkronisasi dan 

updating database SIMPEG web dengan kondisi terbaru oleh seluruh 

operator SIMPEG SKPD se Kabupaten Jombang. Ketiga, pada tahun 2015-

                                                             
27 Rina Indriyani. Op. Cit 

SIMPEG 

Tahun 2013 

(SIMPEG web) 

Tahun 2014 

(update database 

SIMPEG web) 

Tahun 2015 

(uji coba 

KGB) 

Tahun 2016 

(implementas

i KGB) 
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2016 yakni tahapan ucijoba modul Kenaikan Gaji Berjaka, pada tahap ini 

lah BKDPP mulai merumuskan pelayanan online Kenaikan Gaji Berkala. 

Keempat April 2016 sampai sekarang telah ter-implementasi pelayanan 

online KGB. 

“Ada uji coba memang cuma dilakukan di internal BKDPP saja, 

tapi perwakilan dari UPTD, Dinas juga ikut melihat pelaksanaan 

uji coba tersebut”.28 

 

 Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya fase 

uji coba terlebih dahulu selama 3 sampai 4 bulan. seperti yang dikatakan 

oleh Bapak Yanuar “ada uji coba, dulu dilakukan cuma di internal BKD aja. 

cuma sebentar mbak 3 sampai 4 bulan. kita masukkan data KGB ternyata 

valid kita terapkan”.29 Uji coba tersebut dilakukan oleh BKDPP Jombang 

guna memberitahukan bahwa adanya pembaharuan dalam pelayanan, yang 

lebih memudahkan masyarakat (PNS) untuk mengurus KGB. 

“Evaluasi SIMPEG itu tri wulan sekali jadi tahun cuma 3 kali, april, 

agustus, desember. Sosialisasi 1 kali selebihnya kalo papasan gitu 

ya tanya- tanya SIMPEG itu begitu sosialisasinya”30 

  

 Pernyataan sama disampaikan oleh Ibu Tri Ismiatin, dengan hasil 

wawancara sebagai berikut. “Kalo nggak paham ya mbak kita tanya langsung 

ke pak rendy kalo gak gitu lewat grup chat di SIMPEG”.31 Dari hasil 

wawancara tersebut sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BKDPP Jombang 

yaitu melalui perkumpulan di Kantor BKDPP serta sosialisasi tidak langsung, 

dengan cara fase to fase. Jika ada operator ada yang tidak paham kemudian 

                                                             
28 Yunita Karyawati. Op. Cit  

29 Yanuar. Op. Cit  
30 Rendyantoko Rinaldi. Op. Cit  
31 Tri Ismiatin. Op. Cit  
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menanyakan secara langsung maupun tidak ini merupakan bentuk sosialisasi, 

juga agar lebih memudahkan operator dalam memberikan pelayanan online 

KGB.   

 Pelayanan online KGB yang mempunyai julukan “penerbitan surat 

KGB yang cepat, tepat dan anti telat” sangat dibutuhkan oleh mayarakat (PNS), 

karena adanya pelayanan ini tidak serta merta diterapkan oleh BKDPP 

Jombang, namun pelayanan online KGB ini terinspirasi dengan melihat 

keluhan masyarakat dan proses yang lama dalam penerbitan surat 

pemberitahuan KGB. sesuai dari kutipan wawancara berikut. 

“terobosan ini kita buat karna memang KGB merupakan kewajiban 

pokok setiap PNS ya, kedua selama ini masing sering ada kesalahan 

mulai dari perhitungan TMT juga gak cukup satu hari selesai. Tapi 

melalui berkala online itu sudah tercetak 2 belum sebelum jadi PNS 

bisa tepat waktu berkalanya jadi berkala online ini sangat membantu, 

mulai dari segi waktu terus PNS juga bisa fokus kejrja karna gak, 

gak mikir lagi kapan waktunya berkala”.32  

 

 Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya 

pelayanan online KGB ini birokrasi menjadi lebing singkat, karena tidak 

mempersulit masyarakat (PNS) dalam mengurus KGB melainkan 

mempercepat pelayanan KGB serta menghemat waktu pelayanan. Keunggulan 

tersebut menjadi keuntungan bagi masyarakat sehingga pada proses pelayanan 

KGB tidak memiliki kesulitan karena semua proses dipermudah melalui 

sistem. Begitupun dengan datanya, semua data untuk bisa menerbitkan surat 

pemberitahaun KGB sudah valid, karena pihak BKDPP sudah memiliki 

database yang terintegritasi oleh SIMPEG dan terkoneksi di seluruh instansi 

pemerintahan di Kabupaten Jombang. 

                                                             
32 Rozikin. Op. Cit 
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 Diperkuat dengan hasil wawancara oleh Ibu Risma Herlina selaku 

penerima KGB online, berikut hasil wawancaranya: 

“Menurut saya dikeluarkannya pelayanan ini sangat membantu, 

PNS yang akan mendapatkan KGB tidak pusing-pusing lagi mikir 

kapan waktunya KGB. kalo online gini kan sistem yang baca 

pokoknya data lengkap gak terkena hukuman disiplin pasti KGB 

nya turun. Yang pasti adanya pelayanan ini bisa menghemat 

waktu, KGB bisa tepat waktu didapetin ngurusnya juga udah ribet 

karna bakal dikonfirmasi sama operator SIMPEG”.33 

 

 Berdasarkan dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa triability 

dari pelayanan online KGB merupakan inovasi yang dapat mempermudah 

masyarakat (PNS) dalam mendapatkan KGB. Pada pelayanan online KGB ini 

diharapkan dengan adanya keunggulan serta keuntungan dapat memberikan 

respon yang positif dari masyarakat, serta dalam pengembangannya 

memungkinkan dicoba diterapkan di seluruh wilayah di Jawa Timur bahkan 

di Indonesia. 

1.1.5 Observability (Kemudahan Diamati) 

 Observability atau kemudahan diamati merupakan indikator terakhir 

dari karaktersitik inovasi, dalam indikator ini menjelaskan bagaimana 

inovasi tersebut dapat bekerja dan berjalan dengan baik sesuai dengan 

harapan masyarakat. Dalam inovasi pelayanan online KGB digunakan 

untuk melihat dampak yang ditimbulkan dari pelayanan online KGB dan 

apakah dalam pelayanan online KGB ini sudah berjalan dengan baik sesuai 

harapan.  

                                                             
33 Risma Herlina. Op. Cit 
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 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa 

pelayanan online KGB dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. 

Sesuai dengan hasil wawancara oleh Ibu Mita sebagai pemerima KGB.  

“Dampak positif itu ada mbak kan mempermudah mereka, 

mereka juga sedikit banyak selalu mendukung kalo ada program-

program seperti ini, kan bisa meringankan pekerjaan mbak bisa 

efisien dan bisa menghemat waktu”.34 

 

 Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelayanan 

online KGB memiliki dampak positif bagi masyarakat (PNS) serta bagi 

petugas yang mengurus KGB. Salah satunya tidak mempersulit masyarakat 

lagi dan lebih mempermudah pekerjaan petugas KBG. Didukung dengan 

wawancara oleh Bapak Rozikin “sudah tidak ada kendala, yang pasti kalo 

dampak positifnya ngurusnya tinggal memanau dari SIMPEG, jadi yaa bisa 

mengerkan tugas lainnya”.35 Sejauh ini dalam proses pelayanan online KGB 

dapat dengan mudah dan diamati oleh masyarakat (PNS) maupun petugas, 

masyarakat juga dapat merasakan perbedaan pelayanan KGB secara manual 

dengan pelayanan KGB secara online.  

“Lancar mbak, yaa... sudah baik baik pelayanan ini, kendala kalo 

KGB gak turun pasti PNS nya itu kena hukuman disiplin kalo gak 

ya pasti terbitnya. Saya sebagai menerima ya seneng dengan 

seperti ini kan saya gak perlu nyiapin berkas persyaratannya. 

Kalo sudah waktunya tinggal ngambil aja”.36 

 

 Kepuasan dari masyarakat (PNS) itulah yang menjadi tolok ukur 

BKDPP untuk lebih meningkatkan pelayanan administrasi khususnya 

pelayanan KGB. Dengan cara mengembangkan program SIMPEG untuk 

                                                             
34 Yan Firstiana Endapramita. Op. Cit  
35 Rozikin. Op. Cit  
36 Shodiq. Op. Cit  
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menciptakan pelayanan-pelayanan lainnya terkait kepegawaian. Sama 

halnya yang dikatakan oleh Bapak Rendy “Pada akhirnya berdampak, 

kenaikan gaji berkala ini kan salah satu contoh pelayanan online nah 

akhirnya pada tahun 2018 nanti akan ada pelayanan online lainnya”.37 

Dengan demikian pengembangan pelayanan yang berbasis online dapat 

memangkas sedikit birokrasi khususnya di Kabupaten Jombang.  

 Dalam pelayanan online KGB dapat dengan mudah diamati karena 

masyarakat (PNS) sudah dapat merasakan perbedaan pelayanan KGB 

manual dengan pelayanan KGB online. Seperti halnya yang dikatakan oleh 

Ibu Risma “seperti yang saya sampaikan tadi dengan adanya pelayanan ini 

perbedaanya proses pelayanan cepat, hemat waktu gitu. PNS pasti 

mendukung pelayanan yang seperti ini”.38 

 Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Sediana Herawatie 

sebagai operator SIMPEG, berikut hasil wawancaranya. 

“Yaa, alhamdulillah iya sih lebih untuk kenaikan berkala secara 

online nanti kita kan gak usah perlu, kadang kan orang-orang 

banyak yang gak ngerti opo ya, nggak, nggak seberapa 

mempedulikan kapan sih aku berkala gitu kan mbak. tapi kalo 

dengan ini sekarang dengan online jadi ada informasi dari sini 

langsung gitu jadi kan enak”.39  

 

 Penyebab adanya pemangkasan prosedur ini yang membuat 

pelayanan online KGB memiliki perdedaan dengan pelayanan sebelumnya. 

pelayanan yang sebelumnya dalam mengurus KGB harus melalui surat 

pengantar serta melengkapi persyaratan. Sedangkan untuk mekansime 

                                                             
37 Rendyantoko Rinaldi. Op. Cit  
38 Ibid. 
39 Sediana herawatie. Op. Cit  
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pelayanan KGB juga berbeda dengan sebelumnya, setelah adanya 

pelayanan online KGB mekanismenya yaitu petugas operator SIMPEG 

tinggal memantau dari user masing-masing dan masyarakat (PNS) tinggal 

menunggu pemberitahuan dari operator. 

 Hanya saja pada awal implementasi tidak mudah untuk kemudian 

bisa diterima oleh masyarakat (PNS). Beberapa pertimbangan dari BKDPP 

untuk memastikan bahwa pelayanan ini bisa berjalan dengan baik hingga 

saat ini. Seperti hasil wawancara dengan Bapak Rendy, “Ya pasti ada 

penolakan atau apa. Bukan penolakan sebetulnya apa ya ketidak percayaan 

bahwa ini akan berhasil itu ada karna kan hal baru”.40 

“karena kita juga harus perlu penerapan terlebih dahulu kita juga 

harus bisa memantapkan hati PNS-nya operatornya, apakah 

dengan pelayanan ini operator bisa menjalankan dengan baik, 

nggak males-malesan lagi biar SIMPEG nya itu terus ter update 

jadi baik pelayanan maupun lainnya itu bisa berjalan lancar”.41 

 

 Berdasarkan wawancara di atas bahwa pada implementasi pelayanan 

online KGB memerlukan beberapa pertimbangan, hingga akhirnya BKDPP 

Kabupaten Jombang dapat memujudkan inovasi pelayanan online KGB 

yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat, serta pelayanan online KGB 

dapat berkerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Terbukti pada saat 

observasi berlangsung, dimana sudah lebih banyak masyarakat (PNS) yang 

mengurus KGB yang tidak mengalami kesulitan karena KGB sudah tercetak 

dan tinggal diambil saja. Hal ini dikarenakan proses pelayanan KGB yang 

lebih cepat.  

                                                             
40 Ibid. 
41 Rina Indriyani. Op. Cit  
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 Dari penjelasan kelima indikator di atas dapat disimpulkan bahwa 

dalam implementasi inovasi pelayanan online kenaikan gaji berkala pada 

program SIMPEG, masyarakat (PNS) operator pelaksana dan BPKAD telah 

memberikan kontribusi yang baik yakni dengan menerima inovasi 

pelayanan online KGB sebagai inovasi baru di BKDPP Kabupaten 

Jombang. Hal tersebut berdasarkan pada hasil wawancara oleh Ibu Murti 

yang menyatakan. 

“ya kalau untuk pegawainya sendiri staf dengan adanya 

perbaharuan pelayanan justru malah senang karena kan memang 

dirancang untuk memperbaharui pelayanan sebelumnya, kemudian 

dengan kita sebagai penerima hasil dari pelayanan berkala ini 

memberikan dukungan, memberikan dampak baik. Sehingga 

operator yang menjalankan itu seneng, semangat oh dengan 

pelayanan seperti ini ternyata temen-temen malah seneng, ahirnya 

kan semangat operator semakin tinggi. Operator pak rendy juga 

nantinya mau lebih memperbaiki SIMPEG merancang pelayanan-

pelayanan online baru”.42 

 

 Berdasarkan penjelasan di atas masyarakat (PNS) menerima dan 

memberikan dukungan serta dampak positif terhadap inovasi pelayanan 

online KGB. Kesadaran PNS akan kebutuhan inilah yang menjadikan 

inovasi tersebut dapat berjalan sampai sekarang dan telah diadopsi oleh 

seluruh instansi di Kabupaten Jombang, dengan tujuan dapat memudahkan 

masyarakat (PNS) mendapatkan KGB tepat waktu. Lahirnya inovasi 

pelayanan online KGB memberikan kontribusi nyata terhadap lingkungan 

di BKDPP maupun di Kabupaten Jombang, dimana melihat keberhasilan 

dari inovasi pelayanan online  KGB membuat BKDPP Kabupaten Jombang 

semakin mengembangkan inovasinya yakni pada tahun 2018 akan 

                                                             
42 Wawancara dengan Murti Cahyani selaku Sekertaris BKDPP Pada tanggal 6 April 2018 
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dilakukan pengembangan SIMPEG mulai dari tampilan baru dan 

melahirkan inovasi pelayanan online baru berupa pelayanan online cuti, 

karpeg, ijin belajar, jabatan fungsional, karis/karsu, usul diklat, dan 

pensiun.43 

1.2 Faktor Pendukung yang Mempengaruhi Implementasi Pelayanan 

Online Kenaikan Gaji Berkala di Kabupaten Jombang 

 Pemerintah Kabupaten Jombang dalam membuat suatu program 

inovasi, tentunya memiliki tujuan-tujuan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan.  Tentunya suatu program inovasi diciptakan untuk mampu 

meningkatkan kualitas pelayanan, terlepas dari itu adanya program inovasi  

juga terdapat beberapa faktor yang mendukung dalam impementasinya.  

 Implementasi pelayanan online KGB di Kabupaten jombang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada penulisan skripsi ini, peneliti 

menemukan tiga faktor yang mempengaruhi program SIMPEG di BKDPP 

Kabupaten Jombang yaitu,  modal manusia yakni kemampuan sumber daya 

manusia-nya dalam mengelola dan mengaplikasikan SIMPEG, modal 

kepemimpinan  bupati Jombang dan jajaran pemerintahnya, dan yang ketiga 

modal struktur organisasi yakni kondisi lingkungan BKDPP Kabupaten 

Jombang serta sikap dan perilaku pegawai di Kabupaten Jombang. Berikut 

penjelasan dari masing-masing indikator yang mempengaruhi implementasi 

pelayanan online KGB yang terintegritas oleh SIMPEG. 

 

                                                             
43 Bahan rapat evaluasi implementasi SIMPEG tahun 2017. hlm 8 
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1.2.1 Modal Manusia 

 

 Faktor pertama yang mempengaruhi inovasi pelayanan online 

KGB di Kubupaten Jombang adalah modal manusia atau sumber daya 

manusia. Dimana modal manusia ini sebagai individu yang dapat 

menghasilkan banyak gagasan baru, mau mengikuti proses belajar terus 

menerus. Modal manusia dalam implementasi KGB terbagi menjadi tiga 

bagian yakni sumber daya manusia, sumber daya financial, dan sumber daya 

teknis. Ketiga sumber daya tersebut harus mendukung satu sama lain, agar 

implementasi pelayanan online KGB dapat berjalan lancar. Dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Bagan 5.2 

Modal manusia yang digunakan dalam imlementasi KGB online 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh penulis (2018) 

 Dalam implementasi inovasi pelayanan online KGB modal 

manusia pertama, yakni sumber daya manusia yang telibat sebagai operator 

SIMPEG di Kabupaten Jombang telah mencukupi dan yang bertugas 

sebagai operator sudah memiliki pemahaman tentang internet. “Ada 

peningkatan, tapi tetep harus ada pelatihan lagi. Harus ada bimbingan 

teknis”.44 

                                                             
44 Rendyantoko Rinaldi. Op. Cit 
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 Berdasarkan wawancara di atas membuktikan bahwa modal 

manusia atau sumber daya manusia dalam pelayanan online KGB atau 

sebagai operator SIMPEG sudah mengalami peningkatan khususnya bagi 

operator yang menjalankan, dan juga masih tetap harus ada pelatihan atau 

bimbingan operator SIMPEG, sehingga implementasi program tersebut 

dapat berjalan lebih optimal dan efektif. Hal lain yang membuktikan bahwa 

adanya dukungan dari modal manusia untuk menjalankan pelayanan online 

tersebut dapat dilihat dari tingkat pendidikan PNS yang ada di Kabupaten 

Jombang. 

Tabel 5.3 

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

No  Pendidikan  Jumlah  Persen (%) 

1 Belum sekolah  0 0 

2 SD 105 1,1 

3 SLTP 219 2,3 

4 SLTA 2065 21,5 

5 D.I 78 0,8 

6 D.II 896 9,3 

7 D.III 951 9,9 

8 D.IV 71 0,7 

9 S.1 4723 49,2 

10 S.2 492 5,1 

11 S.3 1 0,1 

Sumber; Arsip Digital SIMPEG 2017 

 Dari tabel pendidikan di atas PNS Kabupaten Jombang banyak dari 

lulusan S.1 dan BKDPP Kabupaten Jombang juga dalam memilih operator 

SIMPEG diambil dari PNS yang minimal lulusan dari D.IV atau S.1. Seperti 

yang dijelaskan oleh salah satu narasumber yang mengatakan.  

“operator SIMPEG kita dari BKD limpahkan kepada Kepala SKPD 
untuk memilih PNS-nya yang mempunyai kemampuan pemahaman 

tentang internet, nanti dijadikan operator SIMPEG paling nggak kan 
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ya mesti yang banyak tau tentang internet lulusan S.1, yang suka 

main IT”.45 

 

 Berdasarkan wawancara di atas, pemilihan tingkat pendidikan 

dilakukan guna untuk memudahkan dalam berjalannya program dan nilai dari 

lulusan tersebut sudah memiliki pemahaman dan kemampuan tentang internet. 

Akan tetapi masih terdapat beberapa dari operator yang kurang memiliki 

kompetensi dan kemampuan dibidang IT, serta terdapat beberapa operator yang 

tidak paham sama sekali tentang SIMPEG, sehingga dilimpahkan oleh PNS 

lainnya. Pernyataan tersebut dapat diperkuat dari hasil wawancara oleh Ibu Siti 

Mufarrohah. 

“Sarana prasarana, lalu SDM nya. Karean tidak semua SDM  itu 

bisa dikatakan ahli ya nggak tapi bisa gitulo bisa secara umum 

nah bisa dengan mengoperasikan komputer, internet, karena 

terbatasnya tiap SKPD belum tentu punya tenaga yang bisa 

komputer”.46 

 

 Berdasarkan wawancara di atas, berjalannya program membutuhkan 

pelatihan khusus bagi operator, karena selama ini belum ada pelatihan 

khusus, melainkan hanya ada evaluasi setiap 3 bulan sekali dan untuk 

bimbingan bagi operator selama ini masih dilakukan secara langsung 

melalui fase to fase saja. Ketika peneliti berada dilapangan juga sempat 

mengalami penolakan wawancara oleh salah satu operator, karena operator 

tersebut tidak paham tentang program SIMPEG. Sehingga terdapat 

beberapa pola berfikir yang harus terus dibenahi yakni kesadaran PNS 

terhadap data kepegawaian dirinya. Pengelola kepegawaian SKPD yang 

                                                             
45 Rozikin. Op.Cit  
46 Wawancara dengan Siti Mufarrohah selaku operator SIMPEG dari Kecamatan Peterongan pada 

tanggal 23 November 2017 
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cukup malas membuka SIMPEG untuk melihat perubahan status proses 

cetak surat kenaikan gaji berkala, hal ini yang menyebabkan pengelola 

kepegawaian terkesan mondar-mandir ke Kantor BKDDPP. Padahal cukup 

melihat di depan komputer maka sudah akan terlihat bahwa surat kenaikan 

gaji berkalanya sudah siap di ambil atau belum. Dalam artian berjalannya 

inovasi tersebut dapat dilakukan dengan adanya dukungan lebih dan 

pemahaman operator tentang internet yang cukup untuk dapat memenuhi 

berjalannya suatu inovasi program tersebut, sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya masalah-masalah dan hambatan dikemudian hari.  

 Program inovasi diimplementasikan tidak akan terlepas dari adanya 

kekurangan, untuk sumber daya manusia di Kabupaten Jombang yang 

mampu mengoperasikan SIMPEG sudah banyak yang bisa, namun masih 

ada beberapa operator yang masih belum banyak mengetahui cara 

mengaplikasikan SIMPEG, sehingga berakibat operator enggan untuk 

mengoperasikan sistem. Dengan demikian perlu diselenggarakan pelatihan 

yang lebih intensif, agar operator di masing-masing SKPD/UPTD memiliki 

kemampuan dalam mengoperasikan aplikasi program SIMPEG. 

 Kedua, sumber daya financial dalam implementasi program 

SIMPEG dibiayai dengan Anggraran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Jombang mulai tahun 2013, dengan perkiraan dana sekitar Rp. 

20.000.000,00. Sebagai mana penjelasan Pak Rendy selaku operator utama 

SIMPEG. “kalo anggaran awal sekitar dua puluhan juta untuk aplikasinya 

saja”.47 Ketiga, sumber daya teknis menjadi kewenangan BKDPP terkait 

                                                             
47 Rendyantoko Rinaldi. Op. Cit  
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penyedia jaringan, maupun aplikasi untuk masing-masing intansi 

pemerintah di Kabupaten Jombang. Apabila ketiga sumber daya ini dapat 

terpenuhi, maka implementasi pelayanan online KGB akan bekerja dengan 

baik. Tetapi sebaliknya, jika ada salah satu dari sumber daya yang tidak 

tersedia, maka pelayanan online KGB tidak akan dapat berjalan ke tahap 

selanjutnya. 

1.2.2 Modal Kepemimpinan 

 Faktor kedua yang mempengaruhi proses inovasi pelayanan online 

KGB di Jombang ialah Kepemimpinan. Kemipimpinan yang dimaksud 

dibedakan menjadi dua yakni kepemimpinan Kepala Daerah dan Kepala 

Badan. Petama Bupati Nyono Suharli, selaku Kepala Daerah Jombang 

memiliki tujuan untuk mampu mengembangkan inovasi di Jombang yang 

dilimpahkan ke intansi yang terkait sesuai dengan fungsi dari inovasi 

tersebut. Sedangkan Kepala Badan membuat terobosan inovasi, di BKDPP 

telah dibuat terobosan baru yakni pelayanan online KGB yang di kepalai 

oleh Bapak Mutholip selaku Kepala Badan di BKDPP Jombang. Namun 

berjalannya inovasi terkadang kurang adanya konsisten dalam 

implementasi program tersebut. Sehingga, membuat suatu program inovasi 

dapat berhenti di tengah jalan tanpa adanya pertanggung jawaban dari 

pemerintah dan dibirkan begitu saja. Dengan demikian dapat dilihat bahwa 

peran seorang pemimpin sangat diperlukan, telebih sikap ketegasan dan 

kebijaksanaan dalam memimpin suatu daerah.  

 Dalam implementasi pelayanan online KGB, kepala BKDPP 

Jombang melibatkan diri secara langsung mulai dari proses hingga 
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implementasinya. Keterlibatan tersebut tampak pada penjelasan Bapak 

Mutholip berikut: 

“iya sekarang ini kan basisnya IT  setiap daerah berlomba-lomba 

untuk daerahnya mampu menerapkan inovasi, baik dari segi 

pelayanan kan. Di BKD ini kita sudah ada SIMPEG kita 

kembangkan dengan menambah fitur-fiturnya. Yang terbaru ini 

KGB online”.48 

 

  Adanya dukungan dari Kepala pimpinan terhadap inovasi, salah 

satunya inovasi pelayanan online KGB, sangat berpengaruh terhadap 

keberlanjutan inovasi tersebut. Tanpa adanya dukungan dari pinpinan, 

inovasi ini tidak dapat berjalan sesuai tujuan dan bisa berhenti di tengah 

jalan. Keberhasilan Pak Tholip dalam memajukan inovasi pelayanan online 

KGB yang terintegritasi oleh SIMPEG, tampak pada banyaknya prestasi 

yang diperoleh selama beliau memimpin BKDPP. Prestasi pertama, sebagai 

salah satu BKD Kabupaten Jombang yang mengimplementasikan SIMPEG 

online online yakni sejak tahun 2013. Kedua, sebagai satu-satunya BKDPP 

Kabupaten di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang mengimplementasikan 

SIMPEG sampai tingkat UPTD Pendidikan/ Sekolah-sekolah dan UPTD 

Puskesmas. Ketiga, BKDPP menerima kunjungan studi banding dari BKD 

Provinsi Jawa Timur, BKD Kabupaten Magetan, BKD Kabupaten 

Kulonprogo Jawa Tengah, BKD Kabupaten Ngawi, BKD Kabupaten 

Ponorogo dan BKD Kabupaten Mojokerto.49 

 Salah satu bidang yang menjadi khusus operasional SIMPEG ialah 

Sub Bagian Data dan Informasi pada Bagian Pengadaan, Profesi dan 

                                                             
48  
49 Bahan Rapat Pejabat SKPD2. BKDPP Kabupaten Jombang. hlm 7-8 
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Informasi. Bapak Mutholip sering memberikaan pesan kepada jajaran 

kepala bidang dan pranata komputer pertama untuk tidak bosan dalam 

menghadapi keluhan masyarakat (PNS) yang datang ke kantor BKDPP 

untuk berkonsultasi perihal SIMPEG. sebaliknya jika ada staf BKDPP yang 

tidak tertib an tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap operator, 

maka Kepala BKDPP akan mengambil tindakan disiplin agar hal tersebut 

tidak berlanjut.  

1.2.3 Struktur Organisasi BKDPP Jombang Dalam Operasional SIMPEG 

 Faktor ketiga merupakan susunan dan hubungan antar tiap bagian 

pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan sesuai progres yang sudah 

direncanakan. BKDPP Jombang dalam mengembangkan inovasi tidak 

lepas dari kekompakan kinerja seluruh staf dan jajaran pimpinan, 

kerjasama yang baik dilakukan oleh antar bidang dan staf di dalam 

lingkungan organisasi BKDPP. Hal tersebut menjadi pemicu adanya 

inovasi yang berhasil tumbuh di BKDPP Kabupaten Jombang. Sebagai 

contoh pelayanan online KGB yang telah berjalan 2 tahun lebih dan 

SIMPEG yang masih dalam proses pengembangan. Lahirnya inovasi 

tesebut tidak lain hasil dari jerih payah sumber daya manusia di BKDPP 

Jombang. baik antara pimpinan, staf pegawai yang saling mendung satu 

sama lain. Dengan demikian BKDPP merupakan organisasi di sektor 

publik yang memiliki struktur organisasi yang baik, sehingga terhindar dari 

konflik internal.  

 Dalam pembangunan suatu inovasi, tidak akan bisa berjalan tanpa 

adanya dukungan dari stuktur organisasi yang terlibat dalam 
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pengimplementasian pelayanan online KGB terdiri dari kerjasama antar 

bidang dan beberapa lembaga sektor publik. Pertama, dalam menjalankan 

program SIMPEG di BKDPP sendiri bidang yang menangani ialah Bidang 

Pengadaan Profesi dan Informasi. Hal tersebut dijelaskan oleh Pak Yanuar 

“untuk BKD sendiri SIMPEG dijalankan oleh sub bidang data dan 

informasi”.50 Berdasarkan penjelasan diatas berikut bagan pembagian tugas 

untuk menjalankan program SIMPEG di BKDPP Kabupaten Jombang. 

Bagan 5.1  

Sttuktur Organisasi Operasional SIMPEG 

 

Bidang Pengadaan Profesi dan Informasi  

Supar, S.Sos.,M.Si 

 

 

Sumber; Hasil Olahan Penulis (2018) 

 

 Berdasarkan tabel di atas dalam pelayanan online KGB berada pada 

sub bidang data dan informasi yang membawahi bidang pengadaan profesi 

dan informasi. Sub bidang data dan informasi memiliki tugas sebagai bidang 

yang melaksanakan kegiatan updateing /pemutakhiran data PNS melalui 

pengelolaan arsip manual maupun elektronik, melakukan singkronisasi 

database SIMPEG serta merancang pengembangan SIMPEG, yang 

bertugas sebagai operator utama atau pranata komputer pertama ialah 

Rendyantoko Rinaldi. Bertugas sebagai user utama SIMPEG di Kabupaten 

Jombang.  

                                                             
50 Yanuar. Op. Cit  

Sub Bidang Pengadaan dan 

Profesi 

Kaniran, SH 

- Arista N., S.Kom 

- Nina Hardiyanti S 

Sub Bidang Data dan 

Informasi 

Abd. Rozak, S.Sos.,M.Si 

- Rendyantoko R.,S.Kom 

- Atho’Illah, ST 
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 Kedua, lembaga sektor publik adapun berjalannya pelayanan online 

KGB, terdapat beberapa aktor yang terlibat pada proses penerbitan surat 

KGB, dimana dalam proses imlementasi, keseluruhan aktor yang terlibat 

bekerja sama dan terus berkoordinasi dalam forum BKDPP untuk 

membahas tugas masing-masing. Wujud nyata dari hubungan kerjasama 

dari masing-masing aktor dapat dilihat pada bagan berikut: 

Bagan 5.2 

Pelaku Pada Proses Penerbitan KGB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber; Hasil olahan penulis (2018)  

 Operator BKDPP selaku inisiator dan fasilitator inovasi pelayanan 

online KGB pada program SIMPEG, membutuhkan pemeliharaan yang 

dapat membantu membantu membuatkan dan mengembangkan aplikasi 

SIMPEG berbasis website. Maka, BKDPP memberikan kewenangan  

kepada operator utama SIMPEG untuk mencari staf untuk membuat 

aplikasinya. Tidak cukup sampai disitu, operator BKDPP juga memiliki 

tugas yang tidak kalah penting dalam pelayanan online KGB yakni sebagai 

pembuat buku penjagaan dan penerbit surat kenaikan gaji berkala untuk 

Operator 
BDPP

Operator 
SKPD/UPTD

PNS

BPKAD
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seluruh PNS se Kabupaten Jombang. Dimana surat pemberitahuan tersebut 

untuk tiap-tiap PNS dicetak 2 bulan sebelumnya.  

 Adapun relasi operator SKPD/UPTD terhadap inovasi pelayanan 

online KGB, yakni memantau dan meng upate riwayat data PNS-nya, serta 

memantau perkembangan perubahan status proses pencetakan surat, baik 

status yang akan diproses, sudah diproses maupun sudah tercetak. Apabila 

operator SKPD/UPTD tidak melengkapi berkas-berkas KGB yang 

dibutuhkan maka, surat pemberitahuan KGB tidak akan tercetak, dan hal 

tersebut mengakibatkan terlambatnya terlambatnya kenaikan gaji berkala. 

Dalam hal ini, aktor yang paling dominan dalam inovasi pelayanan online 

KGB ialah operator SKPD/UPTD, yang memiliki fungsi sebagai objek 

inovasi.  

 Kemudian relasi PNS yakni orang yang menerima manfaat dari 

pelayanan online kenaikan gaji berkala. Sedangkan relasi BPKAD yakni 

yang akan memproses kenaikan gaji berkala PNS dengan sistem dimana 

para petugas pembuat gaji di BPKAD dapat memantau lebih awal para PNS 

yang akan mendapatkan kenaikan gaji berkala sehingga keterlambatan KGB 

tidak terjadi. 


