
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Peneliti berfoto dengan Ibu Erie selaku operator SIMPEG Dinas Perdagangan 

 

 

 

 

 



 

Gambar 2: Peneliti berfoto dengan Ibu Siti Mufarrohah selaku operator SIMPEG dari 

Kecamatan Peterongan  

 

 

 



 

Gambar 3: Peneliti wawancara dengan Bapak  Rendyantoko Rinaldi selaku pranata komputer 

pertama/ operator utama SIMPEG 

 

Gambar 4: peneliti wawancara dengan Ibu Sediana dan Bapak Arrohman selau operator  

SIMPEG dari Bagian Umum dan Perlangkapan PemKap Jombang 



 

 

 

Gambar 4: Peneliti berfoto dengan IbuTri ismiatin selaku operator SIMPEG dari SMPN 1 

Kasembon 



 

Gambar 5 : Peneliti berfoto dengan Ibu Bapa Yanuar, Ibu Rina, Ibu Risma dan Ibu Mita selau 

Sub Bidang Kepangkatan, Anggota Tim Teknis SIMPEG dan Staf BKDPP 

Jombang 

 



Gambar 6 : Peneliti berfoto dengan Bapak Mutholip selaku Kepala Pimpinan BKDPP 

Jombang 



Narasumber  : Tri Ismiatin S.i 

Jabatan  : Operator/ Staf SMPN 1 Kasembon  

Pewawancara  : Umi Habibah 

Tempat Wawancara : SMPN 1 Kasembon  

Hari/ Tanggal  : Rabu/ 22 November 2017 

 

Keterangan: 

 P : Penanya 

 N : Narasumber 
 

Pembicara Komentar 

P  Apakah dengan inovasi kenaikan gaji berkala online akan lebih evektif terhadap 

meningkatkan kinerja Pegawai? 

N Oh iya, kan apa dengan adanya online otomatis kita kan tau ya di SIMPEG itu mana 

seadainya oh ini KGB-nya bulan januari, kita tinggal klik saja kan tau. oh ini apa 

bulan febuari kita itu langsung tau, kalo dulu kan nggak sebelum adanya SIMPEG 

itu, jadinya itu kita biasanya ngusulkan disini kadang kan salah, tapi kan kalo 

dengan adanya apa online kita itu tau pasti betulnya itu apa, pasti betulnya kan sudah 

ada identitas-identitasnya di SIMPEG itu tadi. 

P Berarti tinggal memantau saja? 

N  Iya memantau aja. terus tepat gitu lo, terus dengan hubungannya dengan DPKAD 

itu juga langsung kan, biasanya kan nggak kalo dulu itu kan kita nggak tau, apa, kita 

nggak tau jadinya kan telat, telat, telat gajinya, tapi dengan adanya online itu nda.  

P Ibu sendiri pernah telat nggak KGB-nya? 

N Ndak, tetep  

P Dengan adanya KGB ini dapat meningkatkan sumber daya yang efisien nggak bu? 

N Iya, ya kan meringkan kan ya, dengan adanya online itu meringankan beban 

operator juga yang bersangkutan, apa pegawai yang bersangkutan kan sudah opo, 

dia gak ngurusi tapi langsung dapat SK nya  

P Berati ibu sebagai operator cuma memantau?  

N Iya memantau saya, terus apabila barang kali, apa namanya salah kadangkan 

manusiawai kan ya, kita tinggal kontak wes langsung di cekati ya 

P Ibu sudah menjadi operator berapa lama? 

N Sejak adanya SIMPEG pertama kali itu tahun berapa ya tahun 2012 kalo nggak 

salah 

P Oh berarti dari awal bu ya? 

N Iya dari awal  

P Memberikan keuntungan gak bu, semenjak adanya program SIMPEG, terus 

ditambah adanya inovasi ? 

N Ya sangat, sangat menguntungkan dengan, memang pertama-pertamanya awalnya 

tu kita itu mengalami kesulitan kan dengan adanya discan dulu, apa pengisian data-

data tapi dengan sekarang ya, sekarang otomatis kan nggak, mudah, kita kan tinggal 

seadainya SK III/c misal dulu III/b kan sudah di masukkan disini kita Cuma 

memantau oh SK nya sudah turun berarti kita tinggal apa, menunjukkan kepada 

yang bersangkutan, memberitahukan bahwa SK nya buk , SK nya sudah turun, kan 



di ambil sendiri yang bersangkutan kalau SK kenaikan pangkat itu. terusan kalo 

KGB kita atau memang operator atau KTU yang ambil, untuk guru kan nggak boleh 

soalnya berhubungan dengan jam mengajar tadi. 

P Berarti yang mengambil siapa itu bu? 

N Kalo KGB itu biasanya KTU atau operator itu. 

P Perwakilan bu ya? 

N Iya perwakilan 

P Yang bersangkutan tidak mengambil? 

N Iya, kalo yang bersangkutan itu boleh ngambil tapi diluar jam, jam mengajar soalnya 

kan berhubungan dengan siswa 

P Terus waktu ibukan dari awal kan sebagai operator pas semenjak mau di 

terapkannya program SIMPEG ini itu langsung dapat menerima atau sempat ada 

penolakan  

N Ya kalo saya sih pribadi ya, kalo saya pribadi ya apa ngarani dengan adanya 

program ini itu sangat menguntungkan, memang awal-awalnya tu memang kan 

setiap orang memang kesulitan, kesulitannya mungkin datanya tu kan orang-orang 

masuh lama terus kan kita nyecan-nycan itu datanya dari awal hingga akhir. tapi 

untuk kebelakangnya kita itu sangat diuntungkan dengan adanya program itu tadi 

yang online. 

P Meningkatkan kinerja bu? 

N Meningkatkan kinerja iya  

P Tidak memakan waktu lama? 

N Iya waktunya juga tidak lama  

P Perlu adanya pelatihan khusus untuk program ini? 

N Kan sudah, pertama dari awal kan sudah dilatih  

P Untuk kedepannya perlu ada lagi atau perlu bimbingan 

N Kalo bimbingan sih, ya gak tau kalo biasanya ya kalo disini tu ada program baru itu 

disosialisasikan dari BKD ada program situsnya baru itu ada penambahan kode baru 

file-filenya itu baru. Kalo nggak paham ya mbak kita tanya langsung ke pak rendy 

kalo gak gitu lewat grup chat di SIMPEG 

P Untuk penerapan KGB oniline ibu memerlukan pelatihan nggak? 

N Kalo KGB ya nggak lah kalo KGB kan sudah ada disini, otomatis 

P Kalo program SIMPEGnya perlu ada pelatihan nggak? 

N Kalo SIMPEG nya kan sudah, setiap apa itu kan biasanya ada programnya dari sini 

apa BKD itu mengadakan apa kayak sosialisasi, pelatihan-pelatihan kan pernah itu 

P Ibu selalu mengikuti? 

N iya selalu mengikuti  

P Untuk adanya inovasi KGB ini mampu meningkatkan status sosial nggak sih bu? 

N iya kan , iya bagi saya pribadi sangat menguntungkan sangat meningkatkan karena 

dengan adanya KGB otomatis gaji kita kan bertambah  

P Motivasi dari ibu sendiri apa untuk mendukung berjalannya program ini 

N Dengan adanya dengan diterapkan SIMPEG ini saya pribadi ya sangat berterima 

kasih dengan adanya program SIMPEG dari BKD, lebih meringkan beban saya. 

kalo dulu itu bemberkasan-bemberkasan dari awal dari itu wes ribet. tapi dengan 

adanya SIMPEG kan nggak.  

P Lebih enteng ya bu? 

N ya, lebih ringan, menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga, 

menghemat pikiran 

 



  



Narasumber  : Arohman  

Jabatan  : Operator/ Staf Bagian Perlengkapan Pemkab  

Pewawancara  : Umi Habibah 

Tempat Wawancara : Kantor Pemerintahan Kabupaten Jombang  

Hari/ Tanggal  : Selasa/ 21 November 2017 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 P : Penanya 

 N : Narasumber 

Pembicara Komentar 

P Apakah dengan inovasi Kenaikan Gaji Berkala online lebih efektif dalam 

meningkatkan kinerja pegawai pak? 

N Yaa, memang lebih evektif 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, jadi ibaratnya temen-temen itu nanti eee.... gak mungkin ada 

yang telat mestinya. misal tahun ini waktunya naik karna kita alpa atau lupa 

sehingga telat tahun depan.  

P Oh begitu ya pak? 

N Iya karna kan sudah berbasis teknologi, Cuma asalkan mungkin operatornya 

nanti mungkin yang menggagalkan berkala itu kan ada hukuman disiplin, jadi 
tugasya SIMPEG apabila pegawai yang bersangkutan kena hukuman disiplin 

kita cukup mengupload data hukuman saja, sehingga berkalanya ditangguhkan, 

manakala gak ada hukuman gak ada masalah itu gaji berkala akan otomatis 

turun 2 tahun sekali  

P Selain hukuman disiplin apa lagi pak, yang dapat menghambat turunnya KGB? 

N Yaa... yang kita tau cuma hukuman disiplin aja, disini kan ada berat, ringan, 

sedang 

P Begitu ya pa? 

N Iya, rekomondasi kalo pegawai itu kan cuma hukuman disiplin  

P Terus apakah dengan adanya Kenaikan Gaji Berkala online dapat meningkatkan 

sumber daya yang efisien? 

N Eee... harapannya dengan Kenaikan Gaji Berkala itu kan dapat memotivasi 

petugas atau staf yang ada dikantor. Bentuk dari penghargaan kinerja kan begitu  

P Apakah efisien pak? 

N Yaa.. jelas lebih efisein sih mestinya, dengan karena yang bersangkutan, staf 

yang bersangkutan kan tidak opo jenenge, untuk menurus itu kan kadang-

kadang kalo yang lama itu kan harus mengumpulkan arsip-arsip yang dahulu, 

sementara dengan sistem ini kan, mungkin awalnya operator yang sibuk itu di 

awal, kita memasukkan data base yang awal itu, mulai SK pertama sampai 

kenaikan gaji berkala yang terakhir itu aja. setelah itu nanti sistem akan jalan  

 P Itu memakan waktu berapa lama pak, untuk mengumpulin berkas itu sendiri? 

N Yaa, itu baru dimulai mungkin akhir-akhir tahun ini, kan lagi dalam SIMPEG 

yang terbaru kan mungkin baru berlangsung 2018, kalo SIMPEG yang lama itu 

sudah ada databasenya tapi kan mungkin beberapa item administrasi ada yang 



kurang update. Mungkin gaji berkala yang tahun ini turun atau yang tahun 

kemaren belum sempat di scan untuk dapat dimasukkan kedalam database  

P Terus apakah memberikan keuntungan pak? 

N Keuntungan bagi pihak operator itu lebih mudah dan bagi yang mendapatkan 

kenaikan gaji berkala itu juga lebih enak karena yang bersangkutan bisa bekerja 

dengan tenang tanpa harus memikirkan kapan waktunya gaji berkala turun, 

karna kan gaji berkala akan secara otomatis turun 2 tahun sekali tanpa ada 

pengajuan dari yang bersangkutan atau dari operator. barangkali operatornya 

lupa, untuk mengajukan kalo sekarang kan sudah online kalo kedepan kan 

sudah otomatis kecuali kalo ada kenaikan pangkat itu nanti baru kita hanya 

melampirkan berkas usulan saja  

P Berarti nggak malah mempengaruhi pekerjaan di kantor pak ya? 

N Iya, jadi untuk yang bersangkutan jadi udah fokus dipekerjaannya dia nggak 

fokus kapan gaji berkala, apa persyaratan apa yang harus di penuhi, jadi kerja, 

kerja, kerja nanti kalo berkala turun otomatis akan turun 

P Terus Ketika program SIMPEG itu di implementasikan terus muncul pelayana 

online KGB, itu langsung dapat diterima atau sempet ada penolakan? 

N Yaaa, untuk yang saat ini sebenernya itu sangat simpel SIMPEGnya mungkin 

sudah bisa diterima operator, tapi mungkin ee... untuk kalo dikaitkan dengan 

yang terbaru itu mestinya ada sosialisasi, kapan, kegunaannya untuk apa aja, 

diberikan info, sehingga nanti selain kan nanti kan SIMPEG itu kan gak hanya 

gaji berkala, ada kenaikan pangkat, penyusulan izajah, jabatan fungsional, nah 

disitu nanti kalo operatornya kurang paham kan kasian pegawai yang waktunya 

dapet kenaikan pangkat atau apa kan ndak bisa, tetep, sosialisasi tetep ada untuk 

operator  

P Untuk operator sendiri bapak malah menambah tugas nggak sih? 

N Sebenernya kalo tambah tugas ya tambah, tapi nggak terlalu sih mbak, karena 

kan berbasis online apalagi sekarang kan eranya IT, kalau ada informasi 

mungkin tugas operator hanya menyampaikan ketemen-temen 

kantor,lingkungan kerja itu saja. ndak kayak dulu, kalo dulu kan temen-temen 

operator harus ohhh,,,, ini waktunya kenaikan berkala, harus menghubungi 

pihak yang terkait, untuk harus melengkapi berkas A, berkas B, berkas C untuk 

diajukan berkala, kenaikan pangkat. kalo ini kan nggak cuma karna nanti kan 

database nya kan semua sudah di scan PDF, jadi nanti operator hanya 

melampirkan persetujuan ke kepala pimpinan kantor untuk di setujui kenaikan 

pangkat atau ndak. manakala dia gak disetuji berarti kan mungkin ada kendala 

tadi faktor disiplin atau lainnya.  

P  Apakah inovasi KGB online ini mampu meningkatkan status sosial operator? 

N  Kalo status sosial ya ndak juga sih, sama. cuma dapet tambahan itu kan (honor) 

status sosialnya ya tupoksi sama, ya cuma kalo ada tambahan ya diterima kalo 

ndak ya kita ndak bisa karna memang itu sudah tugas dari pimpinan.  

P  Motivasi dari bapak sendiri apa untuk mendukung berjalannya program ini? 

N  Yaaa... mungkin kita biar transfaransi aja, mungkin kalo dulu tu kan, kadang-

kadang kalo fisik orang ketemu orang itu kan ada rasa sungkan, manakala kita 

mengurus suatu perizinan walupun biayanya gratis itu kan kadang-kadang 

orang kita mungkin mengganggu waktu nya si A, si B sehingga orang 

bersangkutan kan sungkan, sehingga menghindari si A, si B padahal kita kan 

gratis. dengan adanya ini kan paling nggak bisa meminimalisir pungli ya, jadi 

keuntungannya kan karena sistem berjalan online otomatis sudah sistem, jadi 

orang nggak kontak orang operator tinggal menjalankan tugas operator nanti 



kalo SK turun peserta tinggal ngambil tanpa harus kalo dulu kan harus melalui 

beberapa meja, beberapa tahapan.  

P  Berapa lama waktunya dulu pak? 

N  Kalo lamanya sama tapi kalo prosesnya gak lama kan kadang ada rasa 

sungkannya mana kala berkala turun manakala berkala turun kadang orang-

orang kan cenderungane , nek wong jowo kan sugkan. Bahasa terimakasihe tu 

dikasih oleh-oleh apa gitu, padahal kan secara hukum tidak boleh. dan sistem 

ini kan bisa menghindari  

P Sudah berapa lama bapak menjadi operator? 

N  Saya baru 6 bulan ini  

 

  



Narasumber  : Sediana Herawatie 

Jabatan  : Operator/ Staf Bagian Umum Pemkab  

Pewawancara  : Umi Habibah 

Tempat Wawancara : Kantor Pemerintahan Kabupaten Jombang  

Hari/ Tanggal  : Selasa/ 21 November 2017 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 P : Penanya 

 N : Narasumber 

Pembicara Komentar 

P  Apakah dengan adanya inovasi kenaikan gaji berkala online akan lebih evektif 

dalam meningkatkan kinerja pegawai bu? 

N  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, gitu. Untuk evektifnya eee.. untuk evektif bepekerjannya kayaknya 

nggak-nggak beda nyata, he’e  

P  Berarti juga nambah semangat pegawai? 

N  Ya iya lah wong gajine mundak  

P  Apakah dengan adanya kenaikan gaji berkala online ini dapat meningkatan 

sumber daya yang lebih efisien bu? 

N  Meningkatkan sumber daya ya ya jelas lah  

P  Meningkatkan berarti bu ya? 

N  He’e, tapi untuk persentasenya tergantung orangnya ya, untuk persentase 

peningkatannya  

P  Kalo untuk di bagian umum sendiri gimana bu untuk pegawai yang pernah 

mendapatkan kenaikan gaji berkala? 

N  ee.. kalo di bagian umum kan bukan, bukan dinas teknis ya, jadi dinas yang... jadi 

kesannya kayak rutinitas aja gitu mbak. rutinitas sudah beres gitu aja. jadi nggak-

nggak begitu meningkat, ada peningkatkan tapi nggak-nggak kalo kita nggak bisa 

tidak bisa menilai dari segi teknisnya tapi ya alhamdulillah ada semangatnya gitu 

aja.   

P  Jadi kelihatan bu ya? 

N  He’e 

P  Lalu memberikan keuntungannya gak bu semenjak adanya KGB online ini? 

N  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  

P  Lebih ringan ya bu? 

N  He’e, saya sebagai petugasnya untuk saya itu, kadang-kadang soalnya orang-orang 

itu nggak-nggak peduli dengan berkala, apalagi dibagian umum banyak yang 

clining service  jadi nggak seberapa memperhatikan masalah 

P  Masalah gajinya ya bu? 



N  Bukan masalah ngajinya, masalah dia wayahe dia kenaikan pangkat apa dia 

wayahe gaji berkala gitu  

P  Waktu awal diterapkannya KGB online itu langsung dapat diterima apa sempet 

ada penolakan bu? 

N  Langsung to, seneng, soalnya dulu juga kayak berkala kan juga otomatis gitu lo 

mbak,  

P  Ibu sebagai operator SIMPEG perlu adanya pelatihan tidak? 

N  Ya jelas, perlu kemaren kan juga sudah di adakan pelatihan, caranya bagaimana, 

kadang-kadang kalo kita nggak ngerti nggak ngerti blas yo kasubag nya operator 

ya bingung  

P  Kalo dari Pelayanan online berkala sendiri perlu pelatihan nggak si bu? 

N  Ya jelas perlu he’e, kemaren kan juga sudah diadakan pelatihan jadi caranya 

bagaimana, kadang-kadang kalo kita nggak ngerti, nggak ngerti blas opo-opo yo 

KASUBAG e operator yo nganu, ya bingung   

P Itu kalo dari pelayanan online KGB ada pelatihan khusus gak bu atau gabung 

sama SIMPEG pelatihannya? 

N   Sak jane mudah kok mbak, ya jadi satu langsung, wong itu ka cuma satu,satu eeee 

satu program  

P  Ibu sudah berapa lama menjadi operator? 

N  Baru satu tahun ini  

P  Untuk penerapan program SIMPEG terus ada KGB online justru malah 

menambah tugas atau malah meringan kan ? 

N  Nek, saya mah awalnya sih nambahin tugas ya, awalnya, tapi kelanjutannya kan 

malah meringankan. soalnya ya kita sudah nggak memantau itu mau, satu-satu. 

awalnya ya memang menambah tugas sih, tapi ya dinikmati ae  

P  Sekarang tinggal dipantau aja berarti bu ya ? 

N  He’e  

P  Melalui pelayanan online KGB ini mampu meningkatkan status sosial bagi 

pelaksana mauapun pengguna nggak bu? 

N  Iya iya, itu tadi seperti dapet sangu  

P  Dapet honor bu ya? 

N  He’e  

P  Itu berapa bu kalo boleh tau nominalnya? 

N  Mungkin perbulan Rp 50.000 kayaknya, orang tadi dapet Rp 570.000 i tapi kan 

diterimanya pertahunan 

P  Oh jadi pertahun ya bu? 

N  He’e Rp 570,000 mungkin tadi ada pajaknya  

P  Semenjak adanya inovasi pelayanan online KGB ini mmeberikan keuntungan gak 

bu? baik dari segi ekonomi dan lain-lain 

N  Ya sak jane ya nggak-nggak, keuntungannya ya honorer itu tadi walaupun setahun 

sekali, sama memberikan kemudaha bagi saya sendiri sebagai operator  

P  Menghemat waktu bu? 

N  He’e menghemat waktu, memberikan kemudahan ben aku nggak riwa-riwi, lebih 

mudah lah  

P  Untuk KGB online sendiri pernah ada evaluasi atau belum bu? 

N  Nggak kayaknya, belom ada, evaluasinya jadi satu sama program SIMPEG 

P Motivasi dari ibu sendiri sebagai operator untuk mendukung berjalannya program 

ini apa bu? 



N  Hmm, apa ya, ya biar kalo saya pribadi, memudahkan orang lain, membantu orag 

lain, sebisa mungkin ya. Kalo kita bisa bantu kan apa salahnya  

P  Sebelumnya ada kesulitan nggak bu saat menggunakan KBG online?  

N  Nggak, nggak ada kesulitan. Yaaa awal-awal dulu sih sempet waktu tahun 

pertama, ini kok nggak keluar-keluar, ternyata sekarang sudah tidak lagi.  

P  Itu karna apa buk kok nggak keluar? 

N  Kurag tau saya, mungkin memang belum dimasukkan atau aktif sekali atau 

gimana  

P  Tapi sekarang sudah beres semua bu? 

N  Iya sudah, waktu itu kan saya mulai januari saya kan gak bisa memantau bulan 

desember itu awalnya tapi sekarang sudag tidak.  

  

  



Narasumber  : Yanuar  

Jabatan  : Operator/ Kasubid Kepangkatan 

Pewawancara  : Umi Habibah 

Tempat Wawancara : Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan  

Hari/ Tanggal  : Senin/ 20 November 2017 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 P : Penanya 

 N : Narasumber 

Pembicara Komentar 

P  Untuk KGB sendiri selain Jombang daerah mana lagi yang menerapkan KGB 

online? 

N  Ada, jadi berkala itu kan diberikan setiap 2 bulan sebelum, kebetulan di jombang 

yang terbitkan surat berkalanya bupati jombang yang dilimpahkan ke kepala 

BKD gitu, jadi penerbitnya itu. di daerah lain iya dicetak BKD-nya masing-

masing di kabupaten lain  

P  Berarti sebelumnya bukan BKD pak yang menerbitkan surat berkala? 

N  BKD, sejak tahun 2003 kita sudah cetak berkala dari BKD untuk semua PNS se-

Jombang  

P  Apakah dengan inovasi KGB online lebih efektif dalam meningkatkan kinerja 

pegawai? 

N  Iya, ya karna ketika PNS itu mendapatkan kenaikan gaji otomatis dia berharap 

bahwa yang diterima kan lebih banyak sehingga itu diharapkan dapat 

meningkatkan kinerja mereka, semangat mereka bekerja gitu lo. kan dapet uang 

lebih, dapet lebih tinggi lagi bayarannya gajinya.  

P  Untuk bidang yang  menanganinya bidang apa pak? 

N  Untuk BKD sendiri SIMPEG dijalankan oleh sub bidang data dan informasi lalu 

berkalanya ada pada bidang mutasi.  

P  Bagaimana perbedaan sebelum mauapun sesudah diimplementasikan KGB 

online? 

N  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  

P  Berarti tinggal nunggu aja ya pak? 

N  He’e mereka di SKPD-nya tau kalo pegawainya sudah kecetak, mereka kesini 

pasti sudah jadi. Jadi gak pakek riwa-riwi gitu.   

P  Ohh,, berarti tinggal memantau dari SIMPEG? 

N  He’e dari SIMPEG mereka jadi nggak riwa-riwi, nggak usah riwa-riwi, kalo dulu 

riwa-riwi sudah jadi apa belum , terus besoknya kesini lagi sudah jadi apa belum. 

Sekarang sudah nggak, sekarag begitu sudah hijau di SIMPEG mereka dateg 

kesini pasti sudah ada surat berkalanya  

P  Kalo dulu butuh waktu berapa lama pak kalo riwa-riwi?  

N  Kita ini kan 2 bulan sebelumnya sudah kecetak  

P  Itu kalo yang sekarang pak? 



N  He’e kalo dulu sama Cuma mereka gak bisa liat statusnya makanya mereka harus 

riwa-riwi. mereka dulu nggak bisa lihat status, sekarang sudah bisa lihat statusya  

P  Apakah dengan adanya KGB online ini dapat meningkatkan sumber daya yang 

lebih efisien pak? 

N  Yang pertama efisien itu kan karna mereka nggak perlu riwa-riwi kesini lagi kan 

ya, jadi mereka bisa lebih fokus dikantornya masing-masing. Ketika kesini pu 

mereka sudah pasti bisa bawa pulang berkalanya. efisiennya disitu  

P  Berarti nggak ganggu pekerjaan lainnya ya pak? 

N  He’e nggak ganggu kerjaan mereka  

P  Dengan adanya KGB online ini memberikan keuntungan gak pak bagi penerima 

maupun pelaksana? 

N  Yang jelas lebih cepat, prosesnya lebih cepat baik itu di mereka dan di kita, kita 

juga nggak banyak nyita waktu disini untuk proses berkalanya, kita tinggal klik 

saja sudah kelihatan siapa saja yang berkala  

P  Inovasi KGB online ini berdampak nggak sih pak bagi program-program lainnya 

? 

N  Jadi berkala, berkala ini kan salah satu pelayanannya BKD jadi kalo ini sudah 

berhasil otomatis semoga ditiru oleh kegiatan-kegiatan yang lain.  

P  Berarti nanti untuk pengembangan SIMPEG 2018 nanti bakal ada pelayanan-

pelayanan online yang baru pak ? 

N  Banyak, nanti di KP bakal ada usul online, dipensiun nanti juga ada usul online, 

cuti juga nanti online jadi usulnya sudah nggak pakek kertas lagi tetapi online di 

SIMPEG semua. mereka mengusulkan kelihatan di monitor kita, kta sudah cetak 

mereka sudah tau diproses atau belum. 

P  Apakah invasi KGB online konsisten terhadap nilai-nilai atau pengalaman dan 

kebutuhan para pengguna? 

N  Kalo konsisten ya semoga saja, ganti pimpinan tidak ada perubahan kebijakan 

gaji berkala online, karna berkala yang sekarang ini sudah berjalan bagus berkala 

online ini 

P  Berarti berkala online ini sering berubah kebijakan pak? 

N  Nggak, biasanya kan ada inovasi-inovasi tambahan, nah semoga aja ini nanti 

dalam waktu dekat ini paling nggak satu, dua tiga tahun belum ada berubahan  

P  Pas awal KGB online itu pas kepala BKDNya siapa pak? 

N  Eee... pak warto sebelum pak budi, pak warto sudah online Cuma belum 100% , 

karna masih perlu data yang harus diinput kan  

P  Apakah inovasi KGB online akan sesuai dengan aspek-aspek dan program-

program yang dilaksanakan ? 

N  Iya, karna otomatis pegawainya lebih sejahtera karna diharapkan dengan berkala 

online itu kan nggak ada berkala terlambat mereka pasti terima tambahan gaji, 

tambahan-tambahan gaji dari berkalanya itu. 

P  Berarti bisa menambah semangat kerja juga pak ya? 

N  He’e  

P  Terus alasan apa pak sehingga Kabupaten jombang mengimplementasikan KGB 

online, permasalahannya apa pak? 

N  Kalo dulu kita nggak online jadi masih banyak mesin erornya, sering salah orang 

waktunya berkala tidak terima berkala, orang sudah terima berkala terima berkala 

lagi dulu sering begitu  

P  Sering dobel-dobel ya pak? 



N  He’e sehingga kita buat online akhirnya terprogram januari siapa, febuari siapa 

seterusnya. selama 2 tahun begitu terus sekarang sudah nggak bisa dobel, dulu 

kena hukuman disiplin berkalanya tetep terbit sekarag nggak . kalo di SIMPEG 

sudah hijau, sudah pasti sudah jadi sudah pasti ada di mbak rina berkalanya sudah 

kecetak, dia pasti datang kesini, oh punya saya sudah jadi , oh sudah hijau datang 

kesini pasti sudah jadi   

P  Kalo yag belum tercetak kenapa pak? 

N  Mungkin datanya masih belum lengkap, masih belum di input sama teme-temen, 

nah nanti dia tau riwayat wes watahe dapet kok belum dicetak, nah itu pasti ada 

masalah di sini gitu.  

P  2018 sudah ada pak ya? 

N  Sudah, kan 2 bulan sebelumnya sudah diedarkan. jadi pas januari 2018 dia 

gajinya sudah naik. nah sekarang mbak rina nerbitkan yang januari 2018 nanti 

desember nerbitkan yang febuari 2018. kalo kuning masih proses belum dicetak  

P  Prosesnya ini berapa hari biasanya pak? 

N  Cepet, kalo dilihat gak ada masalah tinggal diklik langsung tercetak, karna ini 

juga butuh melihat riwayat juga  

P  Yang perlu dicek ketika berkala itu apa aja pak? 

N  ee...  

P  Kalo yang manual dulu bagaimana pak? 

N  Manual dulu pakek exel, sebelum pakek SIMPEG pakek exel  

P  Jadi setiap mau dapetin berkala harus bawa berkas-berkas lama pak? 

N  He’e di pak zikin dulu kalo misalnya febuari 2018 pak zikin harus buka datanya 

yang febuari 2016 kalo exel dulu begitu, kalo SIMPEG sekarang kan nggak, 

langsung karna riwayatnya sudah ada semua disini  

P  Inovasi Berkala online itu awal diterapkan langsung dapat diterima oleh seluruh 

SKPD atau ada sempat ada penolakan? 

N  ee... bukan diterima gak diterimanya, contohnya ini ya, ini kita lihatnya jadi awal 

impementasi ini pak zikin harus berjuang keras untuk memasukkan data-data 

lama ini supaya bisa muncul di yang baru kalo ini gak ada ini gak bisa kecetak  

P  Ngurusnya bagaimana pak? 

N  Ada didata lama disistem lama yang pakek exel itu nanti dimasukkan satu persatu 

siapa yang waktunya berkala itu waktu pakek exel dulu. awal-awal implementasi 

susahnya ini bukan diterima gak diterimanya tapi susahnya datanya banyak yang 

belum lengkap  

P  Berarti dari BKD sendiri pak yang ngelengkapin data ke SIMPEG? 

N  Ada 2 cara, yang operator SIMPEG SKPD yang aktif ngisi yaitu ngisi riwayat 

yang lama tadi atau dari BKD sendiri jadi salah satu dari itu. kalo gak dari 

operator ya dari BKD, tapi sekarang kita tegaskan kalo riwayat yang lama nggak 

ada kita nggak cetak biar mereka yang ngelengkapi. kalo 2 tahun awal-awal 

kemaren kita memang ngalahi, ngalahi nyetakkan berkalanya dulu dari pada gak 

terbit kan gitu. tapi kedeoan nanti, kita harus tegas, kalo gak ngetrikan data yang 

lengkap berarti gak muncul. kan hanya satu kali tok to, wong ini riwayat yang 

baru ini by sistem ini.  

P  Kenapa kok atas nama pak rozikin ? 

N  Ini dulu pengeditnya orang yang mengedit atau operator , kalo gak dikekola 

operator SIMPEGnya ini gak akan muncul disini . dulu masalahnya banyak yang 

gak ngisi jadi gak muncul jadi desemember gak muncul karna datanya yang lama 

gak ada, gak ada riwayat lamanya. tapi sekarang sudah bagus.  



P  Sudah tidak ada permasalahan lagi pak ? 

N  Insyaallah sudah tidak ada masalah lagi, sekarang sudah tinggal cetak-cetak aja 

P  Berkala online ini justru malah menambah tugas atau meringankan pak?  

N  Meringankan, kan gak ada hitungan manual sudah , semua by sistem semua  

P  Berarti tinggal dipantau pak? 

N  He’e  nanti pak zikin mau nyetak maret yasudah tinggal klik maret 2018 siapa 

yang berkala dicetak , april 2018 siapa yang berkala dicetak gitu aja sekarang. 

jadi sudah gak ada hitungan berpaa bulan berapa kesuwen  

P  Sebelum berkala online ini diterapkan dilakukan uji coba gak pak? 

N  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 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 

P  Berapa lama pak uji cobanya? 

N  Sebentar kok, gak lama, jadi kita coba paling gak 3 bulan 4 bulan  

P  Uji cobanya lagsung diberikan kepada PNS atau gimana pak? 

N  Jadi kita tryler, kita masukkan data lamanya dia muncul gak diriwayat baru 

berkala barunya, gitu aja dilakukan uji cobanya di internal kita aja.  

P  Berarti uji coba dilakukan hanya di lingkup BKD saja ya pak? 

N  Iya. itu di pak zikin dan mbak rina, kalo riwat lamaya kita masukkan. muncul gak 

riwayat barunya . kalo muncul berarti ok. kalo gak muncul berarti masih ada 

kesalahan nanti sama mas rendy dibetulkan  

P  Bekala online ini mampu meningkatkan status sosial tidak, baik bagi operator 

maupun penerima berkala? 

N  Ya itu tadi ketika dia mendapat KGB itu kan konsekuensinya dia kan gajinya 

naik. ketika dia medapatkan kenaiakan gaji berkala maka gaji yag diterima akan 

naik selisih dengan yang kemaren. nah harapan kita kan kesejahteraan pegawai 

itu kan dari meningkatkan gaji itu kan ketika gajinya naik otormatis semangat 

kerjanya akan naik juga, anggapannya begitu.  

P   Itu sudah terjadi pak? 

N  Iya terjadi, Cuma kenaiakannya gak signifikan sebenarnya Cuma 25,000. 50,000. 

hanya begitu selisihnya  

P  Itu haya setiap 2 tahun ya pak? 

N  He’e  

P  Itu peningkatan nominalnya terhitung dari mana pak? 

N  Ini saya lihatkan tabelnya. jadi berkala itu katakan lah dia golongan III ruang B 

dia masa kerjanya 6 tahun dia berkalanya kapan ya III/b 8 tahun gitu aja. naiknnya 

sekitar 80,000-an  

P  Berarti beda-beda ya pak ? 

N  Beda-beda setiap tahun setiap golongan setiap ruang beda-beda berdasarkan 

tabelnya. jadi yang  menentukan PP nya  

P  PP yang terbaru tahun berapa pak? 

N  Ini yang masih terbaru sekarag 30 tahun 2015  

P  Perubaha tahunnya setiap apa pak? 

N  Tergantung pemerintah, kalo pemerintah menyatakan tahun depan PNS naik. 

berarti tabel gajinya berubah  

P  Berarti tidak pertahun ya pak? 

N  Nggak belum tentu ini sampai sekarang belum kenaikan 2015-2017  



P  Setelah diterapkan berkala online ini hasilnya terllihat tidak pak jika 

dibandingkan sebelum online? 

N  Yaa jelas beda, paling gak kesalahan itu minim, kesalahan cetak itu lo minim 

terus prosesnya cepat karna gak ada hitungan manual lagi sudah. hitungan manual 

terjadi bila datanya masih selisih baru dihitung manual kalo sudah gak selisih ya 

sudah tinggal cetak, tinggal cetak gitu aja  

P  Untuk jumlah yang mendapatkan berkala gimana pak? 

N  Setiap bulan berbeda-beda  

P  Itu dilihatnya dari apa pak? 

N  Ya dari penjaganya kelihatan, jadi eee... tiap bulan beda-beda. katakan lah ini 

januari 2018 berapa yang dicetak kelihatan kok di SIMPEG jadi tergantung data 

pegawainya, tergantung kapan dia masa kerja pagawainya. tergantung masak 

kerja PNS nya  

P  Untuk kemampua sumber daya manusianya gimana pak? 

N  Operatornya, ada pak zikin mbak rina, mbak rina ini administrasinya. pak zikin 

teknisnya. mbak rina ini yang pelayanan berkala koreksi berkala. pak zikin teknis 

pencetakkannya  

 

  



Narasumber  : Siti Mufarrohah 

Jabatan  : Operator/ Staf Kecamatan Peterongan 

Pewawancara  : Umi Habibah 

Tempat Wawancara : Kantor Kecamatan Peterongan  

Hari/ Tanggal  : Kamis/ 23 November 2017 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 P : Penanya 

 N : Narasumber 

Pembicara Komentar 

P  Ibu sudah berapa lama jadi operator SIMPEG? 

N  Berapa lama ya, saya PNS itu 2013. 2 tahun  

P  Motivasi ibu mendukung program SIMPEG apa bu? 

N  Kalo saya pribadi sebagai operator saya bisa tau informasi tentang PNS nya 

misalkan data pribadi, data riwayat jabatan pendidikan atau apa saya gak perlu agi 

buka-buka filenya berkas-berkasnya, tapi kalo untuk PNSnya sendiri mereka kan 

tidak akses aplikasinya secara langsung otomatis mereka dapet informasinya dari 

saya. saya menginformasikan keorangnya misalkan pak ini nanti waktunya 

kenaikan pangkat pak waktunya gaji berkala sudah turun gitu. kalo akses langsung 

mereka nggak.  

P  Gak bisa ya bu, harus melalui ibu? 

N  Iya, hanya bisa lewat operatornya  

P  Semenjak diterapkan SIMPEG berkala online bisa meningkatkan efektifitas kerja 

nggak bu? 

N  Iya otomatiskan kan pekerjaannya kan berkurang mbak, saya gak perlu lagi riwa-

riwi lagi kesini ngusulkan berkala atau, otomatiskan dari situ. megurangi pekerjaan 

karan itu sudah ada saya gak perlu riwa-riwi kesini, gak usah memberitau yang 

bersangkuta kalau waktunya usulan kenaikan gaji berkala otomatiskan Sknya 

sudah turun dari SIMPEG  

P  Berarti tinggal ngambil sendiri di BKD ya bu? 

N  Iya tinggal ngecek misalkan saya naik bulan november berarti saya oktober sudah 

ambil kara gaji kan sudah mulai per november itu.  

P  Itu setelah ibu ngabil SK ibu ngurus sendiri atau gimana? 

N  Sknya nanti dikasihkan ke BPKAD bisa saya sediri bisa ketitip kebendahara kan 

yang ngurusi gaji kan bendahara  

P  Apakah dengan berkala online ini dapat meningkatkan sumber daya yang lebih 

efisien bu? 

N  Iya, kan otomatis pekerjaannya berkurang kan, maksudnya tingkat yang dikerjakan 

itu berkurang. otomatis saya kan bisa ngerjakan pekerjaan yang lainnya kan lebih 

efisien 

P  Berarti gak buang-buang waktu? 

N  Iya,  

P  Hemat ekonomi juga ya bu? 

N  Iya  

P  Ibu selaku operator bisa langsung menerima atau sempet ada penolakan? 

N  Setau saja ndak ada user ada password langsung bisa masuk  



P  Memerlukan pelatihan lebih gak bu ? 

N  Belum, sampek hari ini belum tapi nanti ketika ada wacana paper list itu ee... info 

nya ada. tapi sejauh ini saya hanya membaca buku panduannya aja . juga Sarana 

prasarana, lalu SDM nya. Karena 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. Jadi ya seharusnya memang pelu diadakan pelatihan  

P  Penerapan berkala online dan SIMPEG justru malah mengurangi tugas ya bu? 

N  Mengurangi 

P  Dari awal sudah mengurangi? 

N  Iya, itu tadi  

P  Berkala online dan SIMPEG ini mampu meningkatkan status sosial pagi pengguna 

mauapun penerima? 

N  Biasa aja  

P  Dari ibu sendiri motivasinya apa untuk mendukung berjalannya program ini? 

N  Ya kan karna memang tugas saya, kewajiban  

P  Ada keluhan nggak selama menjadi operator? 

N  Kalo dari saya nggak, Cuma kadang saya kendala teknis itu kan relatif ya, kalo saat 

ini saya ngak bisa ngerjakan ya karna jaringan nya rusak di kantor saya. otomatis 

untuk beberapa hari ini saya gak bisa lagi update SIMPEG  

P  Tapi ibu selalu update di SIMPEG 

N  Nggak juga , soalnya repot kerjaannya banyak, ya kalo misal ada yang perlu ya tak 

update, kalo misalkan ada yang ditambahan ya update, kalo nggak ya nggak.  

P  Berkala online ini sesuai sama aspek yang sedang berjalan nggak bu? 

N  Sesuai  

P  Pas uji coba berkala online ibu sempet mengikuti nggak? 

N  Nggak. ya langsung di informasikan kalo Sknya gaji berkala bisa diambil udah bisa 

di ce. kalo pelatihan nggak, nggak ada   

P  Berarti langsung ya bu? 

N  Saya nggak tau, tiba-tiba sudah ada, sudah bisa langsung dicek, diinformasikan 

begitu  

P  Gak perlu ada pelatihan ya bu, langsung bisa ngakses sediri? 

N  Bisa 

P  Di kecamatan ibu sendiri pegawainya mendukung bu adanya program ini? 

N  Iya 

P  Biasanya waktu evaluasi keluhan yang sering mucul apa bu? 

N  Nggak ada mbak, opo yo  nggak ada kayaknya. 

P  Ibu ini operator penggangti atau gimana? 

N  Dulu bukan saya, dulu kan kasubagnya, kasubagnya sudah pindah ganti saya. 

orangnya kan sudah tua jadi ganti saya  

P  Tiap evaluasi ibu selalu ada mengupdate dulu nggak bu? 

N  Ndak, evaluasi rapat gitu ta, gak ada kayak gitu rapat evaluasi hanya apa nanti ada 

informasi dari sini yang belum update di SIMPEG apa, dari mana dari mana gitu 

aja. terus nanti agreditas di SIMPEG baru muncul layanan-layanan ini, layanan ini  

 

  



Narasumber  : Erie Retno 

Jabatan  : Operator/ Analisis kepegawaian (staf) 

Pewawancara  : Umi Habibah 

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Perdagangan  

Hari/ Tanggal  : Senin/ 27 November 2017 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 P : Penanya 

 N : Narasumber 

Pembicara Komentar 

P  Apakah dengan inovasi KGB online dapat meningkatkan kinerja pegawai? 

N  Kalo kinerja pegawai saya rasa kalo menurut saya pribadi gak ada pengaruhnya 

masalahnya dari sebelum-sebelum online pun, berkala secara online pun sama 

sekarang yaa... sama aja  

P  Ibu sebagai operator ada perubahan gak dari sebelum online sama sesudah online? 

N  Lebih banyak kemudahan yang jelas, mungkin yang ini kan dari gaji berkala itu 

kita jadi gak perlu ada pengajuan secara tertulis, kita hanya tinggal gecek rajin-

rajin di SIMPEG nya sudah proses apa belum, kalo sudah tinggal ngambil seperti 

itu saja. ee,,,, kalo yang lainnya itu hmm apa lebih-lebih dipermudah kalo misalnya 

saya belum tau di kan di dinas itu kan ada file kepegawaiannya kadang meskipun 

pegawai itu sudah dikasih tau diperbaharui apa pun kan kadang gak itu, laa kita 
bisa cek kalau riwayat-riwayat yang lama kita bisa cek dari SIMPEG tapi dengan 

catatan kalo SIMPEGnya itu bener, kita sering update, dan permasalahannya itu 

menjadi beban di operator SIMPEG  

P  Buat yang online ini buk? 

N  Iya, sedangkan data kadang kalau kita mintak dari pegawai yang bersangkutan itu 

juga susah. kalo saya juga masalahnya bukan hanya di kantor-kantor tok, itu ada 

yang dari UPTD pasar Cuma tempatnya berjauhan jadi kita berkomunikasi juga 

susah. ada kalo mungkin ada sesama gini kan WA lebih gampang, kalau tenaga 

dipasar kan tidak semuanya SDMnya seperti kita. Ada yang lulusan SD ada yang 

lulusan SMP, meskipun mereka sudah lama, maksudnya gini kadang kan tingkat 

pendidikan berpengaruh ee... jadi kita perlu ekstra sabar ohh harus menjelaskan 

begini-begini harus detail, tapi secara itu dengan SIMPEG online banyak 

kemudahan lah anu initinya seperti itu Cuma ya beban di operator SIMPEG. 

apalagi kalo operator SIMPEGnya di BKD itu haaah  

P  Berarti kalo mau mendata dari seperti petugas-petugas yang ada dipasar itu ibu 

nemui langsung atau gimana? 

N  Sementara ini saya melalui eee.. kan di pasar sendiri kan ada grup WA nya Cuma 

saya kan gak masuk disitu, jadi saya kan itu ada koordinator ada bidang, yang 

membidangi tentang pasar saya kalo misal ada info apa-apa pun saya lewat situ 

minta tolong di share ketemen-temen di WA tapi kan tidak semuanya punya WA 

jadi paling gak disitu ada satu yang ada di grup disampaikan. Nanti kemudian kalo 

mereka ada yang kurang paham baru mereka ke dinas, seperti itu  

P  Lalu dengan adanya berkala online ini bisa meningkatkan sumber daya yang lebih 

efisien gak bu? 

N  Masalahnya kalo saya lo mbak ya kalo dengan itu sumber daya yang efisien. kalo 

seperti itu kalo menurut saya ee... itu kan bukan di pegawainya yang bersangkutan 



tapi SIMPEG atau gaji berkala secara online itu kan tulang punggungnya itu di 

operator SIMPEGnya. jadi kalo dipegawainya itu gak ada pengaruhnya sama 

sekali  

P  Tinggal nerima aja berarti ya bu? 

N  Iya, tinggal nerima aja, gak ada pengaruh sama sekali. terus kalau menurut saya 

sekarang tu yang perlu eee di itu apa di kemampuan teknologi mereka sebenarnya. 

terus kemudian itu pak supar ini kekurangan pegawai saya pak. jadi kalo di dinas 

nggeh kekurangan pegawai akhirnya orang-orang itu saja yang diserahin ini, ini 

jadi kan nggak fokus.  

P  Kerjaan dobel ya bu? 

N  Iya, betul. nggak fokus belum lagi kalau dateline nya bareng-bareng terus 

sedangkan kalau misalnya kita mau narik tenaga yang ada di pasar kendalanya 

SDM itu tadi kebanyakan mereka di pasar itu kan honorer lama memang tapi ya 

itu tadi tingkat pendidikan nya kan rendah jadi kalau, sedangkan kalau dikantor di 

dinas itu kita pilah perlu seng bisa langsung kerja, cepet bisa teknologi, paling gak 

komputer bisa lah ngonten ya  lah itu kita susah nyarinya di pasar itu SDM nya 

P  Rendah di SDM nya berarti bu ya? 

N  Iya,  

P  Berkala online ini memberikan keuntungan gak ibu sebagai operator juga penerima 

? 

N  Kalo dari operator sangat masalahnya itu tadi kita tidak perlu pengajuan setiap itu 

tidak perlu pengajukan kita tinggal liat di SIMPEG langsung kita tau bisa, dan 

kalau untuk yang bersangkutan saya juga ndak ada karna mereka kalau di saya di 

dinas saya gak tau kalo di yang lain mbak nggeh mereka tinggal tau jadi ketika itu 

SK nya sudah saya ambil saya hubungi mereka kalo SK berkalanya sudah jadi 

sudah mereka nerima  

P  Mengungari pekerjaan bagi penerima ya bu? 

N  Nggeh  

P  Seperti program SIMPEG berkala online ketika awal diterapkan langsung 

menerima apa sempat ada penolakan bu? 

N  Awal-awal itu memang masih banyak, oh penolakan dengan sistem online kalau 

itu nggak ada penolakan. Cuma awal-awalnya dulu karna memang awalnya kan 

ee... saya juga baru disana ya mbak awalnya itu SIMPEG itu tidak, mereka lihatnya 

bukan sesuatu ee... database pegawai yang vital jadi ngisinya juga sembarangan 

tidak sesuai dengan itunya atau mungkin juga, bisa juga karan dateline mungkin 

nggeh didateline harus diisi sampek sekian tinggal waktunya nggak-gak cukup jadi 

ngisinya juga asal-asalan jadi ketika awal saya disana terus adanya PU PNS baru 

ketahuan kalau data yang di SIMPEG nya ternyata banyak yang gak sesuai jadi 

perlu ngedit-ngedit banyak itu. sekali lagi tugas, akhirnya ya beban di operator 

SIMPEG nya itu tadi. sedangkan meraka yang punya yang pegawai sendiri yang 

punya data itu ee... cuek gitu lo, lah yo iku tugasmu lak salah berarti seng ngisi 

awakmu salah nah itu masalahnya itu  

P  Berapa lama itu dulu bu, ibu memperbaharui data? 

N  Bareng sama apa hampis sama, sama PU PNS itu hampir 2 bulanan mbak nggeh  

P  Berkala online ini sudah sesuai belum bu sama aspek-aspek program yang 

direcanakan, seperti visi misi?  

N  Visi misi, kalau untuk pelayanan kepegawaian lebih baik, iyaa,dengan begini kan 

akhirnya kita bisa paling nggak kita kan paham, kalau data-data kepegawaian itu 

penting mereka kan rata-rata nggak itu dengan kita juga dengan perkembangan 

teknologi yang serba online akhirnya kan mereka juga berfikiran oh iyo paling 



nggak aku harus meningkatkan kemampuanku seperti itu daya saingnya juga 

semakin itu harus kalau wes gak tau gak-gak bisa nggak, nggak tau apa-apa, gak 

bisa paham teknologi akhirnya ketinggalan juga. kita paling susah mbak di dinas 

itu kalo misalnya kerja sama orang yang mereka cuek mari ngunu gak ngerti, 

maksude wes gak tau tapi terus gak mau kerja gak tau teknologi, oke saya bantu 

tapi mereka akhirnya terus akhirnya masrahno sama yang paham gitu, akhirnya ya 

gitu paling susah bekerja sama dengan orang-orang seperti itu  

P  Masih terjadi sampai sekarang itu bu ? 

N  Ada juga sih beberapa, tetep kalau masalah seperti kan dimana saja mesti ada 

nggeh  mereka sudah istilahnya pejabat tapi yaa,,, seenaknya saja banyak di dinas 

manapun ada yang jelas gitu.  

P  Program SIMPEG lalu berkala online perlu ada pelatihan tidak bu 

pengaplikasiannya? 

N  Perlu juga sih mbak, maksudnya gini kadang itu kalo misalnya kita itu kadang 

kalau update-update data sebenernya sudah sederhana sih dan aplikasi SIMPEG 

ini sederhana ee... bisa dipelajari otodidak bisa dipelajari Cuma kan kalo misalnya 

ada perubahan- perubahan ini kan kalo gak salah mau semuanya online mau ada 

perbaharuan di SIMPEG meskipun ntah itu satu hari apa dua hari itu lek menurut 

saya perlu bimteknya.  

P  Kalau dari program SIMPEG nya sendiri bu perlu ada pelatihan tidak? 

N  Kalau menurut saya ini sudah lumayan sangat simpel sih mbak jadi meskipun 

orang awam seng baru yang penting tau-tau apa, tau komputer tau itu sudah bisa.e 

tapi gak tau lagi kalo pak rendy kataya habis ini kan mau ada program yang lebih 

ribet saya nggak tau. sekarang gini meskipun saya tau Cuma kan kalo secara detail 

secara aplikasi itu kan ya harus mempelajari juga, berarti kan kita gak Cuma fokus 

disitu saja pekerjaannya  

P  Berarti SIMPEG yang sekarang ini tergolong gampang? 

N  Iya 

P  SIMPEG, berkala onlineini mampu meningkatkan status sosial gak bagi operator? 

N  Oh iya, yaa lumayan si mbak ada peningkatan tapi honornya. lumayan ya 

alhamdulillah, paling gak kan kita ada penghargaan buat kerja kita  

P   Sudah berapa lama ibu jadi operator? 

N  Mulai saya disana sekitar 2 tahun setengah  

P  Dari ibu sendiri ada gak motivasi untuk mendukung berjalannya program ini? 

N  Paling gak gini memotovasi diri saya sendiri untuk belajar, maksudnya gini ee.. 

dengan aku harus belajar banyak lagi mbak aplikasi, aplikasi ini harus belajar lagi 

jadi ee.. tidak berpuas diri sampai disini saja karna kalo Cuma gini wes ketinggalan 

semua serba online, sekarang sudah database kegepawaian itu sudah harus scaner 

semuanya itu proses ini, saya itu baru proses di dinas juga gitu kemaren 

pengumuman kepasar-pasar itu harus di san dan meraka juga banyak haduh mbak 

saya itu sekarang dicari-cari orang piye mbak piye mbak kan gitu  

P  Nggak tau caranya? 

N  Nggeh akhirnya dengan begitu aku ya kudu belajar kalo aku sebelum ngasih tau 

mereka aku kudu iso ndisik gitu lo paling nggak memotivasi diri sendiri untuk 

belajar terus, soale kalah sama yang muda-muda lainnya nanti  

P  Anggotanya berapa bu di dinas sendiri ? 

N  71  

P  Alasan apa yang membuat ibu semangat dengan pelayanan online KGB? 



N  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 
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Jabatan  : Operator Utama/ Pranata Komputer Pertama 
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Keterangan: 

 P : Penanya 

 N : Narasumber 

Pembicara Komentar 

P  Apakah dengan inovasi KGB online ini akan lebih efektif dalam meningkatkan 

kinerja pegawai? 

N  Ya 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 ee.. 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. 

P  Berarti tinggal nunggu aja pak? 

N  He’e  

P  Bagaimana perbedaan sebelum maupun sesudah diimplementasikannya KBG 

online di Kabupaten Jombang? 

N  Yaa.. perbedaanya kalo dulu kan masih manual maksudnya yang punya datanya kan 

hanya BKD dulu itu yang mengerjakan BKD yang mencetak BKD tanpa ada kontrol 

dari SKPD yakan. 

P  SKPD terima bersih pak? 

N  Iya, dulu seperti itu jadi bisa jadi waktu itu banyak kesalahan datanya juga tidak 

dengan datanya kenaikan pangkat juga tidak terintegrasi jadi banyak kesalahan 

cetak kalau dulu itu. Kalau sekarang berbedaanya ya itu. Kalau sekarang SKPD bisa 

ikut ngontrol kalau ada yang salah bisa dibetulkan langsung nah itu, dan juga 

terintegrasi dengan kenaikan pangkat. Jadi kalau orang naik pangkat otomatis 

kenaikan gaji berkalanya akan tertulis pangkat terakhirnya itu. 

P  Berarti berpengaruh ya pak kenaikan pangkat sama kenaikan gaji berkala? 

N  Iya berpengaruh  

P  Untuk jumlah PNS yang mendapatkan KGB sebelum sama sesudah jauh tidak 

perbedaannya? 

N  Iya tetep kan semua PNS berhak mendapatkan gaji berkala selama memenuhi 

syarat, paling yang gak memenuhi syarat itu karna kena hukuman disiplin itu aja  

P  Berati yang kena hukuman disiplin harus nunggu 2 tahun kemudian ? 

N  Iya  

P  Apakah dengan adanya berkala online dapat meningkatkan sumber daya yang lebih 

efisien? 

N  Iya, kalau segi meningkatkan kan mereka akhirnya harus belajar lagi yang dulu gak 

paham komputer harus belajar komputer, yang gak paham internet harus belajar 

internet dan mereka juga harus belajar pengetahuan kepegawaian pada akhirnya. 

Bagaimana proses kenaikan gaji berkala itu keluar syaratnya apa, mereka yang dulu 

gak pernah akhirnya kan belajar, jadi otomatis kan meningkatkan juga, gitu.  



P  Berarti awalnya mereka gak paham gak tau pak? 

N  Bisa jadi gak tau, cara ngehitungnya misalnya masa kerja itu gak tau sekarang 

akhirnya jadi tau.  

P  Apakah berkala online ini memberikan keuntungan bagi penerimanya? 

N  ee... Penerimanya itu ada ketepatan waktu, dulu bisa jadi kenaikan gaji berkala itu 

diserahkan telat, bisa telat sebulan, dua bulan, nah sekarang kita sudah nggak telat 

lagi bahkan dua belun sebelumnya itu mereka sudah dipastikan bisa nerima selama 

tidak ada kesalahan  

P  Itu telatnya dari siapa pak? 

N  Telatnya ya dari kita, datanya mungkin dulu gak lengkap  

P  Nunggu datanya dulu pak? 

N  He’e kalau nggak gitu dulu sudah dicetak tapi salah kan akhirnya molor  

P  Berarti harus diulangi sampek bener? 

N  Iya 

P  Apakah berkala online ini berdampak pada program keseluruhan? 

N  Pada akhirnya berdampak, kenaikan gaji berkala ini kan salah satu contoh 

pelayanan online nah akhirnya pada tahun 2018 nanti akan ada pelayanan online 

lainnya  

P  Berarti termausk inovasi pelayanan online yang pertama ya pak di BKD? 

N  Iya, jadi pionir dari pelayanan online itu kenaikan gaji berkala ini. Tahun depan kita 

mau ada pelayanan online lainnya. Melihat keberhasilan dari pelayanan KGB  

P  Apakah berkala online ini konsisten terhadap nilai-nilai, pengalaman dan kebutuhan 

para pengguna? 

N  Ya konsisten kan sesuai dengan aturan.  

P  Ada peraturan tersendiri? 

N  karena kan sesuai dengan, aturannya mengikuti peraturan gaji, gaji pokok PNS 

Aturannya mengikuti peraturan gaji. Gaji pokok PNS. Terakhir tahun 2015 ini  

P  Apakah berkala online ini sudah sesuai dengan aspek-aspek program yang telah 

direncanakan? Seperti visi misi? 

N  Sesuai visi ya salah satunya kan dengan kenaikan gaji berkala online sudah tidak 

ada apa ya,, mengurangi kesalahan. Jadi otomatis profesional kan kita tingkatkan. 

Bersih kan sudah tidak seperti dulu, dulu kan manual jadinya mungkin kan banyak 

kesalahan kalau ada kesalahan harus direvisi. Terus dulu mungkin orang 

menganggap kalau revisi itu harus ada biaya, nah sekarang kan semuanya sudah 

diminimalisir jadi ya itu tadi.   

P  Kenapa berkala online ini diimplementasikan di Kabupaten Jombang?  

N  Pertama kenapa dipilih kenaikan gaji berkala itu karena kegiatan rutin tiap bulan 

pasti ada, kegiatan rutin. Yang kedua itu hampir semua PNS seluruh PNS itu pasti 

ada kenaikan gaji berkala. Yang ketiga kenaikan gaji berkala ini berkaitan dengan 

banyak data jadi target kita itu selama 2 tahun pelaksanaan data-data pendukung 

lainnya itu sudah valid juga jadi kalau kenaikan gaji berkala harus ada pangkatnya 

harus ada jabatannya unit kerjanya harus betul. Jadi selama 2 tahun itu akhirnya 

data-data yang lainnya ikut betul juga  

P  Dari tahun berapa pak? 

N  Tahun 2016 April  

P Apakah para operator memerlukan pelatihan untuk mengaplikasikan berkala online 

? 

N Iya harus, minimal harus tau aturan kepegawaiannya, harus bisa mengoperasikan 

komputer, paham internet.  



P  Dari sekian banyak operator sudah banyak yang bisa atau masih perlu ada 

mimbingan? 

N  Sudah banyak bisa, selama operatornya gak ganti selama tahun 2016 banyak yang 

bisa.  

P  Apakah penerapan berkala online justru menambah tugas? 

N  Kalau awal-awal mungkin mereka harus melengkapi datanya, harus ngecek tapi 

nanti berikutnya 2 tahun berikutnya, selanjutnya mereka sudah gak perlu ngecek 

lagi, gak perlu entry lagi.  

P  Untuk 2 tahun selanjutnya justru meringankan? 

N  He’e ibaratnya kalo awal kan berakit-rait dahulu 

P  Apakah berkala online ini sebelum diimplementasikan dilakukan uji coba terlebih 

dahulu? 

N  Iya.  

P  Tahun berapa pak? 

N  ee...  kita uji cobanya ya bulan april 2016 itu kita lakukan uji coba, ternyata sukses 

akhirnya langsung kita laksanakan  

P  Uji cobanya berapa lama? 

N  Hanya 1 bulan, karna sudah gak ada masalah di yakin apa lancar, yasudah langsung  

P  Uji coba nya langsung SKPD atau gimana? 

N  Langsung SKPD  

P  Seberapa jauh berkala online ini bisa diuji cobakan di lembaga pemerintahan? 

N  ee... iya itu tadi 

P  Apakah berkala online ini mampu meningkatkan status sosial bagi penerima 

mauapun pelaksana? 

N  Iya meningkatkan, operatornya dapet honor.  

P  Tiap apa dapet honornya? 

N  Honornya setiap bulan tapi diambil setahun. 

P  Nominalnya berapa pak? 

N  Tergantung anggaran sih kalau tahun dulu 2015-2016 itu sekitar 20-50 terus 

sekarang jadi 75 tapi hanya 8 bulan. Nyesuaikan dengan anggaran kita.  

P  Kalo anggraan simpeg sendiri berapa pak? Awalnya? 

N  Kalo anggaran awal sekitar dua puluhan juta untuk aplikasinya saja  

P  Apakah berkala online ini dapat diperlihatkan secara nyata hasilnya bagi para 

penerima? 

N  Bisa 

P  Variasi dari berkala online bisa diperlihatkan bagi penerima atau tidak? 

N  Gak bisa, hanya operator  

P  Bagaimana kemampuan sumber daya nya pak? 

N  Ada peningkatan, tapi tetep harus ada pelatihan lagi. Harus ada bimbingan teknis  

p  Bagaimana kondisi lingkungan kerja BKD sebelum dan sesudah diterapkan 

SIMPEG 

N  Lebih nyaman aja dalam artian tertib administrasi, pekerjaan sudah tidak numpuk 

lagi. Tingkat tekanan pekerjaan juga berkurang  

P  Ada perubahan sikap perilaku para pegawai setelah diterapkannya SIMPEG? 

N  Sikapnya ya mereka menerima, menerima inovasi ini akhirnya semua sepakat untuk 

pelayanan lainnya juga diterapkan  

P  Dari awal sudah menerima atau ada penolakan? 

N  Ya pasti ada penolakan atau apa. Bukan penolakan sebetulnya apa ya ketidak 

percayaan bahwa ini akan berhasil itu ada karna kan hal baru  



P  Evaluasinya kapan aja pak? 

N  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 

 

  



Narasumber  : Rozikin  

Jabatan  : Operator Utama/ Pranata Komputer Pertama 

Pewawancara  : Umi Habibah 

Tempat Wawancara : Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 

Hari/ Tanggal  : Rabu/ 15 November 2017 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 P : Penanya 

 N : Narasumber 

Pembicara Komentar 

P  Apakah dengan KGB online ini lebih efektif dalam meningkatkan kinerja 

pegawai? 

N  Iya 

P  Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah diimplementasikan berkala online? 

N  Kalau dulu itu ada surat pengantar dari SKPD sama bawa fotokopian KGB 

sebelumnya pangkat terakhir ee.. kalo sekarang nggak tinggal dipantau dari 

SIMPEG. Kalau sebelum online itu kan berkala kadang TMT nya ndak sesuai 

dengan CPNS nya, jadi bisa juga ndak terupdate, tapi kalau online ini semua 

operator kan sudah mengupdate ke SIMPEG, jadi tau mana bulan januari sampek 

berikutnya itu sudah tau tergantung operatornya.  

P  Untuk perhitungan KGB sendiri itu gimana pak? 

N  Pertama-tama kita menghitung caranya berkala itu kita hitung mulai capeg jadi 

PNS itu kan punya capeg kota hitung lah itu awal kita menentukan bulan apa dia 

berkala pertama, jadi mulai capegnya kita hitung  

P  TMT itu gimana pak? 

N  Nag TMT itu kan terhitung mulai tanggal berkala jadi mulai capeg kita hitung itu 

menentukan awal berkala CPNS yang bersangkutan maksudnya. Lah itu dihitung 

terus berkelanjutan terus contohnya januari 2018 ini nanti 2 tahun lagi berkala. 

Pokoknya per 2 tahun sekali berkala  

P  Pas KGB manual itu seperti apa pak? 

N  Sama, Cuma kan kita lebih enak online, makanya kan SIMPEG itu kan di bantu 

sama operator dari masing-masing SKPD  

P  Yang dapetin berkala gak perlu kesini lagi pak? 

N  Online itu terus dari pegawai BKD itu kan Cuma ngecek, nah kita cek, kalau ada 

kesalahan kita betulkan terus kita cetak  

P  Melalui berkala online ini apakah dapat meningkatkan SDM yang lebih efisien? 

N  Iya masalahnya kan kenaikan gaji berkala itu kan untuk menambah kenaikan gaji, 

kan bisa nambah sejahtera untuk pegawai  

P  Berarti setiap mendapat berkala itu gaji selalu meningkat pak? 

N  Naik iya naik  

P  Berarti gaji PNS naik itu setiap 2 tahun sekali? 

N  Iya, untuk berkala 2 tahun sekali 

P  Berkala online ini memberikan keuntungan tidak bagi penerimanya? 

N  Jelass, kan gajinya tambah itu otomatis. 

P  Untuk yang mengelolah sendiri ada keuntungan tidak? 



N  Kalo saya kan pekerjaan ya rutin-rutin aja ya. Enaknya itu kan kalau online itu 

sudah tau bulan januari yang berkala berapa sudah tau. Untuk pensiun kan otomatis 

sudah nggak muncul di SIMPEG online tapi kalau manual kan masih milihi 

pensiun kita ambil, pensiun kita ambil ini kalo manual, tapi kalo online sudah kita 

gak ngambili lagi, kan otomatis  

P  Berkala online apakah sudah sesuai dengan program-program yang direncanakan? 

N  Iya, soalnya 2 bulan sebelum TMT berkala sudah kita cetak.  

P  Berdampak nggak berkala online ini sama keseluruhan program yang ada di BKD? 

N  Nggak, nggak masalah gak berpengaruh  

P  Untuk petugas yang mengelola bagaimana pak? 

N  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 ya mesti yang banyak tau tentang 

internet lulusan S.1, yang suka main IT 

P  Kenapa BKD mau mengimplementasikan berkala online? 

N  Gini kan sekarang itu kan jamannya online ya nah programnya sini juga kepala 

BKD mendukung untuk seperti online itu jadi untuk mempermudah kita juga 

mempermudah pegawai yang lain kan sudah tau oh aku kapan bisa ngecek di 

SIMPEG sudah tau  

P  Berarti dulu awalnya ngeceknya itu harus kesini pak ya ? 

N  Iya dulu. Kalo sekarang kan sudah bisa ngecek di masing-masing SKPD oh saya 

waktunya berkala online ini sudah tau. 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 

P  Apakah langsung dapat diterima atau ada penolakan ketika menerapkan berkala 

online ini? 

N  Langsung, diterima langsung soalnya kan seperti UPTD itu kan membawahi SD 

TK itu kaan yang ngambil kan yang mengurusi kepegawaian nah dari UPTD 

langsung disalurkan ke masing-masing PNS  

P  Tiap SKPD kan punya perwakilan operator perlu diberi pelatihan tidak? 

N  Awal-awal ada  

P  Pelatihannya dalam bentuk seperti apa? 

N  Dikumpulkan diruang suro  

P  Kendala apa pak yang terjadi dari KGB online ini? 

N  Kendala salah satunya ini masih ada beberapa SDM dari operator itu masih ada 

sebagian yang memiliki mainsaid menggampangkan pekerjaan, nanti-nanti ae, 

padahal ini adalah masalah penting. Lalu berjalnnya ini kedepan sudah tidak ada 

kendala, yang pasti kalo dampak positifnya ngurusnya tinggal memantau dari 

SIMPEG, jadi yaa bisa mengerjakan tugas lainnya 

P  Lalu sebelum online KGB menggunakan sistem seperti apa pak? 

N  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 
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Hari/ Tanggal  : Jumat/ 17November 2017 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 P : Penanya 

 N : Narasumber 

Pembicara  Komentar  

P  Apa yang melatarbelakangi anda menyetujui dan mendukung adanya 

inovasi pelayanan KGB online? 

N  Pertama karna memang itu urgentsi ya mbak. KGB itu kan salah satu 

kebutuhan pokok setiap PNS. Lalu zaman sekarang ini kan sudah 

menggunakan teknologi internet. Apa-apa serba online, kita juga sebagai 

kepala pimpinan nggak maulah daerahnya tertinggal sama daerah-daerah 

yang lain, disitulah BKD mulai mengimplementasikan KGB online 

melalui SIMPEG. SIMPEG di Jombang sudah mendapatkan penghargaan 

dan sudah dijadikan studi banding oleh beberapa daerah di Jawa Timur 

P  Bapak ikut terlibat langsung? 

N  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 

P  Ada kendala tidak pak mulai dari penemuin ide sampai implementasi? 

N  Kendala pasti ada. Salah satunya ya dari PNS nya sendiri mereka ada 

yang berfikir tidak yakin bawwa inovasi ini akan mampu diterapkan, 

mempermudah pelayanan. Tetapi seiring berjalalannya waktu mereka 

sadar. Ooh ini begini, dengan sistem online sekarang ini bisa 

meringankan perkerjaan, pns tidak lagi harus mondar-mandir ke BKD. 

Pada akhirnya di tahun 2018 nanti akan ada pelayanan-pelayanan online 

baru 

P  Pelayanan yang seperti apa pak? 

N  Pelayanan tentunya yang dciptakan yang bersifat urgent seperti mutasi 

taspen. Nah itu nanti diterapkan dalam basis online. Karena melihat KGB 

online ini berhasil diterapkan 

P  Masih termasuk di dalam SIMPEG pak? 

N  Iya tetep pakai program SIMPEG 

P  Berarti Cuma di tambah fitur baru gitu pak? 

N  Iya, 2018 nanti ada pembahuran besar-besaran oleh SIMPEG. jadi nanti 

mulai dari tampilan juga sudah berbeda 

P  Nantinya lebih mudah di aplikasikan atau lebih rumit pak? 

N  Tentunya lebih mudah ya.  

P  Untuk SIMPEG terbaru nanti akan di adakan pelatihan khusus operator 

atau tidak pak? 

N  Ada. Nanti rencana di batu kita adakan pelatihan nginep 3 hari 



P  Selama bapak memimpin, kendala apa yang sampai saat ini masih di 

hadapi dalam pelayanan KGB? 

N  SDM nya mbak. Operator utama masih terdapat beberapa yang tidak 

peduli terjadap program SIMPEG apa ya mereka kasarnya itu 

mengentengkan. Padahal ini hal penting. Maka dati itu nanti kita di 

SIMPEG terbaru diberikan pelatihan Khusus. 

 

  



Narasumber  : Yan Firstiana Endapramita 

Jabatan  : Staf BKDPP Jombang 

Pewawancara  : Umi Habibah 

Tempat Wawancara : Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 

Hari/ Tanggal  : Senin/ 20 November 2017 

 

Narasumber  : Rina Indriyani 

Jabatan  : Anggota tim teknis SIMPEG BKDPP Jombang 

Pewawancara  : Umi Habibah 

Tempat Wawancara : Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 

Hari/ Tanggal  : Senin/ 20 November 2017 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 P : Penanya 

 N : Narasumber 

Pembicara  Komentar  

P  Apakah pelayanan online KGB memberikan keuntungan bagi penerima? 

N  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 

P  Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah diimplementasikan berkala 

online? 

N  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. Kalo sekarang malah operator SIMPEG 

yang ngasih tau kalo waktunya KGB SK nya sudah jadi 

P  Ibu langsung bisa menerima atau sempat ada penolakan? 

N  Menerima mbak, karna kan 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 

P  Sudah berapa kali bu mendapatkan KGB yang berbasis online? 

N  Baru satu kali 

P  Sudah tepat waktu ya bu? 

N Iya sudah. Kan sekarang Sknya sudah terbit 2 bulan sebelumnya. 

P  Itu ibu langsung ngambil di BKD apa ada pemberitahuan dlu? 

N  Ada. Itu pak rendy. wayahe KGB mbak. Wes tinggal ambil di mbak rina 

P  Lebih enak berarti ya bu? 

N  Iya udah gak mikir-mikir lagi, wes tenang fokus sama pekerjaan. Yang 

penting data lengkap tidak kena hukuman disiplin. Insyaallah KGB lancar. 

P  Ibu sudah berapa lama kerja di BKD? 

N  Baru 1 tahunan ini. Dlu saya di kecamatan lalu di mutasi ke BKD 

 

 

 

 



 

Keterangan: 

 P : Penanya 

 N : Narasumber 

Pembicara  Komentar  

P  Keuntungan apa bu yang didapatkan dengan diimplementasikan 

pelayanan online KGB? 

N  Yaa, pastinya adanya inovasi KGB online di BKD memudahkan 

PNS dengan adanya metode-metode yang membuat PNS lebih 

muda dan fokus pada kerjaan 

P  Kan sudah online ya bu KGB ini, nah itu masih ada kendala tidak 

bu? 

N  ya ada pasti kalo kesalahan, jenenge menungso mungkin karna 

terlewat atau mungkin ada data yang salah, itu aja sih 

P  ibu mengikuti perkembangan dari awal? Mulai dari rencana 

sampai implementasi? 

N  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 

P  Awal penerapan langsung berjalan baik tidak bu? Seperti apakah 

ada penolakan atau bisa diterima langsung? 

N  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 

P  Untuk tiap bulannya mencetak berapa surat KGB bu? 

N  Tidak mesti kan tergantung dari TMTnya PNS, nah kalo ini 

detailnya tannyakan langsung ke pak zikin sama pak yanuar 

 

  



Narasumber  : Shodiq 

Jabatan  : Staf Kecamatan Jombang 

Pewawancara  : Umi Habibah 

Tempat Wawancara : Kantor Kecamatan Jombang  

Hari/ Tanggal  : Rabu/ 15 November 2017 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 P : Penanya 

 N : Narasumber 

Pembicara  Komentar  

P  Bagaimana perbedaan sebelum dan sesudah diimplementasikan berkala 

online? 

N  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 

P  Kalau untuk kerumitan sendiri dari manual hingga online bagaimana 

pak? 

N  Sebelumnya lumayan rumit karna harus mondar-mandir juga belum 

ngumupin persyaratan berkasnya juga. Kalo yang online menurut saya 

lebih ringkas karna kan langsung jadi gak riber-ribet lagi gak perlu 

mondar mandir lagi 

P  Masih merasakan ada kendala apa tidak pak dari implementasi KGB 

online ini? 

N  lancar mbak, yaa... sudah baik bak 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 

P  Sebelum diterapkan langsung bisa menerima apa menolak pak? 

N  Langsung mbak. Kalo menguntungkan kenapa menolak. 

P  Bapak sendiri sudah berapa kali dapet KGB online? 

N  Satu kali. Kan ini baru 2 tahun ini berjalan mbak. Nanti tahun depan 

dapet lagi 

P  Harapan bapak apa untuk mendukung pelyanan ini? 

N  Pemerintah sekarang kan berlomba-lomba untuk menerapkan inovasi. 

dan juga sekarang kan basisnya sudah IT . harapan saya kedepannya ya. 

Lebih banyak pelayanan online karena juga lebih efektif. menghemat 

waktu. Terminimalisirnya kesalahan ya gitu mbak. 

 

  



Narasumber  : Yunita Karyawati 

Jabatan  : Operator SIMPEG Puskesmas Cukir 

Pewawancara  : Umi Habibah 

Tempat Wawancara : Kantor Puskesmas Cukir  

Hari/ Tanggal  : Minggu / 3 Desember 2017    

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 P : Penanya 

 N : Narasumber 

Pembicara  Komentar  

P  Keuntungan apa bu yang didapatkan dengan diimplementasikan 

pelayanan online KGB? 

N  PNS seneng dengan adanya layanan sekarang karna kan yang 

bersangkutan nggak harus terjun langsung tinggal mantau dari SIMPEG 

nanti operator yang ngonfirmasi 

P  Lalu ada kendala tidak bu KGB online ini? 

N  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 paham terus anggran juga ditambah kalo bisa biar bisa memenuhi 

sarana dan prasarana 

P  Apakah inovasi ini sebelum diterapkan dilapangan ada uji coba bu? Ibu 

mengikuti uji coba tersebut atau tidak? 

N  Ada uji coba memang cuma dilakukan di internal BKDPP saja, tapi 

perwakilan dari UPTD, Dinas juga ikut melihat pelaksanaan uji coba 

tersebut. Ikut mbak 

P  Ibu sudah berapa lama jadi operator? 

N  3 tahunan ini ya mba. Sebelum KGB online saya sudah operator. 

P  Motivasi ibu mendukung program ini apa? 

N  Motivasi ya, dengan adanya program dengan sistem online seperti ini 

bisa terus ditingkatkan, lebih dioptimalkan. Karena dengan online 

sebenrnya lebih mempemudah PNS melaukan pekerjaanya 

P  Untuk PNS yang di puskesmas sendiri. Ibu bisa mengaturnya, 

melengkapi data-data? 

N  Sudah mbak. Tapi memang sebagian masih ada yang blm 

P  Itu karna apa bu? 

N  Namanya orang kan berbeda-beda. Sudah diiengetin data ini ini masih 

blm lengkap tolong dikonfirmasi kesaya. Tapi ya Cuma didengerin aja 

gak dilaksanain 

P  Lalu tindak lanjutnya bagaimana bu? 

N  Ya diingetin lagi mbak. Kalo 1,2 kali tetap saja. Ya kalo ada apa-apa 

bukan urusan bukan salah saya. Kan saya sudah mengingtkan  

P  Pernah kejadian bu? 

N  Pernah 

 

  



Narasumber  : Risma Herlina  

Jabatan  : Staf BKDPP Jombang 

Pewawancara  : Umi Habibah 

Tempat Wawancara : Kantor BKDPP Jombang   

Hari/ Tanggal  : Senin / 5 Febuari 2017    

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

 P : Penanya 

 N : Narasumber 

Pembicara  Komentar  

P  Manfaat apa yang ibu dapatkan semenjak diimplementasikan KGB online 

serta apa ada keuntungan bu? 

N  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 

P  Keuntungan apa yang ibu dapatkan dari KGB online ini? 

N  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 pokokna 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 

P  Bagaimana perbedaan semenjak KGB online dengan sebelumnya bu? 

N  Seperti yang saya sampaikan tadi dengan adanya pelayanan ini 

perbedaanya proses pelayanan cepat, hemat waktu gitu. PNS pasti 

mendukung pelayanan yang seperti ini 

P  Waktu awal penerapan langsung menerima apa sempat ada penolakan bu? 

N  Langsung. Kan ini basisnya online pasti lebih memudahkan. Diterapkan 

sistem baru kan karna ada kekurangan di pelayanan sebelumnya 

P  Sudah berapa kali bu dapat berkala online? 

N   Jalan 2 kali ini mbak 

P  Harapan ibu apa kedepannya untuk mendukung pelayanan seperti ini? 

N  Harapannya ya terus dikembangkan. Agar bisa menerapkan pelayanan-

pelayanan online lainnya. Dengan pelayanan seperti itu kan memudahkan 

PNS, khususnya masyarakat apabila ada keperluan. Dan juga lebih efektif, 

efisen. Waktu. Terjamin juga.  

  

 

 



 



 



 



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


