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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Inovasi merupakan terobosan baru diranah pemerintahan khususnya 

di bidang pelayanan publik. Berangkat dari hal tersebut, maka penting inovasi 

pemerintahan (innovation in government) kemudian menjadi perbincangan dan 

kajian yang menarik, khususnya berkenaan dengan capaian pemerintahan 

daerah yang melaksanakan desentralisasi.1 Keberhasilan inovasi di 

pemerintahan daerah telah banyak diketehui dan diakui secara nasional, hal ini 

dapat dijadikan patokan bahwa inovasi telah menjadi bagian integral bagi 

perkembangan suatu daerah.2   

 Hal tersebut dapat dilihat dari indeks inovasi Indonesia pada tahun 

2013 Indonesia mendapat peringkat 82 di Dunia berdasarkan dari hasil 

penilaian Global Innovation index (GII), sedangkan tingkat Asia Tenggara dan 

Oseania, Indonesia mendapat peringkat 13. Pada tahun 2014 Indonesia 

mengalami penurunan peringkat Dunia yakni peringkat 87 dunia,  akan tetapi 

pada tingkat Asia Tenggara dan Oseania, Indonesia mendapat peringkat 12. 

Dengan adanya penilaian tersebut dapat menunjukkan bahwa Indonesia sudah 

mulai melakukan inovasi yang cukup signifikan.3 Penilaian tersebut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

 

 

                                                             
1 Irwan Noor. Desain Inovasi Pemerintahan Daerah. UB Press. Malang. 2013. hlm 14 
2 Ibid. hlm 251 
3 Pusat Inovasi Pelayanan Publik Kedeputian Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi 

Negara. 2014. Laporan Akhir Direktori Inovasi Administrasi Negara 2014. Cet. 1. Jakarta: Pusat 

Inovasi Pelayanan Publik – LAN. hlm 1  
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Tabel 1.1 

Peringkat Indonesia Tahun 2012-2014 Oleh Global Innovation Index (GII) 

Tahun Peringkat Dunia Peringkat Asia 

Tenggara dan 

Oceania 

Nilai GII 

2012 100 14 28.1 

2013 85 13 32 

2014 87 12 31.81 

Sumber: Global Innovation Index (GII) 2012-2014, Laporan Akhir Direktori 

Inovasi Administrasi Negara 2014 

 

  Berdasarkan kemajuan inovasi nasional hingga tingkat daerah di 

Indonesia, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan Pasal 7 Ayat 4 Huruf C 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tersebut, 

telah diamanankan kepada Kementerian PAN&RB untuk memberikan 

penghargaan kepada penyelenggara pelayanan publik. Sebelum Undang-

undang tersebut diterbitkan sudah ada upaya yang dilakukan dari Kementerian 

Dalam Negeri dalam rangka percepatan pengembangan inovasi. Sejak tahun 

2007 telah diberikan pengharhaan Innovation Government Award (IGA) 

kepada empat Kepala Daerah yang dinilai telah memberikan kerja nyata dalam 

pengembangan inovasi baru kepada masyarakat. 4 

  Pengembangan inovasi tersebut mencakup empat kategori yaitu 

kategori tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan 

masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Indikator yang digunakan IGA 

dalam penilaian tersebut meliputi tiga indikator yaitu inisiatif program inovatif, 

replikasi program inovatif dan sumber pembiayaan program inovatif.5 

                                                             
4 Ibid. hlm 3 
5 Ibid. hlm 3 
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 Berdasarkan dilaksanakannya inovasi tingkat nasional hingga tingkat 

daerah, penulis akan membahas salah satu inovasi yang ada di Kabupaten 

Jombang adalah pelayanan onnline KGB pada Program Sistem Informasi 

Manajemen Pegawai (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan 

dan Pelatihan Kabupaten Jombang dalam pelayanan kepegawaian. Pertama, 

Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem berbasis komputer yang 

menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan serupa.6 

Kedua, sistem informasi manajemen merupakan parpaduan antara sumber daya 

manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memiliki, menyimpan, 

mengelola dan mengambil. Ketiga, sistem informasi manajemen yang 

berfungsi untuk mengelola informasi bagi manajemen organisasi.7 Dari 

penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi manajemen 

merupakan keseluruhan dari beberapa sistem yang mampu menyediakan dan 

menyelenggarakan kebutuhan berkaitan dengan tugas-tugas organisasi dan 

sebagai landasan mencapai tujuan.  

 Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) merupakan salah 

satu bentuk dari implementasi E-Government, seperti yang termuat dalam 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan 

dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, bahwa pemanfaatan 

teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (E-

                                                             
6 Raymond Mc Leod.Sistem Informasi Manajemen edisi Bahasa Indonesia Jilid II. PT. 

Prenhallindo. Jakarta. hlm 30. 
7 Ibid. hlm 16 
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Government) akan meningkatkan efisensi, efektifitas, transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.8 

 Berangkat dari penjelasan di atas penggunaan sistem informasi 

manajemen dapat dipergunakan untuk membantu kinerja organisasi, mengingat 

perkembangan zaman yang semakin modern, memerlukan kemajuan teknologi 

informasi yang pesat serta pemanfaatannya yang semakin handal akan 

membuka peluang bagi pengelolaan, pengaksesan dan pendayagunaan 

pelayanan yang baik. Melalui sistem informasi ini pemerintah dapat 

mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk 

meminimalisir kesalahan-kesalahan dari setiap data yang dikerjakan, serta 

membentuk jaringan dengan proses kerja yang memungkinkan setiap instansi 

pemerintah mampu bekerja secara optimal. 

 Sistem informasi manajemen memiliki peran yang sangat besar dan 

berpengaruh dalam sebuah organisasi, karena dengan semakin tingginya 

pengetahuan dan kemampuan teknologi serta jaringan informasi dan 

komunikasi yang kuat dapat digunakan bagi instansi atau organisasi untuk 

melakukan akses informasi yang cepat, serta tidak adanya batas ruang dan 

waktu. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP) 

merupakan sebuah instansi pemerintahan yang  mempunyai tugas terkait 

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian daerah. Adapun 

pelayanan yang disedikan oleh BKD meliputi kenaikan gaji berkala PNS, 

                                                             
8 Intruksi Presiden Republik Indonesi Nomor 3 Tahun 2003. Tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan E-government. hlm 1  
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kenaikan pangkat, cuti, izin/tugas belajar, mutasi PNS, alih fungsi PNS, taspen, 

pensiun.9  

 Kabupaten Jombang terbagi menjadi 20 Kecamatan yang teridiri dari 

beragam Desa disetiap Kecamatan. Dari setiap Kecamatan, Desa maupun 

Kelurahan memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2016 dengan 

keseluruhan sebagai berikut: jumlah PNS berdasarkan golongan sebanyak 

2,587. Jumlah PNS menurut Dinas atau Instansi Pemerintahan dan jenis 

kelamin total sebanyak 9,940 orang dan jumlah PNS berdasarkan golongan 

dengan total sebanyak 9,940 orang.10  

 Maka untuk mengurus jumlah PNS yang tergolong banyak maka 

dibutuhkan program yang dirancang agar dapat mengelola dan memberikan 

informasi pelayanan kepegawaian yang baik. Berangkat dari hal tersebut Badan 

Kepegawaian Daerah, Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Jombang, telah 

menggunakan dan menerapkan program SIMPEG sejak awal 2013 dengan 

jumlah operator SIMPEG SKPD sebanyak 16 orang yang terdapat pada 154 

SKPD, meliputi: SKPD induk, UPTD Pendidikan Kecamatan, SMA/SMK/SMP 

dan beberapa UPTD PUSKESMAS.11 Hingga berjalan sampai sekarang dengan 

jumlah 170 SKPD. Pada pelaksanaan program SIMPEG di BKDPP ini selalu 

mengalami perbaikan-perbaikan, mulai dari SIMPEG berbasis dekstop yang 

digunakan hanya untuk lingkup internal Badan Kepegawaian Daerah, 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang. Mengalami perubahan menjadi 

                                                             
9  ____. Badan Kepegawaian Daerah. http://kotabatu.web.id/item/profil-badan-kepegawaian-
daerah-bkd-kota-batu/. Diakes Pada 08/08/17 pukul 15.41 WIB 
10 BPS Kabupaten Jombang tahun 2016 
11 Bahan Rapat Pejabat SKPD2.hlm 3 
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SIMPEG berbasis Web dimana data bisa di update dan diakses oleh seluruh 

SKPD, termasuk pejabat eksekutif misalnya Bupati,Wakil Bupati maupun 

Sekretaris Daerah.  

 Sistem Informasi Manajemen Pegawai di BKDPP Kabupaten Jombang 

telah memiliki keberhasilan dalam pelaksanaanya yakni sebagai salah satu BKD 

Kaupaten yang mengimplementasikan SIMPEG online, dan sebagai satu-

satunya BKD Kabupaten Jawa Timur dan Jawa Tengah yang telah 

mengimplementasikan SIMPEG sampai tingkat UPTD Pendidikan atau 

Sekolah-sekolah dan UPTD Puskesmas. Prestasi selanjutnya yakni SIMPEG 

BKDPP Kabupaten jombang 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.12 

 Program SIMPEG diterapkan karena selama ini penghimpunan data 

PNS masih manual, dalam artian data tidak terkumpul dalam satu database, hal 

ini akan menyulitkan bagi pegawai untuk dapat memberikan pelayanan yang 

lebih cepat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rendi selaku Operator 

utama SIMPEG di BKDPP Kabupaten jombang:13 

 “Selama ini kita kalo menghimpun data PNS itu masih manual misal 

kita catet di word kita catet di excel terus data-data itu semuanya 

tidak menjadi satu kesatuan, misalnya datanya diklat yang punya 

orang diklat, data jabatan struktural yang punya bidang mutasi begitu 

akhirnya ketika butuh misalnya berapa jumlah kepala bidang se-

Jombang harus kebidang mutasi, yang sudah diklat ini siapa harus 

                                                             
12 Bahan Rapat Pejabat SKPD2. hlm 7-8 
13 Wawancara dengan Bapak Rendyantoko Rinaldi selaku pengelolah Program SIMPEG BKDPP 

Jombang, pada 04 September 2017 
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kebidang diklat. Padahal kan seharusnya kalo jadi kesatuan kan enak 

kita gak perlu riwa-riwi bisa langsung kita cek.” 

 

 Berangkat dari  penjelasan narasumber di atas kebutuhan akan Sistem 

Informasi Manajemen Pegawai sangat dibutuhkan, ketika data telah terkumpul 

yang sudah lengkap dan sudah betul menjadi satu didalam database akan 

mempermudah bagi setiap pegawai untuk mengakses data kepawai dalam proses 

pelayanan kepegawaian. Dengan Sistem Informasi Manajemen Pegawai 

prosedur pelayanan administrasi kepegawaian mulai dari data PNS , data biodata 

PNS, data gaji, jabatan, pangkat, mutasi pegawai, pensiun, hubungan keluarga 

dan unit kerja akan mudah dikelola dan diketahui jika ada data-data yang belum 

lengkap, dan dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Pegawai data 

pegawai bisa tersimpan langsung dalam bentuk database, karena pengelolaan 

proses administrasi selama ini dianggap sebagai kegiatan rutin dan cenderung 

terus berulang sepanjang tahun. 

 Salah satu fitur yang menjadi inovasi pada program SIMPEG di 

BKDPP Kabupaten jombang ialah pelayanan online Kenaikan Gaji Berkala (E-

KGB), karena gaji merupakan hak paten yang wajib didapatkan bagi setiap 

pekerja. Awalnya KGB dilakukan secara manual, hal ini membuat para pegawai 

baik yang mengurus maupun yang mendapatkan KGB-nya membutuhkan proses 

yang cukup lama, karena harus menyerahkan berkas-berkas terlebih dahulu ke 

BKDPP, dengan demikian BKDPP Jombang menghadirkan fitur khusus untuk 

Kenaikan Gaji Berkala pada program SIMPEG. Dengan tujuan untuk 

mempermudah pegawai yang akan mendapatkan KGB-nya, dan tidak memakan 

waktu yang lama. Inisiatif untuk menciptakan inovasi terkait penanganan 
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kenaikan gaji di Kabupaten Jombang, pertama kali digagas oleh salah satu Badan 

yang menangani masalah pelayanan kepegawaian, yakni Badan Kepegawaian 

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan (BKDPP). Sejak SIMPEG di Kabuapten 

Jombang sudah berbasis Web, yang terdapat beberapa fitur-fitur proses-proses 

kepegawaian, antara lain: fitur analisis jabatan, exploring data dan riwayat 

pegawai, informasi statistik pegawai, pencetakan daftar urut kepangkatan, 

keniakan pangkat, pensiun dan lain-lain. Dengan lengkapnya database 

kepegawaian dalam SIMPEG ini, maka akan sangat dimungkinkan apabila 

proses Kenaikan Gaji Berkala juga dimasukkan menjadi salah satu fitur dalam 

SIMPEG tersebut. 

 Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 

sebagaimana telah dibuah kesekian kalianya dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 30 Tahun 2015, dinyatakan bahwa pegawai negeri sipil yang diangkat 

dalam pangkat tertentu sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah tersrbut 

diberikan gaji pokok dengan besaran yang telah ditetapkan dalam peraturan 

pemerintah tersebut. Dalam pasal yang lain juga dijelaskan bahwa Pegawai 

Negeri Sipil diberikan Kenaikan Gaji Berkala apabila telah mencapai masa 

kerja golongan yang ditentukan untuk Kenaikan Gaji Berkala dan penilaian 

pelaksanaan pekerjaannya rata-rata bernilai cukup. Pemberian Kenaikan Gaji 

Berkala kepada PNS dilakukan dengan mengeluarkan surat pemberitahuan 

Kenaikan Gaji Berkala yang diterbitkan oleh satuan organisasi yang berwenang. 

 Pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 48 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja 
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Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang, 

dinyatakan bahwa penerbitan Kenaikan Gaji Berkala untuk seluruh Pegawai 

Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jombang, dilakukan di Badan Kepegawaian 

Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabuapten Jombang. Dimana surat Kenaikan 

Gaji Berkala tersebut kemudian akan diberikan kepada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah untuk mendapat penyelesaian proses Kenaikan Gaji 

Berkala. Sejak tahun 2014 BKDPP Kabupaten Jombang sudah melakukan 

tahapan sinkronisasi dan updating database SIMPEG Web dengan kondisi 

terbaru oleh seluruh operator SIMPEG SKPD se Kabupaten Jombang. 

Selanjutnya pada tahun 2015 telah dilakukan tahapan ujicoba modul Kenaikan 

Gaji berkala. Hingga pada bulan Maret 2016 sampai dengan sekarang tahap 

implementasi pencetakan surat Kenaikan Gaji Berkala berjalan. 

 Pada tahun 2015 PNS Daerah Kabupaten Jombang berjumlah 11.544 

orang, dari jumlah tersebut telah terproses 5.953 lembar surat Kenaikan Gaji 

Berkala. Pada tahun 2016 PNS Daerah Kabupaten Jombang berjumlah 9.936 

orang, dari jumlah tersebut telah terproses 5.794 lembar surat Kenaikan Gaji 

Berkala. Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan 

Pelatihan diperkirakan akan menerbitkan 5.166 lembar surat Kenaikan Gaji 

Berkala. Inovasi pelayanan online Kenaikan Gaji Berkala diciptakan tidak 

mungkin tapna sebab oleh BKDPP, melainkan ada beberapa permasalahan 

dalam pencetakan surat Kenaikan Gaji Berjala yang melatarbelakangi lahirnya 

pelayanan online KGB. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis 
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ketika pra penelitian di kantor BKDPP Kabupaten Jombang. terdapat empat 

permasalahan yang menjadi cikal bakal lahirnya inovasi tersebut.  

 Pertama, keterlambatan dalam pencetakan surat Kenaikan Gaji 

Berkala, hal ini terjadi karena setiap PNS yang akan mendapatkan Kenaiikan 

Gaji Berkala harus terlebih dahulu mengurusi syarat-syarat dan berkas-berkas 

yang telah ditentukan dengan memberikan kepada petugas yang berwenang di 

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan. Sehingga hal ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Kedua, terjadi salah perhitungan dalam 

penerbitan surat Kenaikan Gaji Berkala, yang mengakibatkan pengembalian 

kelebihan gaji oleh PNS. Selama ini penghitungan Kenaikan Gaji Berkala 

dilakukan secara manual, sehingga dapat menimbulkan terjadinya salah 

perhitungan kenaikan gaji. Ketiga, terdapat beberapa PNS yang tidak peduli 

pada status gajinya, sehingga ketika akan mendapatkan kenaikan gaji, surat 

Kenaikan Gaji Berkalanya tidak tercetak. Keempat, pengelola kepegawaian di 

masing-masing SKPD tidak paham akan perhitungan masa kerja PNS, 

sehingga walaupun salah surat tersebut tetap diterima. 

 Kehadiran pelayanan online KGB menjadi jawaban dari berbagai 

permasalahan pencetakan surat Kenaikan Gaji Berkala di Kabupaten Jombang. 

Proses pencetakan surat KGB tidak perlu dilaksanakan perhitungan secara 

manual, seluruh proses perhitungan gaji dan masa kerja dilaksanakan oleh 

system. Serta SKPD hanya memantau pekembangan penerbitan  surat KGB 

PNS dilingkungannya. PNS maupun SKPD tidak lagi mengusulkan penerbitan 

surat Kenaikan Gaji Berkala, asalkan riwayat gaji PNS sudah lengkap. 
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 Dari penjelasan di atas, kehadiran suatu inovasi disektor pemerintahan 

sangatlah dibutuhkan. Khususnya inovasi yang berhubungan dengan pelayanan 

publik, yang bersifat transparansi dan akuntabilitas. Apalagi di era digitalisasi 

seperti saat ini, kegiatan administratif pemerintahan baik ditingkat pusat 

maupun daerah, dituntut agar bisa serba online. Dalam hal ini peneliti tertarik 

melakukan penelitian lebih dalam tentang inovasi pelayanan online KGB di 

Kabupaten Jombang. Sehingga penulis mengambil judul terkait pembahasan 

skripsi ini, yakni: Inovasi Pelayanan Online Kenaikan Gaji Berjala (KGB) 

Pada Program Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) di 

Kabupaten Jombang tahun 2016-2017.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik Inovasi pelayanan online KGB pada program 

Sistem Informasi Manajemen Pegawai di Kabupaten Jombang pada tahun 

2016-2017? 

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi pelayanan online 

KGB pada program Sistem Informasi Manajemen Pegawai di Kabupaten 

Jombang pada tahun 2016-2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian memiliki beberapa tujuan, antara lain: 

1. Mengetahui relative advantage (keuntungan relatif) dari inovasi pelayanan 

online KGB pada program Sistem Informasi Manajemen Pegawai 
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(SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Jombang pada tahun 2016-2017. 

2. Mengetahui Compatability (kesesuaian) dari inovasi pelayanan online KGB 

pada program Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) di Badan 

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang pada 

tahun 2016-2017.  

3. Mengetahui compexity (kerumitan) inovasi pelayanan online KGB pada 

program Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) di Badan 

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang pada 

tahun 2016-2017. 

4. Mengetahui triability (kemungkinan dicoba) inovasi pelayanan online KGB 

pada program Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) di Badan 

Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang pada 

tahun 2016-2017. 

5. Mengetahui observability (kemudahan diamati) inovasi pelayanan online 

KGB pada program Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG) di 

Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jombang 

pada tahun 2016-2017. 

6. Mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi pelayanan 

online KGB pada program Sistem Informasi Manajemen Pegawai 

(SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan 

Kabupaten Jombang pada tahun 2016-2017. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian skripsi ini, antara lain: 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran mengenai 

karakteristik inovasi pelayanan online KGB pada program SIMPEG, 

sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti maupun daerah 

lain yang ingin menerapkan inovasi serupa. 

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi bagi 

pemerintahan Kabupaten Jombang terkait kinerja pemerintah atau aktor 

yang terlibat dalam implementasi inovasi pelayanan online KGB. 

3. Menyempurnakan penelitian terdahulu yang memiliki ranah sama, namun 

dengan penemuan-penemuan  yang berbeda. 

4. Menambah wawasan tentang pengembangan inovasi berbasis e-government 

dalam pelayanan publik. 

5. Memberikan gambaran dan informasi dalam proses pelaksanaan program  

Sistem  Informasi Manajemen Pegawai di Kabupaten Jombang. 

6. Menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin menerapkan inovasi 

pelayanan kenaikan gaji berkala dengan sistem online. 


