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ABSTRAK 

Risky Wahyu Irawan, Program Sarjana, Program Ilmu Pemerintahan, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2018. 

Penguatan Kapasitas Pegawai Melalui Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) 

Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017. 

Pembimbing : Andi Setiawan, S.IP.,M.Si dan Restu Karlina Rahayu, 

S.IP.,M.Si. 

Penguatan kapasitas pegawai melalui SIMPEG merupakan salah satu cara BKD 

Kabupaten Madiun dalam mengelola permasalahan pada kepegawaian. Beberapa 

masalah yang muncul adalah masih adanya beberapa pegawai yang masih 

tertinggal dalam kemampuan mereka dalam akses simpeg, dimana beberapa 

pegawai belum bisa mengakses perangkat lunak komputer yang menjadi aspek 

penting yang dimiliki oleh pegawai guna mengakses SIMPEG. Adapun teori yang 

dipakai oleh peneliti adalah teori pengembangan kapasitas pada tingkatan 

individual milik H.R Soeprapto, dimana terdapat lima indikator yaitu 

pengetahuan, keterampilan, pengelompokan kerja, tingkah laku dan motivasi – 

motivasi. Jenis penelitian dipakai adalah penelitian kualitatif yang bersumber pada 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau secara lisan dari narasumber yang dipilih oleh peneliti. Di sisi lain penelitian 

ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan 

dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini adalah penguatan kapasitas yang 

dilakukan oleh BKD Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan SIMPEG dengan 

memberikan kegiatan maupun pelatihan khusus terhadap pegawai yang memiliki 

kendala dalam hal berbasis TI, adapun pelatihan yang dimaksud adalah pelatihan 

berbasis TI ataupun workshop guna menunjang pelaksanaan SIMPEG bagi para 

semua pegawai di BKD Kabupaten Madiun. 

Kata Kunci : SIMPEG BKD Kabupaten Madiun, Teori Pengembangan 

Kapasitas Pada Tingkatan Individual H.R Soeprapto. 
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ABSTRACT 

Risky Wahyu Irawan, Program Sarjana, Program Ilmu Pemerintahan, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2018. 

Penguatan Kapasitas Pegawai Melalui Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) 

Di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017. 

Pembimbing : Andi Setiawan, S.IP.,M.Si dan Restu Karlina Rahayu, 

S.IP.,M.Si. 

Strengthening the capacity of employees through SIMPEG is one way BKD 

Madiun District in managing the problems on staffing. Some problems that arise 

are the existence of some employees who are still left behind in their ability to 

access simpeg, where some employees have not been able to access computer 

software become an important aspect owned by employees to access SIMPEG. 

The theory used by the researchers is the theory of capacity development at the 

individual level of H.R Soeprapto, where there are five indicators, namely 

knowledge, skills, grouping work, behavior and motivations - motivation. The 

type of research used is qualitative research derived from research procedures that 

produce descriptive data in the form of words written or orally from the informant 

selected by the researcher. On the other side of this research using data collection 

method that is by interview and documentation. The result of this research is 

strengthening the capacity done by BKD of Madiun Regency in the 

implementation of SIMPEG by giving special activities and training to employees 

who have obstacle in terms of IT-based, while the training is IT-based training or 

workshop to support the implementation of SIMPEG for all employees in BKD 

Kabupaten Madiun. 

Keyword : SIMPEG BKD Kabupaten Madiun, Teori Pengembangan Kapasitas 

Pada Tingkatan Individual H.R Soeprapto. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penelitian ini lebih fokus terhadap penguatan kapasitas pegawai melalui 

SIMPEG yang terselenggara khususnya di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Madiun. BKD Kabupaten Madiun merupakan instansi milik pemerintah yang 

bergerak pada bidang kepegawaian, sehingga BKD sangat penting peranannya 

mengelola kepegawaian. Alasan lainnya adalah dalam pelaksanaan SIMPEG 

sendiri masih terdapat kekurangan yang dirasakan oleh BKD Kabupaten sehingga 

hal ini menghambat dalam kinerja kepegawaian, salah satu permasalahannya ialah 

beberapa pegawai di BKD Kabupaten Madiun belum bisa mengakses komputer, 

padahal pendataan sudah harus melalui layanan simpeg.  Penelitian ini lebih fokus 

membahas pada satu tempat instansi, adapun yang dimaksud adalah BKD 

Kabupaten Madiun. Sedangkan untuk lebih mempersempit permasalahan yang 

menjadi tema penelitian adalah penguatan kapasitas sistem informasi kepegawaian 

pada BKD Kabupaten Madiun.  

Sistem informasi kepegawaian atau yang lebih dikenal dengan SIMPEG 

merupakan inovasi manajemen kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi yang 

dikenal dengan perangkat lunak komputer. Sistem informasi manajemen 

kepegawaian ataupun yang biasa dikenal dengan nama SIMPEG, merupakan salah 

satu bentuk dari sistem informasi manajemen yang memiliki perhatian pada 

masalah kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian yang dimaksud adalah 

pengelolaan dan pengolahan segala bentuk informasi terhadap pegawai itu sendiri 

 



yang didalamnya meliputi segala identitas pegawai, seperti data pegawai, 

prosedural kepegawaian, pengelolaan data pegawai, riwayat kepegawaian yang 

ditujukan untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan transparan. 

Berdasarkan judul tersebut juga dapat dipahami bahwa yang menjadi tema pada 

penelitian ini adalah penguatan kapasitas pegawai dalam simpeg. 

Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan sumber daya 

pegawai dapat memperbaiki masalah kepegawaian adalah memberlakukan adanya 

layanan simpeg. Hal ini salah satunya dengan rangka pelaksanaan Pasal 34 ayat (2) 

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, perlu diselenggarakan 

dan dipelihara sistem informasi yang dikembangkan dan dioperasikan melalui 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Pengembangan sistem informasi yang 

dimaksud, sangat penting dan menjadi kebutuhan sebagai instrument komunikasi 

data yang tepat dalam rangka aktualisasi otonomi daerah. 1 

Sistem informasi manajemen kepegawaian disusun dengan berbagai 

perkembangan-perkembangan sebelumnya dan kemampuan sistem informasi 

kepegawaian yang perlu untuk dikembangkan melalui alih teknologi. Hal tersebut 

perlu dilaksanakan dengan alasan : 

 1) Proses kelancaran administrasi perlu untuk ditinjau, khususnya  dalam 

 hal ini adalah data pegawai agar pegawai mampu  mengendalikan data 

 mereka secara optimal terhadap aktivitas mereka. 

 2) Pengolahan data yang selama ini dilaksanakan secara manual, dirasa 

 tidak efisien lagi, karena melihat jumlah data pegawia yang begitu besar 

 diperlukan untuk memanfatkan perangkat lunak computer sebagai wadah 

 untuk penyimpanan data. 

                                                           
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang 

Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 



3) Perubahan data pegawai yang begitu banyak, aplikasi simpeg sangatlah 

membantu dalam hal ini dikarenakan lebih cepat aksesnya dalam memperbarui 

data yang up to date. 

4) Terbentuknya database (himpunan data) kepegawaian yang dapat 

menampung, mengolah, menyimpan, menemukan kembali dan 

mendistribusikan data pegawai. Sehingga akan memudahkan pegawai dalam 

mendapatkan informasi yang cepat, tepat dan akurat demi tercapainya tujuan 

organisasi.2 

 

Kabupaten Madiun merupakan Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa 

Timur. Setiap Kabupaten maupun Kota di Indonesia tentunya memiliki sebuah 

instansi pemerintah yang menangani kepegawaian dalam hal ini yang dimaksud 

yaitu BKD Kabupaten Madiun. BKD Kabupaten Madiun mempunyai berbagai sub 

bidang yang dibentuk untuk menjalankan fungsi BKD sebagai lembaga pengatur 

manajemen kepegawaian. Berbagai bidang yang ada dalam BKD sesuai dengan 

fungsinya yaitu bidang pengembangan pegawai, bidang mutasi pegawai, dan 

bidang pembinaan dan pemberhentian pegawai. Hal ini menunjukkan BKD 

Kabupaten Madiun mempunyai tugas mengelola manajemen kepegawaian di 

Kabupaten Madiun. Menurut data di BKD Kabupaten Madiun sendiri pada tahun 

2017, dalam data BKD Kabupaten Madiun tahun 2017, jumlah pegawai yang 

tercatat yang disesuaikan dengan kedudukan masing-masing yaitu pegawai negeri 

sipil terdapat 7.100 pegawai dan calon pegawai negeri sipil sebanyak 59 pegawai. 

 

 

 

                                                           
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2000 Tentang Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. 



Gambar 1.1 

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Madiun Tahun 2017. 

Sumber : BKD Kabupaten Madiun Tahun 2017. 

Dengan jumlah pegawai yang begitu besar, tentunya BKD Kabupaten 

Madiun perlu untuk menciptakan sistem manajemen kepegawaian yang sistematis 

dan efisien. Menurut syaiful huda salah satu staff pegawai di BKD Kabupaten 

Madiun simpeg merupakan “sistem informasi yang dirancang guna menangani 

masalah kepengurusan permasalahan kepegawaian dan kepengurusannya 

menggunakan komputerisasi”.3 Ha ini dapat diartikan simpeg ini merupakan sistem 

informasi pegawai yang diperuntukkan untuk informasi kepegawian agar 

administrasi pegawai seperti informasi data pegawai bisa diakses secara cepat, 

efisien dan up to date. BKD Kabupaten Madiun menjadikan simpeg sebagai 

penunjang kebutuhan kepegawian seperti menampung, mengolah dan menyimpan 

                                                           
3 Hasil wawancara dengan Syaiful Huda pada tanggal 3 oktober 2017, pukul 14.00 di BKD Kabupaten 

Madiun. 
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data. Dalam pelaksanaan simpeg di BKD Kabupaten Madiun sudah memasuki usia 

tujuh tahun yang mengalamai perkembangan-perkembangan di setiap tahunnya. 

Akses simpeg ini tentunya diperlukan kemampuan menggunakan perangkat 

komputer, dimana ini merupakan langkah awal untuk masuk ke dalam simpeg 

sendiri yang nantinya didalam simpeg itu sendiri terdapat berbagai macam layanan-

layanan kepegawaian. 

Pegawai BKD Kabupaten Madiun merupakan salah satu dalam unsur 

problematika dalam pelaksanaan simpeg sendiri. Hal ini karena sesuai dengan 

wawancara salah satu informan yang ada di BKD Kabupaten Madiun yang 

mengatakan “simpeg ini mudah sebenarnya aksesnya, langkah awal harus bisa 

menggunakan perangkat lunak komputer. Tetapi disinikan juga ada beberapa 

pegawai yang tidak memiliki kemampuan itu”.4 Dapat diartikan bahwa 

problematika yang dijelaskan diatas meruapakan masalah kapasitas setiap pegawai, 

dimana ditemukan pegawai di BKD Kabupaten Madiun yang tidak memiliki 

kemampuan dalam menjalankan perangkat komputer, sehingga ini menjadi 

permasalahan. Pada tahun 2017, BKD Kabupaten Madiun mencatat setidaknya ada 

empat pegawai yang masuk dalam problematika kemampuan pegawai.  

BKD Kabupaten Madiun telah menerapkan SIMPEG sendiri pada tahun 

2012. Hal ini sesuai apa yang didapatkan peneliti saat mewawancarai salah satu 

informan yang ada di BKD Kabupaten Madiun yang mengatakan bahwa awal dari 

penerapan simpeg sendiri dimulai pada tahun 2012, karena sistem ini dirasa penting 

                                                           
4 Ibid. 



untuk kepentingan pegawai nantinya sehingga pengolahan data yang manual dapat 

ditinggalkan dan berganti pada sistem informasi yang berbasis komputerisasi. 

Adapun landasan hukum yang mendukung pelaksanaan SIMPEG di BKD 

Kabupaten Madiun adalah: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang 

perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 

– pokok Kepegawaian. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang 

Aparatur Sipil Negara. 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintah Daerah. 

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam 

Negeri dan Pemerintah Daerah. 

 

SIMPEG yang ada di BKD Kabupaten Madiun pada awalnya hanya 

mempunyai satu layanan untuk pegawai pada tahun 2012 dan pada akhirnya 

layanan yang pada SIMPEG sampai saat ini sudah berkembang menjadi 8 layanan. 

Layanan tersebut merupakan sistem informasi kepegawaian yang diperuntukkan 

untuk CPNS dan PNS di Kabupaten madiun. Adapun beberapa layanan yang 

terdapat dalam Simpeg yang telah diungkapkan oleh salah satu informan yang di 

wawancarai oleh peneliti yaitu E-Doc, E-BAPERJAKAT, E-CAT, E-POLAKARIER, 

E-Absensi, E-KP, E-Pegawai, E-SKP, dan seluruh layanan memiliki manfaat yang 

berbeda dan terntunya akan membantu membangun sebuah kapasitas kinerja 

pegawai yang lebih baik dan efesien dengan bantuan sebuah system dan teknologi 

yang canggih berbasis web. 

Dalam menjalankan SIMPEG di BKD Kabupaten Madiun masih terdapat 

beberapa hal atau permasalahan yang kerap muncul sehingga perlu adanya 

perbaikan. Hal ini sesuai apa dikatakan oleh informan pengelola SIMPEG di BKD 



Kabupaten Madiun yang menyatakan bahwa masih adanya beberapa permasalahan 

seperti terdapat beberapa PNS yang belum bisa mengoperasikan penginputan data 

padahal ini diperlukan untuk memperbarui data pegawai yang bersangkutan . 

Permasalahan ini didukung oleh wawancara peneliti oleh salah satu informan yang 

memberikan contoh kasus ketika kepala BKD Kabupaten Madiun membutuhkan 

data pegawai di BKD yang akan di mutasi dan di promosikan menjadi terhambat 

karena belum up to date nya data yang ada di simpeg BKD Kabupaten Madiun.  

Berdasarkan fenomena permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka perlu ada kajian yang mendalam tentang penguatan kapasitas pegawai melaui 

simpeg khususnya di BKD Kabupaten Madiun, oleh karena itu penulis berfikir 

untuk menentukan judl berupa “SISTEM INFORMASI PEGAWAI (SIMPEG) 

DALAM PENGUATAN KAPASITAS PEGAWAI DI BADAN 

KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MADIUN”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti menemukan 

permasalahan yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang dibuat 

penelitian ini adalah;  

1. Bagaimana penerapan SIMPEG dalam penguatan kapasitas pegawai di 

BKD Kabupaten Madiun? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam penguatan kapasitas pegawai melalui 

Sistem Informasi Kepegawaian khususnya di BKD Kabupaten Madiun ? 

 

 



1.3. Tujuan Penelitian 

Setelah ditemukan rumusan masalah, maka penelitian membuat sebuah 

tujuan penelitian yang bermanfaat, berikut tujuan dari peneitian ini :  

1. Untuk mengetahui penguatan kapasistas pegawai melalui simpeg pada BKD 

Kabupaten Madiun. 

2. Untuk mengetahui factor penghambat dalam penguatan kapasitas pegawai 

melalui simpeg khususnya di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Madiun. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan manfaat dan 

kegunaan yang akan diperoleh, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk menambah pengetahuan tentang strategi penguatan kapasitas dalam 

menerapkan Simpeg aparatur di BKD Kabupaten Madiun. 

b. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu administrasi pada 

umumnya dan khususnya dalam bidang penguatan kapasitas kinerja 

aparatur pemerintahan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak terkait dalam 

strategi mengembangkan kapasitas terhadap kinerja pegawai aparatur 

pemerintah. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian - 

penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh seseorang sebagai bahan 

perbandingan dan kajian. Adapun hasil - hasil penelitian yang dijadikan 

perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu penguatan kapasitas sistem 

informasi kepegawaian. Penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

Pertama, penelitian dilakukan oleh Sucihatiningsih dan Waridin pada tahun 

2010 dengan judul Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian 

Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha tani Melalui Transaction Cost.1 Penelitian ini 

bertujuan mengevaluasi kinerja petugas penyuluh pertanian dan mengestimasi 

biaya transaksi yang dibutuhkan untuk mendisain skenario lembaga konseling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pertanian di daerah penelitian tidak 

efisien dan ada kesempatan mengoptimalkan produksi usaha tani melalui konseling.  

Kedua, penelitian Firmansyah, Yulianti, Alif tentang Strategi Komunikasi 

Dalam Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pada Pengelolaan Lahan Gambut 

Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia yang diterbitkan pada tahun 2017.2 

                                                           
1 Sucihatiningsih DWP dan Waridin. Model Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian Dalam 

Meningkatkan Kinerja Usaha tani Melalui Transaction Cost (Studi Empiris di Provinsi Jawa Tengah). 

Diakses dari http://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/332 pada tanggal 11 september pukul 

12.00 WIB. 
2 Hairi Firmansyah, Mira Yulianti, & Muhammad Alif. Strategi Komunikasi Dalam Penguatan Kapasitas 

Kelembagaan Pada Pengelolaan Lahan Gambut Melalui Peningkatan Sumberdaya Manusia Di Sektor 
Pertanian Kalimantan Selatan. Diakses dari www.repository.upy.ac.id/366/1/1P5_Juarini%20344-348.pdf 

pada tanggal 11 september 2017 pukul 12.20 WIB. 

 

http://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/332
http://www.repository.upy.ac.id/366/1/1P5_Juarini%20344-348.pdf


Penelitian ini membahas peran lembaga yang mengelola lahan gambutdi sector 

pertanian, dan mencari identifikasi permasalah komunikasi yang dapat 

mempengaruhi kemampuan kelembagaan untuk mengelola lahan gambut di sector 

pertanian. Hasil dari penelitian tersebut ialah ditemukan bahwa kelembagaan petani 

mempunyai sebuah peran untuk memecahkan permasalahan seputar usahatani para 

petani. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ratnasari, Makmur, Ribawanto, 

(tanpa tahun) yang berjudul Pengembangan Kapasitas Kelembagaan pada Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Malan.3 Penelitian membahas dan menganalisa 

mengenai pengembangan kapasitas lembaga dan juga factor-faktor yang 

mendukung dan penghambat yang dihadapai dalam proses pengembangan 

kapasitas lembaga khususnya di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. 

Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pengembangan kapasitas yang 

terdapat di BKD Kabupaten Jombang sudah mengikuti aturan-aturan yang telah 

ditetapkan dan meminimalisir kekurangan dengan berbagai kegiatan yang diakan 

oleh BKD setempat guna menunjang kemampuan pegawainya. 

Keempat, penelitian Agus budi dan Purwanto mengenai Penguatan 

Kapasitas Masyarakat Dalam Ketahanan Pangan Di Daerah Tertinggal: Study 

Kasus di Distrik Agimuga, Mimika, Papua yang terbit pada tahun 2012.4 Penelitian 

                                                           
3 Jenivia Dwi Ratnasari, Mochamad Makmur, & Heru Ribawanto. Pengembangan Kapasitas (Capacity 

Building) Kelembagaan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang. Diakses dari 

http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/download/106/90 pada tanggal 11 

september 2017 pada pukul 12.30 WIB. 
4 Agus Budi dan Purwanto. Penguatan Kapasitas Masyarakat Dalam Ketahanan Pangan Di Daerah Tertinggal 

(Studi Kasus di Mimika, Papua). Diakses dari 

http://repository.unpas.ac.id/3260/1/YENI%20ROSPIANI_KAJIAN%20PENGUATAN%20NILAI%20INDI

VIDU%20PEGAWAI%20JURNAL.docx pada tanggal 11 september 2017 pada pukul 13.00 WIB. 

http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/download/106/90
http://repository.unpas.ac.id/3260/1/YENI%20ROSPIANI_KAJIAN%20PENGUATAN%20NILAI%20INDIVIDU%20PEGAWAI%20JURNAL.docx
http://repository.unpas.ac.id/3260/1/YENI%20ROSPIANI_KAJIAN%20PENGUATAN%20NILAI%20INDIVIDU%20PEGAWAI%20JURNAL.docx


yang diperuntukkan sebagai bagaimana memahami kehidupan di mimika papua 

yang meliputi pola dan kondisi masyarakat di mimika bagaimana meraka mengatasi 

ketahanan pangan yang terjadi serta menguatkan kapasitas masyarakat disana guna 

meningkatkan ketahanan pangannya. Usaha-usaha penanganan dapat dijumpai 

dengan melihat masyarakat mimika yang bergerak melalui koordinasi, sinergi dan 

keterpaduuan program yang berasal dari berbagai instansi pemerintah yang ada di 

pemerintahan Kabupaten Mimika. Dari hasil yang dapat ditemukan dari penelitian 

ini ialah realisasi yang ditunjukkan oleh masyarakat disana dengan adanya 

pelaksanaan pemberdayaan dari berbagai program yang dilaksanakan. Program-

program tersebut telah berhasil menumbuhkan dinamika masyarakat untuk maju 

dan berkembang dalam menangani permaslahan ketahanan pangan di Mimika. 

Namun juga ditemukan mengenai kendala mengenai program yang berjalan bahwa 

sebagian masyarakat mempunyai persepsi disikapi dengan pemahaman kerja dan 

upah. Hal ini merupakan salah satu kendala bagi instansi pemerintah disana untuk 

disikapi dan memberikan pemahaman bagi masyarakat di mimika.  

Kelima, penelitian yang dilakukan Supriono, Bowo, Kosasih, & Herawati 

tahun 2013 tentang Strategi Penguatan Kapasitas Kelompok Tani Hutan Rakyat Di 

Kabupaten Situbondo.5 Adapaun maksud dari penelitian ini ialah bertujuan sebagai 

kajian berstrategi dalam pelaksanaan kegiatan yang dirancang sebagai penguatan 

kapasitas kelompok tani hutan di Kabupaten situbondo, ini dibuktikan dengan 

keberlangsungan masyarakat disana yang sedang berusaha untuk mengembangkan 

                                                           
5Agus Supriono, Cahyoadi, Syaffari Kosasih dan Tuti Herawati. Strategi Penguatan Kapasitas Kelompok Tani 

Hutan Rakyat Di Kabupaten Situbondo. Diakses dari http://www.e-jurnal.com/2018/01/strategi-penguatan-

kapasitas-kelompok.html pada tanggal 11 september 2017 pukul 13.30 WIB. 

http://www.e-jurnal.com/2018/01/strategi-penguatan-kapasitas-kelompok.html
http://www.e-jurnal.com/2018/01/strategi-penguatan-kapasitas-kelompok.html


hutan dilahan mereka sendiri. Dari hasilnya juga ditemukan berbagai factor internal 

dan eksternal yang mempengaruhi kinerja petani dalam kegiatan mereka guna 

memperdalam kemampuan kelompok mereka agar kinerja dalam berjalan 

maksimal. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwasannya terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi dalam pengembangan kapasitas kelompok tersebut. 

Faktor-faktor yang dimaksud adalah adanya Sembilan faktor yang menitik beratkan 

dalam hal kekuatan internal, faktor yang menitik beratkan pada kelemahan internal 

terdapat Sembilan, lalu terdapat tujuh faktor peluang ekternal, dan yang terakhir 

ialah empat faktor dari ancaman ekternal. Penelitian ini menarik kesimpulan 

bagaimana kelompok tani bias memperkuat posisi mereka secara internal dan 

secara keseluruhan dalam kinerja juga bias dikatakan efektif memanfaatkan 

peluang yang muncul dan kelompok mereka mampu untuk meminimalisir pengaruh 

negative dari ancaman eksternal. Lalu adapun strategi yang dipilih oleh para 

kelompok tani yang bersangkutan ialah, strategi salam memanfattkan peluang dan 

kekuatan yang ada di dalam kelompok tersebut, yang berarti bahwa kelompok tani 

tersebut sudah mampu untuk melihat dimana celah-celah kemampuan mereka 

sehingga mereka benar-benar memaksimalkan yang ada. 

Berdasarkan ke-5 (Lima) penelitian terdahulu tersebut, selanjutnya akan 

disertakan perbedaan dan kesamaan dengan penelitian saat ini akan dilakukan oleh 

peneliti ini. Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti untuk melihat dan mempermudah pembaca mamahami maksud dan 

tujuan penelitian ini. Berikut perbandingan penelitian terdahulu : 

 

Tabel 2.1 



Penelitian Terdahulu 

N

o 

Penulis dan 

Tahun  
Judul Penelitian Persamaan  Perbedaan 

1 Sucihatiningsi

h DWP dan 

Waridin, 

(2010) 

Model Penguatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Penyuluh Pertanian 

Dalam Meningkatkan 

Kinerja Usaha tani 

Melalui Transaction 

Cost (Studi Empiris di 

Provinsi Jawa 

Tengah) 

Dalam 

penelitian ini 

sama-sama 

mengkaji 

mengenai 

penguatan 

kapasitas. 

Fokus dari penelitian ini 

ialah penguatan kapasitas 

lembaga di provinsi jawa 

tengah (jateng), dan 

membahas mengenai 

peran penguatan kapasitas 

untuk meningkatkan 

kinerja masyarakat tani 

melalui Transaction Cost 

2 Muhammad 

alif, 

Firmansyah 

Hairi dan Mira 

yuliati (2017) 

Strategi Komunikasi 

Dalam Penguatan 

Kapasitas 

Kelembagaan Pada 

Pengelolaan Lahan 

Gambut Melalui 

Peningkatan 

Sumberdaya Manusia 

Di Sektor Pertanian 

Kalimantan Selatan 

yang terbit pada tahun 

2017 

Dalam 

penelitian ini 

sama-sama 

mengkaji 

mengenai 

penguatan 

kapasitas. 

Fokus dari penelitian ini 

terdapat pada faktor 

komunikasi yang dapat 

mempengaruhi kapasitas 

lembaga dan menganalisis 

berbagai strategi dalam 

aspek komunikasi yang 

berguna untuk 

memperkuat kapasitas 

yang dititikberatkan 

peningkatan SDM 

3 Heru, Jenevia 

dan 

Mohammad 

makmur, 

(tanpa tahun) 

Pengembangan 

Kapasitas (Capacity 

Building) 

Kelembagaan pada 

Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten 

Malang 

Dalam 

penelitian ini 

sama-sama 

mengkaji 

mengenai 

penguatan 

kapasitas. 

Focus dari penelitian ini 

dilaksanakan di BKD 

Kabupaten Jombang yang 

menganalisis dari aspek 

pengembangan kapasitas 

kelembagaan yang 

dilakukan oleh instansi 

terkait. 

4 Agus Budi 

Purwanto. 

(2012) 

Penguatan Kapasitas 

Masyarakat Dalam 

Ketahanan Pangan Di 

Daerah Tertinggal: 

Studi Kasus di Distrik 

Agimuga, Mimika, 

Papua 

Dalam 

penelitian ini 

sama-sama 

mengkaji 

mengenai 

penguatan 

kapasitas. 

Focus dari penelitian 

tersebut ialah bagaimana 

menganalisa kondisi 

masyarakat melalui upaya 

dalam peningkatan 

kapasitas masyarakat dan 

memiliki objek pada 

ketahanan pangan. 

5 Cahyo adi 

baskoro,syaffa

ri,agus 

supriono,tuti 

Strategi Penguatan 

Kapasitas Kelompok 

Tani 

Dalam 

penelitian ini 

sama-sama 

mengkaji 

Focus dari penelitian ini 

ialah penguatan kapasitas 

bagi kelompok tani di 

Kabupaten Situbondo dan 



herawati, 

kosasih. 

Hutan Rakyat Di 

Kabupaten Situbondo 

mengenai 

penguatan 

kapasitas. 

bagaimana strategi 

kelompok tani guna 

mempengaruhi kinerjanya 

sehingga dapat dikatakan 

efisien dan efektif. 
Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2007 

 

2.2 Teori Capacity Building 

2.2.1 Pengertian Capacity Building ( Pengembangan Kapasitas ) 

Defini mengenai capacity building nampaknya mempunyai sebuah varian 

antara saru ahli dengan ahli-ahli lainnya. Hal ini diakibatkan karena adanya 

capacity building ini adalah kajian-kajian yang mempunyai multi dimensi. Para ahli 

mendefinisikan capacity building dengan berbagai sisi, sehingga hal ini 

menyebabkan definisi menjadi hal yang sangat sulit untuk didapatkan. Secara 

umum capacity building dalam hal ini dapat juga bias diartikan sebagai sebagai 

upaya untuk memperbaiki maupun memperkuat kemampuan maupun kapasitas 

yang meliputi organisasi, kelompok maupun individu yang bertujuan untuk 

mengatasi sebuah tantangan yang akan dihadapi secara cepat dan tak terduka, 

adapun cara-cara yang dilakukan ialah dengan pengembangan kemampuan, 

keterampilan maupun potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Capacity building 

juga bisa dikatakan sebagai salah satu proses yang kreatif guna memunculkan 

potensi-potensi besar yang dimiliki oleh setiap individu. 

Beberapa ahli telah mendefinisikan capacity building sebagai suatu 

pengembangan kapasitas yang bertejuan untuk pembangunan individu. Menurut 

milen mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi maupun 

system yang berguna untuk menjalankan fungsinya sebagaimana apa yang tertulis 



dan sesuai aturan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.6 Sementara itu, Morgan 

mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, pemahaman, sikap, 

perilaku, motivasi dan sumberdaya yang memungkinkan masing-masing individu, 

organisasi, jaringan kerja dan system yang luas untuk melakukan fungsi-fungsi 

mereka dan mengejar sebuah tujuan pembangunan yang telah ditetapkan 

sebelumnya sehingga dapat dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkelanjutan.7  

Dalam definisi yang telah dijelaskan diatas dapat kita Tarik sebuah makna 

bahwa capacity building ini bermakna sebagai upaya yang berhubungan dengan 

kualitas maupun kemampuan dari sumber daya manusia yang diupayakan untuk 

menciptakan sebuah kondisi lingkungan yang harus dimiliki oleh setiap organisasi 

yang dapat membantu fungsi dan kinerja yang baik bagi organisasi tersebut. 

Sumber daya manusia yang dimaksud ialah sebuah kemampuan yang 

dikembangkan secara berkelanjutan guna mendapatkan fungsi yang baik di dalam 

sebuah organisasi. 

Hal diatas juga dikemukakan oleh ahli lain yaitu Katty Session yang 

mendefinisikan capacity building sebagai berikut :8 

“Capacity building usually is understood to mean helping  governments, 

 communities and individuals to develop the skill and expertise needed to 

 achieve their goals. Capacity building program, often disegned to 

 strengthen participant abilities to evaluate their policy choices and 

 implement decisions effectively, may include education and training, 

 institutional and legal reform, as well as scientific, tehnological and 

 financial assistance”. 

                                                           
6 Milen, anneli, Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas, (Yogyakarta: pembaharuan, 2004) hlm.  

7 Haryanto, Pengembangan Kapasitas Kelembagaan: Institutional Capacity Development, (Jakarta: AP21 

Nasional, 2014) hlm. 14 

8 Ibid, hlm 15 



 

Berdasarkan apa yang dikatakan Katty Session, ia menjelaskan bahwa 

pengertian capacity building merupakan Pengembangan kapasitas biasanya 

dipahami untuk membantu pemerintah, masyarakat, dan individu untuk 

mengembangkan keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk mencapai 

tujuan mereka. Program pengembangan kapasitas, sering dirancang untuk 

memperkuat kemampuan peserta untuk mengevaluasi pilihan kebijakan mereka dan 

menerapkan keputusan secara efektif, mungkin termasuk pendidikan dan pelatihan, 

reformasi kelembagaan dan hukum, serta bantuan ilmiah, teknologi dan kebutuhan 

finansial. 

UNDP (United Nations Development Program) dan CIDA 

(CanadianInternational Development Agency) dalam Milen memberikan 

pengertian peningkatan kapasitas sebagai: proses dimana individu, kelompok, 

organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk (a) 

menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (core functions), 

memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan, dan (b) memahami dan memenuhi kebutuhan pembangunan dalam 

konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.9  

Hal ini sejalan dengan konsep pengembangan kapasitas menurut Grindle 

yang menyatakan bahwa pengembangan kapasitas sebagai ability to perform 

appropriate task effectvely, efficiently and sustainable. Bahkan Grindle 

                                                           
9 Ibid, hlm. 15 



menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas mengacu kepada improvement in the 

ability of public sector organizations. 

Sesungguhnya pada beberapa literatur pembangunan, konsep capacity 

building sampai saat ini masih menyisakan perdebatan-perdebatan dalam 

pendefinisian. Sebagian pakar memaknai capacity building sebagai capacity 

development atau capacity strengthening, mengisyaratkan suatu prakarsa pada 

pengembangan kemampuan yang sudah ada (existing capacity). Sementara pakar 

yang lain lebih merujuk kepada constructing capacity sebagai proses kreatif 

membangun kapasitas yang belum nampak (not yet exist). 

Definisi pengembangan kapasitas menurut Grindle (dalam Haryanto), 

mengatakan pengembangan kapasitas adalah salah satu upaya yang ditujukan 

sebagai metode pengembangan berbagai strategi guna meningkatkan indikato-

indikator yang meliputi efektivitas, efisiensi dan responbility terhadap kinerja 

pemerintahan.10 Adapaun menurut brown dalam buku haryanto mengungkapkan 

pengembangan kapasitas merupakan suatu proses yang bias dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan individu, organisasi atau system guna mencapai sebuah 

tujuan yang ingin dicapai. Meihat apa yang didefinisikan masing-masing para ahli 

diatas dapat disimpulkan pengembangan kapasitas ini merupakan suatu upaya yang 

dilakukan untuk meningkatkan kapasitas maupun kemampuan individu yang 

berguna untuk menunjang berbagai kinerja individu tersebut yang berguna untuk 

memecahkan permasalah yang akan datang secara efektif dan efisien. Hal ini 

sejalan apa yang dikatakan dengan konsep pengembangan kapasitas yang 

                                                           
10 Ibid, hlm. 19 



diungkapkan oleh Grindle, yang menyatakan bahwa pengembangan kapasitas 

sebagai “ability to perform appropriate task effectvely, efficiently and 

sustainable”11 yang dimaksudkan sebagai setiap individu mempunyai kemampuan 

dalam melaksanakan tugas yang tepat secara efektif, efisien dan berkelanjutan.  

Bahkan Grindle juga menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas harus bertumpu 

pada “improvement in the ability of public sector organizations”12 yang artinya 

peningkatan kemampuan organisasi pada sektor publik. 

Namun menurut Soeprato, ia tidak memiliki pendapat tersendiridan tidak 

memilih pada salah satu sisi karena menurutnya pengembangan kapasitas memiliki 

karakteristik definisi yang sama yaitu analisa mengenai kapasitas sebagai inisiatif 

lain untuk meningkatkan kinerja organisasi ataupun pemerintahan (government 

performance).13 Hal yang diungkapkan Soeprapto ini bias disamakan dengan 

pendapat Grindle mengenai  pengembangan kapasitas (capacity building) 

merupakan salah satu upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai 

strategi yang berguna meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas kinerja 

pemerintah. Adapun strategi yang dimaksud ialah efisiensi dalam hal waktu (time) 

dan sumber daya (resources) yang dibutuhkan untuk mencapai suatu outcomes, 

efekfivitas berupa kepantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan, 

                                                           
11 Ibid, hlm. 20 

12 Ibid, 

13 Imam Hardjanto, Pembangunan Kapasitas Lokal, (Malang:Program pascasarjana Brawijaya, 2006)hlm 15. 



dan responsivitas merujuk bagaimana menghubungkan kepada kebutuhan dan 

kemampuan untuk tujuan tersebut.14 

Grindle juga menjabarkan bahwa didalam pengembangan kapasitas 

(capacity building) mempunyai dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Adapun apa yang 

dimaksud oleh grindle melalui dimensi, focus dan tipe kegiatan adalah:15 

 Dimensi pengembangan sumber daya manusia, mempunyai fokus terhadap 

individu yang profesionalyang mempunyai kemampuan mumpuni, 

sedangkan tipe kegiatannya guna menunjang indvidu yang professional 

harus dilaksanakan dengan praktek langusng, kondisi lingkungan kerja, dan 

rekrutmen yang baik. 

 Dimensi penguatan organisasi, mempunyai fokus bagaimana membentuk 

sebuah manajemen yang baik guna meningkatkan kinerja dan keberhasilan, 

tipe kegiatan meliputi kepemimpiinan, keleengkapan personil. 

 Reformasi kelembagaan yang mempunyai fokus terhadap lembaga. Dengan 

tipe kegiatan seperti berpolitik, membuat kebijakan dan memperbaiki 

aturan-aturan yang ada. 

Melihat apa yang diungkapkan oleh grindle bahwa capacity building 

menjadi sebuah rangkaian yang mempunyai strategi yang berguna untuk 

memberikan peningkatan terhadap efisiensi, efektivitas dan responsivitas. Maka 

dari itu capacity building menurut grindle harus memusatkan perhatian pada 

                                                           
14 Grindle, M.S, Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries, 

(boston: Harvard institute for international, 1997) hlm. 22. 

15 Ibid, hlm. 28 



dimensi-dimensi diatas yaitu dimensi pengembangan SDM, penguatan organisasi, 

dan reformasi kelembagaan. Pengembangan sumber daya manusia sendiri harus 

memperhatikan penyediaan individu yang prosfesional yang sudah terbukti 

kemampuannya. Dalam menunjang hal diatas dapat dilakukan dengan pelaksanaan 

kegiatan, kegiatan pun bias dilakukan dengan cara pelatihan pendidikan, pemberian 

gaji kepada individu, mengatur iklim lingkungan kerja serta membuat sistim 

rekrutmen yang baik. 

2.2.2 Tingkatan Dan Dimensi Capacity Building 

 Dalam melakukan pengembangan kapasitas individu, tingkatan kompetensi 

atau kapasitas individu bisa diukur melalui konsep dari gross, yang menyatakan 

bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh aparatur dalam menjalankan tugas dan 

fungsi pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai berikut:16 

1. Pengetahuan yang meliputi: pengetahuan umum, pengetahuan teknis, 

pekerjaan dan organisasi, konsep administrasi dan metode, dan pengetahuan 

diri. 

2. Kemampuan yang meliputi manajemen, pengambilan keputusan, komunikasi, 

perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan,bekerja dengan orang lain, 

penenganan konflik, pikiran intuintif, komunikasi, dan belajar. 

3. Tujuan yang meliputi: orientasi tindakan, kepercayaan diri, tanggungjawab, 

serta norma dan etika. 

 

                                                           
16 M Richard, “Efektivitas Organisasi,” (Jakarta: Erlangga, 1984) hlm. 55 



Sedangkan untuk melihat kemampuan pada level organisasi, dapat 

digunakan konsep Polidano yang dianggap sangat cocok untuk diterapkan pada 

sector publik (pemerintahan). Terdapat tiga elemen penting untuk mengukur 

kapasitas sector public, sebagai berikut:17 

1) Policy Capacity, yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan 

keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah, dan memberikan 

analisis terhadap keputusan tadi. 

2) Implementation authority, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan 

menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat 

secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum 

benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat. 

3) Operation efficiency, yaitu kemampuan untuk memberikanpelayanan 

umum secara efektif/efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai. 

Pemahaman tentang kapasitas diatas dapat dikatakan masih terbatas pada 

aspek manusianya saja (human capacity). Pengembangan kemampuan SDM ini 

harus menjadi prioritas pertama oleh pemerintah daerah, karena SDM yang 

berkualitas prima akan mampu mendorong terbentuknya kemampuan faktor non-

manusia secara optimal. Dengan kata lain, kemampuan suatu daerah secara 

komprehensif tidak hanya tercermin dari kapasitas SDM-nya, namun juga kapasitas 

yang bukan berupa factor manusia (non-human capacity), misalnya kemampuan 

keuangan dan sarana/prasarana atau infrastruktur. 

                                                           
17 Ibid, hlm. 19 



GTZ (deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit) dalam milen 

yang menggambarkan bahwa dalam proses pengembangan kapasitas terdapat tiga 

tingkatan (level) yang harus menjadi fokus analisis dan proses perubahan dalam 

suatu organisasi. Ketiga tingkatan itu adalah: (a) tingkatan sistem/kebijakan, (b) 

tingkatan organisasi/lembaga, dan (c) tingkatan individu/sumber daya manusia. 

Ketiga tingkatan ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:18 
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18 Milen, capacity building: Meningkatkan kerja sector publik, (Yogyakarta: Pembaharuan, 2006) hlm. 22 
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Sumber : Level Pengembangan Kapasitas GTZ dalam Milen tahun 2006 

 

Ketiga tingkatan ini saling terkait dan mendukung, sehingga prosesnya 

harus dilakukan secara bersama-sama. Pembagian tingkatan ini dilakukan untuk 

memastikan bahwa fokus peningkatan kapasitas dalam mencapai sasaran secara 

efektif dan menentukan langkah-langkah proses perubahan secara operasional, 

sehingga benar-benar mencapai sasaran yang ingin dicapai. 

Serupa dengan konsep tingkatan pengembangan kapasitas GTZ, Soeprapto 

menguraikan pendapat bahwa tingkatan capacity building memiliki tiga tingkatan 

yang saling berhubungan yaitu: (a) tingkatan sistem, (b) tingkatan organisasi, dan 

(c) tingkatan individu. Disini soeprapto menjelaskan bagaimana tingkatan sistem , 

organisasi dan individu memiliki masing-masing rancangan untuk memaksimalkan 

capacity building sebagai good government.   

Upaya pengembangan kapasitas dilaksanakan dalam berbagai tingkatan 

yaitu sebagaimana diilustrasikan melalui gambar berikut: 19 
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19 Riyadi soeprapto, Pengembangan Kapasitas pemerintah Daerah Menuju Good Governance (The capacity 

Building for local government toward good governance).Diakses dari 

http://www.academia.edu/27736869/The_Capacity_Building_For_Local_Government_Toward_Good_Go

vernance pada tanggal 12 september 2017 pukul 20.00 WIB. 
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Sumber : Tingakatan Pengembangan Kapasitas H.R. Riyadi Soeprapto, MS. Tahun 2006 

 

Tingkatan pengembangan kapasitas diatas dimaksudkan untuk 

mempermudah upaya dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas, H.R. Riyadi 

Soeprapto membagi tiga (3) tingkatan dalam pengembangan kapasitas , yaitu:  

1. Tingkatan sistem 

Tingkatan sistem dalam pengembangan kapasitas merupakan tingkatan 

utama atau bias diartikan tingkatan yang paling tinggi sebab, dalam tingkatan 

ini semua komponen-komponen yang penting masuk dalam tingkatan ini, 

tingkatan sistem ini meliputi kerangka kerja yang berhungna aturan yang telah 

dibuat sekaligus kebijakannya. Hal ini dimaksudkan demi tercapainya sebuah 

tujuan dari organisasi tersebut. Adapun komponen-komponen diantaranya 

adalah kebijakan dan sumber daya manusia dll.  

2. Tingkatan individual 

Hal yang penting dari tingkatan individual ini adalah terhadap sumber 

daya manusia individu tersebut. Dalam tingkatan ini ada aktivitas yang harus 

Tingkatan 

Organisasi 

Tingkatan 

Individual 

 Struktur organisasi 

 Proses pengambilan keputusan 

 Prosedur dan mekanisme-

mekanisme pekerjaan, 

 Pengaturan sarana dan prasarana 

 Hubungan-hubungan 

 Jaringan-jaringan orgamisasi 

 Pengetahuan 

 Keterampilan 

 Tingkahl laku 

 Pengelompokan pekerjaan 

 Motivasi-,motivasi 



ditekankan untuk pengembangan kapasitas yaitu mengenai pembelajaran 

terhadap individu. Karena ini menyangkut mengenai individu, maka dari itu 

sumber daya manusia yang menjadi permasalahan. Karena untuk menekankan 

kemampuan individual harus dilakukan dengan beberapa upaya seperti 

meningkatkan keterampilan individu, pendidikan pengetahuan dan teknologi 

yang berkembang di setiap tahunnya, peningkatan kepribadian juga dibutuhkan 

untuk menilai tingkah laku individu sebagai teladan dan motivasi untuk bekerja 

dekngan baik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebuah lembaga tersebut. 

3. Tingkatan institusional atau keseluruhan satuan,  

Pengembangan kapasitas terhadap kelembagaan maupun organisasi 

terdiri atas SDM, budaya organisasi, pelaksanaan, struktur organisasi atau 

sistem pengambilan keputusan dan sebagainya. Contoh proses pengambilan 

keputusan di dalam kelembagaan maupun organisasi, prosedur dan mekanisme 

suatu pekerjaan, pengaturank sarana dan prasarana, hubungan-hubungan dan 

jaringan organisasi.  

 Semua dimensi peningkatan kemampuan diatas dapat dikembangkan  

strategi untuk mewujudkan pemerintahan yang baik seperti nilai-nilai good 

government. Salah satunya dengan pengembangan sumberdaya manusia 

misalnya, dapat dilihat sebagai upaya strategi untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas dan memelihara nilai moral dan etos kerja. Pengembangan 

kapasitas kelembagaan merupakan strategi yang sangat penting agar suatu 

lembaga pemerintah bias untuk menyusun rencana yang berkelanjutan serta 

strategis yang ditujukan supaya organisasi atau lembaga memiliki visi yang 



jelas kedepannya. Memformulasikan sebuah kebijakan dengan memperhatikan 

nilai-nilai yang bersumber pada efisiensi, efektivitas, transparansi, 

responsivitas, keadilan, partisipasi, dan berkelanjutan, dan mendesain lembaga 

untuk menjamin efisiensi dan efektivitas, dan melaksanakan tugas manajerial 

agar lebih efisien, efektif, fleksibel, dan lebih berkemban serta mengembangan 

jaringan kerja yang merupakan strategi untuk meningkatkan kemampuan 

bekerja sama atau kolaborasi dengan pihak-pihak luar dengan prinsip saling 

menguntungkan dan membantu. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 Kerangka pemikiran merupakan permasalahan yang ada dianalisis dengan 

menggunakan teori yang tepat agar didapatkan hasil yang ilmiah, alur pemikiran 

harusnya memiliki keterkaitan antara permasalahan, teori, dan tujuan dari 

penelitian. Berikut alur pemikiran penelitian ini : 
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Sumber: Diolah oleh peneliti 2018 

 

Pengembangan Kapasitas pegawai melalui simpeg di BKD kabupaten Madiun 

Permasalahan pelaksanaan SIMPEG 

-Sumber daya manusia yang belum memadai 

-Kesadaran pegawai dalam akses SIMPEG 

masih dinilai kurang 

Tingkatan Individual 

- Pengetahuan (e-pegawai) 

- Keterampilan (e-pegawai) 

- Tingkah laku 

- Pengelompokan kerja (e-pegawai) 

- Motivasi 

 

 

 

 

penguatan kapasitas pada indikator pengetahuan yang ada di BKD Kabupaten Madiun 
menunjukkan bahwa, untuk menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan simpeg telah dilakukan oleh BKD 

Kabupaten dengan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada bidang TI. Ini dilakukan untuk menunjang 

para pegawai guna memaksimalkan layanan simpeg yang aksesnya menggunakan perangkat lunak seperti 
komputer. 

penguatan kapasitas pada indikator keterampilan menunjukkan bahwa BKD Kabupaten 

melakukan beberapa kegiatan guna menunjang keterampilan para pegawai dalam melaksanakan simpeg. 

Beberapa cara yang dilakukan oleh BKD yaitu workshop, pelatihan TI, pengadaan sarana dan prasarana TI, 

dan menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga. 

penguatan kapasitas pada indikator pengelompokan kerja menunjukkan bahwa BKD Kabupaten 
Madiun memberikan formasi yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai yang bias dinilai 

dengan mengikutin kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Madiun. Formasi dalam 

pengelompokan kerja dinilai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai yang nantinya bida 

ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan kemampuan pegawai. 

- UU Nomor 5 Tahun 2004 

- UU Nomor 23 Tahun 2014 

- UU Nomor 33 Tahun 2004 

- PP Nomor 11 Tahun 2017 

- PP Nomor 18 Tahun 2016 

 

Faktor Pendukung 

-Penguasaan pengetahuan IT di 

lingkup pegawai memadai. 

- Keamanan terhadap layanan e-

pegawai sangat baik dengan 

adanya kerjasama dengan pihak 
ke tiga 

Faktor Penghambat 

- Sarana yang dinilai kurang di 

BKD Kabupaten Madiun 

-Kurangnya kesadaran pegawai 
akan pentingnya data administrasi 

mereka 



 Alur pemikiran diatas mempunyai fokus pada penelitian kepada pegawai 

BKD Kabupaten Madiun sebagai pihak yang menggunakan simpeg. Dalam alur 

pemikiran diatas peneliti menggunakan tingkatan pengembangan kapasitas H.R. 

Riyadi Soeprapto yang membagi tiga tingkatan pengembangan kapasitas yaitu 

tingkatan sistem, tingkatan organisasi dan tingkatan individual. Peneliti memberi 

fokus pada tingkatan individual karena apa yang diteliti fokus kepada pegawai BKD 

Kabupaten Madiun. Tingkatan individual yang dikemukakan Riyadi Soepapto 

memiliki beberapa aspek yaitu pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, 

pengelompokan pekerjaan dan motivasi-motivasi. 

 Maka dari itu, peneliti memberikan fokus pada tingkatan individual 

terhadap pegawai yang mana terdiri dari beberapa indikator yang nantinya 

digunakan untuk peneliti untuk membahas permasalahan yang terjadi. Adapaun 

indikator yang dimaksud ialah indikator pada tingkatan pengembangan kapasitas 

individual yaitu pertama pengetahuan, kedua keterampilan, ketiga tingkah laku, 

keempat pengelompokan kerja, kelima motivasi. 

 



BAB III 

 METODE PENELITIAN  

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengenai penguatan kapasitas pegawai melalui simpeg di 

BKD Kabupaten Madiun. Jens penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

penelitian kualitatif, karena untuk menganalisa sebuah penguatan kapasitas 

pegawai di BKD Kabupaten Madiun harus membutuhkan penjabaran yang sangat 

detail agar nantinya bisa meminimalisir kesalahan untuk menganalisa sebuah 

permasalahan. Maka, peneliti memilih untuk menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah 

manusia. Menurut moleong metodologi kualitatif merupakan pprosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.1 Menurut creswell dalam rulam 

ahmadi,”penelitian kualitatif itu merupakan suatu proses inkuiri untuk pemahaman 

berdasarkan tradisi-tradisi inkuiri metodologis yang jelas mengekplorasi masalah 

social dan manusia”.2 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J mendefinikan “metodologi 

kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut 

                                                           
1 Moleong, lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: remaja rosdakarya, 2009), hal. 32 

2 Rulam, ahmadi. Metodologi penelitian kualitatif, (Yogyakarta: AR-RUZZ Media, 2014), hal. 14 

 



mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik 

(utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke 

dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu 

keutuhan.3 

 

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrument kunci. Oleh karena itu, 

peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, 

menganalisis, dan mengkontruksi obyek yang diteliti menjadilebih jelas. Penelitian 

ini lebih menjelaskan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan 

jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk 

memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan 

kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan.4 

3.2 Lokasi dan Situs Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian 

tersebut akan dilakukan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun yang berlokasi di jalan Alun-alun Timur 

No. 1 Mejayan Kabupaten Madiun. Alassan peneliti memilih Badan Kepegawaian 

Daerah sebagai objek penelitian karena tengah menerapkan program Simpeg. Di 

mana BKD Madiun dimana beban kerja para aparatur tinggi, sedangkan jumlah 

                                                           
3 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosadakarya. 2002. hlm. 3 

4 Ibid. 



pegawai sedikit bertambah sehingga dibutuhkan kapasitas kerja yang tinggi dan 

Simpeg untuk menyelesaikan tugasnya tersebut.   

3.3 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 

penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara 

eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi. Fokus 

penelitian yang dipusatkan pada penelitian ini adalah Penguatan Kapasitas Dalam 

Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) pada BKD Kabupaten Madiun 

dengan fokus penelitian pada : 

1. Penguatan kapasitas pegawai melalui sistem informasi pegawai (Simpeg) di 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun yang meliputi kegiatan 

penguatan: 

a. Layanan Kapasitas Pegawai yang ditingkatkan 

Layanan kapasitas pegawai dapat dilakukan dengan sebuah langkah 

yang mudah da efesiensi yaitu melalui layanan yang terancang dalam 

sebuah system yang dapat membantu meningkatkan kapasitas pegawai 

misalnya dengan menggunakan websiten resmi yang telah dirancang 

sedemikian rupa untuk membantu pegawai dalam meningkat kapasitas 

pegawai kabupaten Madiun. Adapun beberapa layanan yang terdapat 

dalam Simpeg seperti E-Doc, E-BAPERJAKAT, E-CAT, E-

POLAKARIER,E-Absensi, E-KP, E-Pegawai, E-SKP, dan website 

yang seluruh layanan memiliki manfaat yang berbeda dan terntunya 

akan membantu membangun sebuah kapasitas kinerja pegawai yang 



lebih baik dan efesien dengan bantuan sebuah system dan teknologi 

yang canggih. Dengan demikian kapasistas kinerja pegawai akan 

efesien dan berjalan sesuai dengan tujuannya. 

b. Penguatan kapasitas pegawai yang didapatkan dengan adanya layanan 

Simpeg bagi para pegawai : 

1) Pengetahuan 

2) Keterampilan  

3) Tingkah laku 

4) Pengelompokan kerja 

5) Motivasi-motivasi 

 

2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Madiun dalam penguatan kapasitas melalui Sistem Informasi 

Kepegawaian (Simpeg). 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

  Menurut Silalahi (2009), data untuk suatu penelitian dapat dikumpulkan 

dari berbagai sumber. Sumber data dibedakan atas dua macam, sumber data primer 

dan sumber data sekunder5 : 

 3.4.1 Sumber Data Primer 

  Menurut Umar Sekaran dalam Silalahi berpendapat bahwa Sumber data 

primer adalah suatu objek atau dokumen original material mentah dari pelaku yang 

disebut first hand information.6 Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika 

peristiwa terjadi dinamakan data primer, sedangkan Menurut Bryman dalam 

Silalahi berpendapat bahwa data primer menjelaskan individu, kelompok fokus, dan 

                                                           
5Silalahi, Metode Penelitian Sosial. (Bandung: PT.Refika Aditama. 2009). hlm.289 

6Ibid 



satu kelompok responden secara khusus sering dijadikan peneliti.7 Sumber data 

primer dapat diperoleh peneliti secara langsung dengan terjun kelapangan yang di 

dapat oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada para narasumber yang 

ada di lingkungan BKD Kabupaten Madiun. 

3.4.2 Sumber Data Sekunder 

 Selain data primer peneliti juga menggunakan data sekunder. 

Menurut Bryman dalam Emzir, data sekunder merupakan data yang dikumpulkan 

dari tangan kedua atau dari sumber- sumber lain yang telah tersedia sebelum 

penelitian dilakukan8. Data sekunder adalah data yang didapat bukan dari usaha 

yang dilakukan oleh usaha peneliti sendiri. Data yang didapat beruba data yang 

terdapat di lembaga pemerintahan maupun data yang didapat diluar lembaga 

pemerintahan yang terkait program yang diteliti oleh peneliti. Salah satu jenis data 

yang digunakan peneliti adalah literatur-literatur dari penelitian sebelumnya. Data 

sekunder yang akan peneliti kumpulkan berasal dari dokumen-dokumen terkait, 

buku, website, dan jurnal. 

Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh secara secara tidak 

langsung, hal yang dimaksud ialahdata sekunder ini bisa berupa arsip resmi maupun 

data dokumentas. Menurut Bryman dalam Emzir, sumber data yang dikumpulkan 

dari tangan kedua atau dari sumber- sumber lain yang telah tersedia sebelum 

penelitian dilakukan9. Data sekunder adalah data yang didapat bukan dari usaha 

                                                           
7Ibid 

8Opcit, hlm.291 

9Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatuf Analisis Data.(Jakarta: Rajawali Pers. 2011). Hlm 291 



yang dilakukan oleh usaha peneliti sendiri. Data yang didapat berupa data yang 

terdapat di lembaga pemerintahan maupun data yang didapat diluar lembaga 

pemerintahan yang terkait program yang diteliti oleh peneliti. Salah satu jenis data 

yang digunakan peneliti adalah literatur-literatur dari penelitian sebelumnya. Data 

sekunder yang akan peneliti kumpulkan berasal dari dokumen-dokumen terkait, 

buku, website, maupun jurnal. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data. 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian terdapat dua (2) cara, 

metode-metode yang pengumpulan data yang dimaksud adalah wawancara dan 

dokumentasi. Kedua metode tersebut digunakan dengan tujuan mempermudah 

dalam penggunaan dan pengolahan data. Berikut deskripsi mengenai ketiga metode 

tersebut: 

3.5.1 Wawancara  

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada 

para informan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan 

sumber data.10 Penelitian ini menggunakan wawancara semistruktur dimana 

pelaksanaan wawancaranya adalah mulai bertanya dengan pertanyaan yang mudah, 

mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan multiple, jangan menanyakan 

pertanyaan pribadi sebelum building report, ulang kembali jawaban untuk 

klarifikasi.11 

                                                           
10 Riyanto, Bambang,. Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: YBPFE UGM, 2005). hlm 66 
11 Ibid. hlm 68 



 

 

3.5.2 Dokumentasi 

Pencatatan terhadap dokumen-dokumen dan pengumpulan data yang 

berasal dari arsip-arsip yang mendukung fokus penelitian, dengan mengambil data 

sekunder di antaranya data yang berbentuk laporan kegiatan penguatan kapasitas 

pegawai dan struktur organisasi serta serta jobdisk masing-masing pegawai. 

Adapaun dokumen yang didapat ialah :  

1) UU nomor 5 tahun 2004,  

2) UU nomor 23 tahun 2014,  

3) UU nomor 33 tahun 2004, 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, 

50 Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016. 

3.6 Teknik Pemilihan Informan  

Pemilihan informan dalam penelitian ini sangatlah penting, maka dari itu 

peneliti memilih informan yang berada dibalik penguatan kapasitas dalam hal ini 

adalah pegawai itu sendiri. Sehingga nantinya pemilihan informan ini bisa 

memberikan data-data maupun informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Berikut ini adalah namnama informan yang diperoleh oleh peneliti : 

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik sampling 

bertujuan. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang ada di 

lapangan atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling. Pemilihan purposive sampling atau bertujuan merupakan 



pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi 

yang dibutuhkan. Karena itu, menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus 

sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki. Mereka di pilih karena di percaya 

mewakili satu populasi tertentu. 

Menentukan pilihan infroman atas dasar peneliti menguji pertimbangan-

pertimbangannya untuk memasukkan unsur atau subjek yang dianggap khusus dari 

suatu populasi tempat mencari informasi. Peneliti memilih informan berdasarkan 

penilaian atas karakteristik anggota informan yang nantinya akan diperoleh data 

yang sesuai dengan maksud penelitian. Dengan mengambil secara hati-hati unsur 

tertentu dari populasi, peneliti akan memperoleh informasi yang sesuai dengan 

tujuan kajian peneliti. 

Tabel 3.1 

Daftar Informan Penelitian 
 

No Informan Jabatan 

1 Endang Setyowati  Kepala BKD Kabupaten Madiun 

2 Sigit Budiarto  Seketaris BKD Kabupaten Madiun. 

3 Budi Pujiono Pengelola simpeg BKD Kabupaten Madiun 

4 Syaiful Huda Pengelola Simpeg BKD Kabupaten 

Madiun. 

5 Erna Rachmawati Staf bidang penyusunan dan pelaporan 

BKD Kabupaten Madiun. 

6 Siwi Kusumaningtyas  

 

Staff bidang Pembinaan dankesejahteraan 

pegawai BKD Kabupaten Madiun. 

7 Sidi 
 

Staff bidang penyusunan dan pelaporan 

BKD Kabupaten Madiun. 



8 Surati 

 

Staff bidang Mutasi Kepegawaian BKD 

Kabupaten Madiun. 

9 Dhanang Hariyanto Staff bidang pengembangan formasi dan 

pengadaan pegawai BKD Kabupaten 

Madiun. 

10 Irianto Suwadi Staff bidang pendidikan dan pelatihan BKD 

Kabupaten Madiun. 

11 Slamet Widodo Staff bidang pendidikan dan pelatihan BKD 

Kabupaten Madiun. 

12 Agus Setyo Budi Staff bidang umum dan kepegawaian BKD 

Kabupaten Madiun. 

13 Sahri Marfida Staff bidang umum dan kepegawian BKD 

Kabupaten Madiun. 

14 Sri Maryani Staff bidang umum dan kepegawaian BKD 

Kabupaten Madiun. 

15 Nur Eko Wahyudi Staff bidang umum dan kepegawaian BKD 

Kabupaten Madiun. 

16 Sutikno Staff bidang pembinaan dan pemberhentian 

pegawai. 

17   

 
Sumber: Hasil olahan peneliti tahun 2017 

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Menurut bogdan dan biklen mengatakan bahwa,”analisis data merupakan 

suatu proses penyelidikan dan pengaturan secara sistematistranskip wawancara, 

catatan lapangan, dan materiallain yang peneliti kumpulkan untuk meningkatkan 



pemahaman peneliti sendiri tentang data dan memungkinkan anda untuk 

mempresentasikan apa yang telah ditemukan pada orang lain.12 

Metode analisa data merupakan proses dalam mengorganisasi dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori dalam suatu uraian atas dasar, sehingga 

dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh 

data. Tujuan analisis data tidak hanya sekedar mendeskripsikan data apa adanya, 

akan tetapi peneliti ingin mendeskripsikan obyek lebih jauh yaitu ingin 

menginterpretasikan, untuk menjelaskan, untuk mengerti dan mungkin juga untuk 

memprediksi. Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang 

bermakna sehingga dapat dipahami.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan,selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis 

akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh di 

lapangan, ke arah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul lewat 

analisis data berdasarkan teori yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif, analisis 

data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan 

data. 

Model interaktif menurut Miles dan Huberman “Dalam pandangan model 

interaktif, ada tiga jenis kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan 

                                                           
12 John, W. Creswell. Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatf, dan Mixed,(Yogyakarta: Pustaka 

Belajar, 2010), hlm 



penarikan kesimpulan) dan pengumpulan data sendiri merupakan proses siklus dan 

interaktif.13 

Triangulasi dalam penelitian kualitatif sebagai teknik untuk mengecek 

keabsahan data. Menurut Sutopo triangulasi merupakan cara yang paling umum 

digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. Sehubungan  

dengan hal ini, dinyatakan bahwa terdapat empat macam teknik triangulasi, yakni: 

(a) triangulasi data/ sumber (data triangulation), (b) triangulasi peneliti 

(investigator triangulation), (c) triangulasi metodologis (metodological 

triangulation), (d) triangulasi teoritis (theoritical triangulation).14 

             Selain triangulasi data, untuk menjamin keakurasian data penelitian, maka 

peneliti berusaha dengan terus menerus dari mulai awal penelitian, pelaksanaan 

kegiatan penelitian sampai pada akhir penelitian, sebelum ditarik suatu kesimpulan 

selalu melakukan analisis dan pembandingan terhadap hasil penelitian. Dengan 

demikian akan diperoleh data penelitian yang berkualitas yang dapat ditulis dalam 

laporan hasil penelitian yang berkualitas. 

 

                                                           
13 Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2014. Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 

3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Hlm. 75 
14 Sutopo. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS. Hlm. 97 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM SIMPEG DAN SELAYANG PANDANG BKD 

KABUPATEN MADIUN . 

 

4.1 Gambaran Umum SIMPEG Kabupaten Madiun  

Sistem informasi kepegawaian merupakan sebuah layanan bagi 

pegawai pada instansi pemerintah saat ini. BKD Kabupaten Madiun telah 

menerapkan simpeg ini pada tahun 2012 yang saat itu masih bersifat mengelola 

data-data pegawai secara offline. Simpeg pada awalnya hanya berfungsi 

sebagai pengelolaan data kepegawaian yang ada di BKD Kabupaten Madiun 

dan sampai saat ini simpeg menjadi sebeuah manajemen kepegawaian yang 

berisikan beberapa layanan-layanan yang diperuntukkan kepada pegawai. 

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sebagai  implementasi  

penggunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dalam pemerintahan.  

Pemberlakukan  simpeg merupakan sebuah invosai pada dunia kepegawaian 

bagi pemerintah, sehingga pada era sekarang ini segala bentuk inovasi yang 

sifatnya membangun sangatlah penting guna mendukung berjalanannya roda 

pemerintahan. Dalam hal ini BKD Kabupaten Madiun berupaya untuk 

memberikan layanan yang fleksibel untuk pegawainya sebagai kebutuhan 

manajemen pegawai itu sendiri. 

Dalam aplikasi SIMPEG BKD Kabupaten Madiun ada beberapa 

layanan yang diberikan untuk penerapannya dimana seluruh layanan yang ada 

memiliki manfaat yang berbeda-beda dan terntunya akan membantu 



membangun sebuah kapasitas kinerja pegawai yang lebih baik dan efesien 

dengan bantuan sebuah system dan teknologi yang canggih. Melalui adanya 

beberapa layanan yang disajikan oleh BKD dalam sistem SIMPEG sendiri 

memberikan manfaat yang bermacam dan beragam pula berikut dijelaskan 

setiap layanannya.  

Gambar 4.1 

Tampilan SIMPEG BKD Kabuupaten Madiun 

 
Sumber : Bidang pembinaan data dan pemberhentian, Tahun 2017 

 

 

1) E-Doc  

Dokumen  adalah  suatu instansi  yang  menyimpan  berbagai  

informasi  penting  dan  merupakan  pertanggungjawaban  kerja  yang  harus  

selalu  dipelihara,  dirawat  dan  dilindungi keberadaannya oleh sebab itu 

dengan keberadaannya yang dirasa sangat penting maka dokumen ini 

dikelola dalam bentuk elektronik. E-Doc adalah sistem yang dibuat untuk 

mempermudah sharing data yang nantinya akan digunakan untuk 

mempermudah proses kerja yang ada di lingkungan BKD Kabupaten 

Madiun. 



2) E-BAPERJAKAT  

BAPERJAKAT adalah singkatan dari Badan Pertimbangan Jabatan  

dan  Kepangkatan di  lingkungan  BKD Kabuoaten Madiun. Dalam aplikasi 

elektronik Badan Pertimbangan ini terdapat banyak manfaat yang 

diharapkan oleh pihak BKD Kabupaten Madiun, salah satunya adalah 

adanya efisiensi dan efektifitas pertimbangan jabatan dan kepangkatan di 

BKD sendiri. Posisi  BKD sebagai sekretariat BAPERJAKAT 

mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh BAPERJAKAT 

yakni berupa usulan dari SKPD yang memiliki jabatan lowong, kemudian 

usulan tersebut dirapatkan. Jika tidak ada usulan dari SKPD maka  

kewajiban  BKD  mencarikan  Pejabat  yang  sesuai  dengan  jabatan  yang  

akan  diisi,  hal  itulah  yang  menjadi    bahan    rapat    di    BAPERJAKAT    

untuk  memetakan   potensi - potensi   pegawai   yang  ada di lingkup BKD 

Kabupaten Madiun.  

Dalam layanan E-Baperjakat di BKD Kabupaten Madiun 

mempunyai fungsi mulai dari tugas pokok dan fungsi layanan yaitu:  

(a) Layanan yang fungsinya sebagai memasukkan usulan pejabat sebelum 

siding. 

(b) Layanan yang funsinya mencetak bahan rapat sidang Baperjakat.   

(c) Layanan yang berfunsi sebagai usulan pejabat saat sidang/rapat. 

(d) Layanan yang berfungsi melihat komparasi calon Pejabat yang 

diusulkan. 

(e) Layanan yang berfungsi sebagai pelaporan hasil sidang baperjakat. 



(f) Layanan yang berfungsi mencetak Surat Keputusan secara kolektif.   

(g) Layanan yang berfungsi mencetak Lampiran Surat Keputusan secara 

Kolektif.   

(h) Layanan mencetak Surat Keputusan secara petikan. 

(i) Layanan mencetak Lampiran Surat Keputusan secara Petikan. 

(j) Layanan menghapus usulan baperjakat. 

 

3) E-CAT  

Salah satu tugas Badan Kepegawaian Daerah adalah penyelenggara 

pengadaan, mutasi, pemberhentian dan pensiun, serta status dan kedudukan 

hukum PNS. Sebagai penyelenggara pengadaan CPNS, Badan 

Kepegawaian Negara  ditunjuk pemerintah menjadi Ketua Tim Pelaksana 

Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Pelamar Umum secara 

Daerah dibawah arahan dari BKD Kabupaten Madiun. Artinya, segala 

proses pengadaaan CPNS  seperti rekrutmen dan seleksi diatur oleh 

masing-masing instansi disetiap daerah, yang tentunya instansi tersebut 

ialah Badan Kepegawaian Daerah. 

E-cat adalah sebuah layanan yang berfungsi sebagai metode 

pengujian dengan alat bantu perangkat lunak computer, yang berfungsi 

untuk mendapatkan sebuah standar minimal dalam kompetensi yang telah 

dikembangkan Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Madiun. Kelebihan 

tes menggunakan CAT yaitu hasil yang transparan, karena CAT telah di 

desain  sedemikian rupa untuk menampilkan hasil atau  score yang didapat 



peserta tes.  Awal mula berdirinya CAT, yaitu pada tahun 2010 Pusat 

Pengembangan Sistem  Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten 

Madiun bekerja sama dengan konsultan IT  (Information and Technology) 

mulai membangun sistem CAT dengan melakukan  perancangan  grand 

design CAT. 

Proses dalam perancangan  grand design ini  dengan melakukan 

pengumpulan data awal, perencanaan, pembuatan  prototype , uji  coba 

CAT, dan perbaikan dan pengembangan CAT. Adapun penerapan CAT 

untuk  seleksi Mutasi PNS di Badan Kepegawaian Negara sendiri  baru 

dilaksanakan tahun 2014. Tes yang dilakukan meliputi materi tentang 

pengetahuan dasar dan umum.  

4) E-ABSENSI. 

E-Absensi adalah aplikasi elektronik yang ada dalam SIMPEG 

untuk melaksanakan absensi pegawai di setiap harinya. Absensi ini 

berbetuk sama seperti fingerprint dimana egawai setiap hari harus selalu 

melakukan log in untuk melakukan E-Absensi di SIMPEG yang ada.  

Sistem  informasi absensi dibuat untuk mempermudah pengolahan data 

absensi dengan cara  mengunggah data-data yang disimpan pada beberapa 

finggerprint ke sistem tersebut agar  mudah dikelola.  Software ini dibuat 

untuk memudahkan proses input absensi. Selain itu pegawai juga  dapat 

melihat kehadiran mereka secara online.  Cara kerjanya yaitu setelah 

pegawai absen, data yang ada pada mesin fingerprint kemudian 

diimportkan kedalam Sisten Informasi absensi oleh bagian kepegawaian. 



Dalam pelaksanaan e-absensi di BKD Kabupaten Madiun sampai saat ini 

masih mengalami permasalahan berupa alat pendeteksi yang masih rusak, 

dan akan dikembangkan dengan inovasi-inovasi baru. 

 Dalam menyikapi permasalahan disiplin pegawai, BKD Kabupaten 

Madiun terus berupaya melakukan reformasi birokrasi guna  meningkatkan 

kedisiplinan para pegawai. Upaya tersebut diantaranya melalui  penerapan 

Sistem Absensi  Online yang dimaksudkan agar data yang meliputi masalah 

kehadiran Pegawai Negeri Sipil yang diperoleh semakin akuratif sekaligus 

agar disiplin kehadiran pegawai meningkat dan terpantau dengan baik.  

5) E-KP 

Kenaikan pangkat adalah sebuah program yang dibuat oleh 

pemerintah yang berupa  pemberian penghargaan bagi para PNS yang telah 

memenuhi syarat dan memiliki prestasi  kerja yang baik. Kenaikan pangkat 

merupakan hak dari semua PNS baik yang memiliki  golongan rendah h 

ingga PNS golongan tertinggi.   

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun membuat inovasi 

baru melalui Kasubbid Pengangkatan dan  Kepangkatan yaitu dengan 

membuat sistem kenaikan pangkat tanpa berkas, yaitu sebuah  sistem 

mendaftaran keanaikan pangkat bagi Apatatur Sipil Negara (ASN) yang 

berada di  wilayah pemerintah daerah Kabupaten Madiun, dimana ASN 

tidak perlu lagi datang ke BKD Kabupaten Madiun untuk mengurus 

kenaikan pangkat mereka dengan berkas yang tebal, semua dialihkan 

melaui sistem  online melalui sebuah aplikasi, hal ini merupakan sebuah  



inovasi terbaru yang dilakukan bidang pengangkatan dan kepangkatan dan 

baru dilakukan  hanya di BKD Kabupaten Madiun.  

Kenaikan pangkat tanpa berkas merupakan sebuah kebijakan yang 

diterapkan dengan memanfaatkan sarana aplikasi yang akan 

mempermudah dalam pelaksanaan pengajuan  kenaikan pangkat. Nantinya 

PNS tidak perlu lagi repot - repot untuk membawa berkas - berkas dalam 

bentuk  hardfile karena semua berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan  

kenaikan pangkat telah ada dan tersimpan  di dalam database yang dimiliki 

oleh masing - masing SKPD yang bersangkutan sehingga  ketika telah 

masuk periode kenai kan pangkat  tinggal hanya menyetorkan berkas yang 

didalam  database  tersebut. 

Selain itu kenaikan pangkat ini sangat  berhubungan efektif dan 

efisien. Efektif dalam hal ini berhubungan dengan bahwa kenaikan pangkat 

tanpa berkas ini sangat mudah tidak memakan banyak  waktu karena  

pelaksanaannya sangat mudah dimana disini  hardfile yang berupa berkas 

- berkas ini  diubah menjadi  softfile sehinga sangat mempermudah dalam 

pelaksanaannya dan juga  tidak memakan banyak waktu karena di 

permudah dengan adanya aplikasi. Efisien dalam  hal ini berkaitan dengan 

hal biaya, yaitu PNS tidak perlu lagi mengeluarkan banyak biaya  untuk 

mengandakan berkas - berkas yang ada sehingga hal ini dapat sangat  

menguntungkan PNS sebagai pihak yang akan mengajukan kenaikan 

pangkat.  

6) E-Pegawai 



E-Pegawai adalah kepanjangan dari Electronic Pegawai dalam 

aplikasi SIMPEG BKD Kabupaten Madiun. E-Pegawai adalah salah satu 

solusi atas permasalahan pegawai yang ada di BKD Kabupaten Madiun. E-

Pegawai ini berfungsi untuk melihat perkembangan data-data pegawai 

yang bersangkutan, dan sifatnya diwajibkan untuk up to date bagi pegawai 

itu sendiri. Karena pentingnya e-pegawai ini yang memuat data-data 

pegawai, disarankan untuk pegawai untuk merahasiakan akses dari e-

pegawai.“Di BKD Kabupaten Madiun, layanan e-pegawai ini di terbitkan 

tahun 2012 saat itu masih bersifat offline, lalu dikembangkan sampai tahun 

2017 aksesnya sudah online”. 1 

E-Pegawai ini adalah aplikasi yang mengatur tentang sistem 

kemandirian pegawai hal ini dimaksudkan bahwa sleuruh PNS yang ada di 

Kabupaten Madiun supaya lebih peduli dan lebih mandiri serta 

bertanggung jawab atas data serta administrasi kepegawaian yang dimiliki 

karena kalau menggunakan sistem manual maka dapat dipastikan data tidak 

teratur dan kurang lengkap karena tidak menutup kemunkinan ada pegawai 

yang lupa akan datanya administrasi sendiri. 

 

 

 

 

 

                                                           
1  



 

 

Gambar 4.2 

Tampilan E-Pegawai 

 

Sumber : Bidang pembinaan data dan pemberhentian tahun 2018 

 

7) E-SKP 

E-SKP adalah kepanjangan dari Elektronik Sasaran Kinerja 

Pegawai. Pengelolaan e-SKP sangat membantu pegawai dalam mengisi 

Rencana Sasaran Kinerja Pegawai yang setiap bulannya menguras waktu 

pegawai dalam merencanakan pekerjaan. SKP ini merupakan suatu 

pedoman bagi pegawai untuk melakukan kegiatan harinya. Penilaian 

dengan sistem SKP mengalami penyempurnaan di tengah pelaksanaan, 

sebelumnya SKP manual berupa format lembaran dokumen, sekarang telah 

menjadi e-SKP yaitu aplikasi SKP dalam bentuk website yang dapat 

dioperasikan secara online oleh setiap pegawai dengan menggunakan 

Nomor Induk Pegawai (NIP) dan kata kunci sebagai username, e-SKP ini 



memudahkan pihak pemakai, penilai dan pemerintah pusat untuk 

memantau kinerja individu. 

Dalam Aplikasi yang digunakan dalam bentuk E-SKP di BKD 

Kabupaten Madiun di tahun 2017 ini proses pengelolaan sedang mengalami 

penyempurnaan. Ditengah proses pelaksanaan SKP mengalami 

penyempurnaan menjadi e-SKP dengan uraian dan pengisian lebih 

kompleks namun uraian jabatan tugas pokok yang disediakan terbatas dan 

hanya beberapa uraian tugas pokok yang sesuai dengan yang dikerjakan.  

8) Website 

Pada pengelolaan Pegawai Negeri Sipil  diperlukan informasi untuk 

memudahkan dalam  menjalankan kinerja Pegawai Negeri Sipil.  Informasi 

adalah data yang telah diolah menja di  bentuk yang lebih berarti dan 

berguna bagi  penerimanya untuk mengambil keputusan  masa  kini 

maupun yang akan dating. Salah satu layanan yang ada di SIMPEG BKD 

KAbupaten Madiun adalah Website.  

Website adalah halaman tentang Layanan Informasi Seputar 

Kepegawaian yang ada di BKD Kabupaten Madiun. Di dalam website 

terdapat banyak informasi terkait profil, layanan kepegawaian, statistic 

pegawai, rehulasi ASN serta Gallery. Berikut tampilan Website dengan 

alamat http://bkd.madiunkab.go.id/. 

 

 

4.2 Selayang Pandang BKD Kabupaten Madiun. 

http://bkd.madiunkab.go.id/


Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun adalah lembaga teknis 

daerah yang berperan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten 

Madiun di bidang kepegawaian. Keberadaannya dipimpin oleh seorang Kepala 

Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Adapun beberapa Tugas Pokok dan Fungsi BKD adalah 

menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Administrasi 

Kepegawaian, Pengawasan dan Pengendalian, Penyelenggaraan dan Pemeliharaan 

Informasi Kepegawaian, merumuskan kebijaksanaan Kesejahteraan PNS serta 

memberikan bimbingan teknis kepada unit organisasi yang menangani 

Kepegawaian pada Dinas/Badan/Lembaga di Daerah. 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun dipimpin oleh kepala 

badan tanpa adanya wakil yang mendampingi. Kepala Badan dibantu oleh 

sekretariat yang membantu tugas kepala badan dalam hal melaksanakan tugas 

perencanaan, pengkoordinasian tugas pada bidang-bidang, pengkoordinasian 

pelaksanaan kebijakan, dan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas badan. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Nomor 45 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan 

fungsi badan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan, kepala badan mempunyai 

tugas yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan serta 

mengendalikan pelaksanaan kebijakan dibidang kepegawaian.2  

Fungsi atau kegunaan struktur dalam sebuah organisasi maupun lembaga 

adalah untuk mengetahui kejelasan tanggung jawab. Setiap anggota organisasi 

                                                           
2 Peraturan Bupati Madiun Nomor 45 Tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi badan 

kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan. 



harus bertanggung jawab dan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap 

anggota organisasi harus bertanggungjawab kepada pimpinan atau atasan yang 

memberikan kewenangan, karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus 

dipertanggungjawabkan. Struktur organisasi BKD Kabupaten Madiun terdapat 

berbagai bidang sesuai dengan fungsi dan tugasnya, nantinya bidang tersebut masih 

dibagi menjadi sub bidang. Bidang kepengurusan yang ada di BKD Kabupaten 

Madiun sendiri dipimpin oleh satu ketua bidang dan tidak ada wakil sehingga ketua 

merangkap dua jabatan sekaligus sebagai ketua dan wakil. Tugas ketua bidang 

sudah diatur pada Peraturan Bupati nomor 45 Tahun 2008, dimana sudah dijelaskan 

masing-masing bidang mempunyai satu ketua bidang untuk mengorganisasi tugas 

dan fungsi bidang tersebut. Struktur Organisasi pada BKD Kabupaten Madiun 

dapat dilihat melalui gambaran dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bagan 4.1 

Struktur Organisasi BKD Kabupaten Madiun Tahun 2017. 

Sumber : arsip BKD Kabupaten Madiun. 

 



BAB V 

PENGUATAN KAPASITAS PEGAWAI MELALUI SISTEM INFORMASI 

PEGAWAI (SIMPEG) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017. 

 

5.1 Pengembangan Kapasitas Pegawai Pada Tingkatan Individual.  

 Penguatan kapasitas pada level individual merupakan hal penting 

dalam  pembentukan pegawai untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam 

tingkatan individual sendiri, menurut Riyadi Soeprapto memberikan lima 

tingkatan atau kriteria dalam pengembangkan kapasitas individu dalam hal ini 

adalah pegawai dalam sebuah organisasi. Adapaun tingkatan itu adalah 

pengetahuan, keterampilan, tingkah laku, pengelompokan pekerjaan, dan 

motivasi-motivasi. 

 SIMPEG menjadi salah satu cara BKD Kabupaten Madiun dalam 

mengembangkan kapasitas pegawai. Simpeg sendiri diterapkan untuk 

memudahkan pegawai sendiri untuk menjalankan kebutuhan atas pegawai itu 

sendiri, contohnya seperti penginputan data, karier pegawai dan semua 

berhubungan dengan kepegawaian. Dalam pelaksanaannya sendiri Simpeg 

menggunakan teknologi informasi sebagai akses simpeg sendiri. Maka 

tentunya indikator tingkatan pengembangan kapasitas individual  melalui lima 

kriteria menurut Riyadi Soeprapto bisa digunakan untuk menilai bagaimana 

BKD kabupaten Madiun dalam menjalankan penguatan kapasitas untuk 

pegawai agar layanan simpeg ini bias dilakukan secara maksimal. 

 



5.1.1 Pengetahuan 

 Pengetahuan mencerminkan kemampuan kognitif seorang pegawai 

berupa kemampuan untuk mengenal, memahami, menyadari dan 

menghayati suatu tugas/pekerjaan. Karena itu, pengetahuan pegawai di 

BKD Kabupaten Madiun khususnya sangat dibutuhkan dalam setiap 

pelaksanaan fungsi dan tugas pegawai itu sendiri. “Upaya dalam melakukan 

pengembangan pegawai di BKD Kabupaten Madiun sangat penting, karena 

dapat meningkatkan kemampuan aparatur, baik kemampuan 

professionalnya, wawasannya, kepemimpinannya maupun pengabdiannya, 

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja di BKD”.1 Hal ini 

terkait mengenai pengetahuan yang menjadi dasar dalam penerapan 

SIMPEG yang mempunyai beberapa layanan didalamnya. 

 Pengetahuan yang dimaksudkan merupakan pengetahuan dalam 

pelaksanaan SIMPEG itu sendiri. “pegawai harus mempunyai dasar 

kemampuan dalam akses simpeg yaitu keahlian dalam menjalankan 

perangkat komputer”.2 Hal ini sangat diwajibkan bagi seluruh pegawai di 

BKD Kabupaten Madiun agar penerapan SIMPEG dapat berjalan dengan 

baik. Hal ini dibenarkan surati, menurut surati, “ pengetahuan khususnya 

dalam menjalankan komputer itu penting, karena simpeg memang aksesnya 

                                                           
1 Hasil wawancara dengan Kepala BKD Kabupaten Madiun, Endang Setyowati SH, MM pada tanggal 5 maret 

2018, pukul 10.00 WIB. 

2 ibid 



harus pakai komputer”3. Maka dari itu SIMPEG yang utamanya memang 

harus menggunakan sistem komputerisasi, karena melihat pernyataan diatas 

simpeg ini memang bisa diakses menggunakan komputerisasi. 

 Simpeg ini mempunyai beberapa layanan didalamnya yang 

fungsinya memudahkan pegawainya dalam pengelolaan administrasi 

pegawai itu sendiri. Layanan-layanan tersebut tentunya mempunyai fungsi 

yang berbeda-beda, salah satunya adalah e-pegawai yang merupakan 

layanan dalam data pegawai itu sendiri. Layanan e-pegawai ini merupakan 

layanan dasar yang memang harus diakses oleh pegawai di BKD Kabupaten 

Madiun karena layanan ini merupakan akses untuk membuka layanan-

layanan yang lainnya. Melihat pentingnya akses e-pegawai tersebut, maka 

BKD Kabupaten madiun berupaya untuk memberikan beberapa 

pembelajaran yang bersifat menambah pengetahuan para pegawainya. 

Upaya yang dilalakukan dijelaskan Endang, 

 “Kami selalu membantu pegawai dengan mengadakan pelatihan 

 yang kursus tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan para 

 pegawai. Apalagi sekarang pelayanankan banyak dengan 

 menggunakan elektronik jadi peningkatan wawasan dan 

 pengetahuan mengenai IT harus dikembangkan karena segala 

 sistem sekarang memang lebih efektif dan efisien menggunakan 

 sistem online”4 

  

 Penjelasan diatas menunjukkan bahwasannya BKD Kabupaten 

Madiun membantu para pegawainya melalui pelatihan pengetahuan di 

                                                           
3 Hasil wawancara dengan Staff bidang mutasi pegawai Kabupaten Madiun, Surati S.Sos pada tanggal 5 maret 

2018, pukul 13.00 WIB. 

4 Op.cit, Endang Setyowati 



bidang IT. Dalam pelakasanaannya pelatihan TI ini ditujukan terutama 

kepada para pegawai yang masih dinilai membutuhkan bantuan. Menurut 

data dari bidang program dan pelaporan sepanjang tahun 2017 terdapat tiga 

pegawai yang mengikuti pelatihan TI. Berikut nama-nama pegawai 

pelatihan TI di BKD Kabupaten Madiun. 

Tabel 5.1 Peserta pelatihan TI tahun 2017. 

Nama Program Pelatihan 

Aris Budiarto Pelatihan Berbasis TI 

Sutikno Pelatihan Berbasis TI 

Wiwin Zulaikah Pelatihan Berbasis TI 
Sumber : Sub Bagian Program dan laporan BKD Kab. Madiun. 

 

Maka penjelasan diatas dapat diartikan sebagai peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan pegawai BKD Kabupaten Madiun sehingga 

lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran agar penerapan 

layanan e-pegawai yang ada pada simpeg sendiri bisa maksimal. Salah satu 

pengembangan melalui data pegawai yaitu dengan adanya pelaksanaan 

layanan e-pegawai yang ditujukan untuk para pegawai. E- pegawai ini 

sebagai bentuk efisiensi peningkatan pelayanan data melalui sistem online 

yang di wajibkan kepada semua pegawai BKD Kabupaten Madiun. Maka 

dari itu pegawai dalam ini harus menguasai komputer agar bisa mengakses 

layanan e-pegawai ini.  Penjelasan tersebut disampaikan dalam hasil 

wawancara dengan salah satu operator simpeg yang ada di BKD Kabupaten 

Madiun yang mengatakan : 

 “Jadi tujuan e-pegawai ini untuk efisiensi pengisian data untuk 

 para pegawai, ini sangat penting karena kebutuhan akan data 

 pegawai harus di update sehingga pada saat tertentu jika ada 

 kebutuhan mengenai data pegawai, bisa langsung di ambil dari 



 layanan e-pegawai. Tetapi hal yang memang perlu dimiliki 

 pegawai adalah pengetahuan dalam menjalankan perangkat 

 komputer, karena memamng dasarnya dari situ.” 

 

 Sehingga dalam penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa tujuan diberlakukannya e-pegawai ini sebagai efisiensi keperluaan 

data para pegawai dan juga untuk memberikan pengajaran para pegawai 

untuk memiliki tanggungjawab para pegawai untuk data-data kepegawaian. 

Hal lain yang dapat diartikan juga e-pegawai ini juga mewajibkan untuk 

para pegawai untuk bisa mengoperasikan komputer karena, akses dari e-

pegawai ini salah satunya bisa diakses dari komputer yang tersambug 

tentunya dengan internet. 

 Para pegawai juga sangat terbantu dengan adanya layanan e-

pegawai ini karena hal ini dapat menghemat waktu dan lebih cepat 

ketimbang sebelum adanya e-pegawai ini. Sebelum adanya e-pegawai ini, 

para pegawai harus memberikan formulir dan menulis data kepegawaian 

mereka pada sebuah kertas dimana dulu selalu diadakan di bidang mutasi 

kepegawaian. Formulir tersebut diletakkan pada almari yang terdapat di 

bagian Bidang mutasi sehingga data tersebut menumpuk dan akan sangat 

lama jika nantinya diperlukan data sehingga harus mencari data tersebut 

kedalam tumpukan yang ada di almari. Hal ini juga sesuai dengan pendapat 

Bapak Nur salim: 

 “ Kalau dulu manual, kita harus ngisi di form yang telah 

 disediakan yang ada di bidang mutasi, form itu isinya ya data-data 

 pegawai seperti riwayat hidup dll. Dan belum juga kalau kita 

 sewaktu-waktu butuh nanti harus ke bidang mutasi lagi lalu 



 mencari di almari itu ribet sangat banyak berkasnya ketumpuk 

 sama pegawai lain. Sekarang lebih ”5 

 

 Hal diatas juga ditambahkan oleh narasumber lain yang ada di 

Bidang Mutasi Pegawai yaitu bapak Budi Pujiono yang menyatakan : 

 “Lebih praktis sekarang cuman isi form yang ada di layanan e-

 pegawai, karena menghemat waktu dan lebih mudah jika nantinya 

 sewaktu-waktu dibutuhkan kita langsung ambil di e-pegawai bisa 

 langsung print, karena data pegawai ini penting dan aksesnya 

 sangat pribadi hanya bisa diakses oleh pegawai itu sendiri.”6 

 

 Dalam hal ini pengetahuan pegawai sangat diperlukan dalam akses 

e-pegawai ini. Pegawai di BKD Kabupaten Madiun tentunya saat ini 

setidaknya sudah harus tau mengenai teknologi informasi karena layanan-

layanan seperti e-pegawai ini memanfaatkan teknologi informasi. Karena 

dalam dunia kerja saat ini tidak terlepas dari yang namanya teknologi 

informasi utuk efisiensi kinerja para pegawainya. Sejatinya TIK memiliki 

potensi yang besar untuk dapat dimanfaatkan khususnya di bidang 

pelayanan publik. BKD Kabupatem Madiun menyebutkan fungsi TIK 

dalam sebuah kinerja organisasi, yaitu sebagai sumber belajar, alat bantu 

belajar, fasilitas pembelajaran, standard kompetensi, sistem administrasi, 

pendukung keputusan, dan sebagai infrastruktur. Sehingga kebutuhan akan 

IT sangat diperlukann dalam menunjang pekerjaan dan meningkatkan 

                                                           
5 Hasil wawancara dengan staff jabatan fungsional BKD Kabupaten Madiun, Nur Salim mukhlis, S.H, pada 

tanggal 5 maret 2018, pukul 12.00 WIB. 

6 Hasil wawancara dengan staff mutasi pegawai BKD Kabupaten Madiun, Budi Pujiono, pada tanggal 5 maret 

2018, pukul 13.45 WIB. 



kinerja pegawai, sebagaimana dijabarkan pada wawancara dengan Ibu 

Hanik, 

 “Untuk menunjang kinerja pegawai dalam bidang  IT maka BKD 

 Kabupaten Madiun juga  mengintruksikan kepada pegawai 

 khususnya yang  memerlukan pembelajaran mengenai TI 

 untuk  mengikuti pelatihan teknologi berbasis IT dan 

 biasanya dilaksanakan pada hari jumat sesuai  dengan 

 kebutuhan di masing-masing bagian. Di samping itu pelatihan 

 yang diadakan diharapkan  mampu memberi dampak positif 

 pada peningkatan  kinerja pegawai dalam mengelola data 

 administrasi  yang dimilikinya secara teratur melalui SIMPEG 

 sehingga secara signifikan dapat sangat efisien dan 

 efektif.”7 

 

 Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelatihan yang 

diadakan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam bidang 

penguasaan dan pemanfaatn teknologi berbasis IT, ini dikarenakan setiap 

pegawai harus mampu dan bisa menguasai IT atau komputer secara umum 

untuk keperluan dinas pendidikan maupun pelayanan masyarakat yang 

membutuhkan penanganan efektif dan efisien sehingga wawasan dan 

pengetahuan sangat diperlukan. 

 Peneliti juga mendapatkan sebuah informasi dimana ada beberapa 

pegawai BKD Kabupaten Madiun yang masih kesulitan dalam hal IT 

contohnya adalah mengoperasikan komputer, hal ini disampaikan oleh Ibu 

Hanik sebagai kepala Bidang pembinaan data dan kesejahteraan yang 

menyatakan memang benar ada beberapa pegawai yang masih perlu untuk 

mendapat bantuan. Ibu Hanik juga menambahkan bahwa beberapa pegawai 

                                                           
7 Hasil wawancara dengan ketua bidang pembinaan dan pelatihan, Nur Aini Hanik SH, pada tanggal 6 maret 

2018, pukul 08.00 WIB 



diberi bantuan dalam mengakses layanan yang ada di simpeg seperti 

layanan e-pegawai yang merupakan salah satu layanan yang sangat penting 

bagi para pegawai. 

 

 

Gambar 5.2  

Bantuan Layanan TI Di BKD Kabupaten Madiun Tahun 2017. 

 
Sumber : Bidang Pengembangan pegawai, pendidikan dan Pelatihan tahun 2017. 

   

 Gambar menunjukkan adanya tiga pegawai di Badan Kepegawaian 

Daerah Kabupaten Madiun yang memerlukan bantuan dalam hal teknologi 

informasi. Hal ini menunjukkan masih adanya tiga pegawai yang 

membutuhkan bantuan dan perlu untuk diberikan sebuah pengetahuan 

mengenai TI. Maka dari itu, BKD Kabupaten Madiun memberikan sebuah 

perhatiin khusus untuk pembelajaran terhadapat tiga pegawainya. Dan 

memang ini dibenarkan oleh salah satu staff TI di BKD Kabupaten Madiun 

yang ditunjuk oleh Kepala BKD Kabupaten Madiun yaitu Bapak Sayful 

Huda untuk membantu pegawainya, dan beliau menjelaskan bahwa 
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“memang 3 pegawai ini selalu kamu berikan bantuan khususnya dalam 

layanan yang bersifat TI contohnya yaitu mengakses layanan e-pegawai dan 

saya bersama beberapa teman di BKD selalu membantu”.8 Alasan lainnya 

karena memang karena usia mereka juga yang mempengaruhi untuk 

pembelajaran TI karena akan memasuki usia pensiun. 

 Untuk para pegawai yang menerima pelatihan sangat merasa 

terbantu dengan adanya bantuan ini karena dirasa memang ini wajib mereka 

ikuti karena jika mereka tidak mendapatkan pengetahuan yang bergerak di 

bidang TI maka mereka akan kesulitan dalam menjalankan kebutuhan 

mereka khususnya dalam mengakses simpeg. Hal ini dibenarkan oleh salah 

satu peserta pelatihan yang menyakatan, 

 “ ya ini salah satu prosedur ya kita harus ikuti pada tahun 2017, 

 kita juga tidak keberatan dengan mengikuti pelatihan seperti ini 

 dan malah membantu walaupun usia saya sudah tua seperti ini, 

 jadi ya memang harus taat sama prosedurnya buat bisa akses 

 layanan simpeg ini. Ini juga arahan langsung dari ibu kepala BKD 

 ya saya ikuti saja”9 

 

 Merujuk pada pernyataan diatas pegawai yang bersangkutan telah 

mengikuti program pelatihan TI yang dilakukan oleh BKD Kabupaten 

Madiun, hal ini memang harus diikuti lantaran prosedur dari BKD 

Kabupaten Madiun yang memberlakukan pelatihan TI bagi pegawai yang 

masih merasa kesulitan dalam bidang TI. Simpeg sendiri pada dasarnya 

memang harus diakses melalui perangkat lunak komputer, maka dari itu 

                                                           
8 Op.cit, Syaiful Huda 

9 Hasil wawancara dengan X di BKD Kabupaten Madiun, pada tanggal 6 maret 2018, pukul 13.15 WIB 



pengetahuan dalam hal mengakses perangkat lunak komputer ini sangat 

dibutuhkan oleh para pegawai. Hal ini juga didukung dengan hasil 

wawancara dengan salah satu pegawai yang mengikuti program pelatihan 

TI. 

 “dasarnya memang harus bisa komputer untuk akses layanannya, 

 inikan juga bisa membantu kita dalam pekerjaan juga karena 

 disini kebanyakan pegawai kerjanya pakai laptop apa komputer. 

 Jadi ya memang kita harus punya kemampuan dalam menjalankan 

 komputer biar apa2 yang dilakukan lebih praktis”10 

 

 Merujuk pernyataan diatas bahwa BKD Kabupaten Madiun telah 

memberikan pelatihan yang membantu dan juga menjadi kewajiban para 

pegawai yang memang memerlukan bantuan. Ini bisa menjadi salah satu 

bukti bahwa BKD Kabupaten Madiun benar-benar ingin mencipatakan 

sumber daya manusia yang mumpuni di lingkup kerjanya dan bisa dijadikan 

percontohan untuk SKPD lainnya. 

5.1.2 Keterampilan 

 Keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas. 

atau kecakapan yang disyaratkan. Dalam pengertian luas, jelas bahwa setiap 

cara yang digunakan untuk mengembangkan manusia, bermutu dan 

memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sebagaimana 

diisyaratkan. 

 BKD Kabupaten Madiun sebagai instansi milik pemerintah yang 

menangani permasalah kepegawaian tentunya harus mempunyai sumber 

daya yang mumpuni dalam pelaksanaannya. BKD Kabupaten Madiun tentu 

                                                           
10 Hasil wawancara dengan X di BKD Kabupaten Madiun, pada tanggal 6 maret 2018, pukul 15.15 WIB 



mempunyai metode-metode untuk para pegawainya dan memaksimalkan 

sumber daya manusia yang ada. Sumber daya yang dimaksud disini adalah 

keterampilan pegawainya. Karena keterampilan merupakan salah satu paket 

yang harus dimiliki seorang pegawai guna menunjang kinerja mereka.  

 Dalam akses layanan SIMPEG sendiri juga diperlukan keterampilan 

para pegawai, seperti contohnya adalah keterampilan dalam hal 

menjalankan perangkat komputer maupun laptop yang tersambung dengan 

akses internet. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat beberapa pegawai 

yang dinilai masih kurang dalam keterampilan. Hal ini berdampak pada 

layanan simpeg terutama layanan e-pegawai yang merupakan layanan yang 

sangat penting bagi pegawai. E-pegawai merupakan layanan yang 

bersumber pada data-data para pegawai aktif yang memang harus selalu di 

up to date jika ada perubahan pada riwayat kepegawaian pegawai itu sendiri. 

 Maka dari itu guna memperkuat keterampilan pegawainya dalam 

mengakses e-pegawai, BKD Kabupaten Madiun telah memberikan 

beberapa kegiatan yang tentunya wajib untuk diikuti oleh para pegawainya. 

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Kepala BKD Kabupaten Madiun: 

 “untuk menunjang keberhasilan layanan e-pegawai, pegawai 

 diharapkan mempunyai kesadaran mengenai data2 pegawai milik 

 mereka. Untuk menunjang kesadaran para pegawai kita selalu 

 memberikan sosialisasi dan membuat kegiatan yang menunjang 

 keterampilan pegawai khususnya pada bidang TI ya, dan jangan 

 lupa dalam kegiatan ini wajib untuk diikuti oleh pegawai di BKD 

 Kabupaten Madiun. diharapkan kegiatan yang dimunculkan bisa 

 membantu para pegawai untuk mengeluarkan potensi mereka guna 

 mendukung berjalankan layanan simpeg ini khususnya e-pegawai 

 yang menjadi layanan yang sangat penting untuk selalu diakses.”11 

                                                           
11 Op.cit, Endang Setyowati 



 

 Dalam pernyataan diatas menunjukkan bahwa BKD Kabupaten 

Madiun saat ini juga memperhatikan kemampuan individual pegawainya, 

dalam hal ini sebagai penguatan kapasitas pegawainya guna mendukung 

kinerja pegawainya. BKD kabupaten Madiun juga tidak memungkiri bahwa 

juga masih terdapat beberapa orang yang memang masih memerlukan 

bantuan dari pegawai lain karena dirasa keterampilan pegawai yang 

bersangkutan masih dirasa kurang. Keterampilan yang dimaksud dalam ini 

adalah keterampilan seperti menggunakan perangkat komputer yang 

notabenya merupakan fasilitas kerja yang memang sangat global untuk 

dunia kerja saat ini. Hal ini juga ditambah oleh pernyataan Sigit, 

 “jadi gini, disini memang ada beberapa pegawai yang masih 

 belum  bisa menggunakan perangkat komputer, disisi lain juga 

 karena pegawainya sudah tua mungkin salah satu penyebabnya 

 itu. Mangkanya itu yang membuat simpeg khususnya layanan e-

 pegawai masih belum berjalan maksimal, tapi disini kita 

 memberikan bantuan terhadap pegawai-pegawai yang 

 bersangkutan. Dan dibantu langsung oleh staff yang berkompeten 

 di bidang TI, di BKD sendiri ada 3-4 orang yang berwawasan 

 lebih  dalam bidang TI ini.” 

  

 Maka dari itu BKD kabupaten Madiun dalam hal ini tidak 

melupakan salah satu sumber daya manusia pegawainya sehingga perlu 

untuk dimaksimalkan dengan adanya kegiatan yang mendukung 

keterampilan para pegawainya. Kegiatan keterampilan yang dimaksud 

dalam hal ini adalah kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung aktivitas 

pegawai guna mempercepat kinerja pegawai itu sendiri. Melalui wawancara 

dengan Ibu Hanik, peneliti mendapatkan kegiatan apa saja yang telah 



dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Madiun guna mendukung keterampilan 

pegawainya yaitu workshop, pelatihan TI, pengadaan sarana dan prasarana 

TI dan kerjasama dengan dinas lain. 

 

1. Workshop tentang peningkatan keterampilan kerja 

Workshop tentang peningkatan keterampilan kerja sangat 

diperlukan demi menunjang kinerja para pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya. Dalam rangka pembangunan sumber daya manusia (SDM) 

yang bermutu dan meningkatkan keahlian keterampilan pegawai BKD 

Kabupaten Madiun, sehingga dituntut harus menguasai sejumlah 

kompetensi. Berkenaan dengan itu BKD menyelenggarakan Workshop 

Peningkatan Keterampilan Kerja. Dapat disimak dari wawancara 

kepada Bapak Nur Eko selaku staff bidang pendidikan dan pelatiha 

“Jadi dalam upaya peningkatan keterampilan kerja pegawai 

 BKD Kabupaten Madiun dilakukan workshop yang diadakan oleh 

 BKD Kabupaten Madiun dengan program pendidikan dan 

 pelatihan teknis, pendidikan perjenjangan structural, peningkatan 

 keterampilan dan profesionalisme. Dari workshop yang diadakan 

 dapat meningkatkan keterampilan kerja pegawai BKD sendiri. 

 Workshop yang diadakan secara berkala sesuai kebutuhan dan 

 program yang sudah dibuat BKD.”12 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pegawai BKD 

Kabupaten Madiun mendapatkan workshop secara berkala oleh BKD 

yang berwenang mengadakan workshop untuk pegawai BKD 

Kabupaten Madiun. Workshop yang dimaksud adalah keterampilan 
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pada tanggal 6 maret 2018, pukul 11.00 WIB. 



para pegawai agar kinerja pegawai dapat maksimal. Workshop yang 

diberikan berbeda-beda sesuai dengan Bidang. Bapak Nur Eko juga 

menambahkan bahwa workshop ini biasanya terjadi 6 bulan sekali 

tergantung kebutuhan bidangnya, seperti contoh yang baru ini terjadi 

yaitu Bidang Pengembangan Pegawai yang berkunjung ke BKD Kota 

Lombok untuk bertukar pikiran dan gagasan untuk membangun ASN 

yang lebih baik melalu system informasi pegawai. Hal tersebut 

dilaksanakan kemarin pada tanggal 25-28 maret 2018. Semua pegawai 

Bidang pengembangan pegawai 7 orang dan Kepala BKD Kabupaten 

Madiun mengikuti acara tersebut. 

2. Pelatihan teknologi berbasis IT 

 Sejatinya IT memiliki potensi yang besar untuk dapat dimanfaatkan 

khususnya di bidang aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian 

(SIMPEG) BKD Kabupaten Madiun. Dalam Layanan SIMPEG sendiri 

khususnya pada e-pegawai sekarang berbasis online, sehingga mau 

tidak mau para pegawai memang diharuskan untuk bisa mempunyai 

kemampuan atau keterampilan di bidang IT. Pelatihan berbasis IT 

merupakan salah satu cara BKD Kabupaten Madiun untuk 

memberikan potensi maupun kemampuan dalam hal teknologi 

informasi. Seiring berkembangnya zaman teknologi informasi menjadi 

kebutuhan utama khususnya kinerja organisasi oleh sebab itu 

kebutuhan akan IT sangat diperlukan dalam menunjang pekerjaan dan 



meningkatkan kinerja pegawai, sebagaimana dijabarkan pada 

wawancara Bapak Syaiful Huda, yaitu:  

 “ ini merupakan salah satu program yang dirancang BKD buat 

 membantu pegawai internal disini, sekarang eranya globalisasi 

 kita ya harus ngikuti gak mau ketinggalan, mangkanya disini 

 pegawai harus bisa mainin perangkat komputer buat kerja, bisa 

 gampang dan cepat kalau disuruh input pendataan. Kegiatan ini  

 juga diharapkan buat pegawai untuk peka terhadap data-data 

 mereka yang sering ditemukan tidak sesuai, mangkanya penting 

 sekali update data itu buat keperluan macam-macam kalau 

 nantinya sewaktu-waktu dibutuhkan.”13 

 

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa pelatihan yang 

diadakan, bertujuan untuk menunjang keterampilan pegawai dalam 

bidang teknologi informasi, dimana untuk era globalisasi seperti sangat 

penting untuk menguasai teknologi informasi yang dinilai lebih efisien 

dan fleksibel. Maka dari itu SIMPEG bisa berjalan lancer jika para 

pegawai BKD Kabupaten mempunyai kesadaran penting akan data 

pegawai yang bisa diakses pada simpeg dan mereka mempunyai 

kemampuan yang mumpuni dalam bidang IT yang berguna juga sebagai 

berlangsungnya kegiatan kerja sehari-hari. 

 

3. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan 

komunikasi. 

 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan 

komunikasi pada BKD Kabupaten Madiun sangat berguna, yang 
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bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pegawai dalam 

bekerja maupun lembaga yang terkait dengan BKD Kabupaten 

Madiun. Sarana dan prasarana yang diperlukan oleh BKD Kabupaten 

Madiun antara lain seperti, komputer dan mobile wifi guna menunjang 

kinerja pegawai sarana dan prasarana tersebut dapat memaksimalkan 

kinerja pegawai, seperti wawancara dengan Bapak Sigit Budiarto  

sebagai berikut :  

 “Dalam rangka mendukung kinerja pegawai maka diperlukan 

 adanya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga pegadaan 

 sarana prasarana tersebut sangat perlu dilakukan dalam upaya 

 peningkatan kinerja pegawai. Ba Pengadaan yang dilakukan 

 berdasarkan kebutuhan masing-masing bagian di BKD Kabupaten 

 Madiun, sehingga barang yang diterima akan digunakan sesuai 

 fungsi dan tujuannya, tahun 2018 ini kita rencananya ingin 

 memberikan fasilitas pegawai berupa komputer di meja kerja pada 

 semua bidang. Untuk tahun kemarin kita sudah meberikan pada 

 sub bagian umum dan tahun ini kita mau semua bidang dapat.”14 

  

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengadaan 

sarana dan prasarana yang dilakukan belum sesuai rencana dari BKD 

Kabupaten Madiun sebab hanya sub bagian umum yang sampai saat ini 

sudah difasilitasi perangkat lunak komputer, sehingga pengadaan yang 

dilakukan bisa dibilang sudah tepat. Untuk kebutuhan komputer 

jumlahnya masih terbatas, pada bidang-bidang tertentu hanya 

ditemukan penulis hanya terdapat satu sampai dua saja disetiap 

bidangnya, tetapi pada sub bagian umum disetiap mejanya sudah 
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dilengkapi dengan laptop dan komputer sebagai penunjang pekerjaan. 

Hal ini yang menunjukkan bhwa BKD Kabupaten Madiun berencana 

untuk memberikan fasilitas berupa komputer pada meja para pegawai. 

2. Menjalin jejaring kerjasama dengan pihak ke tiga  

Pelaksanaan SIMPEG di BKD Kabupaten Madiun masih jauh 

dari kata sempurna, ini diakui oleh pengelola simpeg karena dalam 

pelaksanaan masih mempunyai beberapa kendala yang memang harus 

segera diselesaikan agar akses terhadap layanan simpeg tidak 

terganggu, untuk itu pihak BKD Kabupaten Madiun menjalin 

kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiga adalah Dinas 

Komunikasi dan Informasi Kota Madiun. Adapun kerjasama yang ada 

saat ini dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun adalah 

membuat safety pada layanan simpeg khususnya e-pegawai yang rentan 

terhadap pencurian data-data pegawainya. BKD Kabupaten Madiun 

tentunya memerlukan bantuan untuk memaksimalkan rencana mereka 

dengan menggandeng kerja sama dengan dinas komunikasi dan 

informatika Kota Madiun. Hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Syaiful 

Huda yang memang merupakan staff ahli TI di BKD Kabupaten 

Madiun yang secara langsung terjun ke Dinas Informatika Kota 

Madiun. BKD Kabupaten Madiun dalam hal ini ingin terus 

memperbaiki akses pelayanan kepegawaian yang memang tugas pokok 

BKD Kabupaten Madiun untuk mengelola masalah kepegawaian. 



Seperti yang dikutip pada wawancara dengan Bapak sayful Huda 

berikut ini: 

Untuk memaksimalkan simpeg, kami menjalin kerjasama 

 dengan dinas komunikasi dan informatika kota madiun, saya kalau 

 kesana tentunya ngomong soal layanan simpeg dan bertukar 

 pikiran. Soalnya simpeg ini berbasis online terus yang akses 

 pegawai se Kabupaten dan sering trouble jadi masih perlu 

 perbaikan seperti kita mau kerjasama bikin server baru dengan 

 meminta masukan dinas komunikasi dan informatika.kita ingin 

 mengantisipasi dengan membuat perlindungan pada server simpeg 

 biar gak bisa bisa di masuki oleh peretas yang biasa disebut 

 hacker”15 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa BKD 

Kabupaten Madiun secara rutin menjalin kerjasama dengan pihak 

DISKOMINFO dalam usahanya meningkatkan perlindungan terhadap 

layanan SIMPEG, karena BKD Kabupaten Madiun juga mempunyai alasan 

yang kuat untuk menjalin kerjasama untuk meningkatkan layanan pegawai, 

karena memang BKD ini tugasnya dalam lingkup kepegawaian sehingga 

masalah kepegawaian memang menjadi tugas pokok BKD untuk 

membangun menjadi lebih baik. Hal menjadi salah satu kendala dalam 

pembuatan safety terhadap SIMPEG adalah masih belum adanya 

programmer yang bisa menciptakan safety tersebut, ini yang dirasakan 

bapak syaiful huda yang merupakan salah satu operator SIMPEG di BKD 

Kabupaten Madiun.  

5.1.3 Tingkah laku 
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Kedisiplinan pegawai merupakan salah satu faktor yang sangat 

menentukan. Pegawai BKD Kabupaten Madiun sebagai aparat pemerintah, 

abdi negara dan abdi masyarakat harus bisa menjadi teladan bagi 

masyarakat secara keseluruhan agar masyarakat dapat percaya terhadap 

peran Pegawai BKD Kabupaten Madiun. Pegawai BKD Kabupaten Madiun 

diperlukan untuk mewujudkan aparatur Pemerintahan yang bersih dan 

berwibawa. Tingkah laku yang dimaksud adalah kedisiplinan pegawai yang 

meliputi pelanggaran yang merupakan salah satu menjadi permasalahan di 

BKD Kabupaten Madiun, seperti halnya soal keterlambatan pegawai masuk 

kerja ataupun sebaliknya yaitu pulang disaat waktu kerja masih aktif, agar 

pegawai tidak mengulangi kesalahan yang sama kita mengadakansebuah 

sosialisasi di setiap apel hari senin pagi. Tetapi pada kenyataannya masih 

saja terdapat beberapa pegawai yang masih melanggar. Maka dari itu pada 

tahun 2017 BKD Kabupaten Madiun memaksimalkan layanan pada 

SIMPEG yaitu e-absensi. E-absensi di BKD Kabupaten Madiun dimulai 

pada bulan oktober 2017, ini sesuai dengan pernyataan pegawai BKD 

Kabupaten Madiun yang menyatakan:  

“ E-absensi mulai bulan oktober baru mulai beroperasi, tetapi ya 

 seperti biasa tidak bisa langsung sempurna pelaksanaannya. 

 Awalnya masih dalam layanan yang ada di simpeg habis itu baru 

 alat e-absensinya yang berupa sidik jari muncul di kantor pada 

 bulan November”16 
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Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa penguatan kapasitas 

pegawai untuk mengurangi permasalahan kedisiplinan adalah dengan 

memberikan layanan e-absensi. Tetapi dalam pelaksanaannya belum 

dikatakan sempurna sebab terdapat kendala dengan alat sidik jari yang baru 

muncul pada bulan November 2017. Sehingga belum bisa langsung berlaku 

bagi semua pegawai. 

Agar penegakan disiplin pegawai dapat terlaksana dengan baik maka, 

yang dilakukan di BKD Kabupaten Madiun mengenai penerapan sanksi 

dalam penegakan disiplin Pegawai BKD Kabupaten Madiun berupa  teguran 

lisan sesuai dengan pelanggaran, agar pegawai tidak mengulangi kesalahan 

yang sama. ini sesuai dengan apa yag dikatakan oleh kepala BKD bahwa 

“pelanggaran disiplin dalam bentuk keterlambatan kita kasih teguran lisan, 

mungkin masih ada satu sampai dua orang yang masih melakukan kesalahan 

dalam hal seperti ini”. 

 Selain itu, apresiasi terhadap pegawai BKD Kabupaten Madiun juga 

merupakan usaha untuk meningkatkan kedisiplinan kerja BKD Kabupaten 

Madiun. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Herman 

Kusuma: 

 “Dalam lingkungan kerja, kedisiplinan pegawai sangat 

 mempengaruhi kinerja pegawai. Bagaimanapun juga kedisiplinan 

 menjadi dasar untuk membentuk aparatur yang baik, sehingga 

 mereka para pegawai harus disiplin. Kita juga harus memberikan 

 apresiasi kepada para pegawai yang disiplin agar para pegawai 

 terus meningkatkan disiplin kerja. Kedisplinan pegawai sendiri 



 bisa diakses melalu e-absensi, tetapi hingga saat ini, layanannya 

 masih terganggu dan dalam tahap perbaikan.”17 

 

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa tingkah laku laku seseorang bisa 

dinilai lewat kedisiplinan, maka dari itu BKD Kabupaten Madiun 

menciptakan layanan e-absensi untuk mempermudah maupun mengelola 

kepegawaiannya dalam masalah kedisiplinan. Tetapi permasalahan 

utamanya ialah penilaian kedisiplinan tersebut masih terganggu dengan 

adanya layanan e-absensi yang masih dalam tahap perbaikan, sehingga 

penegakan kedisiplinan bagi pegawai akan terhambat. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan 

merupakan aspek yang harus dimiliki orang seorang pegawai, khususnya 

dalam hal ini adalah pegawai di BKD Kabupaten Madiun. Dalam 

meningkatkan disiplin pegawai, BKD Kabupaten Madiun harusnya 

memberikan apresiasi maupun reward kepada pegawai yang disiplin agar 

nantinya pegawai dapat termotovasi untuk melakukan kedisiplinan yang 

merupakan indikator penting dalam pelaksanaan tugas pegawai sebagai 

aparatur sipil negara. 

Salah satu hal yang dilakukan BKD dalam acara penerapan kedisplinan 

pegawai dengan pembinaan Pegawai. Pembinaan pegawai BKD Kabupaten 

Madiun dapat diukur melalui tiga faktor yang terdiri dari Pembinaan 

disiplin, Pembinaan karir dan Pembinaan etika profesi. Pembinaan disiplin 
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tanggal 7 maret 2018. Pukul 14.15 WIB. 



dibagi kedalam dua asumsi yaitu: pertama, Penegakan disiplin yang 

meliputi kegiatan mengikuti apel pagi dan sore, mengisi E-Absensi, setelah 

masuk jam kerja wajib berada diruangan kerja. Dan kedua, Pemberian 

sanksi yaitu memberikan hukuman kepada pegawai yang tidak disiplin. 

Kemudian Pembinaan karir dibagi kedalam empat asumsi yaitu: 

pertama, Pendidikan dan pelatihan yaitu upaya yang dilakukan instansi 

untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai. Adapun 

penambahan pengetahuan dan keterampilan yang dimaksud ialah seperti 

mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah dirancang oleh BKD Kabupaten 

Madiun seperti workshop dll. Yang secara tidak langsung dapat 

menumbuhkan pola piker pegawai untuk selalu disiplin dalam pelaksanaan 

tugas pemerintahan. Sedangkan Pembinaan etika profesi terdiri dari 

Memotivasi pegawai, yaitu memberikan dorongan kepada pegawai akan 

pentingnya tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. Pemberian 

motivasi tersebut dilakukan setelah melalkukan apel pagi setiap hari senin, 

dimana setelah apel pagi, pegawai BKD tidak langsung duduk dalam meja 

kerja, melainkan berbaris menuju depan kantor BKD dimana kepala BKD 

Kabupaten Madiun memberikan sosialisasi maupun motivasi terhadap 

pegainya di lingkup BKD Kabupaten Madiun.  Hal ini sebagaimana yang 

disampaikan oleh Ibu sulistyowati ; 

 “pimpinan BKD selalu memberikan arahan-arahan terhadap kita 

 setelah adanya apel pagi. Arahannya ya mencangkup kerja kita 

 terus kedisiplinan dll. Ini juga menjadi motivasi buat kita juga 

 sebagai aparatut sipil negara. Kalau berbicara peraturan disiplin 

 disini sebenarnya sudah sangat jelas karena memang ada dan 

 selalu disampaikan. Kita juga ada e-absensi kalua ingin melihat 



 disiplin tidaknya pegawai itu, jadi sekarang lebih mudah buat 

 kontrol orang-orang yang agak bandel. ”18 

 

Selain itu, pembinaan disiplin dapat dilakukan juga dengan cara 

pemberian sanksi atau hukuman kepada pegawai yang tidak disiplin. Pada 

BKD Kabupaten Madiun, jika melakukan pelanggaran atas peraturan yang 

telah ditetapkan maka akan mendapat sebuah peringatan. Untuk saat ini pun 

di BKD Kabupaten Madiun belum pernah ada pegawai dengan hukuman 

berat terhadap masalah kedisiplinan.  Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Kepala BKD Kabupaten Madiun bahwa :  

 “pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai biasanya 

 dalam  masalah jam kerja seperti masuk telat dan pulang cepat. 

 Kalua  masalah seperti itu langsung saya beri sebuah teguran 

 lisan, ini sudah saya lakukan kebeberapa pegawai yang 

 memang saya temui  pernah melakukan tindakan indisipliner 

 tersebut. Ada pegawai yang sering terlambat tapi tidak pernah 

 diberikan sanksi, sementara itu ada yang baru satu kali terlambat 

 tetapi langsung diberikan sanksi. Jadi saya juga butuh bantuan 

 teman2 BKD buat laporan-laporan seperti ini”19 

 

Dengan demikian dapat dinilai bahwa BKD Kabupaten Madiun kurang 

memberikan hukuman kepada pegawainya yang terkadang melakukan 

pelanggaran atas peraturan yang telah ditetapkan. Karena teguran lisan 

menjadi satu hukuman yang dirasa kurang untuk memberikan peringatan 

kepada pegawai yang tidak disiplin. 

Upaya yang selanjutnya bisa dilakukan adalah pelaksanaan Pembinaan 

kepribadian yang dapat dilakukan salah satunya dengan cara Pendidikan dan 
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pelatihan yaitu upaya yang dilakukan BKD Kabupaten Madiun untuk 

menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai. Adanya 

pendidikan dan pelatihan yang ada pada BKD Kabupaten Madiun 

menjadikan pegawai akan lebih memahami pekerjaan. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan staff pendidikan dan pelatihan BKD Kabupaten Madiun: 

 “bagi kami diklat sangat penting, karena lewat diklat kami 

 diajarkan banyak hal menyangkut kedisiplinan dalam kerja, dan 

 lain-lain yang sangat membantu kami memahami pekerjaan kami 

 setiap hari. Manfaatnya sangat terasa karena jika kita disiplin 

 kerjanya jadi enak cepat selesai dan kita mempunyai rasa 

 tanggungjawab terhadap pekerjaan kita, kalau kami tidak 

 mengikuti kegiata bisa saja kami dapat punishment yang berat.”20 

 

Dengan demikian menurut narasumber sangat penting dilakukan 

pendidikan dan pelatihan. Karena pendidikan dan pelatihan ini sangat 

dibutuhkan untuk memberikan respon terhap tingkah laku pegawai sebagai 

upaya untuk mengurangi tindakan indisipliner dan juga guna mendukung 

kemahiran dan keterampilan dalam bekerja. Dengan adanya pelatihan dan 

pendidikan seperti diharapkan para pegawai dapat memberikan perilaku 

yang baik serta mentaati aturan-aturan yang ada, ini sekaligus menjadi 

gambaran bagaimana perilaku sebagai pegawai pemerintahan yang baik. 

Bapak Agus Setyobudi mengungkapkan bahwa: 

“yang diharapkan dengan adanya platihan seperti itu kita dituntut 

 menjadi contoh bagi masyarakat diluar bagaimana menjadi 

 aparatur sipil negara yang baik, kita ini sebagai contoh untuk 

 masyarakat. Tingkah laku kita harus dijaga, jangan sampai kita 
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 menjadi cibiran masyarkat dengan melakukan hal-hali indisipliner 

 yang tidak perlu dilakukan”21 

 

5.1.4 Pengelompokan kerja 

Pengelompokkan kerja merupakan kelompok yang para anggotanya 

saling berinteraksi terutama untuk saling berbagi informasi untuk membuat 

keputusan guna membantu satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.  

Manfaat adanya pengelompokan kerja yang dilakukan atasan ini salah 

satunya yaitu memberikan kesempatan pegawai dalam berkreasi dan 

berinovasi dalam pekerjaannya. Atasan memberikan kesempatan pada 

pegawai dalam mengeksplore potensi, kemampuan serta keterampilan 

sehingga dapat menciptakan kreativitas serta inovasi. Tugas sebagai atasan 

tidak hanya memberikan kesempatan pegawai dalam menggali kreativitas 

satu dengan yang lain tetapi juga memberikan kritik serta saran dalam 

memperbaiki hasil kerja karyawan. 

Terkait dengan hubungan pengelompokan kerja dengan SIMPEG di 

BKD Kabupaten Madiun, salah satu narasumber mengatakan bahwa setiap 

bulannya tepatnya bulan ke delapan (8) tepatnya bulan agustus, di BKD 

Kabupaten Madiun mengadakan sebuah rekonsiliasi data pegawai, dimana 

rekonsiliasi bertujuan menilai apakah pegawai yang aktif benar-benar sudah 

memperbarui data kepegawaiannya melalui e-pegawai. Hal ini bisa dilihat 

                                                           
21 Hasil wawancara dengan staff bidang umum dan kepegawaian BKD Kabupaten Madiun, Agus Setyo Budi. 

Pada tanggal 7 maret 2018. Pukul 14.15 WIB. 



dari pengecekan yang dilakukan oleh pengelola simpeg di BKD Kabupaten 

Madiun. Rekonsiliasi data ini bertujuan juga sebagai warning bagi para 

pegawai untuk memperbarui datanya, jika nantinya dibutuhkan sebagai 

keperluan yang mennyangkut pegawai seperti kenaikan pangkat,mutasi dan 

lain-lain bisa berjalan lancar dengan adanya data-data yang baru. Pada 

rekonsiliasi data tersebut nantinya akan dicocokkan apakah sedah sesuai 

dengan data pegawai yang saat ini aktif. Nantinya ini dijadikan sebagai 

indikator untuk berganti posisi kerja di lingkup BKD Kabupaten Madiun. 

Peneliti mendapatkan sebuah informasi dari seketaris BKD Kabupaten 

Madiun yaitu bapak Sigit Budiarto, yang menyatakan bahwa saat ini 

terdapat tiga (3) pegawai yang bertukar posisi dan ini disesuaikan dengan 

kemampuan mereka dan juga mempunyai tujuan agar tidak jenuh dalam 

pekerjaan. Adapun pegawai tersebut ialah 

Tabel 5.2 

Daftar pegawai pada penempatan baru 

 

Nama   Penempatan lama Penempatan baru 

Widanang sasmito aja Bidang Pengembangan 

pegawai 

Bidang pembinaan 

data dan 

pemberhentian 

Nur salim Mukhlis Bagian Umum Bidang Pembinaan 

data dan 

pemberhentian 

Herman Kusuma Bidang pembinaan 

data dan 

pemberhentian 

Bidang mutasi jabatan 

Sumber : Seketaris BKD Kabupaten Madiun tahun 2017. 

 

Disisi lain, salah satu upaya yang dilakukan pengelompokan kerja 

diatas dimaksudkan untuk memaksimalkan potensi yang ada pada pegawai 



dengan kemampuan mereka. Sepanjang tahun 2017, hanya terjadi sekali 

perubahan posisi seperti diataspada bulan agustus 2017 dan posisi ini 

berlangsung sampai pada bulan april 2018. Pengelompokan kerja 

merupakan salah satu upaya atasan dalam meningkatkan pegawai, 

kerjasama antar pegawai serta keakraban antara satu pegawai dengan yang 

lain. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan staff 

bidang umum dan kepegawaian, 

 “ya ini salah satu kebijakan BKD ya untuk merotasi pegawainya, 

 kan ini juga dilakukan dengan melihat pegawainya, tidak asal 

 dipindah gitu aja. Tentunya dengan penilaian-penilaian yang 

 sudah disusun oleh teamnya BKD sendiri. Salah satu penilaiannya 

 ini dari layanan simpeg itu ya lewat e-pegawai, karena 

 kemampuan maupun keterampilan pegawai bisa dilihat disana, 

 mangkanya posisinya juga disesuaikan dengan kemampuan 

 pegawai ”.22 

 

Adanya waktu sendiri diluar jam kerja yang memang dikhususkan 

untuk pertemuan dalam membahas atau membicarakan mengenal hal-hal 

yang menyangkut dengan pelaksanaan maupun evaluasi pada pekerjaan 

waktu dan tempat disesuaikan dengan perintah atasan. 

Disisi lain, sistem pembagian maupun pengelompokan kerja pada tugas 

yang diberikan atasan di BKD Kabupaten Madiun juga disesuaikan dengan 

bidang masing-masing pegawai. Hal tersebut sesuai dengan hasil 

wawancara dengan sahri yaitu:  

 “Pembagian tugasnya sesuai bidangnya masing-masing, sesuai 

 dengan Kasie, setiap kasie ada stafnya nah itu sebenarnya 

 kesempatan mereka untuk eksplorasi potensi dan bakat pegawai 
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 yang dimilikinya sehingga bisa dipertimbangkan ditempatkan 

 sesuai potensinya”23 

 

Dalam sistem pembagian tugas di BKD Kabupaten Madiun 

berdasarkan bidang pegawai yang ada dikantor tersebut. Sistem pembagian 

tugas juga sesuai dengan Kasie dan di setiap Kasie ada staf yang bertugas. 

Manfaat pengelompokan kerja diantaranya kelompok kerja lebih baik dalam 

pengambilan keputusan daripada perorangan yang mengangkut orang 

banyak, kelompok juga dapat mengendalikan serta mendisiplinkan dan 

meningkatkan inovasi dan kreativitas sesuai dengna bidang karyawan 

masing-masing. 

Pengelompokan kerja merupakan salah satu sarana yang digunakan 

untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas para karyawan tersebutdalam 

bidangnya masing-masing-masing. Sehingga dengan berkelompok mereka 

dapat membagikan serta menyatukan ide yang mereka punya untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Sebagai pemimpin maupun atasan yang senior dalam bidang tersebut 

seharusnya memberikan kesempatan pada pegawai dalam mengembangkan 

dan mengaplikasikan potensi, kemampuan seta keterampilan dalam 

menciptakan suatu kreativitas serta inovasi kemudian atasan memberikan 

kritik dan saran untuk memperbaiki hasil kerja karyawan yang kurang baik. 
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Hal tersebut dapat meningkatkan kapasitas kinerja karyawan pada BKD 

Kabupaten Madiun.  

5.1.5 Motivasi-motivasi 

Memotivasi pegawai merupakan upaya memberikan dorongan kepada 

pegawai akan pentingnya tanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaannya. 

Pimpinan BKD Kabupaten Madiun sering memberikan motivasi terhadap 

para pegawai apabila sedang dilaksanakan sebuah pelatihan atau 

pembinaan. Dengan memberikan motivasi maka pegawai akan tetap 

semangat dan selalu bertanggung jawab atas pekerjaannya. Selain itu, 

mengenai kewajiban pegawai, mayoritas pegawai paham atas kewajiban 

pegawai dalam melaksanakan tugas pada BKD Kabupaten Madiun, dengan 

demikian akan mempermudah BKD Kabupaten Madiun untuk menciptakan 

pegawai yang berdaya guna dan berkualitas. Mengenai kerjasama antar 

sesame pegawai, pegawai yang ada pada BKD Kabupaten Madiun selalu 

menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif antara sesama teman 

bekerja. 

Upaya mengenai pemberian motivasi ini menjadi penentu salah satu 

keberhasilan kinerja seseorang karena setiap orang diyakini pasti memiliki 

kepribadian serta motif bekerja sendiri-sendiri sehingga perlu dilakukan 

sebuah motivasi tertentu. Berikut dijelaskan oleh Ibu Yuli Pujiastutik terkait 

hal tatas, yaitu:  

  

 

 



 “Untuk mencapai sebuah keberhasilan kinerja pemerintahan 

 diperlukan sebuah model pengembangan pegawai melalui 

 pelatihan yang berfungsi untuk mengetahui kepribadian dan motif 

 bekerja para pegawai. Kalau disini biasanya ya pelatihan 

 kepribadian itu seperti pelatihan psikologis jadi secara tidak 

 langsung nanti pegawai mengetahui bagaimana diri mereka 

 tentang sebenarnya apa motivasi bekerja yang dilakukan 

 pegawai”.24 

 

Dijelaskan oleh narasumber bahwa sebuah kepribadian akan sangat 

berkaitan tingkah laku seseorang dalam melakukan pekerjaannya sehingga 

dengan hal tersebut mampu menumbuhkan motivasi bekerja seorang 

pegawai. Berikut penuturan Ibu Diana:  

 “Diharapkan dengan pelatihan ini kita mampu memahami 

 kepribadian kita sendiri dengan begitu mereka akan menyadari 

 bagaimana motif bekerja yang dimiliki saat melakukan 

 kelengkapan data administrasi  yang dimiliki pegawai sendiri. 

 Pelatihannya disusun sesuai dengan kondisi lingkungan pekerjaan. 

 Kepribadian itukan kaitannya sama tingkah laku seseorang kalau 

 tingkah laku pegawai bisa baik itu artinya motivasi bekerja yang 

 dimiliki juga baik”25 

 

Dalam hal ini kegiatan pengembangan akan meningkatkan kinerja 

pegawai saat ini, yang dirasakan kurang dapat bekerja secara efektif dan 

ditujukan untuk dapat mencapai efektivitas kerja sebagaimana yang 

diharapkan oleh organisasi. Dengan mengikuti kegiatan pengembangan 

berarti pegawai juga memperoleh tambahan ketrampilan dan pengetahuan 

baru yang bermanfaat bagi pelaksanaan pekerjaan mereka. Dengan 
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semikian diharapkan juga secara tidak langsung akan meningkatkan 

produktivitas kerjanya. 

Sebelum mereka mengetahui tambahan ketrampilan dan wawasan yang 

dimiliki semakin banyak, perlu diketahui lebih mendasar mengenai 

kepribadian dan motif yang dimiliki saat melakukan suatu pekerjaan. E-

Pegawai dalam aplikasi SIMPEG Kabupaten Madiun menjadi bukti yang 

otentik nantinya bagaimana pola perilaku serta motivasi yang dimiliki oleh 

pegawai negeri karena melalui halaman tersebut nantinya akan pula dapat 

dipahami tingkat kepedulian pegawai khususnya di BKD Kabupaten 

Madiun.  

Dari seluruh penjelasan yang telah dideskripsikan tersebut di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa secara umum Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan 

penyediaan informasi  yang akurat dan efisien, sehingga pengambilan 

keputusan dapat secara  obyektif dilakukan.   

Secara strategis aplikasi Sistem Informasi Manajemen  Kepegawaian 

merupakan salah satu sistem yang bergerak dibidang  kepegawaian dan 

mampu menumbuhkan pengetahuan, memelihara, memperkaya dan 

menyediakan pengetahuan serta wawasan di bidang kepegawaian kepada  

pihak - pihak yang membutuhkan sebagai basis pengambilan keputusan 

yang  akurat pada saat yang tepat. Sistem informasi manajemen 

kepegawaian yang diselenggarakan secara cepat, tepat dan akurat ditujukan 

untuk mendukung  kebija ksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil, 



terutama di dalam  mendukung kebijakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil 

BKD Kabupaten Madiun.  

Pencatatan data kepegawaian sangat penting, terutama dalam instansi 

pemerintah sebagai sarana untuk menyimpan data secara sistematis, 

sehingga memudahkan pencarian data dengan cepat dan tepat saat  

dibutuhkan. Data kepegawaian diolah menjadi informasi kepegawaian yang 

sangat diperlukan untuk pembinaan pegawai. Pengelolaan kepegawaian 

baik yang bersifat manajerial maupun teknis administratif selalu 

berhubungan dengan data, dalam bentuk tercetak serta elektronik.   

Dengan demikian, melakui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

(SIMPEG) maka sebuah organisasi dapat memiliki informasi yang 

integratif,  sistematis,  up to date , dan mudah serta cepat dalam 

mendapatkan data  pegawai yang sewaktu - waktu diperlukan dalam 

pembinaan yang berkaitan  dengan usaha meningkatkan kualitas dan 

kapasitas pegawai, sehingga seluruhnya dapat  mencakup secara merata. 

Dengan diterapkannya sebuah sistem seperti e-pegawai maka tujuan 

pencapaiannya tentu adalah jelas yaitu menciptakan iklim keja lebih disiplin 

kepada pegawai khususnya terkait administrasi pegawai yang ada di 

lingkungan BKD Kabupaten Madiun. Segala bentuk pengelolaan data 

kepegawaian bisa dimaksimalkan dengan up date data sendiri sehingga 

segala bentuk prestasi, pelatihan motivasi bisa diupload secara mandiri dan 

sistemnya bisa di cek setiap saat.  

 



5.2 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung yang dihadapi oleh Badan 

Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun dalam Upaya Penguatan 

Kapasitas Pegawai Melalui SIMPEG. 

 

5.2.1 Faktor Penghambat 

Faktor penghambat merupakan kendala-kendala yang dihadapi BKD 

Kabupaten Madiun dalam pelaksanaan simpeg. Beberapa faktor penghambat 

yang dirasa BKD Kabupaten Madiun dalam penguatan kapasitas pegawai 

dalam penerapan simpeg akan dijabarkan oleh peneliti dibawah ini: 

(1)  Sarana yang kurang memadai. 

Sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam 

berlangsungnya pelaksanaan simpeg, karena simpeg ini pada dasarnya 

harus mempunyai akses internet jika ingin menggunakannya. Bilamana 

faktor ini tidak tersedia secara memadai maka bisa dipastikan akan 

mempengaruhi pegawai dalam mengakses layanan simpeg. Dalam hasil 

wawancara dengan beberapa pegawai di BKD Kabupaten Madiun, beberapa 

mengatakan bahwa “terkadang untuk mengakses layanan yang ada di 

simpeg terhambat dengan internet, ini bisa ditemukan pada saat ini mau 

input data, tetapi data tidak ter-update”.26 Hambatan ini jelas perlu untuk 

segera diatasi, karena merupakan faktor yang sangat vital untuk 

keberhasilan simpeg. Maka dari itu, BKD Kabupaten Madiun diharapkan 

segera untuk membenahi yang dirsakan pegawainya sehingga nantinya 

                                                           
26 Op.cit, Erna Rahmawati. 



tidak ada lagi permasalahn seperti ini. Hal ini juga disampaikan dalam hasil 

wawancara dengan Ibu siti amna:  

“Sarana berupa komputer juga masih kurang ya sampai saat ini, 

 karena sebagian besar input datanya ngetik-ngetik, meskipun 

 beberapa orang juga sudah punya laptop tapi itu tidak semua 

 pegawai punya. Lalu sarana internet jika digunakan secara 

 bersama - sama lelet jadi sangat mengganggu dalam pekerjaan. 

 Koneksi Internet juga tidak stabil jadi banyak pegawai yang 

 mengeluh tidak bisa log in tidak bisa terupdate datanya”27 

 

Hal senada juga disampaikan oleh salah seorang pegawai Kabupaten 

Madiun yaitu Ibu Surati bahwa: 

“Sarana untuk menunjang pelaksanaan administrasi kepegawaian 

 ada yang rusak, jaring an internet yang sering lelet sehingga 

 penyelesaian pekerjaan  menjadi lebih lama sehingga menurut 

 saya perlu ya dengan adanya upgrade layanan fasilitas seperti ini 

 soalnya kita bekerja yang lingkupnya di kepegawaian seperti 

 pengolahan data tentu perlu adanya fasilitas untuk akses kesitu”28 

 

 Pernyataan dari para pegawai diatas juga didukung dengan apa 

yang dilihat secara langsung oleh peneliti terhadap sarana yang 

dimaksud oleh pegawai. Dari apa yang dilihat penulis dari beberapa 

bidang memang tidak semua meja kerja diberikan sarana berupa 

perangkat lunak komputer yang dimaksud. Tentun hal ini menjadi 

salah satu pertimbangan BKD Kabupaten Madiun untuk memberikan 

sebuah fasilitas guna menunjang kinerja pegawai serta memberikan 

sebuah motivasi kerja dengan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai 
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guna menunjang pegawai dalam bekerja. Menurut bapak sigit budiarto 

selaku seketaris BKD Kabupaten Madiun bahwa pada tahun ini BKD 

Kabupaten Madiun telah mengajukan anggaran untuk masalah 

fasilitas-fasilitas tersebut guna mendukung peran pegawai, karena 

BKD Kabuapten Madiun mempunyai keinginan yang menjadi contoh 

bagi dinas lain, salah satunya dengan memberikan fasilitas menyeluruh 

pada bidang di BKD, yang pelaksanaan fungsi dan tugas menggunakan 

teknologi masa kini seperti komputer. 

Tabel 5.3 

Kelengkapan fasilitas computer di BKD Kabupaten Madiun. 

Nama Bidang Jumlah Pegawai Jumlah Fasilitas 

Komputer/laptop 

Bidang 

Pengembangan 

Pegawai 

7 Pegawai  2 

Bidang Mutasi 

pegawai 

9 Pegawai 2 

Bidang 

Pembinaan 

Pegawai dan 

pemberhentian 

8 Pegawai 2 

Sub Bagian 

Umum 

7 Pegawai 6 ( 2 komputer & 

4 laptop ) 

Sub Bagian 

Keuangan 

5 Pegawai 1 

Sub Bagian 

Progran & 

Laporan 

2 Pegawai 1 

Sumber: sub bagian umum BKD Kabupaten Madiun tahun 2017. 

 

Kondisi ini lebih kepada kurangnya sarana prasarana yang tidak 

lengkap sehingga menimbulkan kurang maksimalnya akses simpeg 

terhadap layanannya. Apalagi mengingat segala bentuk kinerja menggunaan 



elektronik sedangkan di BKD Kabupaten Madiun masih tidak memadai 

jumlah alatnya dengan jumlah pegawainya sehingga alat elektroniknya 

masih kurang seperti Jaringan Internet dan Komputer. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan kapasitas 

kepegawaian melalui simpeg adalah sarana yang kurang memadai yaitu 

perangkat komputer , dan layanan internet yang sering lelet kalau dipakai 

secara bersama-sama sehingga diperlukan beberapa perbaikan nyata atas 

jaringan dan sarana yang ada. 

 

(2) Kurangnya Kesadaran diri dan Kedisiplinan Pegawai BKD. 

 Masih adanya sikap kurangnya disiplin yang dimiliki oleh para 

pegawai BKD Kabupaten Madiun dapat terlihat dari data pegawai yang 

tidak update karena kurangnya kesadaran akan pentingnya data pegawai itu 

sendiri. Hal ini cenderung  diakibatkan oleh kurangnya kesadaran dari diri 

pegawai itu sendiri terhadap pentingnya disiplin kerja Sehingga menjadi 

sebuah hambatan baru. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara dengan 

Bapak salim yang menyatakan: 

 “Ya hambatan dari pihak pegawai ini sangat rumit karena 

 kepeduliannya kurang akibatnya kedisiplinan jadi rendah 

 akhirnyakan banyak kadang yang tidak mempedulikan pengelolaan 

 dan penyimpanan data pegawai. Padahal meluangkan waktu itu 

 tidak lama jika mau mengakses e-pegawai itu, tapi ya kenapa 

 masih ada pegawai yang suka lalai dengan datanya sendiri.”29 

 

                                                           
29 Op.cit, Nur Salim. 



 Kedisiplinan dalam suatu instansi khususnya BKD Kabupaten 

Madiun seringkali menimbulkan konotasi yang negatif yang tidak 

menyenangkan seperti halnya teguran, peringatan hingga hukuman yang 

lebih berat untuk merubah sikap dan perilaku pekerja. Hal ini disampaikan 

dalam hasil wawancara dengan Bapak Miftahurohman:   

 “Tidak disiplinnya nggak hanya masalah waktu tapi juga data 

 pegawai karena mungkin terbiasa hardfile jadi kelengkapan di 

 aplikasi E-pegawai tidak dilengkapi, padahal e-pegawai ini sangat 

 penting dan menjadi dasar untuk mengakses layanan yang ada di 

 simpeg. Padahal sosialisasi terhadap data pegawai itu rutin 

 disampaikan.”30 

 

 Disiplin merupakan bentuk pengendalian diri pegawai dan 

pelaksanaan yang teratur dan menunjukkan tingkat kesungguhan tim kerja 

di dalam instansi. Disiplin mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan perusahaan maupun 

tuntutan tugas yang terdapat dalam pekerjaan. 

 

5.2.2 Faktor Pendukung 

  Ada beberapa faktor pendukung yang sudah dijelaskan pada poin 

 penyajian data yaitu sebagian besar pegawai negeri sipil menguasai 

 terhadap teknologi informasi,, jumlah sumber daya manusia, serta 

 keamana dan kerahasiaan data.  
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  Faktor pendukung yang pertama adalah penguasaan pegawai 

 negeri sipil  terhadap teknologi informasi. Teknologi informasi sudah 

 menjadi pilihan  utama dalam menciptakan sistem infomasi pada 

 perusahaan, maupun  instansi pemerintahan sehingga mampu melahirkan 

 keunggulan kompetitif dan menjadi strategi unggulan ditengah era 

 globalisasi informasi  persaingan yang semakin ketat  

  Faktor pendukung yang kedua adalah keamanan dan kerahasiaan 

 data  Keamanan data merupakan bentuk perlindungan yang diberikan 

 baik  secara manual dengan tujuan menjaga kemungkinan yang dapat 

 membahayakan validitas dan integritas data informasi kepegawaian. 

 Keamanan data menjadi hal yang mutlak untuk memberikan sebuah 

 jaminan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai pengguna dari program 

 SIMPEG tersebut untuk merahasiakan data tersebut demi kepentingan 

 pribadi. Keamanan data diterapkan atas kontrol brainware terhadap kinerja 

 sistem informasi yang dijalankan. 

 



BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penguatan kapasitas pegawai 

melalui simpeg tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa penguatan kapasitas pegawai 

melalui simpeg masih terdapat beberapa kendala yang ditemui, contohnya dengan 

adanya beberapa pegawai di BKD Kabupaten yang masih belum bisa menggunakan 

perangkat komputer yang menjadi syarat utama untuk mengakses simpeg. Selain 

itu juga terdapat permasalahan kedisiplinan pegawai dalam memperbarui datanya 

melalui simpeg kurang diperhatikan. Berikut penjabaran megenai kesimpulan hasil 

penelitian: 

Pertama, penguatan kapasitas pada indikator pengetahuan yang ada di BKD 

Kabupaten Madiun menunjukkan bahwa, untuk menunjang keberhasilan dalam 

pelaksanaan simpeg telah dilakukan oleh BKD Kabupaten dengan melaksanakan 

kegiatan yang berorientasi pada bidang TI. Ini dilakukan untuk menunjang para 

pegawai guna memaksimalkan layanan simpeg yang aksesnya menggunakan 

perangkat lunak seperti komputer. 

Kedua, penguatan kapasitas pada indikator keterampilan menunjukkan 

bahwa BKD Kabupaten melakukan beberapa kegiatan guna menunjang 

keterampilan para pegawai dalam melaksanakan simpeg. Beberapa cara yang 

dilakukan oleh BKD yaitu workshop, pelatihan TI, pengadaan sarana dan prasarana 

TI, dan menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga. 



Ketiga, penguatan kapasitas pada indikator tingkah laku menunjukkan 

bahwa BKD Kabupaten Madiun belum bias memberikan hukuman terhadap 

pegawainya. ini dibuktikan masih adanya beberapa pegawai yang belum disiplin 

dalam hal seperti melakukan update data kepegawain. Kurangnya punishment 

membuat beberapa pegawai mengabaikan beberapa tugas mereka sebagai aparatur 

negawa. 

Keempat, penguatan kapasitas pada indikator pengelompokan kerja 

menunjukkan bahwa BKD Kabupaten Madiun memberikan formasi yang sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai yang bias dinilai dengan 

mengikutin kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Madiun. 

Formasi dalam pengelompokan kerja dinilai dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

pegawai yang nantinya bida ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan 

kemampuan pegawai. 

Kelima, penguatan kapasitas pada indikator motivasi, BKD Kabupaten 

Madiun memberikan beberapa kegiatan yang diwajibkan untuk diikuti oleh para 

pegawai, salah satunya ialah kegiatan workshop yang merupakan agenda dari BKD 

Kabupaten Madiun. Dimana BKD memberikan motivasi-motivasi untuk para 

pegawai yang khususnya adalah memotivasi agar layanan simpeg dapat 

dimaksimalkan dengan baik oleh para pegawai. 

 

 

 

 



6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diajukan beberapa 

saran kepada pihak terkait yaitu sebagai berikut:  

1. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun 

1) Badan Kepegawaian Daerah khususnya Kabupaten Madiun dapat lebih 

memaksimalkan penerapan SIMPEG dengan berbagai kegiatan yang dapat 

menunjang pengetahuan maupun keterampilan para pegawainya. 

2) BKD Kabupaten Madiun khususnya harus mempunyai sebuah peraturan 

yang mengikat pada simpeg ini, dikarenakan masih adanya pegawai yang 

kurang peduli dengan data administrasi kepegawaiannya, dimana ini sangat 

penting untuk keberlangsungan para pegawai yang bersangkutan. 

2. Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun 

1) Pegawai dapat lebih memaksimalkan SIMPEG sebagai sistem yang dapat 

mengelola manajemen kepegawaian mereka dan mengikuti berbagai kegiatan 

yang diselenggarakan oleh BKD Kabupaten Madiun guna pengembangan diri 

kearah lebih baik yang pada akhirnya dapat memberikan kemampuan 

terbaiknya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

2) Pegawai BKD Kabupaten madiun diharapkan memberikan pengaruh yang 

besar terhadap layanan SIMPEG, maka dari itu tentunya pegawai harus 

mempunyai sebuah kesadaran dalam akses layanan tersebut guna mendukung 

berjalanannya SIMPEG ini. 

Pegawai BKD diharapkan  



Pegawai BKD Kabupaten Madiun diharapkan untuk mengikuti berbagai 

kegiatan yang dilakukan oleh BKD Kabupaten yang dirasa sangat bermanfaat 

dari segi ilmu pengetahuan dan keterampilan guna memaksimalkan 

berjalannya aplikasi SIMPEG ini. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan yang tertarik untuk mengkaji penelitian serupa 

dapat mengkaji lebih luasdari indiv 
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