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RINGKASAN PROPOSAL

Salah satu penyebab utama munculnya berbagai masalah pelayanan administrasi kepegawaian adalah
masih dikerjakan secara manual, belum dikerjakan dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi, yang
akhirnya  berdampak terhadap kualitas, kecepatan, ketepatan dan transparasi dari pelayanan administrasi
kepegawaian, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat profesionalitas dan kompetensi dari
aparatur.

Data Base SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Pegawai) yang terintegrasi didefinisikan sebagai Sistem
Informasi Kepegawaian Terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja,
sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat
dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. SIMPEG sebagai data base penyedia informasi
kepegawaian menangani manajemen data kepegawaian yang memiliki banyak kelebihan dengan
kemampuan sebagai berikut :

a. Menyediakan informasi kepegawaian yang cepat, tepat, akurat dan up to date

b. Pelayanan administrasi kepegawaian yang terintegrasi seperti :

Presensi dengan menggunakan mesin finger online seluruh OPD.1.
E Kinerja yang terintegrasi dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online.2.
Aplikasi LP2P untuk melaporkan pajak dan kekayaan pribadi ASN secara online.3.
Aplikasi Peta Jabatan untuk mengidentifikasi formasi jabatan yang ada di Pemerintah Kota Surakarta.4.
Aplikasi Peta Pegawai untuk penempatan dan penugasan ASN secara Online.5.
Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala Online.6.
Aplikasi Kebugaran (Rockport) untuk mengetahui tingkat kebugaran ASN secara Online.7.
Aplikasi SMS Gateway Online yang memberikan informasi dan umpan balik dari ASN.8.

c. Menyediakan proses pencarian data berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

d. Transfer data kepegawaian antar bagian.

Untuk memanfaatkan berbagai aplikasi berbasis SIMPEG diatas hanya dibutuhkan  satu user atau one touch
atau “single sign on” atau kita menyebutnya SAK “DHUDULAN”,  Proses ini dilakukan dengan cara login yang
merupakan gerbang user untuk masuk ke dalam sistem. Setiap ASN hanya akan punya satu user yang
disesuaikan dengan jabatannya sehingga informasi lebih terjamin keamanannya karena pemakai yang
berhak saja yang dapat menggunakan informasi kepegawaian.
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ANALISIS MASALAH

Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi pelayanan publik ini dimulai

Reformasi manajemen kepegawaian daerah menjadi agenda yang mendesak dalam pelaksanaan otonomi
daerah. Setelah lebih dari satu dekade pelaksanaan otonomi daerah muncul banyak fakta yang menunjukan
adanya berbagai masalah dalam manajemen kepegawaian daerah. Masalah tersebut diantaranya adalah:

Ketidaksesuaian antara kompetensi aparatur dengan jabatan yang diemban (mismatch).1.
Belum terukurnya tingkat kedisiplinan dan kinerja aparatur yang jelas.2.
Komersialisasi posisi dan jabatan birokrasi3.
Politisasi aparatur sipil4.

Akumulasi berbagai masalah tersebut tentu berpengaruh negatif terhadap kinerja daerah dalam
menyelenggarakan pelayanan publik. Pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan dapat mempercepat
reformasi pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dapat
terganggu jika profesionalisme aparatur daerah tidak dapat diwujudkan.

Salah satu penyebab utama dari munculnya berbagai masalah tersebut adalah karena pelayanan
administrasi kepegawaian yang masih dikerjakan secara manual, belum dikerjakan dengan menggunakan
Sistem Teknologi Informasi, yang akhirnya  berdampak terhadap kualitas, kecepatan, ketepatan dan
transparasi dari pelayanan administrasi kepegawaian, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap
tingkat profesionalitas dan kompetensi dari aparatur.

Pada akhirnya keinginan warga untuk memperoleh pelayanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel,
ketika pemerintah menjadi semakin dekat dengan mereka tidak dapat diperoleh karena aparatur yang
melayani mereka tidak professional dan tidak kompeten. Akibatnya, janji otonomi daerah untuk memperbaiki
akses dan kualitas pelayanan publik masih jauh dari terpenuhi.
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PENDEKATAN STRATEGIS

Ringkaslah tentang apa dan bagaimana inovasi pelayanan publik ini telah memecahkan masalah

Utama       :  Komitmen Walikota, Wakil Walikota  dan Sekretaris Daerah Kota Surakarta untuk1.
menjadikan Aparatur Sipil Negara Kota Surakarta menjadi aparatur yang profesional dan kompeten.
Primer       :   BKPPD, Inspektorat, BPPKAD, Bappeda, Bagian Organisasi, Bagian Hukum.2.
Sekunder   :   Seluruh Organisasi Perangkat Daerah di Kota Surakarta.3.
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KREATIF DAN INOVATIF

Jelaskan bahwa inovasi pelayanan publik yang diajukan ini bersifat unik dan mampu menyelesaikan masalah dengan cara-cara
baru dan berbeda dari metode sebelumnya serta berhasil diimplementasikan

SIMPEG sebagai data base penyedia informasi kepegawaian menangani manajemen data kepegawaian
yang memiliki banyak kelebihan dengan kemampuan sebagai berikut :

1.     Menyediakan informasi kepegawaian yang cepat, tepat, akurat dan up to date

2.     Pelayanan administrasi kepegawaian yang terintegrasi seperti :

a.     Presensi dengan menggunakan mesin finger online seluruh OPD.

b.     E Kinerja yang terintegrasi dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online.

c.      Aplikasi LP2P untuk melaporkan pajak dan kekayaan pribadi ASN secara online.

d.     Aplikasi Peta Jabatan untuk mengidentifikasi formasi jabatan yang ada di Pemerintah Kota Surakarta.

e.     Aplikasi Peta Pegawai untuk penempatan dan penugasan ASN secara Online.

f.       Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala Online.

g.     Aplikasi Kebugaran (Rockport) untuk mengetahui tingkat kebugaran ASN secara Online.

h.     Aplikasi SMS Gateway Online yang memberikan informasi dan umpan balik dari ASN.

3.     Menyediakan proses pencarian data berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

4.     Transfer data kepegawaian antar bagian.

 

Untuk memanfaatkan berbagai aplikasi SIMPEG diatas hanya dibutuhkan  satu user atau one touch atau
“single sign on” atau kita menyebutnya SAK “DHUDULAN”,  Proses ini dilakukan dengan cara login yang
merupakan gerbang user untuk masuk kedalam sistem. Setiap ASN hanya punya satu user yang disesuaikan
dengan jabatannya sehingga informasi lebih terjamin keamanannya karena pemakai saja yang dapat
menggunakan informasi kepegawaian.
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PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan inovasi pelayanan publik ini, termasuk
perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatan-kegiatan utama serta kronologinya

Untuk menciptakan Sistem Tehnologi Informasi yang baik diperlukan beberapa komponen yang saling
berkaitan satu sama lain seperti penerapan teknologi informasi, infrastruktur jaringan teknologi informasi,
interoperabilitas sistem informasi, dan keamanan sistem informasi. Penyelenggaraan perlu dilakukan
kemitraan antara Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, antar-instansi pemerintah daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Pengembangan aplikasi teknologi informasi di BKPPD dapat dibagi menjadi
dua:

Aplikasi dari pusat : Aplikasi yang disediakan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan1.
BKN seperti E Formasi, SAPK dan PUPNS, Apikasi tersebut dapat dimenfaatkan untuk pelayanan
Administrasi Kepegawaian namun daerah tidak dapat mengelolanya..
Aplikasi Daerah (SIMPEG) :Aplikasi yang direncanakan dan dibuat oleh BKPPD sendiri yang berisi2.
fasilitas – fasilitas yang mendukung pelayanan kepegawaian secara langsung, dalam aplikasi ini
disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan, begitu juga pemanfaatannya dapat dimaksimalkan
berdasarkan hasil/produk yang kita inginkan.

Ada beberapa strategi yang telah dilaksanakan BKPPD untuk menyusun Sistem Administrasi Kepegawaian
Online yaitu :

Membuat grand design Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dan komprehensif dimana1.
sistem ini akan menjadi sarana dan prasarana yang efektif dan efisien untuk melayani semua
pelayanan administrasi kepegawaian.
Menyusun Standard Operating Prosedur untuk pelayanan – pelayanan administrasi kepegawaian yang2.
pada akhirnya ini akan dijadikan acuan untuk membuat alur proses pelayanan menggunakan aplikasi
online.
Membuat Tim Teknologi Informasi yang dikoordinatori dari Bidang terkait, yang bertugas untuk3.
pembuatan aplikasi – aplikasi pelayanan kepegawaian yang telah direncanakan.
Membuat skala prioritas aplikasi pelayanan apa saja yang harus segera diselesaikan dan4.
dipergunakan.
Bersinergi dengan Bagian Organisasi dan Bagian Hukum terkait dengan perlunya standarisasi biaya5.
atau payung hukum yang diperlukan untuk pelaksanaan aplikasi pelayanan kepegawaian.
Melakukan trial atau sosialisasi pelaksanaan aplikasi pelayanan yang telah diluncurkan, selain6.
dipergunakan sebagai uji coba sistem juga dapat dipakai sebagai penyempurnaan aplikasi pelayanan
dengan menerima masukan dari ASN yang menggunakannya.
Bersinergi dengan BPPKAD dan Inspektorat untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan7.
administrasi kepegawaian berbasis Aplikasi Online.
Grand Design dari Sistem Administrasi Kepegawaian berbasis SIMPEG seperti di Gambar 18.
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PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi untuk desain dan/atau pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini

Walikota Surakarta mengharapkan BKPPD untuk dapat melayani pelayanan kepegawaian yang cepat,
tepat, akuntabel dan gratis sehingga akan mendukung Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota
Surakarta yang profesional dan kompeten.
Sekretaris Daerah Kota Surakarta mendorong Kepala BKPPD untuk membuat konsep pelayanan
kepegawaian yang cepat, tepat, akuntabel dan gratis yang akhirnya akan dapat mendorong ASN
Pemerintah Kota Surakarta menjadi ASN yang profesional dan kompeten.
Kepala BKPPD Kota Surakarta membuat standart operating prosedur pelayanan kepegawaian yang
beranggotakan seluruh pejabat struktural di lingkup BKPPD, dan SOP ini sudah bersertifikat ISO 9001
– 2015. Selain itu juga dibentuk Tim IT yang beranggotakan Tim Teknis dari pranata Komputer yang
dimiliki oleh BKPPD dimana tim ini setiap seminggu sekali bertemu untuk konsolidasi dan sinkronisasi
terkait aplikasi – aplikasi yang akan dikerjakan dan permasalahan terkait aplikasi yang sedang
dikerjakan.
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SUMBER DAYA

Sebutkan biaya untuk sumber daya keuangan, teknis, dan manusia yang berkaitan dengan inovasi pelayanan publik ini

1. Sumber daya Manusia :

Dalam konsep perencanaan Sistem Administrasi Kepegawaian seluruhnya direncanakan oleh Tim IT
dari BKPPD, kemudian untuk pelaksanaan pembuatan aplikasi 70 % dikerjakan oleh Tim IT BKPPD
yang terdiri dari staf pelaksana Pranata Komputer BKPPD sendiri, sedangkan yang 30 % dikerjakan
oleh pihak ketiga.
Sedangkan untuk penggunaan aplikasi Sistem Administrasi Kepegawaian dilakukan langsung oleh
ASN Pemerintah Kota Surakarta yang harapannya dapat mendorong ASN meningkatkan pengetahuan
tentang pentingnya penggunaan Tehnologi Informasi dalam pelayanan administrasi kepegawaian.

2. Pembiayaan

Perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan evaluasi dari Sistem Administrasi Kepegawaian ini
sepenuhnya dari Dana APBD Kota Surakarta.
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KELUARAN/OUTPUT

Sebutkan paling banyak lima keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inovasi pelayanan publik ini

1.    Aplikasi Presensi dengan menggunakan mesin finger print online yang berfungsi untuk :

a.     Indikator  Kedisiplinan PNS

b.      Dasar Pemberian Tamsil

c.      Data Pada Mesin Finger Print Online Bkd

d.      Aplikasi Berbasis Web (Online)

e.      Saat Ini Sudah Terpasang Di Semua OPD

2.    E Kinerja yang terintegrasi dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online.

3.    Aplikasi LP2P untuk melaporkan pajak dan kekayaan pribadi ASN secara online.

4.    Aplikasi Peta Jabatan untuk mengidentifikasi formasi jabatan yang ada Struktur Organisasi Perangkat
Daerah.

5.    Aplikasi Peta Pegawai untuk penempatan dan penugasan ASN secara Online.

6.    Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala Online.

7.    Aplikasi Kebugaran (Rockport) untuk mengetahui tingkat kebugaran ASN secara Online.

8.    Aplikasi SMS Gateway Online yang memberikan informasi dan umpan balik dari ASN.
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PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Uraikan bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini dipantau dan dievaluasi

Monitoring pelaksanaan Sistem Administrasi Kepegawaian dilakukan oleh setiap ASN dan Pengelola
Kepegawaian pada setiap OPD karena aplikasi ini sudah berjalan sebagai sarana pelayanan
administrasi kepegawaian sehingga jika ada kesalahan/error pada aplikasi akan berdampak pada
tersendatnya proses pelayanan, yang pada akhirnya ASN atau Pengelola Kepegawaian akan
memberikan masukan atau keluhan kepada BKPPD ;
Evaluasi pelaksanaan Sistem Administrasi Kepegawaian dilakukan secara periodik dengan
melaksanakan fungsi pemeliharaan pada pelaksanaan anggaran, sedangkan evaluasi akan langsung
dilaksanakan jika ada saran, masukan dan keluhan dari ASN atau Pengelola Kepegawaian jika aplikasi
tersebut bermasalah.
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KENDALA DAN SOLUSI

Uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini beserta cara penanggulangan dan
penyelesaiannya

Kendala - kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Administrasi Kepegawaian berbasis SIMPEG
yaitu :

Belum semua OPD mempunyai koneksi internet yang stabil, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap
kelancaran proses pelayanan karena semua Aplikasi yang dibangun bersifat online.
Bandwith yang dimiliki oleh server BKPPD masih kurang lebar sehingga terkadang aplikasi akan
lambat untuk diakses.
Pelayanan administrasi kepegawaian mempunyai 2 (dua) sumber data yang harus diakses yaitu basis
data SAPK yang dimiliki oleh BKN dan SIMPEG yang dimiliki oleh BKPPD, yang mengakibatkan harus
ada proses sinkronisasi untuk dapat mengupdate data pada kedua basis data tersebut.

Untuk menghadapi kendala diatas ada beberapa hal yang dilakukan antara lain :

Menyediakan tempat di BKPPD untuk akses aplikasi pelayanan administrasi kepegawaian bagi ASN
yang mengalami kesulitan untuk akses aplikasi.
Selain meningkatkan bandwith server pelayanan, juga diatur untuk penggunaan akses internet pada
jam sibuk pelayanan, sehingga masih bisa diakses meskipun agak lambat.
Ada proses sinkronisasi update data antara basis data di SAPK dengan di basis data SIMPEG,
utamanya update pada pelayanan kenaikan pangkat dan pensiun.
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MANFAAT

Uraikan dampak dari inovasi pelayanan publik ini, berikan beberapa pembuktian /data yang menunjukkan dampak/manfaat dari
inovasi pelayanan publik ini

Pemanfaatan teknologi informasi dapat menghasilkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan informasi
yang ditunjukkan oleh kecepatan dan ketepatan waktu pemrosesan, serta ketelitian dan kebenaran informasi
(validitas) yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan penggunaan perangkat keras komputer (hardware),
program aplikasi pendukung (software), perangkat komunikasi dan internet sebagai sarana pengelolaan
informasi.

 

Sistem Administrasi Kepegawaian (SAK) berbasis Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada seluruh ASN dan pengelola kepegawaian, karena
pegawai merupakan aset penting dalam penyelenggaraan organisasi yang perlu dikelola dengan baik.
Pengelolaan pegawai yang baik dalam lingkup kecil akan meningkatkan kinerja pegawai dan dalam lingkup
yang lebih besar dan akan membawa perbaikan kinerja pemerintah secara keseluruhan. Mengingat
pentingnya pengelolaan data pegawai tersebut, maka peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian melalui
implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian merupakan salah satu prioritas dalam tahapan
pengembangan e-government.

Dampak yang lanngsung dirasakan dengan telah dilaksanakannya SAK “dhudulan” berbasis SIMPEG antara
lain :

 

Pengelolaan presensi pegawai dapat termonitoring langsung secara lebih tepat dan akurat.1.
Pemberian tunjangan penghasilan berdasarkan tingkat kedisiplinan pegawai dapat diberikan secara2.
terukur dan valid.
Pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsi dapat dikerjakan dengan lebih cepat, tepat dan akurat.3.
Tersedianya data base yang akurat dan valid untuk bisa dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan.4.



Perbedaan Sebelum dan Sesudah

S A K “DHUDULAN” (SINGLE SIGN ON) APLIKASI PELAYANAN
KEPEGAWAIAN BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAGEMENT

KEPEGAWAIAN (SIMPEG)

Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik 13 Dicetak tanggal: 13-03-2017

SEBELUM DAN SESUDAH

Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilakukan

Salah satu penyebab utama munculnya berbagai masalah pelayanan administrasi kepegawaian adalah
masih dikerjakan secara manual, belum dikerjakan dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi, yang
akhirnya  berdampak terhadap kualitas, kecepatan, ketepatan dan transparasi dari pelayanan administrasi
kepegawaian, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap tingkat profesionalitas dan kompetensi dari
aparatur.

Data Base SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Pegawai) yang terintegrasi didefinisikan sebagai Sistem
Informasi Kepegawaian Terpadu, yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja,
sumber daya manusia dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat
dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. SIMPEG sebagai data base penyedia informasi
kepegawaian menangani manajemen data kepegawaian yang memiliki banyak kelebihan dengan
kemampuan sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi kepegawaian yang cepat, tepat, akurat dan up to date

2. Pelayanan administrasi kepegawaian yang terintegrasi seperti :

Presensi dengan menggunakan mesin finger online seluruh OPD.
E Kinerja yang terintegrasi dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online.
Aplikasi LP2P untuk melaporkan pajak dan kekayaan pribadi ASN secara online.
Aplikasi Peta Jabatan untuk mengidentifikasi formasi jabatan yang ada di Pemerintah Kota Surakarta.
Aplikasi Peta Pegawai untuk penempatan dan penugasan ASN secara Online.
Aplikasi Kenaikan Gaji Berkala Online.
Aplikasi Kebugaran (Rockport) untuk mengetahui tingkat kebugaran ASN secara Online.
Aplikasi SMS Gateway Online yang memberikan informasi dan umpan balik dari ASN.

3. Menyediakan proses pencarian data berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.

4. Transfer data kepegawaian antar bagian.

 

Untuk memanfaatkan berbagai aplikasi berbasis SIMPEG diatas hanya dibutuhkan  satu user atau one touch
atau “single sign on” atau kita menyebutnya SAK “DHUDULAN”,  Proses ini dilakukan dengan cara login yang
merupakan gerbang user untuk masuk ke dalam sistem. Setiap ASN hanya akan punya satu user yang
disesuaikan dengan jabatannya sehingga informasi lebih terjamin keamanannya karena pemakai yang
berhak saja yang dapat menggunakan informasi kepegawaian.

GALERI SEBELUM DAN SESUDAH
Sebelum Sesudah
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PEMBELAJARAN

Uraikan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik ini, pembelajarannya, dan
rekomendasi untuk masa depan

Pemanfaatan tehnologi informasi pada setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan untuk
menuju good governance, konsep good governance ini memerlukan sistem yang mampu mengakomodir
kebutuhan pelayanan yang cepat, tepat, tidak berbelit – belit dan transparan. Dengan penggunaan sistem
informasi dimungkinkan adanya otomatisasi pekerjaan dan fungsi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan
yang baik, termasuk otomatisasi dalam Pelayanan Sistem Administrasi Kepegawaian.

Secara umum Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dalam lingkup pemerintahan
dilaksanakan dengan tujuan :

Untuk mendukung Sistem Manajemen Pegawai yang rasional dan pengembangan sumber daya1.
manusia di aparatur pemerintah.
Mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir dan terintegrasi.2.
Menyediakan informasi pegawai yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan,3.
kesejahteraan dan pengendalian pegawai.
Membantu kelancaran pekerjaan di bidang kepegawaian.4.

Sehingga pada akhirnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Surakarta mempunyai sistem
tehnologi informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pelayanan administrasi kepegawaian, yang pada saat
ini pelayanan yang dapat terlayani dengan basis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
antara lain :

Mengukur tingkat kedisipinan pegawai secara akurat yang dapat dikonversikan dengan tunjangan1.
penghasilan yang diperoleh.
Mengukur aktifitas kerja harian pegawai yang akhirnya akan terakumulasi pada sasaran kinerja2.
pegawai.
Melaksanakan dengan komprehensif pemetaan formasi jabatan dari struktur organisasi perangkat3.
daerah sehingga akan didapatkan tingkat kebutuhan formasi jabatan.
Melaksanakan fungsi penempatan dan penugasan pegawai yang berdasarkan formasi jabatan yang4.
telah dipetakan dari Aplikasi Peta Jabatan.
Mengidentifikasi dan melayani secara akurat, tepat dan cepat pelayanan kenaikan gaji berkala pada5.
setiap ASN di Kota Surakarta.
Pelaporan pajak dan kekayaan pribadi dari ASN secara detail, cepat dan tepat yang pada akhirnya6.
akan didapatkan data pembayaran pajak ASN secara akurat.
Mengetahui tingkat kebugaran ASN secara langsung begitu selesai kegiatan test kebugaran7.
dilaksanakan.
Dengan sms gateway informasi dari BKPPD kepada ASN atau sebaliknya akan dapat berjalan dengan8.
lancar sehingga proses pelayanan kepegawaian yang diharapkan akan semakin cepat terwujud.
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KELANJUTAN DAN REPLIKASI

Uraikan bagaimana inovasi pelayanan publik ini sedang dilanjutkan, jelaskan apakah inovasi ini sedang direplikasi (transfer of
knowledge) atau didiseminasi untuk seluruh pelayanan publik di tingkat instansi, daerah, nasional dan/atau internasional, dan
jelaskan bagaimana inovasi pelayanan publik ini dapat direplikasi

Sistem Administrasi Kepegawaian berbasis Data Base SIMPEG akan terus dilanjutkan dengan membuat
Aplikasi Pelayanan yang menjadi prioritas, utamanya pelayanan – pelayanan kepegawaian yang terkait
langsung ke ASN,  yang pada akhirnya setiap ASN di Kota Surakarta tidak perlu lagi ke kantor BKPPD untuk
setiap urusan administrasi kepegawaian, cukup dari meja kerja masing – masing.

 Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dapat direplikasi dan dikembangkan, pada saat ini
sudah banyak kabupaten/kota yang mempunyai SIMPEG hanya mungkin belum terintegrasi, oleh karena itu
model SIMPEG dari BKPPD Kota Surakarta dapat dijadikan rujukan untuk pelayanan administrasi
kepegawaian.


