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ABSTRAK  

Akselerasi dalam pelayanan dengan menggunakan sistem digital terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
DIY, salah satunya pada Badan Kepegawaian Daerah yaitu dalam proses pengajuan usul pensiun 
kepegawaian. Tujuan penelitian ini adalah melihat dan mengamati digitalisasi berbasis aplikasi SIULAN 
Pensiun pada proses pengajuan usul pensiun pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Daerah Istimewa Yogyakarta 
(DIY). Hasil penelitian menyatakan, bahwa digitalisasi yang dilakukan mampu meningkatkan percepatan 
pelayanan dan efektifitas pengelolaan dokumen-dokumen usulan pensiun sehingga proses usulan pensiun 
dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan mudah. 

Kata Kunci: akselerasi,digitalisasi,siulan 

ABSTRACT  

Acceleration in service using digital systems continues to be carried out by the DIY Regional Government, one of which is at the 

Regional Staffing Agency, namely in the process of submitting staffing pension proposals. The purpose of this reasearch is to see 
and observe digitalization based on pension whistling applications in the process of submitting pension proposals to Civil Servants 
(PNS) in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The results of the research stated that the digitization carried out was able 

to increase the acceleration of services and the effectiveness of managing pension proposal documents so that the retirement proposal 
process could be carried out quickly, precisely, and easily. 

Keywords : acceleration, digitization,siulan 
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PENDAHULUAN 
 

Pensiun secara singkat dapat diartikan berhenti atau tidak bekerja lagi dari suatu pekerjaan 
setelah mencapai batas usia tertentu. Dapat diartikan juga sebagai jaminan hari tua atau sebagai 

penghargaan atas jasa-jasanya selama bertahun-tahun bekerja di suatu instansi atau perusahaan. 

Dari perspektif undang-undang, pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa kepada 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah mengabdi kepada Negara selama bertahun-tahun (RI, 1969). 
Pada hakikatnya, sudah menjadi suatu kewajiban setiap orang untuk menjamin hari tuanya, dan 
seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menjadi bagian daripada badan asuransi sosial yang 

dibentuk pemerintah. Tujuan utama adanya pensiun yaitu sebagai jaminan hari tua dan sebagai 

balas jasa terhadap pegawai beserta keluarganya. Kondisi jasmani yang semakin berkurang, daya 
tahan jasmani semakin lemah sehingga perlu adanya pemberhentian atau pengistirahatan bagi 
pegawai yang sudah memasuki hari tua. Ketika sudah memasuki usia pensiun, seorang PNS tetap 

akan menerima penghasilan setiap bulannya untuk membiayai kehidupannya dengan keluarganya. 
Hal yang melatarbelakangi adanya pensiun bagi seorang PNS antara lain: karena memasuki 

Batas Usia Pensiun (BUP), kemauan sendiri, takdir (sakit, meninggal dunia), rekturisasi, dan 

diberhentikan dengan tidak hormat. Adapun jenis pensiun PNS antara lain: Batas Usia Pensiun 
(BUP), NON Batas Usia Pensiun (BUP), pensiun janda/duda, dan pensiun anak (BKPSDM Kab 

Kuningan). Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1969 tentang  Pensiun 
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dalam proses pengajuannya, tentu memerlukan 
pengurusan administrasi yang cukup banyak. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah instansi 

yang mengurus dan memroses pengajuan usulan pensiun PNS. Secara konvensional, proses 

pengurusan usul pensiun masih menggunakan berkas fisik yang kemudian diajukan kepada BKD 
untuk diproses lebih lanjut. Berkas fisik usul pensiun yang sudah diajukan kemudian harus dipindai 
satu-persatu untuk dikirimkan ke BKN. Menjadi sebuah kendala ketika BKN dalam hal ini 
pemerintah pusat meminta softfile sedangkan di daerah masih diproses secara konvensional. Hal 

tersebut yang kemudian mendorong pemerintah untuk melakukan inovasi pelayanan secara digital 
(digitalisasi) di daerah khsususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Digitalisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam merealisasikan e-government. 

Digitalisasi juga merupakan salah satu bentuk alih media dari layanan kertas atau naskah fisik 
berubaha menjadi layanan kertas atau naskah berbentuk digital.  (Somantri, 2012) dalam prosedur 

alih media (digitalisasi) mengemukakan bahwa digitalisasi merupakan suatu proses kegiatan 

merubah arsip tekstual menjadi arsip media baru (terbaca oleh komputer). Alih media 

(digitalisasi) arsip menjadi pedoman baik unit pengolah maupun unit kearsipan di lingkungan 

perkantoran maupun perusahaan, dalam rangka menghemat ruangan, menghemat tenaga dan 

menghemat waktu untuk penyimpanan arsipnya. Sementara itu, menurut (KBBI, 2022) 
digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital.Dari definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan digitalisasi adalah proses alih media cetak menjadi 

media digital dalam sebuah sistem yang berguna untuk mempermudah dalam mengelola arsip, 

menghemat ruangan, menghemat tenaga, dan menghemat waktu. 
Digitalisasi yang dilakukan merupakan bentuk tanggung jawab terhadap perkembangan 

teknologi yang semakin maju. Pelayanan dengan menggunkan sistem digital merupakan salah satu 
tuntutan dari perkembangan zaman yang ada. Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi 
yang dilakukan menciptakan suatu model baru dalam pelayanan publik yaitu Electronic Government 

(e-government.) E-government yang telah dilakukan salah satunya adalah Sistem Informasi 

Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Keberadaan SIMPEG merupakan salah satu daripada 
perwujudan pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan Electronic Government (e-
government) yang termaktub pada Instruksi Presiden (ipnres) nomor 3 tahun 2003. Dengan adanya 

Inpres tersebut kemudian membuka peluang kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk 

memanfaatkan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintah. (Cahyadi, 2003) menjelaskan dalam 
bukunya tentang suatu tinjauan dan konsep permasalahan e-government bahwa terdapat manfaat 

dalam penerapan e-government yaitu: 1) Manfaat yang dapat dirasakan oleh lembaga atau organisasi. 

Dalam hal ini organisasi dapat melakukan penghematan dan penekanan anggaran dalam 
memberikan pelayanan kepada publik. Dalam penerapan e-government memberikan dampak yang 

positif yaitu menenkan atas penggunaan kertas, tenaga, dan waktu yang diikuti dengan akselerasi 

pertukaran informasi dan data; 2) Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini 
masyarakat dapat menerima informasi lebih cepat, sehingga pelayanan dilakukan secara terus-
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menerus (continue) dan bahkan dapat dilakukan nonstop dalam sehari yaitu memberikan pelayanan 

24 jam, masyarakat pun dapat menerima dan meningkatan kemampuan informasi yang 
dibutuhkannya. Dengan demikian, dengan adanya e-government maka semua pelayanan kepada 

masyarakat dapat dilakukan secara digital dan lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi 
informasi (TI). Kehadiran e-government dalam penyelenggarana pemerintahan dinilai mampu 

mewujudkan peningkatan transaksi pelayanan publik. Mengingat dalam proses pelaksanaanya, 
interaksi yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan ruang, akan 
tetapi disisi lain biaya yang disediakan sangat terjangkau. Sehingga dapat dikatakan kehadiran e-

government merupakan solusi yang baik ditengah keterbatasan yang ada. 
Pelaksanaan e-government salah satunya dalah SIMPEG yang kemudian dijelaskan oleh 

Kumorortomo dan Margono,  SIMPEG merupakan salah satu pendukung dalam membina pegawai 

yang jumlahnya cukup besar, hal ini tentu membutuhkan dukungan sistem informasi manajemen 
yang memadai agar tercipta sistem rekruitmen yang baik, jalur karir yang jelas, penilaian kinerja 

yang transparan, pengembangan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dan pengurusan pensiun 
pegawai (Margono, 2009). 

Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan yaitu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Departemen 
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Pada keputusan tersebut, disebutkan bahwa pemerintah 
telah mengatur segala bentuk kegiatan yang melibatkan SIMPEG. Dalam Kepmendagri No 17 

Tahun 2000 disebutkan bahwa : Sistem Informasi Manjemen Kepegawaian yang selanjutnya 
disingkat dengan SIMPEG adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah 
meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah, dan perangkat lunak; perangkat penyimpan 
meliputi pusat data , bank data, serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan 

berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang 

kepegawaian (Negeri, 2000). 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY sebagai organisasi perangkat daerah yang 

memberikan layanan kepegawaian memiliki sistem informasi manajemen kepegawaian yang diberi 
nama ASN Memayu. Dalam pelaksanaannya, ASN Memayu mengalami perkembangan terus-

menerus untuk melayani pada bagian kepegawaian, salah satunya pada Sub Bidang Kenaikan 

Pangkat dan Pensiun. BKD DIY mengembangkan aplikasi Siulan Pensiun yaitu aplikasi usul 
pensiun bagi pegawai yang terintegrasi dengan ASN Memayu. Aplikasi tersebut hadir untuk 
mempermudah dalam pengurusan pengajuan usul pensiun secara digital. Dulu, dalam pengajuan 

pensiun yang masih dilakukan secara manual memakan waktu yang lama, tidak efektif, dan 
memperlambat dalam proses pengajuannya. Selain itu sistem pengolahan dan pengajuan yang 

masih secara manual juga menyebabkan penumpukan berkas-berkas permohonan pensiun sehingga 
dapat mempersulit dalam proses pencarian dokumennya. 

Merujuk pada  permasalahan yang diuraikan di atas maka penelitian dan kajian terkait 
bagaimana digitalisasi yang dilakukan di Pemda DIY dalam hal ini akselerasi pelayanan usul 
pensiun bagi pegawai diperlukan. Penelitian dan kajian ini belum pernah dilakukan sebelumnya dan 
merupakan suatu hal baru yang mengandung nilai kebaruan (novelty) dengan mempedomani Harvard 

Kennedy School (Indrajit, 2004) yang menyatakan bahwa terdapat tiga elemen sukses dalam 

penerapan digitalisasi pelayanan publik yaitu support, capacity dan value. 
 

METODE PENELITIAN 

Jurnal ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan sifat-sifat 
suatu individu, kelompok tertentu, dan keadaan suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat. 

Untuk menarik gambaran yang jelas dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis 
dengan wawancara dan melihat bagaimana implementasinya di lapangan. Metode pengumpulan 
data dilakukan dengan observasi, studi kepustakaan, dokumen, dan literatur-literatur yang berkaitan 
dengan penerapan e-government di Indonesia. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, maka 

metode analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu suatu cara 

penelitian untuk memperoleh data deskriptif analitis, yaitu apa yang ditemukan dalam praktek dan 
literatur yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh melalui : reduksi data, display data, 
dan penafsiran data serta kesimpulan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong Pemerintah Daerah Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) untuk menggunakan sistem digital dalam melakukan 

pelayanan. Hal tersebut juga untuk menunjang akselerasi atau percpatan pelayanan kepada 

masyarakat. Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (BKD DIY) telah 
memperkenalkan mengenai dokumen elektronik kepegawaian dan aplikasi ASN Memayu mobile di 

lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY). Kepala Badan 
Kepegawaian Daerah (Kaban) Daerah Istimewa Yogyakarta, Amin Purwani S.H., M.Ec.Dev, 

memaparkan bahwa ASN Memayu merupakan integrasi sistem Aplus Kinangkat (Kenaikan 
Pangkat), SIULAN (Pensiun), SI BELA (Jabfung), SI NABAN, PDM (Upload Dokumen Digital 
Mandiri) sehingga pegawai mudah untuk akses, mudah untuk proses, dan mudah untuk sukses. 

Aplikasi ASN Memayu ini merupakan layanan yang digunakan untuk informasi kepegawaian pada 
era digitalisasi. Apikasi ASN Memayu ini merupakan perubahan dari aplikasi sebelumnya yaitu 

Aplikasi SIMPEG. Salah satu inovasi yang dilakukan pada ASN Memayu yang sudah disebutkan 
adalah SIULAN Pensiun, yang merupakan layanan pengajuan usul pensiun dengan sistem digital. 

SIULAN Pensiun terintegrasi di dalam ASN Memayu yang merupakan aplikasi sistem 

informasi kepegawaian. SIULAN merupakan akronim dari Aplikasi Usulan Pensiun yang 

kemudian disingkat menjadi SIULAN. Sedangkan  secara etimologi kata SIULAN berasal dari kata 
“siul” dalam Bahasa Indonesia yang berarti tiruan bunyi suling atau burung yang dilakukan dengan 
mulut. Di kehidupan sehari-hari orang bersiul biasanya untuk mengundang burung ataupun 
bernyanyi sembari bersantai. Hal inilah yang kemudian menjadi makna tersirat SIULAN yang 

dimiliki oleh Pemda DIY. Dengan harapan ketika sudah memasuki usia pensiun atau usia tua, 
pegawai sudah bisa bersantai dengan bersiul sembari menikmati usia tua sebagai pensiunan PNS.  

Pada dasarnya, diciptakannya aplikasi ini adalah bertujuan untuk mempermudah 
pelayanan dan mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi, khususnya pada pelayanan 

pensiun pegawai yang sebelumnya dilaksanakan secara manual yang membutuhkan waktu yang 
cukup lama dan harus menyertakan berkas secara fisik .Jika kita melihat proses pengurusan usulan 

pensiun dengan cara yang masih konvensional, tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 
mengurusnya. Apalagi jika melihat berkas-berkas yang harus dilampirkan dalam proses 
administrasinya. Berkas berkas yang harus dilampirkan antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Salinan sah SK CPNS dan SK PNS; 

b. Salinan sah SK Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala terakhir;  

c. Salinan sah SK Jabatan terakhir;  

d. Salinan sah SKP 1 tahun terakhir;  

e. Salinan sah Akta Nikah dan Akte Kelahiran Anak;  

f. Daftar Susunan Keluarga yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat;  

g. Surat Keterangan Alamat Terakhir yang disahkan oleh Lurah dan Camat setempat; 

h. Pas foto ukuran 3 X 4 cm berwarna sebanyak 7 (tujuh) lembar;  

i. Surat Permohonan pensiun dari yang bersangkutan;  

j. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang/Berat; 

k. SK Pembatalan Pensiun bagi yang memiliki; 

l. Salinan sah SK Penambahan masa kerja bagi yang memiliki. 

Bagi yang mengurus SK Pensiun Janda/Duda, ditambah syarat berikut: 

a. Surat Keterangan Kematian dari kelurahan setempat;  

b. Pasa foto janda/duda ukuran 3 X 4 cm berwarna sebanyak 7 (tujuh) lembar 

(Kepegawaian UNS)  

Berkas yang banyak ditambah jika jarak OPD ke BKD yang cukup jauh membuat 

pengajuan usul pensiun memakan waktu yang lama dan kurang efektif. Belum lagi jika ada berkas 
yang tertinggal, maka harus mengmabil terlebih dahlu untuk kemudian melampirkannya kembali. 
Maka, dengan dilakukanya inovasi dalam bentuk digitalisasi berbasis aplikasi yaitu Siulan pensiun 
di BKD DIY merupakan suatu hal yang dapat membantu mempermudah pengurusan administrasi 

dalam hal ini ialah pengajuan usul pensiun pegawai di Pemda DIY mejadi lebih mudah, efektif, dan 

efisien.  
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OPD terkait tidak lagi mengirimkan berkas secara fisik kepada pihak BKD, melainkan 
cukup mengirimkan scan berkas yang dibutuhkan untuk kemudian di upload pada laman yang 
sudah disediakan oleh Siulan Pensiun. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang menjembatani antara 
pihak yang akan pensiun dengan pihak BKN selaku instansi yang menetapkan dan mengeluarkan 

SK Pensiun pegawai. SIULAN pensiun mulai berlaku pada tahun 2021, dikembangkan oleh Sub 
Bidang kenaikan pangkat dan pensiun BKD DIY sejak tahun 2020. Kemudian diakselerasi dengan 
adanya pandemi covid-19 yang menuntut pelayanan yang harus tetap berjalan di tengah ketebatasan 
yang ada. Pada tahun 2021, aplikasi ini dapat dijalankan oleh Pemda DIY dan sampai saat ini 

masih berjalan efektif untuk menghimpun berkas-berkas ajuan usul pensiun pegawai di DIY. 

Jika melihat pengurusan usulan pensiun di daerah lain, sebagai contoh provinsi Jawa 
Tengah. Pada pengajuan usulan pensiun di provinsi Jawa Tengah masih menggunakan cara 
konvensional, dimana berkas-berkas lampiran usulan pensiun harus diserahkan secara fisik kepada 

BKD. Berikut adalah alur pengurusan pensiun yaitu harus mengikuti alur penyelesaian SK pensiun 
terlebih dahulu seperti untuk mengisi form dan melengkapi administrasi, kemudian baru 
menyerahkan ke bagian Kepegawaian SKPD, selanjutnya harus membuat surat pengantar pensiun 

ke BKD provinsi serta verifikasi berkas – berkas dan lain sebagainya. Sedangkan pelayanan pensiun 
yang dilaksankan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), para pegawai yang 

ingin mengajukan pensiun tidak perlu repot untuk datang ke dinas atau OPD yang mengurus 
pensiun, hanya dengan melalui aplikasi Siulan, pengajuan pensiun dapat diselesaikan dengan 
mudah dan cepat. Kemudian setelah melalui SIULAN Pensiun, berkas-berkas diteruskan untuk 

diurus oleh Kantor Regional BKN dengan menggunakan aplikasi yang bernama “SEMAR”, dalam 

pengurusan pada Kanreg BKN adalah pegawai dengan Golongan IV B ke bawah. Sedangakn untuk 
golongan IVB-IVE diajukan kepada BKN melalui aplikasi Doku Digital. 

 
Gambar 1 Tampilan SIMPEG ASN Memayu 

 
 

Berikut adalah gambaran penggunaan dan cara kerja SIULAN Pensiun dalam pengajuan usul 

pensiun di Pemda DIY  : 

Gambar 2 Tampilan Siulan Pensiun 
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Langkah pertama yang harus dilakukan adalah login atau masuk ke akun SIMPEG. Yang 

dapat mengakses SIULAN Pensiun dari SIMPEG adalah orang atau pegawai yang memiliki 

kewenangan dalam mengelola pensiun PNS, dalam hal ini adalah akun SIMPEG Kepala Sub 
Bidang Kenaikan Pangkat dan Pensiun BKD DIY. Kemudian langkah selanjutnya memilih 
SIULAN Pensiun dan memilih periode usulan pensiun. Terdapat tiga pilihan jenis pensiun yang 
tertera yaitu antara lain : pensiun BUP, janda/duda, dan Atas Permintaan Sendiri (APS). Ketika 

memilih opsi BUP maka akan muncul periode pensiun yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember. 

Kemudian memilih instansi dan UPT, pada laman ini tercantum pegawai-pegawai yang sudah 
memasuki periode pensiun. Pada laman berikutnya pegawai akan memilih form Data Perorangan 
Penerima Pnesiun (DPCP) untuk kemudian dicetak , diisi, dan ditandatangani oleh atasan di 
instansi pegawai bekerja. Setelah ditandatangani maka DPCP dipindai dan diupload ke laman 

persyaratan yang harus dipenuhi.SIULAN Pensiun memberikan fasilitas memilih dan mengambil 
file di e-arsip (jika PNS belum mengumpulkan berkas yang dimaksud) melalui e-arsip yang ada di 
SIMPEG. Kemudian langkah berikutnya adalah mengunggah kelengkapan berkas yang diminta 
oleh SIULAN Pensiun. Terdapat 12 berkas yang harus diunggah dan dilengkapi didalamnya. Jika 

lengkap maka klik simpan dan klik kirim untuk proses penyampaian ke BKD DIY. 

Melalui aplikasi SIULAN Pensiun yang dimiliki oleh Pemda DIY, Badan Kepegawaian 
Dearha (BKD DIY kemudian dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan efektif dalam hal 
pengurusan usul pensiun. Adapun kelebihan dan kekurangan setelah penerapan aplikasi SIULAN 
dan sebelum diterapkannya aplikasi SIULAN adalah sebagai berikut : 

 

Pengajuan Usulan Pensiun 

Konvensional SIULAN 

OPD harus mengirimkan berkas fisik 

usulan pensiun ke Kantor BKD 
 

OPD mengirimkan hasil scan berkas ke 

aplikasi SIULAN 

Menggunakan kertas lebih banyak 
 

paperless 

Membutuhkan waktu yang lama dalam 

pengirimanyya 
 

Dalam hitungan menit dapat dikrimkan 

dan diterima ileh BKD 

Terjadi penumpukan berkas fisik Berkas tersusun rapi dalam aplikasi 

 
Selanjutnya jika ditinjau dari penelitian Harvard Kennedy School, (Indrajit, 2004) yang 

menyatakan bahwa terdapat tiga elemen sukses dalam penerapan konsep digitalisasi pelayanan 
publik yaitu support (dukungan), capacity (kapasitas) dan value (nilai). Ketiga elemen tersebut dapat 

diuraikan sebagai berikut : 
Elemen pertama adalah dukungan atau support. Dengan adanya support dari Pemda DIY 

yang dapat dilihat dari dirilisnya ASN Memayu yaitu sebagai pengganti dan rebranding SIMPEG di 

DIY merupakan suatu support positif dalam menerapkan e-government dan mencapai tujuan 

digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Gubernur DIY yaitu Sultan Hamengkubuwana X 
menyampaikan dalam perilisan ASN Memayu bahwa rebranding SIMPEG menjadi ASN Memayu 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang lebih 
berkualitas,transparan, dan akuntabel dalam penerapan e-government untuk mewujudkan Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) yang good governance. Tentu support  yang sudah diberikan oleh 

Gubernur harus dibarengi dengan penyesuaian ASN yang bekerja di Pemda DIY. Bahwa kemudian 
harus cepat beradaptasi dengan adanya rebranding  yang sudah dilakukan. Pemahaman akan aplikasi 

yang diterbitkan juga merupakan salah satu kunci untuk menuju digitalisasi yang semakin baik. 
Tentu sosialisasi dan tahapan ini harus dapat diterima oleh ASN yang bekerja di Pemda DIY untuk 
kepentingan pelayanan masyarakat, tujuan perbaikan, argumentasi yang kuat, dan penguatan citra 

daerah. 
Elemen yang kedua yakni capacity atau kapasitas yaitu dengan tersedianya sumber daya 

manusia (SDM) dan infrastruktur yang memadai. Infrastruktur yang dimaksud disini adalah 
infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai bagi terselenggaranya e-
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government dan digitalisasi. Tanpa infrastruktur TIK yang kurang mendukung tentu penyelenggaraan 

digitalisasi dapat terhambat dan tidak berjalan sesuai rencana. Terkait dengan SDM sebagai 
pelaksana penerapan Aplikasi SIULAN dalam pengelolaann usulan pension, di BKD DIY sendiri 
memiliki ketersediaan SDM yang cukup berkompeten dan mahir dalam implementasinya. Hal ini 

dapat dilihat dari Aplikasi SIULAN sendiri dikembangkan dan dicetuskan oleh Sub Bidang 
Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai BKD DIY dan diterapkan langsung oleh Sub bidang terkait 

selaku yangmemiliki kewenangan dalam pengelolaan pensiun pegawai. Selain itu, tenag-tenaga 
muda yang dimiliki juga merupakan penunjang yang baik dalam penerapan digitalisasi. SDM muda 

yang dimiliki adalah SDM dengan generasi yang sudah menguasai IT (Information Technology) 

dengan baik.  
Elemen yang ketiga adalah value atau nilai atau manfaat yang terkandung di dalamnya. 

Penerapan e-government atau digitalisasi tentu tidak aka nada gunanya jika tidak ada pihak yang 

diuntungkan. Penentu seberapa manfaat dan seberapa bernilai realisasi aplikasi tentu bukan dari 
pihak BKD, melainkan dari pihak pegawai ataupun keduanya. Pemanfaatan Aplikasi SIULAN ini 

dinilai memberikan value dan manfaat yang baik bagi Pemda DIY. Hal ini dibuktikan dalam 

pelayanan yang diberikan oleh BKD dalam pelayanan pensiun pegawai, terbukti dengan adanya 
Aplikasi tersebut pengajuan usulan pensiun dapat dilaksanakan lebih cepat, mudah, dan tepat. 
Peningkatan kecepatan dalam pelayanan juga menjadi salah satu value yang positif dengan 

direalisasikannya aplikasi SIULAN dalam pengajuan pensiun.  

 

SIMPULAN  

Perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong pemerintah khususnya 
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggunakan sistem digital dalam 

melakukan pelayanannya. Digitalisasi yang dilakukan oleh Pemda DIY adalah dengan menciptakan 

aplikasi SIULAN Pensiun yang terintegrasi dengan ASN Memayu. Aplikasi tersebut adalah aplikasi 
yang digunakan dalam pengajuan usulan pensiun pegawai. Digitalisasi yang dilakukan mampu 
mempercepat proses layanan (akselerasi) dalam proses pengajuan usulan pensiun serta efektif dan 
efisien dalam layanan administrasinya. Terciptanya aplikasi tersebut tidak lain karena mendapat 

dukungan penuh Pemda DIY untuk menerapkan e-government sebagai bentuk penyesuaian terhadap 

perkembangan teknologi yang ada yang merupakan salah satu hal yang positif dalam mencapai 
tujuan digitalisasi. Selain itu, tersedianya sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi 
informasi dan komunikasi yang memadai, memberikan value atau manfaat bagi Pegawai yang akan 

pensiun dan BKD sendiri. 
 

UCAPAN TERIMAKASIH 

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada Pemerintah 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY),Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa 
Yogyakarta (BKD DIY), Bidang Tata Usaha Kepegawaian BKD DIY,Sub Bidang Kenaikan 

Pangkat dan Pensiun BKD DIY, Dosen pembimbing Bapak Hendayana, S.STP,M.Sos, dan semua 
pihak yang telah berkontribusi dalam jurnal yang berjudul SIULAN Pensiun : Akselerasi Pelayanan 

Ajuan Usul Pensiun Kepegawaian Pemda DIY sehingga dapat diselesaikan dengan baik guna 
memenuhi tugas dan sebagai laporan hasil Magang dan Praktik Lapangan 3 Nindya Praja IPDN 
Kampus Kalimantan Barat di Pemda DIY. 
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