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ABSTRACT 

Penelitian ini berjudul penerapan digitalisasi system Informasi Kepegawaian “ASN Memayu” pada Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui penerapan digitalisasi system Informasi Kepegawaian “ASN Memayu” pada Aparatur Sipil Negara 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan menganalisis factor yang mendukung dan 
menghambat penerapan digitalisasi system Informasi Kepegawaian “ASN Memayu” pada Aparatur Sipil Negara 
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian ini  adalah deskriptif 
kualitatif. Pengumpulan data menggunakan interview, observasi dan dokumentasi.  Analis data yang digunakan 
dengan mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan 
ASN Memayu merupakan aplikasi yang dibuat untuk mempermudah data kepegawaian mulai dari sistem 
keuangan, naik pangkat, pensiun, absen, sampai pengembangan pegawai. Tidak hanya dalam bentuk website, 
tapi juga akan tersedia dalam aplikasi yang bisa diakses melalui ponsel. Pegawai dapat mengakses dengan 
memasukkan nama dan NIK, sehingga data pribadi lebih terlindungi. 

Kata Kunci: Digitaliasasi, Aparatur Sipil Negara, Pemerintah 
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ABSTRACT  

This research is entitled the Application of Digitizing the Civil Service Information System "ASN Memayu" to the Civil Servant 
in the Provincial Government of the Special Region of Yogyakarta. The purpose of this study was to determine the application of 
digitizing the Civil Service Information system "ASN Memayu" to the Civil Servant in the Provincial Government of the Special 
Region of Yogyakarta and to analyze the factors that support and hinder the implementation of the digitization of the Civil Service 
Information system "ASN Memayu" in the Civil Servant in the Government Environment. Province of the Special Region of 
Yogyakarta. This research method is descriptive qualitative. Collecting data using interviews, observation and documentation. Data 
analysis used by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of the study explain that the application of 
ASN Memayu is an application made to facilitate personnel data ranging from the financial system, promotion, retirement, 
absenteeism, to employee development. Not only in the form of a website, but will also be available in applications that can be 
accessed via mobile phones. Employees can access by entering their name and ID, so that personal data is more protected. 

Keyword : Digitalization, Civil Servant, Government 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Pemanfaatan teknologi informasi pada setiap kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan dilaksanakan untuk menuju good governance. Konsep good governance ini 
memerlukan sistem yang mampu mengakomodir kebutuhan pelayanan yang efektif dan 

efisien. Dengan penggunaan sistem informasi dimungkinkan adanya otomatisasi pekerjaan 

dan fungsi pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang baik termasuk otomatisasi dalam 
penanganan sistem kepegawaian. 

Penerapan kebijakan e-Government merupakan suatu upaya untuk 
mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Perkembangan 

dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), diiringi semakin meluasnya penggunaan Internet 

sebagai akses ke dunia maya, telah mendorong suatu perubahan yang revolusioner. 
Perubahan pemanfaatan teknologi informasi tersebut selain dalam cara berkomunikasi dan 
menikmati hiburan, juga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan kebijakan 

e-Government dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi 
informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi. 

kebijakan penerapan e-Government harus ditunjang dengan infrastruktur 
institusional yang dapat diwujudkan apabila institusi pemerintah memiliki kesadaran dan 
eksis melaksanakan tujuannya. Infrastruktur institusional tersebut meliputi adanya 

koordinasi antar instansi, meningkatkan kerjasama serta memiliki komunikasi yang baik 
antar instansi terkait. (Indrajit, 2004) 

Bahwa reformasi tahun 1998 mengakibatkan tuntutan kuat masyarakat terhadap 
pemerintah untuk segera diadakan reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Sumberdaya Manusia Aparatur (kepegawaian) sebagai salah satu area perubahan 
reformasi menuntut adanya pengelolaan manajemen sumberdaya aparatur yang mudah 
diakses baik oleh masyarakat maupun oleh aparatur sipil negara. 

Untuk mewujudkan hal tersebut serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan 
terpercaya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), maka diperlukan sistem pemerintahan berbasis 
elektronik. Untuk mendukung percepatan SPBE tersebut, Badan Kepegawaian Daerah DIY 

sedang mengembangkan dan mengelola aplikasi kepegawaian yang masih tersebar di masing-

masing bidang untuk diintegrasikan dalam 1 (satu) aplikasi manajemen layanan 
kepegawaian, yaitu aplikasi ASN Memayu.  

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan suatu aplikasi 
perangkat lunak dimana bertujuan sebagai pengolah data masuk yang nantinya dijadikan 

sebagai informasi bedasarkan kebutuhan pegawai ataupun instansi yang saling terintegrasi 

dalam lingkungan pemerintahan. Di era percepatan informasi Sistem Informasi Manajemen 
Kepegawaian SIMPEG sangat diperlukan sebagai pengolah administrasi pegawai dari 
lingkup kecil ke lingkup besar dalam konteks lingkungan pemerintahan. Dengan 

perkembangan dan kebutuhan yang semakin banyak mengakibatkan banyak perubahan dan 
regulasi dalam proses administrasi yang diharapkan dapat lebih efisien, efektif dan akurat 

dalam pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. 
Sebagai upaya meningkatan dan mendukung system percepatan berbasis elektronik, 

Badan Kepegawaian Daerah DIY telah membangun, mengembangkan dan mengelola 
aplikasi kepegawaian untuk memenuhi layanan kepegawaian. “ASN Memayu” merupakan 
aplikasi yang telah dibentuk sebagai hasil rebranding system informasi kepegawaian 

(SIMPEG) di lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rebranding 
merupakan upaya yang dilakukan sebagai perbaharuan dari SIMPEG yang diharap dapat 

mempermudah proses administrasi kepegawaian. ASN Memayu merupakan rumah dari 
berbagai aplikasi-aplikasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi DIY. 
Sehingga harapannya dapat lebih mempermudah pegawai dalam mengakses ataupun 
mengelola manajemen kepegawaian mulai dari: perencanaan pegawai, presensi, penilaian 

kinerja, pengelolaan jabatan fungsional, usulan kenaikan pangkat, pengembangan 
kompetensi, dan usulan pensiun,  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendiskripsikan dan 
menganalisis penerapan digitalisasi system Informasi Kepegawaian “ASN Memayu” pada 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah  Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

serta foktor pendukung dan penghambat dalam penerapan digitalisasi. 

 

2. Permasalahan 
Produktifitas merupakan hal yang penting karena dijadikan sebagai keberhasilan dari 

instansi ataupun sebuah organisasi. Untuk menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien 

Pemerintah Daerah DIY telah mengembangkan system digitalisasi di bidang kepegawaian. 

Dimana pada bidang kepegawaian mulai dari perencanaan pegawai, presensi, penilaian 
kinerja, pengelolaan jabatan fungsional, usulan kenaikan pangkat, pengembangan 
kompetensi, dan usulan pensiun. Banyaknya aplikasi-aplikasi pada masing-masing sub-
kepegawaian menjadikan pegawai salah dalam memasukkan dan mencari data. Untuk itu 

Pemerintah Daerah DIY khususnya kepegawaian pada aplikasi Sistem Informasi 
Kepegawaian (SIMPEG) melakukan rebanding menjadi ASN Memayu. Rebranding ini 
dilakukan untuk lebih mempermudah dalam mengakses maupun kelebihan memaanfaatkan 
pelayanan yang diberikan. 

 

3. Tujuan 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penerapan digitalisasi system 

Informasi Kepegawaian “ASN Memayu” pada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan menganalisis factor yang mendukung 
dan menghambat penerapan digitalisasi system Informasi Kepegawaian “ASN Memayu” 

pada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 
 

 

METODE PENELITIAN 

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan 
menggambarkan secara lebih mendalam dan terperinci tentang penerapan digitalisasi system 
Informasi Kepegawaian “ASN Memayu” pada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah  
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah 

Istimewa Yogyakarta.   

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik observasi, dokumentasi 
dan wawancara. Teknik wawancara digunakan untuk menemukan permasalahan lebih terbuka 
dimana narasumber dimintai pendapat dan ide-idenya. Teknik observasi yang digunakan yaitu 
observasi partisipasi pasif terhadap segala kegiatan dengan penerapan ASN Memayu dimana peneliti 

memperoleh data dari hasil pengamatan tanpa terlibat langsung kedalam kegiatan BKD DIY. Metode 
dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan apa yang berkaitan dengan penerapan ASN Memayu. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Penerapan digitalisasi sistem informasi kepegawaian “ASN Memayu” pada aparatur sipil 

negara di lingkungan pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Dijaman yang serba IT ini pengelolaan arsip sudah selayaknya memanfaatkan 

teknologi yang canggih. Yaitu pengelolaan dokumen kearsipan secara digital. Setelah lama 
menggunakan metode manual, maka metode pengarsipan digital merupakan solusi yang 

aman dibanding dengan pengarsipan menggunakan kertas. Digitalisasi merupakan 
terminilogi dimana menjelaskan proses alih media dari bentuk tercetak, audio, amupun video 
menjadi digital. Yang mana diharapkan dapat efisiensi dan optimalisasi dalam hal keamanan 
penyimpanan data dan resiko kehilangan data.  

Salah satu terobosan yang mendukung perkembangan IT dalam hal memudahkan 

pengelolaan pelayanan kepegawaian seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi 
DIY. Dimana banyak perubahan digitalisasi pada proses pengelolaan data kepegawaian 
mulai dari perencanaan, penganggran, pengadaan, pengelolaan, mutasi, kenaikan pangkat 
atau golongan, kenaikan gaji, absensi hingga data pensiun sudah menggunakan aplikasi-

aplikasi sebagai penunjang pelayanan kepadaa Stakeholder terkait baik pemerintah pusat, 
provinsi atau kabupaten/kota. 

 
Tabel 1 Daftar Aplikasi 

Berdasarkan pada Tabel 1. Daftar Aplikasi untuk mempermudah dalam administasi 
pegawai maka pemerintah Provinsi DIY telah memanfaatkan sistem informasi sebagai 
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pendukung dalam layanan kepegawaian. Badan Kepegawaian Daerah DIY  Sudah meliliki 
aplikasi yang sebagai penunjangan dalam pengelolaan data kepegawaian.  

 
Tabel 2 daftar Layanan 

Berdasarkan tabel 2 beberapa Layanan yang berada di BKD DIY antara lain: 
a. Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN 
b. Pengadaan ASN dan Naban 

c. Pengangkatan ASN dan Naban 
d. Kenaikan Pangkat 

e. Pengembangan Karir 
f. Pengembangan Kompetensi ASN 
g. Penegakaan Disiplin 

h. Kinerja Pegawai 

i. Penghargaan 
j. Pengukuran Kompetensi 
k. SIMPEG 
l. Pemberhentian Pegawai 

 
Semakin banyaknya tuntutan pada layanan untuk lebih efisien dan mempermudah 

layanan, pemerintah daerah Provinsi DIY khususnya BKD DIY telah melakukan rebanding 
SIMPEG menjadi ASN Memayu. Rebanding ini merupakan upaya yang dilakukan oleh 
layanan Sistem Informasi Pegawai agar pelayanan pada masyarakat dapat maksimal. ASN 

Memayu merupakan aplikasi yang dijadikan naungan dari berberapa aplikasi yang ada di 
BKD DIY, sehingga urusan kepegawaian dapat lebih mudah dan efektif untuk 
mengaksesnya. Proses rebranding yang dilakukan yaitu perubahan pada nama, logo, 
lambang, simbol dan brand SIMPEG. 

Rebranding Nama, pilihan nama Memayu diambil dari kata Memayu dari kata 
hayu/ayu yang artinya cantik, indah atau harmoni. Jadi memayu berarti memperindah atau 

mempercantik atau mengharmoniskan. Dapat pula dengan kata memayung yang bearti 
melindungi dari hal yang mengganggu kenyamanan atau kemanan. Melalui rebranding nama 

diharapkan aplikasi SIMPEG merupakan aplikasi yang indah dimana memberikan jaminan 
perlindungan jaminan kemudahan dalam mengakses, mencari informasi dan layanan baik 
itu untuk ASN atau memberikan manfaat dalam pengelolaan manajemen berbasis teknologi 

informasi. 
Logo baru SIMPEG didapatkan dengan melakukan lomba desain logo yang 

diperuntukan bagi murid SMA/SMK se Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam pengelolaan 
data Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah DIY, yaitu BKD DIY menggunakan aplikasi 
SIMPEG dimana pada aplikasi ini mampu menghasilkan informasi-informasi yang akan 

membantu sebagai penunjang pengambilan keputusan manajemen sumber daya manusia 

pada bidang pemerintahan. Aplikasi SIMPEG BKD DIY dapat diakses oleh seluruh SKPD 
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di DIY, sementara updating data dapat dilakukan oleh masing-masing PNS dengan cara 
menginput data secara mandiri melalui aplikasi. 

 
Gambar 1 Logo ASN Memayu 

 

Simbol tangan hijau melambangkan sikap tangkap dan cepat 
seorang ASN dalam memberikan layanan Kepegawaian 

 

Simbol dua orang yang menyatukan tangan menggambarkan 
bahwa aplikasi ASN Memayu menjamin kemudahan akses dan 
proses layanan. Simbol dua orang yang membentuk Huruf M 
yang merupakan inisial dari kata MEMAYU 

 

 

Warna hijau menunjukan bahwa ASN Memayu merupakan 
harapan yang baru dalam pelayanan  

 

 

Warna kuning sebagai kesan optimis, hangat dan jelas dalam 
memberikan layanan. 

 

 

Dalam hal penerapannya ASN Memayu dapat diakses melalui web melalui laman 

https://asnmemayu.jogjaprov.go.id/ ataupun melalui aplikasi smartphone yang dapat 

diunduh di App Store maupun Playstore. 

 
Gambar 2 User Interface ASN Memayu 
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ASN Memayu saat ini memiliki 4 fitur utama yaitu : 

 

Fitur ini berfungsi bagi aparatur sipil negara mengecek data kepegawaiannya 
secara terpadu. 

 

Fitur ini berfungsi untuk mengubah, memperbaiki, menambah, dan 
mengganti data kepegawaian dengan teknis pengajuan dan persetujuan 
tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

 

Fitur ini adalah sebagai pengingat untuk pegawai mengenai hal hal tentang 
kepegawaian, pengingat tersebut bisa berupa daftar hadir, pengingat data 

yang salah, dan pengingat data yang tidak sesuai. 

 

Fitur ini merupakan fitur tambahan yang di dalamnya dapat menyalurkan 
kritik dan saran pengguna aplikasi kepada pengelola aplikasi. 

 
2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem penerapan digitalisasi system 

Informasi Kepegawaian “ASN Memayu” pada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

a. Pendukung 

i. Komitmen Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Komitmen Gubernur dan Pemerintah Daerah Istimewa 
Yogyakarta ditunjukkan dengan adanya Peraturan Gubernur Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Orkestrasi 

Pengelolaan Manajemen Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi yang 

didalamnya memuat tentang percepatan digitalisasi manajemen 
kepegawaian di ruang lingkup pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta. 

Di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

Nomor 102 Tahun 2021 Tentang Orkestrasi Pengelolaan Manajemen 
Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi juga terdapat grand design 

tentang integrasi seluruh manajemen kepegawaian menjadi sebuah sistem 
yang terpadu yaitu Sistem Informasi Kepegawaian ASN Memayu. 

ii. Tersedianya akses internet di semua instansi perangkat daerah di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 
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Rata-rata kecepatan akses internet di seluruh UPT dan OPD di 
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan provider internet 
Speedy Indihome yang memiliki kecepatan download ± 10 Mbps dan 

upload ± 25 Mbps. Hal ini cukup memadai untuk aparatur sipil negara yang 
bekerja di kantor UPT dan kantor OPD untuk dapat mengakses Sistem 

Informasi Kepegawaian tanpa adanya hambatan internet yang berarti. 

iii. Adanya sumberdaya manusia aparatur pengelola kepegawaian di setiap 

instansi perangkat daerah. 
Dari 217 UPT dan OPD di bawah naungan Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta sudah memiliki aparatur pengelola kepegawain 

masing masing yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola 

kepegawaian di OPD dan UPT masing-masing salah satunya adalah dengan 
menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian ASN Memayu untuk proses 
manajemen kepegawaiannya. 

iv. Dukungan anggaran pengembangan aplikasi ASN Memayu. 

Berdasarkan Rencana proyek implementasi cetak biru dan 
roadmap Sistem Informasi (SI) BKD DIY untuk tahun 2021 hingga 2026 
diproyeksikan anggaran sebesar Rp. 2,560,000,000,00 untuk pengembangan 
Sistem Informasi Kepegawaian ASN Memayu 

 

b. Penghambat 

i. Infrastruktur TIK  

 Penggunaan bandwidth yang bukan untuk pekerjaan 

 Kapasitas infrastruktur (jaringan dan server) yang disediakan oleh 

Dinas Kominfo belum mencukupi kebutuhan layanan BKD 

 Belum terdapat standar keamanan informasi untuk layanan BKD 

 Belum pernah dilakukan audit terhadap sistem informasi BKD 

ii. Sistem Informasi 

 Aplikasi di BKD belum dikembangkan untuk mobile friendly 

 Ada ancaman serangan dari peretas baik secara internal maupun 
eksternal terhadap data dan informasi BKD 

 Aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga tidak diberikan source code 
dan dukungan berkelanjutan (early life support) 

 Belum memiliki kesiapan dalam menghadapi bencana terkait 
layanan TIK untuk BKD yang tertuang dalam DRP (Disaster 

Recovery Plan) 
 

3. Solusi yang dilakukan untuk penerapan digitalisasi system Informasi Kepegawaian “ASN 

Memayu” pada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

a. Rekonsiliasi dengan OPD. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonsiliasi adalah perbuatan 
menyelesaikan perbedaan. Rekonsiliasi dilakukan oleh BKD DIY untuk 
menyamakan persepsi tentang pelaksanaan manajemen kepegawaian menggunakan 

Sistem Informasi Kepegawaian ASN Memayu. 
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Gambar 3 Rekonsiliasi dengan OPD 

Rekonsiliasi dilakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan data OPD 
dengan data di Sistem Informasi Kepegawaian ASN Memayu, Selain itu kegiatan 
rekonsiliasi juga merupakan tempat untuk diskusi dan koordinasi antara BKD 
dengan OPD yang dilakukan secara rutin. 

 

b. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga. 
Badan Kepegawaian Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengelola ASN Memayu 
juga berupaya untuk bekerja sama dengan pihak ketiga pengembang Sistem 
Informasi Atsoft Teknologi. Atsoft Teknologi adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang system informasi yang sudah banyak menghasilkan system pelayanan 

public pemerintahan di Indonesia. 

 

 
Gambar 4 Rapat dengan Atsoft Teknologi 

Atsoft Teknologi sudah sejak lama menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan salah satu proyek terbesar yang sedang dikembangkan saat 
ini adalah optimalisasi ASN Memayu. 

 

SIMPULAN  
Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat menuntut bidang pemerintahan harus 

terus berinovasi dan berkembang, salah satu bentuk perkembangan pemerintah adalah dengan 
digitalisasi pelayanan public. Dalam kaitannya dengan manajemen kepegawaian Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta telah memngembangkan sebuah system informasi kepegawaian “ASN 
Memayu”. Salah satu terobosan yang mendukung perkembangan IT dalam hal memudahkan 
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pengelolaan pelayanan kepegawaian seperti yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi DIY. 
“ASN Memayu” merupakan aplikasi yang telah dibentuk sebagai hasil rebranding system informasi 
kepegawaian (SIMPEG) di lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Rebanding 

ini merupakan upaya yang dilakukan oleh layanan Sistem Informasi Pegawai agar pelayanan pada 
masyarakat dapat maksimal. Rebranding Nama, pilihan nama Memayu diambil dari kata Memayu 

dari kata hayu/ayu yang artinya cantik, indah atau harmoni. Logo baru SIMPEG didapatkan dengan 
melakukan lomba desain logo yang diperuntukan bagi murid SMA/SMK se Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Rebranding “ASN Memayu” diharapkan mampu menjadi ujung tombak Pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses manajemen Aparatur Sipil Negara yang bertugas di 

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 
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