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TREN kasus pelanggaran disiplin 
PNS (pegawai negeri sipil) di ling-
kungan Pemkab Bantul turun drastis. 
PNS yang mbalela pun nyaris tidak 
ada. Kondisi ini jauh berbeda dengan 
beberapa tahun lalu.

Kepala Badan Kepegawaian 
Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) 
Bantul Danu Suswaryanta menegas-
kan, penurunan pelanggaran itu 
karena program pembinaan PNS di 
lingkungan pemkab berhasil. Upaya 
preventif maupun represif dalam 
penerapan Peraturan Pemerintah 
(PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin PNS berjalan dengan baik.

”Dua upaya itu kami lakukan,” jelas 
Danu di ruang kerjanya kemarin (15/12).

Dulu, Danu menceritakan, fenome-
na PNS menolak dimutasi merupa-
kan hal biasa. Padahal, surat keputu-
san (SK) mutasi telah diteken. PNS 
ini tetap keukeuh berdinas di instansi 
lama. Sebagai bentuk penolakan. 
Bahkan ada pula PNS yang justru 
berani mengembalikan SK.

”Sekarang sudah tidak ada kompro-
mi lagi. Semua dikembalikan kepada 
peraturan,” ucapnya.

Di sisi lain, BKPP memiliki aplikasi 
SAPA ASN. BKPP bisa mengunci 
presensi ASN mbalela di instansi 
lama melalui aplikasi ini. Dengan 
begitu, ASN tersebut bisa dijatuhi 
sanksi lantaran dianggap absen. 
Sehingga ASN itu harus segera 
bertugas di instansi barunya.

”Tunjangan kinerjanya juga terpenga-
ruh, karena tunjangan kinerja juga 
diatur melalui Sapa ASN,” ingatnya.

Dalam upaya pembinaan, kata 
Danu, BKPP menekankan penting-
nya langkah preventif dan represif. 
Preventif, misalnya. BKPP rutin 
menyelenggarakan berbagai jenis 
penyuluhan. Tema penyuluhan 
disesuaikan dengan pelanggaran 
yang berpotensi terjadi. Bahkan 

BKPP pernah menghadirkan nara-
sumber Badan Kepegawaian Nasion-
al Regional untuk memberikan 
sosialisasi penyuluhan.

Menurut Danu, langkah preventif 
lain adalah memasang papan khusus 
di setiap kantor organisasi perangkat 
daerah. Berupa ketentuan-ketentuan 
dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 yang 
berisi kewajiban dan larangan PNS.

”Agar kewajiban dan larangan 
dibaca serta dipahami teman-teman 
PNS,” katanya.

Guna mengantisipasi indisipliner, 
BKPP tidak hanya terbatas dengan 
strategi mainstream. Terbaru, BKPP 
membuka layanan mediasi konsulta-
si. Layanan yang baru di-launching 
pada 2020 ini bernama Bilik Hati. 
PNS bisa memanfaatkan layanan ini 
untuk mengeluarkan seluruh 
uneg-unegnya. Mulai persoalan 
kinerja bahkan masalah pribadi.

”Teman PNS bisa curhat sekaligus 
meminta solusinya,” kata Kabid Data 
Pembinaan dan Kesejahteraan BKPP 
Bantul Kasmiyatun.

Bagaimana cara memanfaatkan 
Bilik Hati? Kasmiyatun menyebut 

layanan itu bisa diakses melalui 
aplikasi Sapa ASN. Aplikasi milik 
BKPP ini terus dikembangkan untuk 
menjawab berbagai kebutuhan ASN.

Kasmiyatun menggaransi kerahas-
iaan identitas plus problem PNS yang 
curhat di Bilik Hati terjaga. Sehingga 
PNS tak perlu waswas.

”Ada dua asesor yang stand by 
mendengarkan sekaligus mencarikan 
solusinya. Semuanya perempuan. 
Mereka psikolog,” ujarnya.

Sebagai ASN, Kasmiyatun tahu 
betul dengan persoalan-persoalan 
yang kerap mendera abdi negara. Tak 
jarang yang lupa atau tidak mengeta-
hui perihal ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Banyak pula 
yang memiliki masalah pribadi atau 
keluarga. Jika dibiarkan kondisi itu 
bisa mengganggu kinerja. Jadi, BKPP 
menaruh perhatian serius terhadap 
pembinaan PNS. ”Jumlah PNS 
sangat banyak. Latar belakangnya 
juga berbeda-beda,” ungkapnya.

Dalam penanganan pelanggaran, 
kata Kasmiyatun, BKPP melihat 
tingkat hukumannya. BKPP hanya 
menangani pelanggaran sedang dan 
berat. Pelanggaran ringan ditangani 
masing-masing OPD.  

BKPP mengetahui adanya pelang-
garan dari mana? Kasmiyatun 
menyebut BKPP menerapkan dua 
sistem. Pertama, BKPP menerima 
dan menindaklanjuti proses laporan 
adanya pelanggaran sesuai prosedur. 
Kedua, umpan balik. BKPP langsung 
mendatangi OPD untuk melakukan 
justifikasi begitu mendengar infor-
masi indisipliner. Karena itu, Kasmiy-
atun meyakini tidak ada lagi pejabat 
yang menutupi pelanggaran oleh 
bawahannya. 

”Apalagi, sekarang eranya digital. 
Informasi bisa cepat diperoleh. 
Belum lagi informasi dari media 
sosial,” tambahnya. (*/zam)

Namanya SAPA ASN. Akronim 
dari Sistem Aplikasi Pelayanan 

Terpadu Aparatur Sipil 
Negara. Aplikasi milik Badan 

Kepegawaian Pendidikan dan 
Pelatihan (BKPP) Bantul ini 

merupakan perangkat penting. 
Seluruh kebijakan terkait 

menajemen penataan ASN di 
lingkungan Pemkab Bantul 

mendasarkan pada data dalam 
aplikasi ini.

APLIKASI SAPA ASN digagas pada 
2016. Sebagai respons terhadap 
kebutuhan database kepegawaian yang 
akurat. Kepala BKPP Bantul Danu 
Suswaryanta mengungkapkan, SAPA 
ASN, antara lain, berisi data seluruh 
ASN di lingkungan pemkab. Mulai data 
profil pribadi, keluarga, pendidikan, 
hingga golongan dan pengalaman 
jabatan. Bahkan, rekam jejak hukuman 
indisipliner ASN hingga penilaian 
kinerja pun tersimpan. Termasuk pula 
penilaian angka kredit (PAK) bagi 
pejabat fungsional.

”Setiap pengembangan kualifikasi 
pendidikan dan kompetensi PNS nanti 
datanya juga akan tersimpan di Sapa 
ASN,” jelas Danu di ruang kerjanya 
kemarin (15/12).

Penerapan manajemen penataan 
ASN, Danu menyebut, antara lain, 
kebijakan promosi. BKPP mesti 
menilik data di dalam Sapa ASN. Teru-
tama dalam aspek golongan, jabatan, 
background pendidikan, kompetensi 
penilaian kinerja, dan rekam jejak 
indisipliner. Pun saat mengambil 
kebijakan mutasi. Khusus kebijakan 
mutasi juga mempertimbangkan 
aspek lamanya ASN bertugas di 
organisasi perangkat daerah (OPD) 
sebelumnya.

”Sehingga terkontrol siapa yang seha-
rusnya promosi atau mutasi,” ucapnya.

Birokrat yang pernah menjabat 
sekretaris dinas tenaga kerja dan 

transmigrasi ini menggambarkan, 
Sapa ASN serupa dengan Sistem 
Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 
(SAPK) milik Badan Kepegawaian 
Nasional.

Kendati begitu, Danu menegaskan, 
BKPP berkomitmen untuk terus 
menyempurnakan Sapa ASN. Agar 
Sapa ASN tidak hanya untuk meme-
nuhi kebutuhan internal BKPP. Lebih 
dari itu, juga OPD atau instansi luar. 
Misalnya, dinas komunikasi dan 
informatika (diskominfo), Taspen, dan 

BPJS.
”E-suratnya milik 

diskominfo pakai 
data kami,” katanya.

Plt Kasubid Data 
dan Informasi 
Pegawai BKPP 
Bantul Ardimanto 
menambahkan, 
aplikasi SAPA ASN 
telah melalui 

serangkaian pengembangan. Antara 
lain, SAPA ASN juga menata sekaligus 
menampilkan tata naskah (takah) 
kepegawaian. ASN juga tinggal 
mengunggah sendiri jika takahnya 
belum ada dalam profilnya. Toh, 
aplikasi SAPA ASN tidak hanya bisa 
diakses malalui perangkat komputer. 
Melainkan juga smartphone berbasis 
Android.

”PNS yang ingin mengajukan layanan 
kepegawaian pribadi ke depannya juga 
bisa melalui smartphone. Dengan 
mengakses Sapa ASN,” tambahnya.

Di era perkembangan teknologi 
informasi, kata Maman, sapaan 
Ardimanto, aplikasi SAPA ASN sejalan 
dengan pemerintah pusat. Ke depan, 
seluruh proses dalam bidang kepe-
gawaian tidak lagi manual. Semuanya 
diarahkan ke paperless atau digital. 
Termasuk mutasi antardaerah.

Berapa personel yang dibutuhkan 
untuk mengelola SAPA ASN? Maman 
menyebut tujuh orang. Mereka 
memiliki spesifikasi keahlian di bidang 
masing-masing.

”Karenanya, data profil ASN tidak 
mungkin hilang,” tegasnya. (*/zam)

Aplikasi SAPA ASN, Database Milik BKPP Bantul

Jadi Alat Kontrol 
Manajemen Kepegawaian
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PEMBINAAN: Suasana sosialisasi penyuluhan yang diselenggarakan BKPP Bantul. 
Penyuluhan sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin PNS.

PNS Bisa Curhat Masalah Pribadi 
di Rubrik Konsultasi Bilik Hati
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DATA ASN: Tampilan website SAPA ASN di https://asn.bantulkab.go.id. Seluruh kebijakan terkait menajemen penataan ASN di lingkungan Pemkab Bantul mendasarkan pada data dalam aplikasi ini.
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SOLUSI: Rubrik konsultasi Bilik Hati di SAPA ASN. 

Danu Suswaryanta


