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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah Sistem Informasi Kepegawaian merupakan mata kuliah wajib 

yang harus dipelajari oleh setiap mahasiswa S1 Administrasi Negara 

bidang minat Administrasi dan Manajemen Kepegawaian sebagai syarat yang 

harus dimiliki oleh para mahasiswa yang akan menempuh program studi 

administrasi dan Manajemen Kepegawaian. Mata kuliah ini akan membekali 

mahasiswa dengan Konsep Dasar sistem Informasi yang mencakup Pengertian 

Sistem dan sistem Informasi, demikian juga Tujuan dan Jenis-jenis sistem 

Informasi diuraikan dalam Modul 1. 

Pada Modul 2, membahas tentang Konsep Dasar Sistem Informasi 

Manajemen dan kaitannya dengan Sumber Daya Manusia serta Desain Sistem 

Informasi Manajemen atau SDM. Dengan mempelajari materi ini diharapkan 

dapat membantu penataan manajemen pegawai yang efektif, efisien, dan 

modern. Bila pada Modul 1 telah dijelaskan sebatas konsep dasar Sistem 

Informasi maka pada Modul 3 akan diuraikan tentang Konsep Dasar Sistem 

Informasi Kepegawaian secara lengkap termasuk Sejarah Perkembangan Sistem 

Informasi Kepegawaian khususnya yang berlaku di Republik Indonesia. Selain 

berbagai pengertian tentang Sistem Informasi dan sejarah perkembangannya 

pada Modul 4 dibahas tentang Manajemen Data dan Informasi Kepegawaian 

yang menjelaskan berbagai hal Formulir Data Pegawai yang diperlukan dalam 

pengelolaan Data Pegawai. Selain itu juga diuraikan mengenai Nomor Induk 

Pegawai Negeri Sipil karena di mana pun Pegawai Negeri Sipil berada pasti 

mengenal apa yang disebut Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil (NIP). 

Pada Modul 5 yang menjelaskan tentang pengertian sistem Tata Naskah dan 

Fungsi Kearsipan dan Tata Usaha Kepegawaian. Selain tentang pengelolaan 

Data maka dalam Modul 6 juga membahas tentang sistem Jaringan Informasi 

Kepegawaian yang menampilkan berbagai gambar dari perangkat komputer 

dengan berbagai sistem yang digunakan. Sistem Aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian yang melingkupi Aplikasi Pengadaan PNS. Aplikasi kenaikan 

pangkat, Aplikasi pensiun PNS dan Mutasi juga diuraikan pada Modul 7. 

dengan dibangunnya sistem informasi kepegawaian yang standar dan 

terintegrasi antara Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan unit pengelolaan 

kepegawaian instansi pusat maupun instansi daerah maka sistem Aplikasi 

Pelayanan Pegawai dapat mewujudkan Data PNS yang akurat. 
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Pada Modul 8 diuraikan bagaimana Penggunaan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi digunakan atau diimplementasikan dalam Sistem Informasi 

Kepegawaian. Buku Materi Pokok ini atau Modul 9 diakhiri dengan bahasan 

mengenai Konsep Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, dibahas juga 

tentang Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian dan Model 

Pengembangan dan Perkembangan Sistem Informasi Kepegawaian terkini yang 

sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa Program Administrasi dan 

Manajemen Kepegawaian. 

Agar dapat lebih mudah mempelajari materi ini bacalah dan simaklah 

dengan teliti setiap uraian yang terdapat dalam modul ini. Kerjakanlah setiap 

latihan dan tes formatif yang terdapat dalam modul ini sesuai dengan petunjuk 

yang diberikan, sebab latihan dan tes formatif tersebut akan membantu Anda 

dalam mempersiapkan pembahasan selanjutnya atau untuk menilai sendiri 

sampai sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi yang dibahas dalam 

modul ini. 

Dengan mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa akan memiliki 

pengetahuan tentang Sistem Informasi Kepegawaian, khususnya mahasiswa 

diharapkan dapat menjelaskan: 

1. Pengertian sistem dan Sistem Informasi; 

2. Jenis-jenis sistem Informasi; 

3. Konsep dasar sistem Informasi Manajemen; 

4. Penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam Manajemen SDM; 

5. Sistem Informasi Kepegawaian; 

6. Sejarah Perkembangan sistem Informasi Kepegawaian; 

7. Tentang Basis Data Kepegawaian; 

8. Sistem Tata Naskah; 

9. Sistem Jaringan Informasi Kepegawaian; 

10. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Online dan Offline; 

11. Implementasi sistem Informasi Kepegawaian; 

12. Konsep Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian. 

 

Untuk mencapai kompetensi yang disebutkan di atas dan agar lebih mudah 

mempelajari modul-modul tersebut bacalah dan simaklah dengan teliti setiap 

keterangan yang terdapat dalam modul ini. Kerjakanlah setiap latihan dan tes 

formatif yang terdapat dalam modul ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan, 

sebab latihan dan tes formatif tersebut akan membantu Anda dalam 
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mempersiapkan pembahasan selanjutnya atau untuk menilai sendiri sampai 

sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi yang dibahas dalam modul ini. 
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