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Kemajuan pembangunan di era yang makin 
mengglobal sekarang ini makin dicirikan 
dengan penerapan teknologi informasi dan 
telekomunikasi yang terus meluas, bahkan 
hingga menembus relung terdalam dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Saat ini hampir segenap ranah 
publ ik  te lah  makin  akrab  dengan 
pemanfaatan aplikasi teknologi informasi. 
Mula i  dar i  keg iatan  ber inte raks i , 
bersosial isasi  hingga bertransaksi , 
teknologi informasi terus dikedepankan 
dan difungsikan sebagai sarana utama 
d a l a m  m e n d u k u n g  p e n i n g k a t a n 
produktivitas dan daya saing.

Demikian pula, di ranah birokrasi, 
kebijakan e-government yang digelorakan 
Presiden RI Joko Widodo, terus diperluas 
pene rapannya  d i  s emua  keg iatan 
kedinasan. Saat ini hingga ke depan nanti, 
P e m e r i n t a h  b e r k e t e t a p a n  u n t u k 
menjadikan e-government tidak saja 
sebagai sarana pemberian layanan publik 
yang makin murah, makin cepat, dan makin 
baik, namun juga sebagai akses untuk 
memfasilitasi inovasi dan kreatifitas di 
kalangan aparatur.

Dalam mewujudkan upaya itu, sebagai 
Menteri Sekretaris Negara, sejak dua tahun 
terakhir, telah menetapkan digitalisasi 

sebagai satu pilar utama reformasi birokrasi 
internal di Kementerian Sekretariat Negara. 

Melalui digitalisasi diharapkan 
Kementerian Sekretariat Negara 
dapat memberikan layanan 
teknis, administratif, dan 
analisis yang makin berbasiskan 
teknologi informasi kepada 
Presiden dan Wakil Presiden; 
dan melalui digitalisasi pula, 
Kementerian Sekretariat Negara 
berupaya untuk menjadikan 
teknologi informasi sebagai 
unsur yang makin dominan bagi 
penumbuhan mentalitas, 
lingkungan serta budaya kerja 
yang makin kreatif dan makin 
inovatif.

Pada buku ini, disajikan sejumlah inovasi 
yang dicetuskan pada ranah penerapan 
teknologi informasi berupa sejumlah 
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aplikasi elektronik untuk mendukung kegiatan kedinasan dan 
rutinitas di Kementerian Sekretariat Negara. Beberapa di antara 
aplikasi itu ada yang merupakan improvisasi dari yang telah 
beroperasi selama ini, namun ada pula yang merupakan langkah 
terobosan baru dan belum pernah ada sebelumnya. Beberapa di 
antaranya ada yang sebatas mendukung kegiatan tata kelola atau 
business process; namun ada pula di antaranya yang benar-benar 
mampu mengambil alih business process dan membentuk rantai 
nilai (value chain) baru yang lebih inovatif dan mampu 
meningkatkan kualitas pengelolaan birokrasi yang ada selama ini. 

Sejumlah aplikasi teknologi informasi yang dirangkum dalam buku 
ini dikemas dengan gaya bahasa informatif, yang semoga tidak saja 
dapat menuturkan tahapan kemajuan digital di Kementerian 
Sekretariat Negara seiring dengan refleksi antusiasme berinovasi di 
kalangan aparaturnya; namun juga mendorong dan menginspirasi 
para pembacanya untuk mencetuskan gagasan baru dalam 
memperluas penerapan teknologi informasi sebagai akses 
berinovasi, khususnya di ranah birokrasi.

Saya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah 
mendukung penerbitan buku ini. Saya berharap buku ini, dapat 
menjadi sumbangan kelembagaan Kementerian Sekretariat Negara 
dalam menyukseskan program nasional e-government yang digagas 
Presiden RI hingga kurun waktu beberapa tahun mendatang.

   Pratikno



Kemajuan pembangunan di era globalisasi 
sekarang ini makin dicirikan dengan 
penerapan teknologi informasi dan 
telekomunikasi yang terus meluas, bahkan 
hingga menembus relung terdalam dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. Saat ini hampir segenap ranah 
publ ik  te lah  makin  akrab  dengan 
pemanfaatan aplikasi teknologi informasi. 
Mula i  dar i  keg iatan  ber inte raks i , 
bersosial isasi  hingga bertransaksi , 
teknologi informasi terus dikedepankan 
dan difungsikan sebagai sarana utama 
d a l a m  m e n d u k u n g  p e n i n g k a t a n 
produktivitas dan daya saing.

Demikian pula, di ranah birokrasi, 
kebijakan e-government yang digelorakan 
Presiden RI Joko Widodo, terus diperluas 
pene rapannya  d i  s emua  keg iatan 
kedinasan. Saat ini hingga ke depan nanti, 
P e m e r i n t a h  b e r k e t e t a p a n  u n t u k 
menjadikan e-government tidak saja 
sebagai sarana pemberian layanan publik 
yang makin murah, makin cepat, dan makin 
baik, namun juga sebagai akses untuk 
memfasilitasi inovasi dan kreativitas di 
kalangan aparatur.

Kementerian Sekretariat Negara bertekad 
menjadi kementerian yang lebih progresif 
dan terus melakukan inovasi-inovasi 
sehingga dengan pasti membangun 
institusi menuju Smart Government atau 
institusi Pemerintah yang bekerja dengan 
cerdas. Hal ini bertujuan agar Kementerian 
Sekretariat Negara nantinya tidak hanya 
menjadi teladan bagi kementerian dan 
lembaga lain, tapi juga dapat disandingkan 
dengan birokrasi di negara lain. 

Kementerian Sekretariat 
Negara ingin mewujudkan 

kelembagaan  yang cerdas dan 
inovatif, yang tidak saja 

mampu mengelola tugas dan 
fungsinya secara lebih 
produktif; namun juga 
sanggup mencetuskan 

gagasan baru yang konstruktif 
sekaligus menyuburkan 

budaya kerja yang unggul dan 
berdaya saing.

v

Sekilas

Kemensetneg Menuju Smart Government Institution
Melalui Sistem Informasi



vi

Dalam mewujudkan upaya itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, sejak 
sekitar dua tahun terakhir, telah menetapkan digitalisasi sebagai satu pilar utama 
reformasi birokrasi internal di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Melalui 
digitalisasi, Kemensetneg berharap dapat memberikan layanan teknis, administratif, dan 
analisis yang makin berbasiskan teknologi informasi kepada Presiden dan Wakil Presiden. 

Melalui digitalisasi pula, Kemensetneg berupaya menjadikan teknologi informasi sebagai 
unsur yang makin dominan bagi penumbuhan mentalitas, lingkungan serta budaya kerja 
yang makin kreatif dan inovatif. Upaya terobosan Sistem Informasi tersebut, utamanya 
ditujukan untuk memperkokoh infrastruktur pembinaan kelembagaan; serta memobilisasi 
penguatan kapasitas pengetahuan institusional, guna makin mempercepat peningkatan 
kualitas kinerja Kemensetneg yang berwawasan keunggulan. 

Tentu saja, komitmen kuat pimpinan dan dukungan seluruh pegawai Kemensetneg akan 
menjadi kolaborasi ampuh untuk mewujudkan Kementerian Sekretariat Negara sebagai 
Smart Government Institution, yang tidak hanya menjadi sumber acuan dan teladan di 
Indonesia saja, namun juga dapat menjadi acuan di tingkat global. 
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Inovasi Sistem Informasi 

Sebagai Wujud 

“Negara Hadir Untuk Rakyat“

Indira Oktoviani, SKM., M.E. 
Kepala Sub Bidang Kependudukan & Keluarga Berencana, Asdep Pembangunan 
Sumber Daya Manusia, Deputi Pembangunan Manusia dan Pemerataan 
Pembangunan, Sekretariat Wakil Presiden.



Abstrak

Inovasi Sistem Informasi merupakan hal vital yang perlu 
dilakukan oleh organisasi/ institusi agar dapat bertahan di era 
perkembangan tehnologi informasi saat ini. Tidak hanya 
organisasi swasta yang perlu melakukan inovasi, namun 
institusi Pemerintah juga harus dapat berinovasi agar dapat 
bersaing, diterima serta mendapat kepercayaan dari 
masyarakat. Inovasi yang dilakukan oleh institusi 
Pemerintahan berguna untuk memperbaiki kinerja serta 
untuk menjalankan fungsi negara dalam  meningkatkan  
kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan publik. 
Oleh karena itu, inovasi yang dilakukan di institusi 
Pemerintahan  sebagai satu wujud riil negara hadir bagi 
rakyatnya. Negara kita telah memberikan payung hukum dan 
ruang lebar bagi Pengembangan Inovasi di institusi 
Pemerintahan,  khususnya melalui kompetisi inovasi yang 
telah dilakukan setiap tahun, yang mana peserta dari 
institusi-institusi Pemerintahan semakin meningkat tiap 
tahunnya. Hal tersebut tentunya berdampak bagi  
peningkatan pelayanan public yang bermanfaat  bagi  seluruh 
masyarakat Indonesia. Hasil karya inovasi dari institusi 
Pemerintahan tersebut patut kita apresiasi dan kita 
kembangkan karena meskipun teknologi sering bermanfaat 
bagi organisasi dan masyarakat, tetapi apabila sistem 
tersebut tidak digunakan karena rendahnya tingkat 
penerimaan pengguna akan menyebabkan kegagalan dalam 
sistem informasi.

Kata kunci: inovasi sistem informasi, pelayanan publik , kompetisi 
inovasi, fungsi  negara 
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eka baru atau inovasi dapat 

Rdiartikan sebagai proses dan/atau 
h a s i l  p e n g e m b a n g a n 

pemanfaatan/ mobilisasi pengetahuan, 
keterampilan dan pengalaman untuk 
menciptakan atau memperbaiki produk 
(barang dan/atau jasa), proses, dan/atau 
sistem yang baru, yang memberikan nilai 
yang berarti atau secara signifikan 
(Wikipedia, 2017). Sedangkan Sistem 
Informasi adalah kombinasi dari teknologi 
informasi dan aktivitas orang yang 
menggunakan teknologi untuk mendukung 
kegiatan teknis dan manajemen. Secara 
umum sistem informasi meliputi tiga 
komponen dasar yaitu proses bisnis 
organisasi (business process), manusia 
(peop le ) ,  dan teknolog i  informas i 
(information technology). Oleh karena itu, 
keberhasilan penerapan sistem informasi 
akan sangat ditentukan oleh korespondensi 
dimensi-dimensi pengukuran ketiga 
komponen tersebut (Richardus, 2001). 

Percepatan perkembangan teknologi 
informasi sedemikian tingginya sehingga 
untuk mempertahankan organisasi/ 
perusahaan dalam jangka waktu lama  
diperlukan tiga aset utama,  yang terdiri 
atas human asset, relationship asset, dan 
technology asset.  Hal tersebut tidak hanya 
dapat digunakan di perusahaan swasta tapi 
baik juga jika diterapkan di instansi 
Pemerintahan. 

1TIGA ASET TEKNOLOGI INFORMASI  

Inovasi Sistem Informasi dalam 
Pemerintahan dilakukan dengan 
maksud memperbaiki kinerja 
dan meningkatkan kualitas 
pelayanan publik agar 
masyarakat merasakan 
“kehadiran negara”. Kehadiran 
negara untuk rakyat terkait 
dengan fungsi negara, yaitu 
untuk menjaga keamanan dan 
ketertiban rakyat, memberikan 
kesejahteraan dan kemakmuran 
bagi rakyat, melindungi rakyat 
dari serangan negara lain, dan 
memberikan keadilan bagi 
seluruh rakyat. 

1 Para Peneliti  Amerika Serikat melakukan penelitian pada 
  50 perusahaan, tiga aset penting yang perlu diperhatikan
 jika perusahaan ingin tetap mempertahankan sistem
  informasinya (Ross, et..al, 1992).
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Dalam konteks Inovasi Sistem Informasi di 
Kementerian/Lembaga Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah serta BUMN, inovasi 
s istem informasi  digunakan untuk 
mencapai pemerintahan yang bersih, 
transparan, dan mampu menjawab tuntutan 
perubahan secara lebih efektif menuju 
transformasi pemerintahan dan reformasi 
birokrasi.

Hal tersebut sesuai dengan 
Instruksi Presiden RI Nomor 3 

Tahun 2003 tentang Kebijakan 
dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government 
dan pemanfaatan inovasi dalam 

teknologi informasi untuk 
mendukung kegiatan 

pemerintahan dalam rangka 
meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi penyampaian layanan 
guna mencapai kesejahteraan, 

kemakmuran, dan keadilan bagi 
seluruh rakyat.

D a h u l u  i n ova s i  s i s t e m  i n fo r m a s i 
berkembang cepat hanya pada sektor 
swasta, namun saat ini inovasi sistem 
informasi juga sangat pesat berkembang di 
sektor pemerintahan. Hal tersebut karena 
negara mendukung penuh berkembangnya 
inovasi sistem informasi, khususnya 
inovasi yang berorientasi pada peningkatan 
pelayanan publik. Untuk itu setiap 

tahunnya Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PANRB) 
mengagendakan kompet is i  inovasi 
pelayanan publik, yang dimulai dari tahun 
2014. Kegiatan tersebut dilaksanakan 
sebagai wujud dari program One Agency, 
One  Innovat i on  yang  mewaj ibkan 
Kementerian/Lembaga Pemerintah dan 
Pemerintah Daerah dan BUMN untuk 
menciptakan minimal satu inovasi setiap 
tahunnya. 

Peluang Inovasi yang diselenggarakan 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan 
Reformasi Birokrasi (PAN-RB) disambut 
positif oleh Kementerian/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah. Hal tersebut tercermin 
dari peningkatan jumlah peserta inovasi per 
tahunnya. Tahun 2014 tercatat 515 inovasi, 
tahun 2015 menjadi 1.184 inovasi, dan tahun 
2016 sebanyak 2.476 inovasi sehingga dari 
t a h u n  2 0 14  s a mp a i  d e n ga n  2 0 1 6 
peningkatan selalu mencapai lebih dari 100. 
Data tahun 2017 mencatat 3.054 inovasi 
pelayanan publik yang terdaftar melalui 
apl ikas i  S is tem Informasi  Inovas i 
Pelayanan Publik (SiNovik) dan dari hasil 
seleksi administrasi terdapat 1.373 yang 
maju ke tahap berikutnya sampai terpilih 
dalam TOP 40.

Kompetisi inovasi tersebut dikelompokkan 
menjadi empat kategori inovasi. Pertama, 
kategori tata kelola pemerintahan yang 
meliputi salah satu atau lebih unsur 
partisipasi, akuntabilitas, transparansi, 
efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan 
pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan 
hukum, ketertiban sosial, dan kontrol 
terhadap korupsi dalam pelayanan publik; 
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Kedua, penggunaan teknologi informasi 
dan komunikasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik; ketiga, perbaikan 
kesejahteraan sosial dalam penyelesaian 
masalah-masalah sosial; dan keempat, 
pelayanan langsung kepada masyarakat 
yaitu pelayanan yang dilaksanakan melalui 
kontak langsung dengan dan bermanfaat 
secara langsung bagi masyarakat. Hal 
menarik yang menjadi penilaian TOP 40 
adalah nilai tambah bagi peserta inovasi 
jika pucuk pimpinan K/L hadir dalam 
presentasi karena menunjukkan komitmen 
dari pimpinan, serta mengindikasi adanya 
pemahaman dari pimpinan terhadap inovasi 
di instansinya. 

Dari TOP 40 ada salah satu inovasi yang 
rencananya akan didaftarkan dalam 
kompetisi tingkat internasional (Edge of 
Government Innovation Award 2018), 
diselenggarakan oleh Observatory of Public 
Sector Innovation dari OECD yaitu Inovasi 
dari Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan tentang Sistem Informasi 
Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH). 
Aplikasi SIPUHH sebagai inovasi yang 
bermanfaat dalam memangkas birokrasi, 
alat kendali yang mendorong dunia usaha 
kehutanan menjadi efisien, tertib, dan taat 
aturan.  SIPUHH digunakan untuk 
transaksi data-data produksi kayu bulat, 
peredaran, dan pengangkutan kayu. Hal 
tersebut sejalan dengan hasil rekomendasi 
dari studi kasus yang dilakukan Hajrah, 
Hariadi Kartodihardjo, dan Bramasto 
Nugroho, yang menyatakan bahwa 
P e n e r a p a n  S i s t e m  I n f o r m a s i 
Penatausahaan Hasil Hutan online cukup 
baik, namun harus diimbangi dengan 

kesiapan sumber daya dan kemampuan 
mendayagunakan sistem data spasial untuk 
memperoleh informasi potensi. Prestasi 
SIPUHH diakui oleh KPK yang menyatakan 
bahwa penerapan SIPUHH selama 1,5 tahun 
menurunkan ekonomi biaya tinggi dalam 
penatausahaan hasil hutan. Evaluasi yang 
dilakukan BPK juga menunjukkan bahwa 
SIPUHH menyediakan data dan informasi 
yang akurat dan terpercaya sehingga dapat 
diandalkan sebagai sistem pemantauan dan 
pengendalian penerimaan negara bukan 
pajak.

SIPUHH adalah salah satu 
inovasi Kementerian/Lembaga 
yang masuk dalam TOP 40, 
sedangkan inovasi dari 
Pemerintah Daerah yang masuk 
dalam TOP 40 antara lain E-
Village Budgeting (EVB), milik 
Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi. EVB merupakan 
inovasi penganggaran desa yang 
menyinergikan keuangan dan 
pembangunan di tingkat desa 
dengan kabupaten sehingga 
tercipta keselarasan dan 
menutup kemungkinan adanya 
intervensi program di tengah 
jalan. 
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Pengawasan juga dilakukan melalui sistem 
lengkap dengan titik koordinat dan gambar 
perkembangan proyek pembangunan, 
sehingga menutup celah adanya proyek 
ganda atau fiktif. EVB adalah salah satu 
contoh inovasi menuju transparansi 
p e n g a n g g a r a n  d a n  m o n i t o r i n g 
pembangunan di pelosok desa.
 
E-Village Budgeting (EVB) terdiri atas tiga 
bagian, yaitu perencanaan, tata kelola, dan 
evaluasi. Sistem ini memangkas mata rantai 
penyusunan anggaran secara manual di 
level desa. Melalui cara ini, pencairan 
anggaran juga mudah terpantau. EVB 
mendorong kesuksesan Pemerintah 
K a b u p a t e n  B a n y u w a n g i  d a l a m 
pelaksanaan program dana desa karena 
kesuksesan organisasi tergantung dari 
k o m p e t e n s i  m a n a j e m e n  d a l a m 
merencanakan dan mengendal ikan 
k e g i a t a n .  Ko mp e n e n  u t a m a  da r i 

2perencanaan adalah anggaran . EBV 
membantu stakeholders dan masyarakat 
dalam melihat fase proses manajemen 
pengendalian. Fase tersebut meliputi 
perencanaan strategik yang terdiri atas 
identifikasi, pengembangan, dan analisis 
usulan program baru. Kedua, penyusunan 
a n g ga r a n .  Ke t i ga ,  op e r a t i n g  a n d 
measurement yang meliputi pengendalian 
kinerja dan pengendalian anggaran. 
Keempat, accounting information yaitu 
merangkum, menganalisa, dan melaporkan 
kepada yang bertanggung jawab agar dapat 

mengetahui apa yang terjadi di dalam 
organisasi (Anthony, 2003).

SIPUHH dan EBV adalah contoh inovasi 
yang  kemanfaatannya  merangku l 
stakeholders dan masyarakat luas. Namun, 
adapula inovasi-inovasi yang dilakukan 
Kementerian/Lembaga yang bermanfaat 
khususnya bagi pegawai-pegawai di 
Kementerian/Lembaga sehingga berhasil 
meningkatkan kinerja dari pegawai. Salah 
satu inovasi tersebut adalah Sistem 
Informasi Penghasilan Pegawai (SIPP) dan 
Sistem Informasi Gaji Menteri (SIGMEN) 
yang merupakan inovasi  dari  Biro 
K e u a n g a n  K e m e n s e t n e g  y a n g 
dikembangkan bersama Biro Informasi dan 
Teknologi (Infotek), Kemensetneg.

SIPP mempermudah pegawai dalam 
mengetahui informasi apa saja mengenai 
penghasilan secara cepat, dimana saja, dan 
kapan saja. Inovasi tersebut diadopsi dan 
dikembangkan sehingga menghasilkan 
inovasi baru yaitu aplikasi SIGMEN. 
SIGMEN sebagai alat untuk menyampaikan 
informasi gaji Menteri yang semula 
dilakukan manual menjadi elektronik, 
dapat diakses oleh Menteri (user) atau 
pejabat setingkat Menteri. Aplikasi tersebut 
berada dalam jalur Virtual Private Network 
(VPN) mil ik  Kemensetneg dengan 
keamanan berlapis sehingga menjamin 
kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan 
data di dalamnya. 

2Menurut Hilton (2008, p.348) “A budget is a detailed plan, expressed in quantitative term, that specifies how resources will be 
acquired and used during specific period of time”. Menurut Mowen (2007, p.316) “Budget are financial plans for future; they 
identify objectives and the actions needed to achieved them”. Menurut Horngren, Datar & Foster (2006, p.171) “A budget is 
quantitative expression of a proposed plan of action by management for a specified period and an aid  to coordinating what 
needs to be done to implement that plan“ (Wahyu, 2009).
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Kementerian Sekretariat Negara juga 
membangun aplikasi-aplikasi lain berbasis 
teknologi informasi antara lain  SPDE 
(S i s tem Persuratan  dan  D ispos i s i 
Elektronik), SIARPUU (Sistem Informasi 
A n a l i s i s  R a n c a n g a n  P e r a t u r a n 
Perundangan-undangan), SIDRENJAD 
(Sistem Informasi Dukungan Perencanaan 
dan Penjadwalan Agenda Presiden), 
SDDKN (Sistem Dukungan Data Kebijakan 
Nasional), dan SIGAP (Sistem Informasi 
Grafis Analisis Penyerapan). Beberapa 
kegiatan dan program khususnya di bidang 
deregulasi dan debirokrasi, dan juga e-
goverment  d i lakukan Kementer ian 
Sekretariat Negara untuk menjadi smart 
governance institution, sebagai bentuk 
pengabdian pada bangsa dan negara.  

Beberapa contoh inovasi sistem informasi di 
atas merupakan karya yang harus kita 
apresiasi dan kita kembangkan karena  
teknologi umumnya memberikan manfaat 
bagi organisasi dan masyarakat. Namun, 
jika sistem tersebut tidak digunakan karena 
rendahnya tingkat penerimaan pengguna 
maka teknologi akan menyebabkan 
kegagalan dalam sistem informasi. Oleh 
karena itu, inovasi sistem informasi 
k h u s u s n y a  y a n g  a d a  d i 
Kementerian/Lembaga, Pemerintah 
Dae rah ,  dan  BUMN/BUMD dapat 
digunakan sebagai alat untuk menjalankan 
fungsi negara dalam memberikan keadilan, 
keamanan, serta kesejahteraan bagi rakyat.
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Abstrak

Pengaduan masyarakat kepada Presiden RI mendapatkan 
perhatian yang sangat besar dari Menteri Sekretaris Negara 
sebagai tulang punggung Presiden dalam menjalankan tugas 
kesehar iannya  sebaga i  kepala  negara  maupun 
pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan keseriusan 
Kementerian Sekretariat Negara melalui pembentukan 
Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat (Asdep Dumas) di 
bawah Kedeputian Bidang Hubungan Kelembagaan dan 
Kemasyarakatan. Besarnya harapan masyarakat agar 
permasalahan yang diadukan kepada Presiden mendapatkan 
jalan keluar penyelesaian menjadi tantangan tersendiri bagi 
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk 
menciptakan strategi inovasi yang kreatif, sinergis, 
demokratis, dan partisipatif. Strategi inovasi ini dilakukan 
dengan memodifikasi pendekatan penanganan pengaduan 
masyarakat terdahulu dan telah memunculkan kisah-kisah 
suksesnya.

Kata kunci: strategi inovasi, penanganan pengaduan masyarakat, 
kreatif, sinergis, demokratis, partisipatif.

 
1. Pendahuluan

arapan masyarakat kepada Presiden yang begitu besar 

Huntuk menyelesaikan berbagai permasalahan di tengah 
masyarakat, salah satunya ditunjukkan dengan 

meningkatnya jumlah surat pengaduan masyarakat kepada 
Presiden yang diterima Kementerian Sekretariat Negara. Sejak 
membentuk unit kerja yang menangani pengaduan masyarakat 
kepada Presiden pada bulan November 2005, unit kerja Asisten 
Deputi Pengaduan Masyarakat (Asdep Dumas, dahulu Biro 
Pengaduan Masyarakat) telah menerima pengaduan sebanyak 
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3. Pembahasan

Strategi inovasi pada sektor privat tentu 
tidak dapat diadopsi sepenuhnya pada 
s e k t o r  p u b l i k ,  t e r m a s u k  d a l a m 
penanganan pengaduan masyarakat. 
Bentuk inovasi penanganan pengaduan 
m a s y a r a k a t  p a d a  K e m e n s e t n e g 
ditunjukkan dengan mencetuskan model 
pendekatan publik berupa observasi 
langsung ke lapangan dengan bentuk 
kegiatan pemantauan, koordinasi, gelar 
pengaduan, dan penyerapan aspirasi 
publik. Pendekatan observasi langsung ke 
lapangan saat ini merupakan suatu 

inovasi inkremetal karena memodifikasi 
pendekatan penanganan pengaduan 
masyarakat, yang sebelumnya hanya 
be rkoord inas i  me lalu i  mekan isme 
k o r e s p o n d e n s i  m a u p u n  s e b a t a s 
menanyakan perkembangan penanganan 
oleh instansi terkait, menjadi lebih 
kreat i f ,  s inerg is ,  demokrat i s ,  dan 
partisipatif. 

Hal ini didasarkan fakta bahwa profil maupun 
karakteristik pengadu, substansi pengaduan, 
instansi yang menangani, serta model/cara 
penyelesaian suatu masalah tidaklah sama. 
Mengingat pengaduan masyarakat bersifat 
dinamis, maka penanganannyapun beragam 
dan terkait dengan berbagai dimensi antara 
lain sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, 
hukum, administrasi, historis, psikologis, dan 
sebagainya. Pendekatan dengan model 
komunikasi satu arah terhadap suatu masalah 
nyatanya tidaklah cukup. Tidak sedikit 
permasalahan/isu yang disampaikan 

mengandung sensitivitas dan membutuhkan 
penanganan yang cepat tanggap dan lebih 
komprehensif sehingga  inovasi-inovasi dan 
pendekatan kreatif dalam perumusan 
model/cara penyelesaian sangat dibutuhkan.

Upaya dalam memperoleh respon setiap 
pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 
kepada instansi terkait juga bukan suatu 

12

Gambar 1 Penyelenggaraan Kegiatan Gelar Pengaduan Masyarakat
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Gambar 2. Kegiatan Pemantauan Asdep Dumas
di Desa Loa Duri Ulu, Kab. Kutai Kartanegara
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berkas yang telah disampaikan pengadu 
kepada Kantor Pertanahan Kabupaten 
Tangerang ternyata hilang. Atas penjelasan 
tersebut,Kemensetneg meminta pihak-
p i h a k  t e r k a i t  u n t u k  s e g e r a 
menyelesaikannya. Akhirnya pada bulan 
Januari 2017 sertifikat berhasil diselesaikan  
dan diserahkan kepada pengadu. Atas hasil 
tersebut pengadu menyampaikan terima 
kasih kepada Bapak Presiden.

4.  Kesimpulan  dan Saran

Kemensetneg sejak awal membentuk unit 
penanganan pengaduan masyarakat selalu 
berupaya membantu masyarakat yang 
mengalami kesulitan dan mengadukannya 
kepada Presiden. Banyaknya dan tingkat 
kompleksitas pengaduan masyarakat yang 
disampaikan kepada Presiden terkadang 
menjadi kendala yang cukup menyulitkan 
Ke m e n s e t n e g  d a l a m  m e n a n g a n i 
penyelesaian pengaduan masyarakat. 
Besarnya harapan masyarakat agar 
permasalahan mereka dapat ditangani 
dengan baik, membutuhkan adanya strategi 
inovasi  yang lebih baik dari  yang 
sebelumnya telah ada, yakni menciptakan 
kreasi dengan berlandaskan prinsip-prinsip 
yang kreatif, sinergis, demokratis, dan 
partisipatif.

Inovasi inkremental yang dilakukan oleh 
Asdep Pengaduan Masyarakat menjadi 
s o l u s i  y a n g  c u k u p  b a i k  d a l a m 
mengoptimalkan penanganan pengaduan 
masyarakat. Inovasi ini memberikan 
manfaat, antara lain:
1. Menunjukkan komitmen Pemerintah 

dalam merespon pengaduan masyarakat;

2. Menunjukkan kehadiran negara dalam 
upaya menyelesaikan permasalahan 
y a n g  a d a  d a n  b e r k e m b a n g  d i 
masyarakat;

3. M e n d a p a t k a n  k e j e l a s a n  y a n g 
komprehensif tentang permasalahan 
yang disampaikan pengadu;

4. Memperoleh berbagai alternatif model 
penanganan pengaduan masyarakat;

5.  Menjalin hubungan kerja yang baik 
antar  instans i  sehingga te r jad i 
komunikas i  dan  s ine rg i  s e ca ra 
berkelanjutan; dan

6. Meningkatkan kepercayaan publik 
kepada Presiden.

Seiring dengan peningkatan kuantitas dan 
kompleksitas masalah, perlu diiringi 
dengan peningkatan kualitas penanganan 
pengaduan masyarakat melalui inovasi 
yang dilakukan oleh Kemensetneg.  Inovasi 
yang dilakukan saat ini tentunya masih 
memerlukan pengembangan lebih lanjut 
me la lu i  op t imal i s a s i  p enanganan 
pengaduan masyarakat sesuai dengan 
kemajuan zaman.
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Abstrak

Knowledge Management berperan penting dalam membantu 
meningkatkan efektivitas instansi pemerintah karena dapat 
mendorong pengetahuan yang sudah dimiliki untuk 
meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan, serta 
dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan dan 
benchmark ing  pe laksanaan reformas i  b i rokras i . 
Pengembangan knowledge management di Kementerian 
Sekretariat Negara diharapkan dapat mendukung suksesnya 
reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan. Tulisan ini 
merupakan uraian dari beberapa literatur terkait knowledge 
management yaitu teori mengenai knowledge (pengetahuan), 
knowledge management, maupun proses knowledge 
management, serta beberapa penerapan knowledge 
management yang telah di lakukan di l ingkungan 
Kemensetneg.

Kata kunci : knowledge management, sistem manajemen 
pengetahuan, Kementerian Sekretariat Negara, Kemensetneg

 
eiring dengan bergulirnya reformasi birokrasi di 

Spemerintahan, maka reformasi birokrasi di lingkungan 
Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menjadi 

sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Sebagai lembaga 
yang paling dekat dengan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil 
Presiden dalam menjalankan kekuasaan negara dan 
pemerintahan, sasaran utama reformasi birokrasi di Kemensetneg 
meliputi (1) terwujudnya struktur Kemensetneg yang ramping 
dan responsif terhadap perubahan; (2) terwujudnya mekanisme, 
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prosedur, hubungan, dan tata kerja serta 
standarisasi pelayanan efektif, efisien, dan 
transparan; (3) terwujudnya sumber daya 
manusia yang profesional, memiliki 
kompetensi, integritas, dan produktivitas 
yang tinggi; dan (4) meningkatnya mutu 
layanan kepada Presiden dan Wakil 
Presiden serta mendukung layanan kepada 
masyarakat luas melalui transformasi 
budaya kerja berbasis teknologi komunikasi 
dan  informas i  (Rencana  St rateg is 
Kemensetneg 2015–2019).

Reformasi birokrasi di 
lingkungan Kemensetneg 

merupakan proses menata ulang, 
mengubah, memperbaiki, dan 
menyempurnakan organisasi 

Kemensetneg agar menjadi lebih 
baik, yang meliputi aspek 

kelembagaan, ketatalaksanaan, 
sumber daya manusia, dan 

sistem informasi manajemen 
(Rencana Strategis Kemensetneg 

2015-2019).

Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan 
RB) telah menetapkan Peraturan Menteri 
PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2011 tentang 
P e d o m a n  P e l a k s a n a a n  P r o g r a m 
Manajemen Pengetahuan (Knowledge 
Management), yang salah satu tujuannya 
a d a l a h  u n t u k  m e n d o r o n g 
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerah berpart is ipas i  akt i f  dalam 
k n o w l e d g e  s h a r i n g  y a n g  d a p a t 

dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan 
dan benchmarking pelaksanaan reformasi 
birokrasi.

Salah satu cara untuk mewujudkan 
organisasi yang efektif dan efisien, adalah 
d e n ga n  m e m a n fa at k a n  k e k aya a n 
pengetahuan yang dimilikinya. Manajemen 
pengetahuan atau knowledge management 
berperan penting dalam membantu 
meningkatkan efektivitas organisasi 
karena dapat mendorong pengetahuan yang 
sudah dimiliki untuk meningkatkan 
kualitas proses pengambilan keputusan 
(Permenpan dan RB Nomor 14/2011). 
Dengan adanya knowledge management, 
organisasi dapat belajar melaksanakan 
aktivitas yang semakin baik karena 
seberapa baik dan efektif sebuah organisasi 
tercermin dalam aktivitas-aktivitas yang 
menjadi tanggung jawabnya (Permenpan 
dan RB Nomor 14/2011).

Dengan demikian, salah satu upaya yang 
dapat dilakukan untuk mendukung 
pelaksanaan reformasi birokrasi di 
Kemensetneg adalah melaksanakan 
program knowledge management yang 
m e m b a n t u  t e r b e n t u k n ya  b u daya 
pembelajaran organisasi.

Tu l i s an in i  mengu la s  manaj emen 
pengelolaan pengetahuan (knowledge 
management) di Kemensetneg selama 
beberapa tahun terakhir, yang utamanya 
ditujukan untuk mendukung suksesnya 
reformasi birokrasi. Ulasan yang disajikan 
dilengkapi dengan uraian dari beberapa 
literatur terkait yaitu teori mengenai 
knowledge (pengetahuan), knowledge 
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management, maupun proses knowledge 
management, serta beberapa penerapan 
knowledge management  yang telah 
dilakukan di lingkungan Kemensetneg.

Definisi Knowledge dan Knowledge 
Management

Knowledge merupakan suatu pemahaman 
yang didapatkan melalui pengalaman atau 
pembelajaran,  sebagai  pemahaman 
mengenai bagaimana melakukan sesuatu 
sehingga seseorang dapat melakukan suatu 
tugas (Awad & Ghaziri, 2004). Knowledge 
juga didefinisikan sebagai suatu kombinasi 
dari pengalaman yang terbingkai, nilai, 
informasi yang kontekstual, dan pandangan 
ahli yang menjadi dasar/sebuah kerangka 
untuk mengevaluasi serta menghasilkan 
pengalaman dan informasi baru (Davenport 
& Prusak, 1998).

Fe r n a n d e z  da n  S ab h e r w al  ( 2 0 1 0 ) 
mengklasifikasikan knowledge berdasarkan 
sifat alamiahnya, menjadi tiga kategori, 
yaitu:

a. Procedural atau declarative knowledge
Procedu ra l  know ledge  me rupakan 
pengetahuan mengenai langkah-langkah 
dalam menyelesaikan suatu tugas (know-
how), sedangkan declarative knowledge 
adalah pengetahuan yang menggambarkan 
proposition, korelasi yang telah diduga, 
ataupun formula dari konsep yang 
berhubungan (know-what).

b. Tacit atau explicit knowledge
Explicit knowledge adalah pengetahuan 
yang sudah terdokumentasikan dalam 

bentuk tulisan, gambar, berupa manual 
atau petunjuk, yang mudah untuk 
disebarluaskan. Tacit knowledge adalah 
pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang 
yang didapatkan dari pengalaman ataupun 
aktivitas yang pernah dilakukan, berupa 
intuisi atau wawasan yang dimiliki 
individu sehingga sulit disebarluaskan.

c. General atau specific knowledge

General knowledge adalah pengetahuan 
yang dimiliki oleh banyak orang dan mudah 
ditransfer  antar  individu.  Specif ic 
knowledge merupakan pengetahuan yang 
dimiliki oleh sedikit orang dan mahal untuk 
ditransfer.

Knowledge tersebar dalam lokasi/tempat 
yang berbeda. Fernandez dan Sabherwal 
( 2 0 1 0 )  m e n g e l o m p o k k a n  l o k a s i 
penyimpanan knowledge ke dalam tiga 
bagian, yaitu:

a. People (manusia), yaitu knowledge 
yang tersimpan dalam diri manusia, 
sebagai individu maupun sebagai 
sebuah kelompok.

b. Artifacts (artifak). Knowledge yang 
tersimpan dalam artifak dibedakan 
menjadi tiga, yaitu knowledge yang 
tersimpan dalam practices, didapatkan 
dari pengalaman/praktik, rutinitas 
organisasi ataupun pola interaksi, 
knowledge yang tersimpan dalam 
teknologi dan sistem terkomputerisasi 
yang menyimpan data dan informasi, 
serta knowledge yang tersimpan 
dalam media (repository) seperti 
dokumen, buku, baik dalam  bentuk 
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     elektronik ataupun nonelektronik.
c. Organizational Entities (entitas 

o rgan i sa s i ) .  Knowledge  yang 
tersimpan dalam entitas organisasi 
dibedakan menjadi tiga level, yaitu 
knowledge yang dimiliki oleh orang-
orang yang terkumpul dalam sebuah 
unit organisasi (organizational unit), 
knowledge yang tersimpan dalam 
nilai, norma, praktik, dan kultur pada 
organisasi  (organizat ion) ,  dan 
knowledge yang terbentuk karena 
adanya hubungan antar organisasi, 
dengan  konsumen atau supplier-nya 
(interorganizational relationships).

Adapun definisi Knowledge Management 
(KM), menurut Fernandez dan Sabherwal 
(2010) ,  adalah sejumlah akt ivi tas 
menemukan, menangkap, membagi, dan 
m e n e r a p k a n  k n o w l e d g e  u n t u k 
meningkatkan dampak knowledge dalam 
mencapai tujuan organisasi dengan cara 
yang efektif. Menurut Awad dan Ghizari 
(2004), KM merupakan model bisnis yang 
memiliki kerangka kerja berdasarkan 
pengetahuan yang dimiliki organisasi. 
Menurut Dalkir (2005), kebanyakan 
p r a k t i s i  d a n  p a r a  p r o f e s i o n a l 
menyimpulkan bahwa KM membuat 
pengetahuan yang dimiliki organisasi, baik 
tacit maupun explicit, menjadi nilai tambah 
bagi organisasi dan setiap organisasi harus 
mendefinisikan KM sesuai dengan tujuan 
organisasi.

Infrastruktur KM merupakan pondasi dasar 
untuk KM. Dalam konteks organisasi, 
Infrastruktur mencakup lima komponen, 
yai tu budaya organisas i ,  s t ruktur 

organisasi,  infrastruktur teknologi 
informasi, pengetahuan umum, dan 
l ingkungan  f i s ik  (Fe rnandez  dan 
Sabherwal, 2010). 

a. Budaya Organisasi

Fe rnandez  dan  Sabhe rwal  ( 20 10 ) 
menyatakan bahwa budaya organisasi 
mencerminkan norma dan keyakinan yang 
ada di organisasi yang menjadi panduan 
anggotanya. Disebutkan pula bahwa 
budaya tersebut memungkinkan KM dapat 
dilaksanakan dalam organisasi.

Menurut Ivancevich dan 
Matteson (2002), budaya 
merupakan bagian dari 
kehidupan organisasi yang 
mempengaruhi perilaku, sikap, 
dan efektivitas pegawai. Selain 
itu, Cameron dan Quinn (2006) 
menyatakan bahwa budaya 
organisasi menjadi bagian dari 
area yang menjadi panduan bagi 
para manajer untuk 
meningkatkan efektivitas 
organisasi. 

Cameron dan Quinn (2006) mengusulkan 
sebuah instrumen untuk melakukan 
penaksiran terhadap budaya yang ada pada 
suatu organisasi, yang disebut sebagai 
Organisasi Culture Assesment Instrument 
(OCAI). Instrumen ini merupakan sebuah 
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kuesioner yang terdiri atas enam bagian 
yang merupakan dimensi kunci dari budaya 
organisasi. Tiap bagian terdiri atas empat 
alternatif. Responden diminta untuk 
memberikan nilai pada tiap alternatif, yang 
terdiri atas dua kolom, yaitu (1) “nilai untuk 
kondisi saat ini”, untuk merespon keadaan 
organisasi saat ini, dan (2) “nilai untuk 
kondisi yang diinginkan”, untuk merespon 
kondisi organisasi agar sukses dalam 
jangka waktu lima tahun ke depan. Setiap 
alternatif dalam masing-masing bagian 
mewakili empat tipe budaya organisasi, 
yaitu clan  (budaya kekeluargaan), 
adhocracy (budaya inovasi produk dan 
teknologi), hierarchy (budaya yang serba 
terstruktur dan stabilitas operasional), dan 
market (budaya yang lebih berorientasi 
kepada pasar dan permintaan/kepuasan 
pelanggan).

b. Infrastruktur Teknologi Informasi

Kondisi infrastruktur Teknologi Informasi 
(TI) yang sudah dikembangkan untuk 
mendukung kebutuhan sistem informasi 
organisasi, dapat memfasilitasi KM 
( Fe r n a n d e z  &  S a b h e r w a l ,  2 0 1 0 ) . 
Infrastruktur TI terdiri atas seluruh 
spektrum sistem informasi, termasuk 
sistem pemrosesan transaksi dan sistem 
informasi manajemen. Salah satu cara 
untuk melihat kondisi infrastruktur TI 
adalah dengan mempert imbangkan 
kemampuan organisasi dalam menyediakan 
aspek sebagai berikut:

1. Reach, berkaitan dengan akses dan 
koneksi serta efisiensi akses tersebut.

2. Depth, berfokus pada detil dan jumlah 

informasi yang secara efektif dapat 
dikomunikasikan melalui sebuah 
media.

3 .  R i ch n e s s ,  k e m a mp u a n  u nt u k 
menyediakan beberapa isyarat 
(misalnya, bahasa tubuh, ekspresi 
wajah, nada suara) secara simultan, 
memberikan umpan balik yang cepat, 
membuat personalisasi pesan, dan 
menggunakan bahasa yang alami 
dalam penyampaiannya.

4.  Aggregation, kemampuan menyimpan 
dan memproses informasi.

Menurut Tiwana (2002), peran teknologi 
yang penting dalam KM adalah memperluas 
jangkauan dan meningkatkan kecepatan 
dalam transfer pengetahuan. Ada tiga peran 
kunc i  t ekno log i  dalam KM,  ya i tu 
memfasilitasi komunikasi, menyediakan 
i n f r a s t r u k t u r  u n t u k  m e n y i m p a n 
pengetahuan yang terkodifikasi dan 
tersampaikan, serta memetakan sebaran bit 
dan potongan dari pengetahuan tacit dan 
pengetahuan eksplisit untuk membangun 
dan mempertahankan ketergantungan 
antara pengetahuan. Tiwana (2002) 
mengusulkan tujuh layer arsitektur 
Knowledge Management System, yaitu 
Interface Layer, Access and Authentication 
Layer, Collaborative Intelligence and 
Filtering Layer, Application Layer, Transport 
Layer, Middleware and Legacy Integration 
Layer, dan Repositories.
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pengetahuan di luar organisasi (Fernandez 
dan Sabherwal, 2010).

e. Lingkungan Fisik

Fe r n a n d e z  da n  S ab h e r w al  ( 2 0 1 0 ) 
menyatakan bahwa aspek kunci dari 
lingkungan fisik meliputi (1) desain 
bangunan (dan  pemisahan antara 
bangunan tersebut); (2) lokasi, ukuran, dan 
jenis kantor; maupun (3) jenis, jumlah, dan 
sifat ruang pertemuan. Lingkungan fisik 
dapat mendorong KM dengan memberikan 
kesempatan bagi individu yang ada pada 
organisasi untuk bertemu dan berbagi ide.

Proses Knowledge Management

Knowledge management (KM) merupakan 
serangkaian aktivitas yang meliputi 
discovery, capture, sharing, dan application, 
untuk meningkatkan dampak knowledge 
management dalam mencapai tujuan 
organisasi (Fernandez dan Sabherwal, 
2010). Dengan demikian, proses KM 
mencakup empat hal, yaitu:

1 .  K n o w l e d g e  D i s c o v e r y ,  y a i t u 
pengembangan tacit knowledge atau 
explicit knowledge yang baru dari data 
dan informasi ataupun sintesis dari 
knowledge sebelumnya. Proses ini 
mencakup subproses combination 
(suatu explicit knowledge disentisis 
menjadi explicit knowledge yang 
b a r u / l e b i h  k o m p l e k s )  d a n 
socialization (sintesis tacit knowledge 
di antara individu).

2. Knowledge Capture, yaitu proses 
mendapatkan explicit atau tacit 

knowledge  yang terdapat pada 
individu, artifak, ataupun entitas 
organisasi. Proses ini mencakup 
s u b p r o s e s  e x t e r n a l i z a t i o n 
(mengonversi tacit knowledge ke 
dalam bentuk explicit, seperti tulisan, 
konsep ,  dan  sebaga inya)  dan 
internalization (mengonversi explicit 
knowledge menjadi tacit knowledge).

3. Knowledge Sharing, yaitu proses 
mengomunikasikan knowledge 
kepada individu lainnya. Ada tiga 
klarifikasi yang penting terkait 
knowledge sharing, yaitu: 1) transfer 
knowledge dilakukan secara efektif; 
2)  pener ima knowledge  dapat 
mengambil tindakan atas knowledge 
yang dibagikan; 3) knowledge sharing 
dapat berlangsung diantara individu, 
grup, departemen, maupun organisasi 
yang berbeda. Proses ini mencakup 
subproses socialization (sintesis tacit 
knowledge diantara individu) dan 
exchange (mengkomunikasikan atau 
mentransfer explicit knowledge 
d i anta ra  ind iv idu ,  g rup ,  dan 
organisasi). 

4.  Knowledge Application, yaitu utilisasi 
knowledge agar dapat berkontribusi 
kepada kinerja organisasi dalam 
proses pengambilan keputusan 
maupun pelaksanaan tugasnya. 
Proses ini mencakup subproses 
direction (menginstruksikan hal-hal 
terkait knowledge yang dimiliki 
kepada individu lainnya) dan routines 
(utilisasi knowledge yang terdapat 
pada prosedur, peraturan, dan norma 
yang mengatur tindakan).
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Awad dan Ghaziri (2004) 
mengungkapkan bahwa terdapat 

empat proses siklus knowledge 
management, disebut sebagai 
knowledge life cycle (KM Life 

Cycle), yaitu capturing, 
organizing, refining, dan transfer. 

C a p t u r i n g  m e r u p a k a n  p r o s e s 
menangkap/mengambil pengetahuan yang 
berasal dari berbagai sumber yang tersedia. 
Pada tahap ini, hal penting yang perlu 
dilakukan adalah memunculkan dan 
mewakili pengetahuan ke dalam bentuk 
yang dapat tersedia bagi semua pengguna. 
Organizing merupakan proses dalam 
mengelola pengetahuan yang ditangkap 
untuk digunakan dalam menghasilkan 
pengetahuan lain yang bermanfaat. 
Ref in ing  merupakan proses  dalam 
menyaring sebuah explicit knowledge yang 
tersimpan dalam basis data menjadi tacit 
knowledge. Transfer, merupakan proses 
menyebarkan pengetahuan agar tersedia 
bagi individu, grup dan entitas organisasi 
(Awad dan Ghaziri, 2004).

P e n e r a p a n  K M  d i  L i n g k u n g a n 
Kemensetneg

Berikut adalah gambaran mengenai 
penerapan KM yang ada di lingkungan 
Kemensetneg yang mencakup tiga hal, 
yaitu manusia/budaya, proses kerja, dan 
sistem informasi yang dimanfaatkan dalam 
berbagi pengetahuan.

a. Manusia/budaya

Dalam berkomunikasi untuk melakukan 
pekerjaan, pimpinan di tiap unit kerja 
menyelenggarakan rapat untuk membahas 
permasalahan yang dihadapi maupun hal-
hal lain yang terkait. Selain itu, pegawai 
didorong untuk mempresentasikan hasil 
pelatihan/seminar/sosialisasi yang diikuti 
sehingga pengetahuan yang didapat dari 
pelatihan/seminar/sosialisasi tersebut 
dapat diketahui pula oleh pegawai lainnya. 

b. Proses Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 
terdapat standar pelayanan dan prosedur 
kerja yang ditetapkan di lingkungan 
Kemensetneg sebagai acuan dalam 
melakukan pekerjaan. Seluruh Standar 
Pelayanan di lingkungan Kementerian 
Sekretariat Negara ditetapkan melalui 
Permensesneg Nomor 23 tahun 2011 dan 
Standard Operating Procedure (SOP) 
ditetapkan melalui Permensesneg Nomor 15 
Tahun 2012.

Gambar 2. Proses Knowledege Management
(Fernandez& Sabherwal, 2010)
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c. Sistem Informasi

Terdapat beberapa sistem informasi/ 
aplikasi yang digunakan untuk mendukung 
pelaksanaan tugas sehari-hari yang 
dimanfaatkan dalam berbagi pengetahuan. 
Sistem informasi tersebut diantaranya 
adalah:

1 .  S i s t em Pe r su ratan dan D i spos i s i  
E l ek t r on ik

Aplikasi Sistem Persuratan dan Disposisi 
Elektronik (SPDE) yang digunakan 
merupakan aplikasi berbasis web yang 
dapat diakses di jaringan lokal maupun 
lewat VPN. SPDE dirancang dan dibangun 
untuk meningkatkan komunikasi antar 
pejabat dalam bentuk disposisi dan memo 
s e r t a  u n t u k  m e n d u k u n g  p r o s e s 
penyelesaian dokumen persuratan yang 
biasanya disebut letter-memo drafting.

2.  Aplikasi email

Aplikasi email yang digunakan merupakan 
aplikasi korespondensi berbasis web yang 
dapat diakses di jaringan lokal dan internet. 

3.  Aplikasi Intranet

Aplikasi intranet merupakan aplikasi 
berbasis web yang dapat diakses di jaringan 
lokal sebagai sarana pertukaran informasi 
maupun forum komunikasi di antara 
p e j a b a t / p e g a w a i  d i  l i n g k u n g a n 
Kemensetneg.

4.  Aplikasi perpustakaan online

Aplikasi perpustakaan online merupakan 
aplikasi berbasis web di jaringan lokal 
untuk memudahkan pegawai mencari 
referensi berupa buku, jurnal, dan majalah.

5.  Aplikasi File Sharing

Aplikasi file sharing merupakan aplikasi 
penyimpanan terpusat untuk memudahkan 
p e j a b a t / p e g a w a i  d i  l i n g k u n g a n 
Kemensetneg dalam berbagi file yang sama.

Penutup

K n o w l e d ge M a n a ge m e n t  b e r p e r a n 
p e n t i n g  d a l a m  m e m b a n t u 
meningkatkan efektivitas organisasi 
karena dapat mendorong pengetahuan 
y a n g  s u d a h  d i m i l i k i  u n t u k 
m e n i n g k a t k a n  k u a l i t a s  p r o s e s 
pengambilan keputusan. Kementerian 
Sekretariat Negara merupakan instansi 
yang paling dekat dengan pelaksanaan 
tugas Presiden dan Wakil Presiden 
dalam menjalankan kekuasaan negara 
dan pemerintahan. Dengan demikian, 
pengetahuan merupakan hal penting 
dalam proses analisis data sebagai 
masukan kepada Presiden dan Wakil 
Presiden. Aplikasi/sistem yang sudah 
ada saat ini, yaitu email, perpustakaan 
online, Sistem Persuratan dan Disposisi 
Elektronik, serta file sharing merupakan 
bag ian da r i pene rapan knowledge 
management yang telah diterapkan di 
lingkungan Kemensetneg. 
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Abstrak

E-Government merupakan salah satu pilar yang perlu diterapkan dengan 
tujuan mempercepat terbentuknya suatu pelaksanaan pemerintahan 
yang baik, efisien, dan efektif. Guna menunjang penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan 
publik yang efektif dan efisien, pemerintah telah mengeluarkan satu 
kebijakan tentang e-government yaitu Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun  2003. Indonesia mendapat peringkat ke-116 E-
Government Development Index (EGDI) (survei PBB tahun 2016). 
Kementerian Setneg sendiri berada pada peringkat ke-13 indeks e-
government Indonesia tingkat kementerian Tahun 2014 (Kementerian 
Kominfo). Saat ini Kementerian Setneg sedang membangun institusi 
menuju Smart Government dengan melakukan inovasi dalam 
pengembangan e-government yaitu: membangun aplikasi-aplikasi 
berbasis Teknologi Informasi, antara lain: SPDE, SIGAP, SIM SDM, SIPUU, 
SIPP, SIMARSIP, Sbox, dll yang dapat dilihat pada single.setneg.go.id atau 
dapat meng-install edge client  di smartphone/gadget. Untuk itu 
Kementerian Setneg perlu didukung oleh SDM yang mumpuni, yang dapat 
bekerja lebih efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan 
perubahan. Salah satu aspek SDM Aparatur yang perlu dipersiapkan 
adalah pengembangan SDM berbasis continuous learning. 
Pengembangan SDM aparatur merupakan usaha yang terencana dan 
berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dalam meningkatkan 
kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program pelatihan 
dan pengembangan, serta penilaian kinerja.  Penilaian kinerja  360-
degree feedback sebagai alat Training Need Analysis (TNA) yang 
digunakan sebagai acuan untuk pengembangan SDM aparaturnya 
melalui pendidikan dan pelatihan serta promosi. Pengembangan SDM 
aparatur harus terus disempurnakan secara berkelanjutan dengan 
menggunakan metode dan teknologi yang tepat dan tentunya mendukung 
pemanfaatan e-government, serta bermanfaat untuk meningkatkan 
kinerja layanan publik.

Kata kunci: E-Government, Kinerja Pelayanan Publik, Pengembangan 
SDM
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 A.  Latar Belakang

e c e n d e r u n g a n  p e m a k a i a n 

Kteknologi digital dalam organisasi 
publik saat ini tidak dapat dihindari 

lagi. Konsep digital electronic government 
(e-government) harus dipersiapkan secara 
matang agar dapat menghindari terjadinya 
kegagalan dan penurunan kinerja layanan. 
Penggunaan teknologi internet diharapkan 
dapat menjadi wahana untuk mempercepat 
pertukaran informasi, menyediakan sarana 
layanan dan kegiatan transaksi dengan 
warga masyarakat (G2C), pelaku bisnis 
(G2B), dan tentunya dengan pihak 
pemerintah sendiri (G2G). Dalam hal ini, 
konsep transformasi adalah hal utama yang 
harus diterapkan bukan sekedar pemakaian 
teknologinya saja, melainkan pemanfaatan 
teknologi yang dapat mendukung sistem 
pembuatan kebijakan dan pelayanan publik 
ke arah yang lebih baik.  E-Government  for 
Good Governance merupakan salah satu 
pilar yang perlu diterapkan dengan tujuan 
mempercepat  t e rbentuknya  suatu 
pelaksanaan pemerintahan yang baik, 
efisien, dan efektif.

Pemanfaatan menurut KBBI (1994:626), 
yaitu proses, cara perbuatan. Hal ini sejalan 
dengan teori penggunaan yaitu proses, 
p e r b u a t a n ,  p e m a k a i a n ,  c a r a 
mempergunakan sesuatu. Selain itu 
menurut Echols dan Shadily (1996:34), 
aplikasi juga dapat diartikan sebagai 
penggunaan, penerapan, pelaksanaan atau 
implementasi. 

Sedangkan e-government menurut World 
Bank (2015), E-government refers to 

government agencies’ use of information 
technologies (such as Wide Area Networks, 
the Internet, and mobile computing) that 
have the ability to transform relations with 
citizens, businesses, and other arms of 
government.

Dipertegas oleh UN e-Government Survey 
2014, E-government can be referred to as the 
use and appl icat ion of  information 
technologies in public administration to 
stream�line and integrate work flows and 
processes, to effectively manage data and 
information, enhance public service delivery, 
as well as expand communication channels 
for engagement and empowerment of people. 

Juga oleh UN E-Government Survey 2008, E-
government is the continuous innovation in 
the delivery of services, public participation 
and governance through the transformation 
of external and internal relationships by the 
use of information technology, especially the 
Internet.

Menurut Jeong (2007), e-government  
terdiri atas hubungan digital antara 
pemer intah ke  masyarakat  (G2C) , 
pemerintah ke pelaku bisnis (G2B), 
pemerintah ke karyawan (G2E), dan antar 
lembaga pemerintahan (G2G).

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa pemanfaatan e-government dapat 
dikatakan sebagai pelaksanaan yang 
mempunyai fungsi  mendasar yaitu 
berkaitan dengan kemampuan SDM 
Aparatur untuk memanfaatkan suatu 
kebijakan dalam hal ini kebijakan dan 
strategi pengembangan e-government 
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dalam upaya mencapai kinerja pelayanan 
publik.

Guna menunjang penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik (good governance) 
dan meningkatkan layanan publik yang 
efektif dan efisien, pemerintah telah 
mengeluarkan satu kebijakan tentang e-
government yaitu Instruksi Presiden 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 
tentang Kebijakan Strategis Nasional 
Pengembangan E-Government.

Indonesia mendapat peringkat ke-116                     
E-Government Development Index (EGDI), 
berdasarkan survei PBB tahun 2016.  
Pengembangan E-Government di Indonesia 
masih jauh berada di bawah negara-negara 
di  Asia Tenggara sepert i  Malaysia 
(peringkat ke-60), dan Filipina (peringkat 
ke-71).  Hal ini diukur dari nilai Online 
Service Index (OSI), Telecommunication 
Infrastructure Index (TII), dan Human 
Capital Index (HCI). Nilai OSI, dan TII 
Indonesia juga masih berada di bawah rata-
rata di regional Asia Tenggara, yaitu 0,3623 
OSI dan 0,3016 TII, sedangkan rata-rata OSI 
di kawasan Asia Tenggara adalah 0,459 dan 
0,306 TII. HCI Indonesia sudah mampu 
melebihi nilai rata-rata regional Asia 
Tenggara (0,6233) yaitu pada angka 0,6796. 
Ini tentunya menjadi suatu tantangan bagi 
Indonesia untuk meningkatkan peringkat 
EGDI di tahun yang akan datang dan untuk 
memastikan bahwa lembaga-lembaga 
publik apakah sudah lebih inklusif, efektif, 
akuntabel dan transparan. 

Kementerian Sekretariat Negara sendiri 
berada pada peringkat ke-13 indeks e-

government Indonesia tingkat kementerian 
Tahun 2014, menurut Direktorat e-
government  Kementer ian Kominfo. 
Pernyataan ini dapat dilihat dari tabel-tabel 
berikut ini:

Sumber: UN E-government Survey 2016.

Tabel 1. Index perkembangan e-Government.
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Sumber: Infografis Pemeringkatan e- Government Indonesia, 

Kemkominfo

Tabel 2. Daftar Peringkat Index E-Government  Indonesia 
Tingkat Kementerian 2012-2014

Pemanfaatan teknologi informasi (e-
government) ini, suatu lembaga diharapkan 
d a p a t  m e l a k s a n a k a n  k e g i a t a n 
administrasinya dengan lebih efisien, 
mudah, dan cepat, termasuk bagi kegiatan 
pemerintahan sebagai fasilitator utama 
untuk memperlancar dan mendukung 
kegiatan swasta dan masyarakat umum.

Model pentahapan e-government yang 
diterapkan di Inggris menurut Indrajit 
(2006:21), yaitu :

a. Publish, yaitu sebuah komunikasi satu 
arah. Pemerintah mempublikasikan 
berbagai data dan informasi, dan dapat 
d i a k s e s  s e c a r a  l a n g s u n g  o l e h 
masyarakat melalui internet.

b. Interact, yaitu komunikasi dua arah 
antara pemerintah dengan pihak yang 
berkepentingan dalam bentuk portal 
dengan fasilitas searching, dan kanal 
untuk dapat berdiskusi secara langsung. 

c. Transaction, terjadi sebuah transaksi  
yang berhubungan dengan perpindahan 
uang dari satu pihak ke pihak yang lain. 

Jika melihat pemanfaatan e-government di 
Kementerian Sekretaria Negara sudah 
sampai pada tahapan interact atau pada 
tahapan pemerintah ke karyawan (G2E) 
dan pemerintah ke masyarakat (G2C), maka  
pemanfaatan e-government tentunya dapat 
meningkatkan kinerja pelayanan secara 
efisien, efektif, dan akuntabel. 



Beberapa manfaat penerapan e-government 
menurut OECD dalam CIMSA (2012), yaitu:
a.  E-government improves efficiency
b.  E-government improves services
c.  E-government helps achieve specific policy 

outcomes
d. E-government contributes to economic 

policy objectives
e. E-government is a major contributor to 

reform
f. E-government helps build trust between the 

government and citizens
g. E-government enhances transparency and 

accountability.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, 
pemanfaatan e-government diarahkan untuk 
meningkatkan kinerja pelayanan secara  
efisien, transparansi, dan akuntabel.

Saat ini Kementerian Sekretariat 
Negara sedang membangun institusi 

menuju Smart Government atau 
Institusi Pemerintah yang bekerja 

dengan cerdas. Dalam rangka menuju 
smart governance institution, 

Kementerian Sekretariat Negara telah 
melakukan deregulasi perampingan 

organisasi, juga debirokratisasi melalui 
perbaikan tata kelola dan standar 

pelayanan di masing-masing unit kerja 
sehingga pelaksanaan tugas dan 

fungsi (Permen Sesneg No. 3/2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Setneg) dalam 
memberikan dukungan teknis, 

administrasi, dan analisis kepada 

Presiden dan/atau Wakil Presiden 
dapat berlangsung lebih efektif dan 

efisien.

Beberapa inovasi dalam pengembangan e-
government  yang sedang dilakukan 
Kementerian Sekretariat Negara yaitu 
membangun aplikasi-aplikasi berbasis 
Teknologi Informasi, antara lain SPDE, 
SIGAP, SDDKN, SIM SDM, SIPUU, UPTIK, 
SIPP, SIMARSIP, Sbox, dll yang dapat dilihat 
pada single.setneg.go.id atau dapat meng-
install Edge Client di smartphone/gawai.

Untuk mencapai hal tersebut, maka 
Kementerian Setneg perlu didukung oleh 
Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
mumpuni, yang dapat bekerja lebih efektif, 
efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap 
tuntutan perubahan. Pegawai Kementerian 
Sekretariat Negara dituntut untuk menjadi 
a c t i ve  l e a r n e r  u nt u k  m e n du k u n g 
terwujudnya Kementerian Sekretariat 
Negara sebagai organisasi pembelajar, 
motivator, dan sekaligus menjadi fasilitator 
bagi seluruh pegawai di semua level untuk 
terus belajar dan mengembangkan diri. 

Gambar 1. Tampilan depan laman 
www.single.setneg.go.id
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Hal ini dipertegas oleh Senge, dalam 
Sedarmayanti (2010:232), bahwa Organisasi 
pembelajar (Learning Organization) adalah 
“organisasi yang orang-orangnya secara 
terus-menerus meningkatkan kapasitas 
yang mereka dambakan, memelihara pola 
pikir, aspirasi kolektif dibiarkan bebas, dan 
setiap orang secara terus menerus belajar 
untuk bekerjasama.

Untuk itu, perlu upaya 
peningkatan kapasitas SDM dan 

penataan dalam 
pendayagunaannya, dengan 

perencanaan yang matang dan 
komprehensif sesuai dengan 
kebutuhan, pelaksanaannya 

dilakukan secara bertahap dan 
berkelanjutan. Juga diperlukan 

perubahan pola pikir, sikap, dan 
budaya kerja aparat pemerintah 
yang mendukung pelaksanaan  

e-government melalui 
sosialisasi/penjelasan mengenai 

konsep dan program e-
government, serta contoh 

keberhasilan (best practice) 
pelaksanaan e-government.

Serta peningkatan motivasi melalui 
pemberian penghargaan/apresiasi kepada 
s e l u r u h  S D M  y a n g  s e c a r a  a k t i f 
mengembangkan inovasi menjadi karya 

yang bermanfaat bagi pengembangan dan 
pelaksanaan e-government.  Jika tidak akan 
banyak SDM aparatur yang demotivasi.

Oleh karena itu, Kementerian Sekretariat 
Negara sedang melakukan pengembangan 
SDM didasari dengan semangat continuous 
learning melalui pemberian insentif bagi 
pegawai berprestasi, penyusunan 6 
Permensesneg tentang peningkatan 
kual i tas  aparatur  (Permen Juklak 
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 
di lingkungan Kementerian Sekretariat 
Negara, R-Permen Manajemen Talenta, R-
Permen Pola Karier, R-Permen Penilaian 
Kompetensi, R-Permen Izin Belajar, dan R-
Permen Tugas Belajar),  mendorong 
peningkatan pelatihan dan pendidikan baik 
d e g r e e  m a u p u n  n o n - d e g r e e ,  d a n  
menciptakan Learning Environment.

B. Kerangka Teori Pengembangan SDM 
Berbasis Continuous Learning

SDM merupakan salah satu faktor yang 
sangat penting dalam suatu perusahaan di 
samping faktor yang lain seperti modal. 
Oleh karena itu, SDM harus dikelola dengan 
baik untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi organisasi sebagai salah satu 
fungsi dalam perusahaan  (Hariandja, 
2002:2). Dalam hal ini, aspek SDM Aparatur 
menjadi elemen yang sangat vital yang 
perlu dipersiapkan guna memanfaatkan e-
government secara efisien, efektif, dan 
akuntabel. Salah satu aspek SDM Aparatur 
ya n g  p e r l u  d i p e r s i ap k a n  a da l a h 
Pengembangan SDM berbasis continuous 
learning. 
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Pengembangan SDM adalah suatu usaha 
yang terencana dan berkelanjutan yang 
d i l akukan  o l eh  o rgan i sa s i  da l am 
meningkatkan kompetesi pegawai dan 
kinerja organisasi melalui program-
program pelatihan, pendidikan, dan 
pengembangan (Mondy and Noe.1990:270). 
Hal tersebut sejalan dengan pendapat 
A r m s t r o n g  ( 1 9 9 9 : 5 0 4 ) ,  b a h w a 
pengembangan SDM adalah suatu upaya 
untuk mengembangkan kualitas dan 
k e m a mp u a n  S D M  m e l a l u i  p r o s e s 
perencanaan pendidikan, pelatihan, dan 
pengelolaan pegawai untuk mencapai suatu 
hasil optimal.

Pengembangan SDM berkaitan dengan 
t e r s e d i a n y a  k e s e m p a t a n  d a n 
pengembangan belajar, membuat progam-
p r o g r a m  t r a i n i n g  y a n g  m e l i p u t i 
penyelenggaraan dan evaluasi atas 
program-program tersebut. Lebih lanjut, 
Irawan, dkk (2000:91), mendefinisikan 
pengembangan SDM adalah rekayasa 
perilaku (behaviour engineering) dari 
pegawai. Artinya, perilaku dapat diperbaiki 
dari satu keadaan ke keadaan yang lebih 
baik. 

Selanjutnya Sedarmayanti (2010:379), 
menegaskan bahwa pendidikan dan 
pelatihan (diklat) pegawai negeri adalah 
upaya yang dilakukan bagi pegawai negeri 
untuk meningkatkan  kepribadian, 
pengetahuan, dan kemampuannya sesuai 
dengan tuntutan persyaratan jabatan dan 
pekerjaannya sebagai pegawai negeri. 
Diklat PNS merupakan proses transformasi 
kualitas SDM aparatur negara yang 
menyentuh empat dimensi utama, yaitu 

dimensi spiritual, intelektual, mental, dan 
fisik yang terarah pada perubahan-
perubahan mutu dari keempat dimensi SDM 
aparatur negara tersebut.

Dalam pengembangan  SDM pe r lu 
perencanaan yang matang yang didasarkan 
p a d a  h a s i l  a n a l i s i s  k e b u t u h a n 
pengembangan pegawai (Training Need 
Analysis) yang baik dan tuntas, dan 
berdasarkan hasil  analisis kinerja. 
Kemudian Daft (2010:324) menegaskan 
bahwa “Key development activit ies 
including training and performance 
appraisal”.   
a.  P e l a t i h a n  d a n  p e n g e m b a n ga n 

merupakan kemampuan organisasi 
dalam memfasilitasi pembelajaran 
pegawai terkait keahlian (skill) dan 
perilaku (behaviours) (Daft, 2010:325)

1)  On the Job Training (OJT): a type of 
training in which on experienced 
employee “adopts” a new employee 
to teach him or her how to perform 
job duties.  

2) Corporate University: an in house 
training and education facility that 
of fers  broad-based  learn ing 
opportunities for employees.

3) Promotion from Within: cara lain 
untuk mengembangkan pegawai 
adalah “Promotion from Within, 
which helps company retain and 
develop valuable people”. Teknik ini 
dikombinasikan dengan  komitmen 
fleksibilitas kerja, akan membantu 
organisasi dalam mempertahankan 
pegawai yang berkualitas.

4) Mentoring: when an experienced 
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employee guides and supports a less-
experienced employee.

5) Coaching: A method of directing, 
instructing and training a person 
with the goal to develop specific 
management skills.

Pelatihan dan pengembangan SDM 
yang diuraikan di atas, dapat diterapkan 
di kalangan SDM aparatur pemerintah. 
Pengembangan SDM tradisional On the 
Job Training sudah mulai ditinggalkan 
dan diganti dengan mentoring and 
couching. Dengan teknik mentoring, 
k a r y a w a n  b e r p e n g a l a m a n 
m e n ga r a h k a n  da n  m e n du k u n g 
karyawan baru (belum berpengalaman). 
M e n t o r  b i a s a n ya  m e n a w a r k a n 
konsultasi tentang cara membangun 
kerja sama di dalam organisasi dan 
m e m b e r i k a n  b i m b i n ga n  da l a m 
m e n ge m b a n g k a n  k e a h l i a n  da n 
kemampuan pegawai (juniornya). 
Sedangkan teknik coaching diterapkan 
pada manajer tingkat atas, dalam 
pemerintahan yaitu setingkat kepala 
biro atau deputi kepada pegawainya 
y a n g  i n g i n  d i k e m b a n g k a n 
kompetensinya.

 
b. Penilaian Kinerja adalah sebuah proses 

mengamati dan mengevaluasi kinerja 
p e ga w a i ,  k e m u d i a n  m e r e k a m 
peni la iannya,  dan member ikan 
feedback kepada pegawai tersebut 
(Daft, 2010: 325). Seorang pimpinan 
harus memberikan feedback atau 
umpan balik dan pujian (reward), 
terkait  hasil penilaian kinerja 
pegawainya. 

360-degree feedback: a process that uses 
multiple raters, including self-rating, to 
appraise employee performance and guide 
development .

Kecenderungan organisasi sekarang ini 
menggunakan penilaian kinerja umpan balik 
360 derajat (360-degree feedback), yang proses 
penilaiannya meliputi  beberapa penilai 
diantaranya pimpinan, rekan kerja, staf 
(bawahan), dan pelanggan, termasuk menilai 
diri sendiri, dan penilaiannya dari berbagai 
macam perspektif. Penilaian kinerja 360-degree 
feedback  sebagai  suatu  cara  untuk 
meningkatkan kesadaran akan kemampuan diri 
sendiri, kekuatan dan kelemahan,  serta sebagai 
dasar untuk mengembangkan pegawai.

Kementerian Sekretariat Negarat 
sebagai organisasi pemerintah 
sedang melakukan penilaian 
kinerja 360-degree feedback yang 
digunakan sebagai acuan untuk 
pengembangan SDM aparaturnya 
melalui pendidikan dan 
pelatihan serta promosi. Sistem 
penilaian kinerja tersebut sangat 
baik jika dimanfaatkan dengan 
tepat, dan perlu disosialisasikan 
secara komprehensif terkait 
perspektif penilaian, penilainya, 
serta tujuannya.   
Tujuan pengembangan pegawai sebenarnya 
sama dengan tujuan latihan pegawai. 
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Sesungguhnya tujuan latihan atau tujuan 
pengembangan pegawai yang efektif, 
adalah untuk memperoleh tiga hal yaitu 
(Manullang, 2010): 
a.  menambah pengetahuan (Knowledge)
b.  menambah ketrampilan (Skill)
c.  merubah sikap (Attitude)

Tujuan pengembangan pegawai adalah 
untuk memperbaiki efektivitas kerja 
pegawai dalam mencapai hasil-hasil kerja 
yang te lah  d i te tapkan.  Perba ikan 
efektivitas kerja dapat dilakukan dengan 
cara memperbaiki pengetahuan karyawan, 
keterampilan karyawan, maupun sikap 
karyawan itu sendiri terhadap tugas-
tugasnya (Heidjrachman dan Husnan, 
2004:74). Lebih lanjut, Hasibuan (2000:70) 
menegaskan bahwa tujuan pengembangan 
SDM dapat meningkatkan produktivitas 
kerja, mencapai efisiensi, meminimalisir 
kerusakan, mengurangi kecelakaan, 
meningkatkan pelayanan, memelihara 
moral pegawai, meningkatkan peluang 
kar ier ,  meningkatkan kemampuan 
konseptual, meningkatkan kepemimpinan, 
balas  jasa,  dan pelayanan kepada 
konsumen.

Sedangkan manfaat dan tujuan dari 
kegiatan pengembangan SDM menurut 
Schuler (1999), yaitu :
a. Mengurangi dan menghilangkan kinerja 

yang buruk
b. Meningkatkan produktivitas
c. Meningkatkan f leks ib i l i tas  dar i 

angkatan kerja
d. Meningkatkan komitmen karyawan
e. Mengurangi turn over dan absensi

D e n g a n  m e n g i k u t i  k e g i a t a n 
pengembangan, berarti SDM aparatur juga 
memperoleh tambahan ketrampilan dan 
pengetahuan baru yang bermanfaat bagi 
pelaksanaan pekerjaan mereka. Semakin 
banyaknya ketrampilan yang dimiliki 
pegawai maka akan lebih fleksibel dan 
mudah untuk menyesuaikan diri dengan 
kemungkinan adanya perubahan yang 
terjadi di lingkungan organisasi. Selain itu, 
diharapkan akan memiliki persepsi yang 
baik tentang organisasi yang secara tidak 
langsung akan meningkatkan komitmen 
kerja pegawai serta dapat memotivasi 
mereka untuk menampilkan kinerja yang 
baik, yang berimplikasi pada pengurangan 
tingkat turn over dan absensi aparatur.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 
disimpulkan bahwa pemanfaatan e-
government dapat meningkatkan kinerja 
pelayanan dan pada akhirnya kinerja 
organisasi ,  yang tentunya melalui 
pengembangan SDM berbasis continuous 
learning. Pengembangan SDM aparatur 
yang sedang dilakukan harus terus 
disempurnakan secara berkelanjutan 
dengan menggunakan metode  dan 
teknologi yang tepat dan tentunya 
mendukung pemanfaatan e-government. 
Diharapkan setiap SDM aparatur dapat 
meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan 
perilakunya secara terus-menerus melalui 
pengembangan SDM dengan cara yang 
sesuai untuk memaksimalkan potensi 
aparatur.  

Referensi:



37

https://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/09/2190/Inilah 
Peringkat E-Government Indonesia Berdasarkan Survei 
PBB 2016 published 9 September 2016.

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us 
/reports/un-e-government-survey-2016

http://pegi.layanan.go.id/2017/01/infografis-pemering 
katan-e-government-indonesia/infografis-pegi-2012-
2014/ Published 30/01/2017 

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Kedua (1994). 
Depdikbud. Jakarta: Balai Pustaka.

Echols, John dan Shadily, Hasan (1996), Kamus Inggris 
Indonesia. Jakarta: Gramedia.

http://www.worldbank.org/
Indraj i t ,  R ichardus Eko (2006) ,  E-Government : 

KonsepPelayanan Publik Berbasis Internet. Jakarta: 
Optikom. 

CIMSA (2017), Benefits of e-government. Diakses 
http://www.cimsaig.com

Hariandja, Marihot TE. (2002). Manajemen SDM. Jakarta: 
Grasindo.

Irawan, Prasetya, dkk. (2000), Manajemen Sumber Daya 
Manusia.  Jakarta: STIA LAN Press.

Mondy, R.W. and Noe R.M., (1990). Human Resouces 
Management, 4th Edition. USA: Allyn and Bacon.

Armstrong, M. (1999), equal dan berjudul “The Art of HRD: 
Human Resouces Management, Strategy, and Action. 
London:  Kogan Page England.

Sedarmayanti. (2010). Reformasi Administrasi Publik, 
Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan. 
Bandung : Refika Aditama.

Daft, Richard L., (2010). New Era of Management 9th Editon. 
Canada: Nelson Education, Ltd.

Manullang, M. (2010). Manajemen Personalia. Jakarta: 
Ghalia Indonesia.

Heidjrachman dan Husnan S. (2004). Manajemen Sumber 
Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE. 

Schuler, Randall S., dan Jackson Susan E., (1999). 
Manajemen Sumber Daya Manusia, Menghadapi Abad Ke-
21, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama. 

Hasibuan, Malayu. (2000). Manajemen Sumber Daya 
Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.



IMPLEMENTASI

a1

II



a1

Mengenal Berbagai Inovasi

pada Aplikasi Perkantoran

di Lingkungan Kementerian

Sekretariat Negara



S
aat ini, hampir seluruh pekerjaan 
d i  Kementer ian Sekretar iat 
Negara dibantu oleh aplikasi 

teknologi informasi (TI). Aplikasi TI ini 
merupakan bagian dari solusi sekaligus 
inovasi pada tiap unit kerja di lingkungan 
Kementerian Sekretariat Negara. Dalam 
pembuatan aplikasi TI, terdapat tim dari 
unit kerja pemohon aplikasi yang selalu 
berkoordinasi dengan Biro Informasi dan 
Teknologi (Biro Infotek). Hal ini dilakukan, 
agar aplikasi benar-benar sesuai dengan 
kebutuhan sekaligus menjadi solusi dalam 
menyelesaikan pekerjaan.

Beberapa apl ikas i  TI  yang ada d i 
Kementerian Sekretariat Negara antara 
lain:

1. Portal Intranet

Kebutuhan akan kanal informasi dan 
medium komunikasi internal menjadi latar 
belakang dilansirnya portal intranet ini. 
Aplikasi ini berfungsi untuk memudahkan 
interaksi pegawai, kerja tim, dan memberi 
solusi kebutuhan akan pintu gerbang 
m e n uj u  ap l i k a s i - ap l i k a s i  l a i n  d i 
lingkungan Kementerian Sekretariat 
Negara. Portal ini juga menjadi induk dari 
berbagai aplikasi lain yang dimiliki oleh 
Kementerian Sekretariat Negara. Karena 
itu, pegawai di Kementerian Sekretariat 
Negara hanya perlu mengakses portal 
intranet ini untuk menuju aplikasi-aplikasi 
lainnya. 

Pencetus aplikasi Portal Intranet, adalah 
Dr. Janawir, S.Si., M.Si, yang saat ini 
menjabat sebagai Kepala Bagian Aplikasi 

dan Sistem Informasi Biro Informasi dan 
Teknologi. Pada 2009, beliau menggagas 
pembangunan aplikasi Portal Intranet 
s e c a r a  s w a k e l o l a .  A p l i k a s i  i n i 
dimaksudkan 

Gambar 1. Tampilan Portal Intranet Versi 2 
(Dokumen Biro Infotek)

untuk mengakomodas i  kebutuhan 
informasi internal. Karena kemudahan 
yang ditawarkan oleh aplikasi ini, laman 
intranet direspon baik oleh pegawai dan 
digunakan secara aktif. 

Setelah enam tahun berjalan, pada 2015 
portal intranet ini diperbarui menjadi 
Portal Intranet 2. Dengan bimbingan Dr. 
Janawir, Johan Maurits S. Sianipar dan 
Ulfalia Febiana, S.Kom - pejabat fungsional 
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Pranata Komputer Pertama Biro Informasi 
dan Teknologi - mengembangkan aplikasi 
ini menjadi lebih modern. Aplikasi dibuat 
menjadi lebih cepat dan responsif, serta 
ditambah dengan beberapa fitur baru yang 
inovatif. Beberapa fitur ini antara lain:

1) Fitur Agenda yang memuat setiap 
agenda kegiatan yang akan berlangsung 
di lingkungan Kementerian Sekretariat 
Negara dan bersifat umum yang dapat 
diikuti oleh setiap pejabat/pegawai.

2) Fitur Pengumuman yang memuat 
informasi umum yang harus diketahui 
oleh setiap pejabat/pegawai.

3) Fitur Artikel sebagai sarana berbagi 
pengetahuan umum, yang tidak terbatas 
pada topik-topik tertentu. Aspek paling 
inovatif dalam fitur artikel adalah 
keberadaan fungsi komentar yang 
memfasilitasi setiap pejabat/pegawai 
dalam memberikan opini terkait artikel 
tersebut secara interaktif.

4) Fitur Forum yang telah ada pada portal 
I n t r a n e t  l a m a  t e l a h  m a k i n 
dikembangkan hingga dapat berperan 
makin besar sebagai sarana komunikasi 
dan berbagi pengetahuan. Fitur forum 
yang baru memfasilitasi pengguna 
untuk dapat mengangkat topik tertentu 
guna didiskusikan atau dibahas secara 
bersama-sama.

5) Fitur Setnegpedia yang merupakan fitur 
yang benar-benar baru. Fitur ini 
difungsikan sebagai pusat informasi 
Kementerian Sekretariat Negara. Fitur 
ini juga dapat dimanfaatkan sebagai 
bagian dari knowledge management. 
S e t i ap  p e j ab a t / p e ga w a i  dap a t 
berkontribusi secara langsung dalam 
saling melengkapi setiap informasi pada 
Setnegpedia.

6) Fitur Foto dan Video, memuat informasi 
berupa foto dan video tentang setiap 

kegiatan di lingkungan Kementerian 
Sekretariat Negara.

7) Fitur Beasiswa, memuat informasi 
mengenai beasiswa yang dapat diikuti 
oleh pejabat/pegawai di lingkungan 
Kementerian Sekretariat Negara.

8) Fitur Kontak, memuat setiap informasi 
nomor telepon/fax unit kerja di 
lingkungan Kementerian Sekretariat 
Negara.

Gambar 2. Tampilan Portal Intranet (Dokumen 
Biro Infotek)

Aplikasi Portal Intranet Versi 2 sekarang 
telah dapat digunakan oleh seluruh 
p e j a b a t / p e g a w a i  d i  l i n g k u n g a n 
Kementerian Sekretariat Negara. Aplikasi  
ini dapat diakses melalui jaringan kantor 
pada alamat https://intranet.setneg.go.id. 
Di luar kantor pun pegawai dapat 
mengaksesnya melalui aplikasi F5 pada 
smartphone atau aplikasi SSO pada alamat 
https://single.setneg.go.id, kemudian 
login, lalu pilih aplikasi Portal Intranet. 
Aplikasi Portal Intranet Versi 2 dapat 
langsung diakses tanpa perlu login. Tetapi, 
jika pejabat/pegawai ingin berkontribusi,  
maka dapat login dengan menggunakan 
username dan password SSO. 
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Aplikasi Portal Intranet dibangun dengan 
menggunakan teknologi dan bahasa 
pemrograman yang cukup dikenal luas oleh 
programmer saat ini. Oleh karena itu, akan 
sangat mudah sekali bagi instansi lain 
untuk merancang Aplikasi Portal Intranet 
dengan menjadikan Aplikasi Portal Intranet 

di Lingkungan Kementerian Sekretariat 
Negara sebagai referensi. Spesifikasi 
Aplikasi Portal Intranet yaitu:

1) MySQL digunakan sebagai database 
aplikasi;

2) PHP digunakan sebagai  bahasa 
pemrograman;

3) CSS digunakan dalam mendesain layout 
aplikasi;

4) Feng Office, yaitu aplikasi open source 
yang digunakan sebagai core aplikasi 

SetnegOffice;
5) MediaWiki, yaitu aplikasi open source 

yang digunakan sebagai core aplikasi 
Setnegpedia;

6) Vanilla Forums, yaitu aplikasi open 
source yang digunakan sebagai core 
module Forum.

Aplikasi Portal Intranet tergolong ringan, 
s eh ingga  hanya  butuh  pe rangkat 
berspesifikasi minimum. Di Kementerian 
Sekretariat Negara, aplikasi ini disimpan 
pada server yang memiliki spesifikasi 
sebagai berikut:

1) Linux Free BSD digunakan sebagai 
Sistem Operasi;

2) RAM sebesar 4 GB; 

Gambar 3. Diagram tabel di database
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3) 2 buah Processor, masing-masing 
memiliki 4 Core;

4) Kapasitas storage server sebesar 100 GB;
5) Kecepatan akses server sebesar 1000 

Mbps.

Hal pertama yang di lakukan ialah 
mengkategorikan data-data yang akan 
disimpan dalam Aplikasi Portal Intranet. 
K e g i a t a n  i n i  d i l a k u k a n  u n t u k 
mendefinisikan database dan tabel-tabel 
yang akan dibuat. Setelah itu, tabel dan  
atribut-atributnya dinormalisasi untuk 
mendapatkan tabel yang ideal. Dalam 
proses ini, tabel-tabel direlasikan satu sama 
lain agar data-data tersebut saling 
terhubung dan terpetakan dengan baik. 

Se lanjutnya  adalah  mengeksekus i 
rancangan database tersebut. Untuk 
mempermudah melakukan eksekusi 
tersebut, digunakan MySQL Workbench. 
Aplikasi ini adalah sebuah tool yang 
membantu programmer menerjemahkan 
rancangan ke dalam bentuk struktur 
database tanpa perlu melakukan query 
secara manual. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan 
pemrograman Aplikasi Portal Intranet. 
Setiap script yang dibuat haruslah rapih 
serta efektif dan efisien. Hal tersebut 
dilakukan agar setiap script mudah dibaca 
sehingga suatu saat jika diperbaiki atau 
dikembangkan maka programmer dapat 
dengan mudah mengikuti alur prosedur 
script dan melakukan perubahan. Selain itu, 
script yang dibuat haruslah menggunakan 
resource seminimal mungkin dengan hasil 
semaksimal mungkin. Pasalnya, setiap data 
pada aplikasi ini akan terus bertambah dan 

berkembang seiring frekuensi penggunaan 
aplikasi yang semakin banyak. Aplikasi 
Portal Intranet menggunakan PHP sebagai 
bahasa pemrograman. Selain itu, aplikasi ini 
menggunakan framework Codeigniter dalam 
mendukung kerapihan penulisan script 
aplikasi dimana setiap fungsi untuk 
memanggil sebuah modul dibagi menjadi 3 
bagian script yang terdiri dari Model, View, 
dan Controller, serta dukungan plugin dasar 
aplikasi sehingga programmer bisa fokus 
pada script utama. 

a. Penggunaan Aplikasi

Aplikasi Portal Intranet sangat mudah 
digunakan dan gampang dipelajari karena 
menggunakan desain dan tata letak yang 
sederhana namun menarik. Aplikasi Portal 
Intranet hanya dapat diakses menggunakan 
jaringan internal Kementerian Sekretariat 
Negara melalui alamat https://intranet. 
setneg.go.id. 

Setelah mengakses alamat situs tersebut, 
pengguna langsung bisa menggunakan 
setiap fitur dan layanan yang ada di Aplikasi 
Portal Intranet seperti galeri, video, 
pengumuman, agenda, artikel,  info 
beasiswa,  direktori  kontak,  forum, 
Setnegpedia, dan Setneg Office.

Selain itu, pengguna bisa terlibat dan 
berkontribusi dengan cara membuat artikel, 
mengomentari artikel, serta mendiskusikan 
beragam topik pada fitur artikel dan fitur 
forum. Untuk melakukan kegiatan tersebut, 
pengguna harus login terlebih dahulu karena 
setiap artikel ataupun topik di forum  
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melekat pada pengguna. Tujuannya agar 
pengguna bertanggung jawab terhadap 
setiap posting yang dilakukan. Selain itu, 
administrator memiliki peran penting dalam 
memantau setiap aksi yang dilakukan 
pengguna di Aplikasi Portal Intranet serta 
memastikan setiap konten yang ada di 

Aplikasi Portal Intranet layak dipublikasi. 
B i ro  Informasi  dan Teknologi  pun 
menyediakan layanan konsultasi jika 
pegawai mengalami kesulitan dalam 
penggunaan. Biro ini dapat dihubungi 
melalui surel helpdesk@setneg.go.id atau 
telepon (021) 345 8595. 

Gambar 4. Modul Galeri menampilkan foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan setiap kegiatan yang
dilakukan oleh setiap satuan kerja di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Gambar 5. Modul Forum sebagai sarana interaksi antar pegawai melalui topik-topik diskusi
yang dibuat oleh pegawai itu sendiri. 
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2. Sistem Layanan Helpdesk (e-ticket)

Sistem layanan masalah yang disediakan 
oleh Biro Informasi dan Teknologi di atas pun 
ternyata masih memiliki kekurangan. 
Layanan melalui email dan telepon tidak 
terkategorisasi dengan baik. Ujungnya, 
distribusi permasalahan pun terhambat. 
Karena itu, Biro Informasi dan Teknologi 
melakukan sebuah langkah inovasi. 

Biro Informasi dan Teknologi berinisiatif 
untuk membuat sebuah aplikasi Sistem 
Layanan Helpdesk (atau dikenal dengan 
istilah e-ticket). Aplikasi itu adalah sebuah 
langkah terobosan yang inovatif, yang 
ditujukan untuk memastikan layanan 
terhadap permasalahan TIK dapat terkelola 
secara lebih tepat, lebih cepat, dan lebih 
akurat. Sistem tersebut telah di soft 
launching sejak awal Mei 2016. Biro 
Informasi dan Teknologi juga telah 
memberikan bimbingan teknis kepada 
pegawai/pejabat di Kemensetneg pada 
periode 23 hingga 26 Mei 2016 lalu.

 
Sistem Layanan Helpdesk  (e-ticket) 
berfungsi merekam setiap permasalahan dan 
mendistribusikan permasalahan kepada 
anggota tim TIK Biro Informasi dan 
Teknologi yang berkompeten kemudian 
menangani permasalahan tersebut serta 

memberikan dan merekam solusi yang 
diberikan. Setiap pejabat/pegawai yang 
mengajukan kebutuhan layanan TIK akan 
mendapatkan kode yang berfungsi sebagai 
informasi antrean penanganan. Artinya, 
setiap permohonan akan ditangani satu 
persatu secara berurutan. Melalui penerapan 
sistem ini, pejabat/pegawai tidak perlu 
khawatir lagi jika permasalahan mereka 
tidak tertangani. 

Setiap pejabat/pegawai di lingkungan 
Kementerian Sekretariat Negara dapat 
mengajukan permohonan layanan TIK dari 
yang sederhana sampai yang lebih 
kompleks. Mulai dari pengelolaan koneksi 
jaringan, penyelesaian kecepatan internet 
yang lambat, pemulihan (reset) password 
hingga permintaan bimbingan teknis TIK. 
Layanan ini  dapat  diakses melalui 
https://helpdesk.setneg.go.id dan login 
menggunakan akun SSO.     

E-ticket ini dibuat dengan memanfaatkan 
aplikasi open source OSTicket berbasis web. 
Untuk dapat menggunakan aplikasi 
OSTicket maka dibutuhkan syarat minimal 
sistem, yaitu:

Gambar 5. Modul Forum sebagai sarana interaksi antar pegawai melalui topik-topik diskusi
yang dibuat oleh pegaai itu sendiri. 

Gambar 6. Halaman login  aplikasi Sistem Pelayanan Helpdesk (e-ticket)

https://helpdesk.setneg.go.id
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1) Web Server Apache or IIS
2)  PHP Version 5.3+
3)  MySQL database 5.0+
4)  Kapasitas RAM sebesar 2GB
5)  Media penyimpanan sebesar 20GB
6)  Processor intel Xeon dengan 2,4 GHz

Sistem ini tergantung dari transaksi pada 
aplikasi. Semakin banyak transaksi maka 
membutuhkan spesifikasi infrastruktur 
yang tinggi.

Untuk dapat menggunakan aplikasi e-ticket, 
pengguna harus login dengan menggunakan 
SSO. Setelah login, pengguna melakukan 
proses open ticket, dimana ticket tersebut 
d i gu n a k a n  s e b a ga i  k o d e  a nt r e a n 
penanganan masalah yang dihadapi. Hal ini 
akan menjadikan pelayanan yang diberikan 
oleh Biro Informasi Teknologi lebih 
maksimal dan adil. Dengan melakukan open 
ticket maka setiap pengguna akan dilayani.

3. Aplikasi Single Sign On (SSO)

Seiring dengan makin banyaknya aplikasi 
TI yang telah berjalan dan digunakan oleh 
seluruh pejabat/pegawai di lingkungan 
Kementerian Sekretariat Negara maka hal 
tersebut telah berkonsekuensi pada 
kebutuhan peningkatan username dan 
password yang harus diingat oleh para 
penggunanya. Dari pemantauan Biro 
Informasi dan Teknologi, hal itu telah 
menyebabkan beberapa pejabat/pegawai 
lupa username atau password aplikasinya. 
Akibatnya mereka harus melakukan reset 
akun yang kadangkala tidak hanya sekali 
tetapi bahkan berkali-kali. Kondisi seperti 
i tu  tentu  berpotens i  menghambat 

pejabat/pegawai dalam memanfaatkan TI 
dalam mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas. 

Inovasi untuk mengatasi 
tantangan tersebut adalah 
dengan membuat aplikasi Single 
Sign On (SSO). Aplikasi ini telah 
dilansir pada 2013. SSO adalah 
aplikasi yang berfungsi ibarat 
gerbang tunggal untuk dapat 
masuk (login) ke berbagai 
aplikasi di lingkungan 
Kementerian 
Sekretariat Negara. 

Secara sederhana, SSO adalah akun tunggal 
username dan password yang memfasilitasi 
penggunanya untuk dapat masuk ke 
berbagai aplikasi tanpa perlu menggunakan 
berbagai macam akun. Sebagai misal, 
seorang pejabat/pegawai cukup melakukan 
l o g i n  k e  S S O  d a n  s u d a h  d a p a t 
memanfaatkan beberapa aplikasi TI yang 
tersedia di dalamnya. SSO dapat diakses 
melalui https://single.setneg.go.id. Setelah 
login, klik aplikasi yang telah terintegrasi 
dengan SSO. Pejabat/pegawai langsung 
masuk ke aplikasi tersebut tanpa perlu login 
lagi.

Pada  penerapan awal ,  SSO hanya 
memfasilitasi akses ke aplikasi yang 
terkoneksi pada jaringan yang terhubung 
melalui  perangkat wifi  saja.  Guna
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memperluas akses SSO, pada tahun 2016 ini, 
Biro Informasi dan Teknologi mengambil 
langkah terobosan dengan menjadikan SSO 
juga dapat digunakan untuk mengakses 
(atau login) ke aplikasi berbasis internet 
sepert SPDE, SIPP, SBOX, Intranet, 
helpdesk hingga aplikasi perpustakaan (e-
library). SSO akan terus dikembangkan 
hingga dapat digunakan untuk login ke 
setiap aplikasi di lingkungan Kementerian 
Sekretariat Negara. 

Aplikasi SSO sangat mudah digunakan. 
Pengguna hanya log in  sekal i  saja 
menggunakan username dan password 
yang diberikan oleh Biro Informasi dan 
Teknologi. Setelah login, pengguna dapat 
masuk ke berbagai aplikasi yang ada di 
dashboard dengan hanya meng-klik ikon 
aplikasi tersebut. Biro Informasi dan 
Teknologi pun berkomitmen untuk terus 
mengupayakan agar SSO dapat terus 
dikembangkan untuk memfasilitasi login ke 
seluruh apl ikasi  TI  di  l ingkungan 
Kementerian Sekretariat Negara. 

4. Setnegpedia

Dalam sebuah organisasi yang besar, 
ketersediaan sebuah pusat informasi adalah 
hal yang sangat penting. Pusat informasi 
itu, antara lain dapat berfungsi sebagai 
bank data dan informasi mulai dari 
informasi mengenai pegawai, riwayat 
organisasi hingga rincian pekerjaan dari 
setiap satuan organisasi. Fungsi-fungsi itu 
saat  in i  laz im d isebut  Knowledge 
Management. Untuk menjawab kebutuhan 
tersebut, Biro Informasi dan Teknologi 
menghadirkan aplikasi perkantoran 
Setnegpedia (Gambar 8) sebagai Knowledge 
Management  sekaligus ensiklopedia 
Kementerian Sekretariat Negara.

Setnegpedia terinspirasi  dari  situs 
Wik iped ia  yang  t e rkenal  s ebaga i 
ensiklopedia dunia yang bersifat fleksibel 
dan senantiasa dapat dimutakhirkan. 
Pembangunan aplikasi Setnegpedia juga 
menggunakan engine yang digunakan 

Gambar 7. Tampilan halaman setelah login (Dokumen Biro Infotek)
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Wikipedia. Siapa saja yang telah mengenal 
Wikipedia pasti cepat mengenal dan dapat 
memanfaatkan Setnegpedia.

Aplikasi Setnegpedia dapat diakses melalui 
P o r t a l  I n t r a n e t  h t t p s : / / i nt r a n e t . 
setneg.go.id. Pada menu utama di bagian 
atas, klik “Setnegpedia”. Pegawai dapat 
mengakses laman tersebut tanpa login 
terlebih dahulu. Jika pegawai ingin 
berkontribusi dengan menambah tulisan 
atau komentar maka harus login dengan 
menggunakan akun SSO. 

Konten pada Setnegpedia dikelola oleh 
seluruh pegawai. Keterisian data dan 
informasi menjadi tanggung jawab pegawai 
Kementerian Sekretariat Negara. Oleh 
karena itu, peran aktif setiap pegawai 
sangat diharapkan untuk membuat 
Setnegpedia menjadi lebih sempurna. 

Aplikasi Setnegpedia dibangun dengan 
menggunakan aplikasi wiki open source,  
MediaWiki. MediaWiki merupakan aplikasi 
wiki yang memungkinkan pengguna untuk 
membuat sebuah artikel secara kolaborasi. 
Hal ini akan membuat sebuah topik artikel 
atau bahasan menjadi kaya akan informasi. 
MediaWiki  dapat  d iunduh melalui 
www.mediawiki.org. Disarankan untuk 
mengunduh versi terbaru. Setelah diunduh, 
langkah selanjutnya adalah meng-instal 
MediaWiki. Perangkat yang dibutuhkan 
adalah:
1) RAM sebesar 256 MB
2) Media penyimpanan sebesar 85 MB
3) Salah satu server database MySQL 5.0.2, 

MariaDB, PostgreSQL 9.0+, atau SQLite
4) PHP 5.5.9

5) Web Server Apache atau IIS

Langkah instalasinya sebagai berikut:
1) Unduh MediaWiki versi terbaru
2) Copy folder MediaWiki yang telah di 

unzip ke dalam server secara langsung 
atau melalui  FTP client

3) Buat database untuk menyimpan setiap 
data MediaWiki.

4) Setelah hal di atas dilakukan, maka 
l a n g k a h  s e l a n j u t n y a  a d a l a h 
menjalankan script instalasi dengan cara 
mengarahkan link browser ke index.php 
MediaWiki.

Langkah-langkah instalasi MediaWiki pun 
dapat dilihat melalui www.mediawiki.org. 

Aplikasi Setnegpedia menggunakan engine 
yang sama dengan Wikipedia, yaitu 
MediaWiki. Kemudahan dan kenyamanan 
akses oleh pengguna tidak diragukan lagi. 
Sebagai contoh, untuk membuat sebuah 
halaman artikel yang berisi informasi topik 
tertentu, pengguna tinggal menggunakan 
fitur Wikilinks. Jika pengguna membuat 
sebuah tautan ke sebuah artikel yang belum 
ada, tautan tersebut akan berwarna merah. 

Gambar 8. Tampilan Setnegpedia
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Ketika pengguna mengklik tautan berwarna 
merah, maka aplikasi akan membawa 
pengguna ke sebuah halaman edit page 
untuk artikel baru. Pengguna hanya 
mengetikkan sebuah teks dan klik tombol 
simpan maka sebuah halaman akan 
terbentuk. Sesederhana itu. Informasi lebih 
lengkap tentang cara menggunakan aplikasi 
open source MediaWiki dapat diakses 
melalui https://www.siteground.com 
/tutorials/mediawiki/ 

5. SPDE (Sistem Persuratan dan Disposisi 
Elektronik)

Sistem Tata Naskah Dinas Elektronik atau 
SPDE adalah pengelolaan naskah dinas 
secara elektronik dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi. 
Tujuannya untuk mendukung kemudahan, 
kecepatan, dan transparansi dalam proses 
pengambilan keputusan dinas.

SPDE memiliki dasar hukum yang kuat 
ya i tu :  Pe ratu ran  Mente r i  Nega ra 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 
Elektronik di  Lingkungan Instansi 
Pemerintah; Peraturan Menteri Sekretaris 
Negara RI Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas 
Elektronik Kementerian Sekretariat Negara; 
dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 05 Tahun 2013 tentang Penggunaan 
Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik 
(TNDE) pada Instansi Pemerintah. Hingga 
saat ini, SPDE telah digunakan secara aktif 
oleh hampir seluruh satuan organisasi di 

lingkungan Kementerian Sekretariat 
Negara.
SPDE memiliki berbagai macam fungsi yang 
mengakomodir setiap penanganan surat 
yang dilakukan secara manual. Beberapa 
fungsinya antara lain: pengelolaan surat 
masuk dan surat keluar; pengelolaan 
disposisi dibuat dan disposisi diterima; 
pengelolaan memo dibuat dan memo 
diterima serta memo mandiri; sistem 
pendistribusian surat secara elektronik; 
sistem penyimpanan dan pengarsipan surat 
dalam bentuk file (softcopy); sistem 
delegasi, fasilitas autorisasi, dan autentikasi 
pengguna aplikasi; fasilitas informasi untuk 
tiap pengguna tentang jumlah surat, 
disposisi, memo yang masuk dan keluar; 
fasil itas  untuk pembuatan laporan 
persuratan; fasilitas untuk mencetak (print); 
dan agenda kegiatan pimpinan. Secara 
umum, cakupan alur kerja yang difasilitasi 
dalam aplikasi SPDE ialah pengelolaan surat 
m a s u k  da n  m e m o r a n du m  m a s u k , 
pengelolaan surat keluar dan memorandum 
keluar, disposisi, dan penyusunan konsep 
surat dan memorandum. 

“SPDE versi 3 bernama Sistem 
Tata Kelola Administrasi dan 
Informasi akan diluncurkan 
tahun 2017. Tujuannya untuk 
membantu mempercepat 
distribusi dan pengelolaan 
surat dinas melalui jaringan 
internal di lingkungan 
Kementerian Sekretariat 
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Untuk dapat mengakses aplikasi SPDE 
(Gambar 9) dapat dilakukan melalui 
https://spde.setneg.go.id. Pegawai dapat 
login ke SPDE dengan menggunakan akun 
SSO. Jika belum memiliki akun SSO atau 
lupa Password,  silakan mengajukan 
p e r m o h o n a n  b a n t u a n  k e  e m a i l 
helpdesk@setneg.go.id.

Saat ini, SPDE sedang dikembangkan ke 
versi 3 dengan beragam fitur yang lebih 
handal dan lebih lengkap. SPDE versi 3 akan 
hadir pada tahun 2017 dengan berbagai 
keunggulan dibanding dengan SPDE versi 2. 
SPDE versi 3 yang dikenal dengan Sistem 
Tata Kelola Administrasi dan Informasi 
membantu mempercepat distribusi dan 

Gambar 9. Tampilan SPDE

Gambar 10. Tampilan SPDE
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pengelolaan surat dinas melalui jaringan 
internal di lingkungan Kementerian 
Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, 
Sekretariat Kantor Staf Presiden, dan 
Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.

Aplikasi SPDE dibangun dengan melibatkan 
pihak ketiga dan pengembangannya 
dilakukan secara swakelola. Aplikasi SPDE 
menggunakan Bahasa pemrograman PHP, 
dan database MySQL. Selain itu, aplikasi ini 
menggunakan infrastruktur yang terdiri dari 
komputer server, komputer client, aplikasi 
dan database, scanner, printer, sistem 
jaringan komputer, dan sistem keamanan. 
Tindakan pengamanan yang dilakukan 
terhadap Aplikasi SPDE adalah penggunaan 
antivirus dan firewall di komputer server, 
dan di sisi aplikasi menggunakan fitur 
enkripsi pada inputan data.

Untuk menggunakan aplikasi ini, pengguna 
mengakses laman SPDE dan memasukkan 
username dan password untuk dapat 
menggunakan modul-modul di aplikasi 
SPDE. Modul yang berkaitan dengan 
persuratan dan disposisi adalah modul surat 
dan modul disposisi. Jika pengguna ingin 
membuat  surat  maka  modul  yang 
digunakan adalah modul surat. Surat yang 
dibuat akan didisposisikan kepada 
bawahan untuk ditindaklanjuti. Untuk 
membuka surat yang telah didisposisikan, 
pengguna membuka modul disposisi. Untuk 
menindaklanjuti atau menanggapi surat 
yang dibuat maka pengguna dapat 
membuat memo yang nanti akan diterima 
oleh atasannya. Aplikasi SPDE juga 
dilengkapi buku petunjuk dalam bentuk 
digital yang dapat digunakan oleh 

pengguna untuk semakin memahami 
aplikasi SPDE.

6. Aplikasi Sbox

Kemudahan untuk berbagi dokumen dan 
folder membuat Tim Pranata Komputer 
Jaringan Biro Infotek membangun sebuah 
inovasi lainnya. Aplikasi yang mulai 
dikembangkan pada 2014 ini dinamakan 
S b o x .  Ap l i k a s i  S b o x  ( G a m b a r  1 1 ) 
memfasilitasi file sharing berbasis web dan 
open source yang mulai digunakan di 
lingkungan Biro Infotek pada pertengahan 
2015. Pada mulanya aplikasi ini ditujukan 
untuk memberikan kemudahan bagi 
pegawai di lingkungan internal Biro Infotek 
dalam berbagi dokumen tentang kegiatan-
kegiatan dinas teknologi informasi dan 
telekomunikasi (TIK). Namun, sejak 
pertengahan tahun 2016 aplikasi ini 
diperkenalkan dan didorong untuk 
pemanfaatan lebih luas di seluruh 
lingkungan Kementerian Sekretariat 
Negara.

Gambar 11. Tampilan SBox
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Aplikasi Sbox ini dapat diakses melalui 
jaringan Kementerian Sekretariat Negara 
dengan alamat https://sbox.setneg.go.id. 
Akses ke dalam aplikasi Sbox dari luar 
jaringan Kementerian Sekretariat Negara 
dapat dilakukan melalui Virtual Private 
Network (VPN)/Single Sign On (SSO). Saat 
ini seluruh pegawai di lingkungan Satuan 
Kerja (Satker) Kementerian  Sekretariat 
Negara sudah dapat menikmati layanan 
aplikasi  Sbox.  Sedangkan pegawai 
Kementerian Sekretariat Negara yang 
ditugaskan pada Satker  lain dapat 
melakukan permintaan pembuatan akun 
Sbox dengan mengirimkan e-mail ke 
helpdesk@setneg.go.id.

Kapasitas 4GB yang saat ini diberikan untuk 
setiap akun telah mengalami peningkatan 
dari kapasitas pada awal diluncurkan yaitu 
sebesar 2GB. Rencananya, aplikasi file 
s h a r i n g  v e r s i  p e r t a m a  i n i  a k a n 
dikembangkan ke dalam versi kedua di 
tahun 2017, yaitu pengembangan kapasitas 
dan kapabilitas sistem (upgrading system). 

Aplikasi SBOX menggunakan aplikasi open 
source OwnCloud. Aplikasi OwnCloud cukup 
dikenal di dunia penyimpanan berbasis cloud 
sebagai aplikasi open source yang tangguh, 
cepat dalam memproses setiap inputan yang 
dilakukan oleh pengguna, dan multifungsi. 
Selain sebagai sarana menyimpan dan 
berbagi file, aplikasi ini juga memiliki fitur 
manajemen agenda kegiatan, yang berfungsi 
untuk merekam dan mencatat setiap jadwal 
k e g i a t a n  p e n g g u n a  d a n  d a p a t 
menyajikannya dalam bentuk laporan. 
Aplikasi open source OwnCloud dapat 
diunduh melalui https://owncloud.org.

Aplikasi OwnCloud membutuhkan syarat 
minimal system agar dapat digunakan dan 
berjalan baik, yaitu:
1) Membutuhkan RAM dengan kapasitas 

minimal 128 MB. Direkomendasikan 
minimal 512 MB agar aplikasi dapat 
berjalan lebih lancer;

2) Sistem operasi Ubuntu 16.04;
3) Database MySQL/MariaDB;
4) Bahasa pemrograman  PHP 5.4+;
5) Apache 2.4 with mod_php.

Aplikasi Sbox sangat mudah dioperasikan. 
Cara menggunakan aplikasi ini mirip dengan 
penggunaan aplikasi seperti Dropbox, One 
Drive, dan GDrive. Berikut langkah-langkah 
menggunakan aplikasi ini:
a. Akses halaman aplikasi Sbox melalui 

browser;
b. Pada  bagian  atas  ada  2  tombol 

berdampingan, yaitu “New” dan “Panah 
atas”. Tombol “New” berguna untuk 
membuat folder baru dan file teks baru. 
Sedangkan tombol dengan simbol “Panah 
atas” berguna untuk mengunggah file ke 
Sbox dengan besaran file maksimal 
500MB. Format file yang dapat diunggah 
ke Sbox, yaitu berbagai jenis dokumen 
teks (.doc, .xls, .ppt, .pdf), gambar, musik, 
video, dan file  yang terkompresi 
(.zip,.rar).

Dengan melakukan langkah sederhana 
tersebut, dokumen telah tersimpan dalam 
aplikasi sehingga dokumen tersebut dapat 
diakses di mana saja asalkan terkoneksi 
dengan jaringan. Informasi lebih lengkap 
tentang cara penggunaan aplikasi ini dapat 
diakses melalui https://doc.owncloud.org. 
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E-Government untuk

Optimalisasi Anggaran:

Pemanfaatan Aplikasi SIGAP



r e s i d e n  m e n c a n t u m k a n 

P pembangunan e-government 
sebagai salah satu program utama 

Citra Caraka 2015-2019. Kementerian 
Sekretariat Negara mengembangkan 
aplikasi berbasis teknologi informasi, 
SIGAP, agar pemanfaatan anggaran menjadi 
optimal.

Presiden Jokowi meletakkan e-
government sebagai bagian dari 

visi dan misi pemerintahan 
sebagaimana tercantum dalam 

Nawacita. Untuk 
melaksanakan Nawacita, 

pemerintah mencanangkan 
program Citra Caraka 2015-2019 

sebagai program penyediaan 
akses komunikasi dan 

informatika untuk rakyat. Citra 
Caraka terdiri atas 3 program 

utama yaitu Layanan 
Komunikasi dan Informatika di 
Wilayah non Komersial, Akses 

Internet Berkecepatan Tinggi 
sebagai Jalan Tol Informasi, dan 

Pembangunan e-government.

Sebagai Kementerian yang melaksanakan 
fungsi supporting terhadap Presiden dan 
Wakil Presiden, Kementerian Sekretariat 
Negara menjadi kementerian terdepan yang 

mendukung pelaksanaan kebijakan e-
government tersebut. Ini sejalan dengan 
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 
tentang Kementerian Sekretariat Negara, 
pasal 2. Kementerian Sekretariat Negara 
adalah kementerian yang memiliki tugas 
menyelenggarakan dukungan teknis dan 
administrasi  serta anal is is  urusan 
pemerintahan di bidang kesekretariatan 
negara untuk membantu Presiden dan 
Wakil Presiden dalam menyelenggarakan 
kepemerintahan negara.

E-government secara umum, berarti 
penggunaan teknologi informasi oleh 
Kementerian/Lembaga (antara lain dengan 
penggunaan Wide Area Networks, Internet, 
mobile computing, dll). E-government 
merupakan upaya untuk memberikan 
pelayanan yang lebih baik kepada 
masyarakat, memperbaiki hubungan antara 
bisnis dan industri ,  pemberdayaan 
masyarakat, serta mewujudkan manajemen 
pemerintahan yang lebih akuntabel. 
D e n ga n  p e n e r ap a n  e – go ve r n m e n t 
d i h a r a p k a n  a k a n  m e n i n g k a t k a n 
pengendalian (controlling) pemerintah 
dalam pencegahan korupsi, peningkatan 
transparansi, pelayanan yang lebih baik 
bagi masyarakat, peningkatan penerimaan 
negara, serta mengurangi biaya/anggaran 
negara. Fungsi pengendalian (controlling) 
inilah yang diharapkan menjadi sistem 
peringatan dini (early warning system) 
dalam pelaksanaan tugas pemerintah.

Dalam melaksanakan penerapan e-
government  tersebut ,  Kementer ian 
Sekretariat Negara telah membangun dan 
menerapkan aplikasi Sistem Informasi 
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Grafis Analisis Penyerapan (SIGAP). SIGAP 
adalah aplikasi sistem informasi yang 
memfasilitasi pemantauan penyerapan 
anggaran pembangunan dari seluruh satker 
di Kementerian Sekretariat Negara, secara 
online dan real time.

SIGAP sebagai Early Warning System 
(EWS) dan Problem Solution

SIGAP digagas oleh Abdul Aziz, Staf 
Khusus Mensesneg Bidang Tata Kelola 
Pemerintahan. Aplikasi ini menyediakan 
informasi kepada Menteri Sekretaris 
Negara secara real time berbasis web 
tentang realisasi penyerapan anggaran 
setiap satuan kerja (satker) di Kementerian 
Sekretariat Negara. Melalui aplikasi ini, 
Menteri dan para pejabat eselon I dapat 
memonitor kondisi real time penyerapan 
anggaran melalui peralatan seperti laptop, 
komputer, gawai, atau smart TV. Melalui 
pemantauan lewat aplikasi  SIGAP, 
pimpinan satker dapat segera mengetahui 
hambatan dan kendala penyerapan 
anggaran secara dini dan mengembangkan 
alternatif solusi atas permasalahan 
penyerapan anggaran.

Ada lima prinsip dasar pengembangan 
SIGAP. Pertama, perbaikan tata kelola 
keuangan yang menjadi semakin tertib 
dengan mengembalikan proses bisnis yang 
dilakukan operator dalam merekam data 
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke 
aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS). 
Kedua, SIGAP melakukan mirroring data 
dari database SAS masing-masing satker 
sehingga secara otomatis SIGAP menarik 
data dari masing-masing satker dari 

aplikasi SAS setiap ada perubahan angka 
realisasi. Ketiga, SIGAP dapat menyediakan 
analisis grafis penyerapan anggaran secara 
real time dan web based yang bisa diakses 
kapan saja dan di mana saja. Keempat, 
menyediakan dashboard di ruang kerja 
Menteri Sekretaris Negara sehingga 
Menteri  dapat memberikan arahan 
langsung melalui SIGAP kepada para Kuasa 
Pengguna Anggaran (KPA). Kelima, tidak 
menambah kegiatan baru yang membebani 
satker karena terintegrasi dengan aplikasi 
yang sudah ada.

Proses pengembangan SIGAP dilakukan 
melalui tahapan sebagai berikut:
1. Identifikasi kebutuhan data yang akan 

ditampilkan dalam SIGAP,
2. Penyusunan bisnis proses aplikasi 

SIGAP,
3. Penyusunan desain tampilan dashboard 

SIGAP,
4. Setiap perubahan database SAS dari 

masing-masing satker akan memicu 
SIGAP untuk melakukan mirroring 
database tersebut dan secara berkala 
SIGAP melakukan tes koneksi secara 
otomatis untuk memastikan koneksi ke 
database SAS setiap satker;

5.  SIGAP mengolah database dari masing-
masing satker tersebut menjadi tampilan 
grafis analisis penyerapan anggaran 
secara otomatis;

6. Menteri selaku Pengguna Anggaran (PA) 
dapat melihat tampilan dashboard 
penyerapan anggaran dan memberikan 
arahan langsung melalui SIGAP kepada 
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
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I d e n t i f i k a s i  s e c a r a  r e a l  t i m e  i n i 
memungkinkan Menteri atau Pimpinan 
Satker untuk dapat segera menyusun 
kebijakan dalam rangka mengatasi 
hambatan/kendala dalam penyerapan 
anggaran. Salah satu kebijakan yang 
d i a m b i l  da l a m  r a n g k a  m e n gat a s i 
hambatan/kendala penyerapan anggaran 
antara lain pelaksanaan revisi anggaran 

antar satker yang telah dilakukan pada 
tahun 2015 lalu. Revisi anggaran dilakukan 
karena pelaksanaan anggaran oleh satker 
yang kurang optimal. Revisi anggaran juga 
menunjukkan bahwa proses perencanaan 
anggaran belum dilakukan dengan optimal, 
dibutuhkan perbaikan dalam proses 
perencanaan dan penganggaran. 
 

Gambar 1 dan 2. Tampilan SIGAP
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SIPP :

Digitalisasi Pembayaran Gaji

dan Tunjangan di Kementerian

Sekretariat Negara



iro Keuangan dan Biro Informasi 

B dan Teknologi  Kementer ian 
Sekretariat Negara meluncurkan 

Sistem Informasi Penghasilan Pegawai 
(SIPP). Sistem penggajian ditata rapi dalam 
era digitalisasi. Efisiensi dan kualitas 
administrasi pun lebih mudah dicapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris 
Negara Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 44 huruf 
d, Biro Keuangan melaksanakan fungsi 
antara lain melakukan pengelolaan 
administrasi Belanja Pegawai. Tugas pokok 
biro ini meliputi penanganan administrasi 
gaji dan tunjangan Menteri/pejabat 
s e t i n g k a t  M e n t e r i  d a n  p e g a w a i 
Kementerian Sekretariat Negara serta 
k e m e n t e r i a n / l e m b a g a  l a i n n y a ; 
penanganan honorarium tim yang dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden; serta 
penanganan uang makan PNS dan uang 
lembur yang anggarannya dibebankan pada 
satker Sekretariat Negara.

Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, 
dan  uang  l embur  d i  Kemente r i an 
Sekretariat Negara selama ini dilaksanakan 
melalui transfer bank, agar pelaksanaannya 
mudah, efisien dan efektif. Sebagai bukti 
transaksi, pejabat/pegawai diberikan 
rincian berupa slip gaji dan Tunjangan 
Kinerja yang dicetak setiap bulan. Karena 
b e r s i fa t  r a h a s i a ,  p e n e r b i t a n  s l ip 
menggunakan kertas khusus dan dicetak 
dengan tinta dan printer khusus. 

Seiring waktu, pencetakan slip seperti itu 
ternyata berpotensi untuk mengurangi 
efisiensi pengelolaan. Slip tersebut 
menimbulkan penumpukan kertas karena 

makin banyaknya pejabat dan pegawai 
yang memilih untuk tidak mengambilnya. 
Penumpukan kertas yang cenderung makin 
banyak ini menimbulkan pemborosan biaya 
dan waktu dari staf administrasi. Inilah 
yang  mendorong  inovas i  gagasan 
digitalisasi dalam sistem penggajian.

Digitalisasi  Pembayaran Gaj i  dan 
Tunjangan

Gagasan digitalisasi ini muncul dari Kepala 
Bagian dan beberapa pegawai di Bagian 
Dukungan Administrasi Pelaksanaan 
Anggaran, Biro Keuangan Kemensetneg. 
Ide tersebut kemudian dilaporkan kepada 
Kepala Biro Keuangan, lalu ditindaklanjuti 
dengan melaporkan dan mengusulkan 
kepada Sekretaris Kementerian Sekretariat 
Negara. 

Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara 
menyambut baik gagasan digitalisasi ini. 
Pada tahun 2015, Biro Keuanganp bekerja 
sama dengan Biro Informasi dan Teknologi 
Kementerian Sekretariat Negara untuk 
merintis pembangunan Sistem Informasi 
Penghasilan Pegawai (SIPP). Koordinasi 
juga dilakukan dengan Direktorat Sistem 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan. 
Pasalnya ,  pengembangan ap l ikas i 
informasi penghasilan pegawai ini 
berkaitan dengan aplikasi Gaji PNS Pusat 
(GPP) yang dibangun Kementerian 
Keuangan dan Sistem Informasi Kehadiran 
Kerja Pegawai (SIKKP) Biro Sumber Daya 
Manusia Kemensetneg. Keterkaitan dengan 
a p l i k a s i  G P P  d i p e r l u k a n  u n t u k 
mendapatkan data gaji pegawai dan data 
untuk bukti potong pajak pegawai. 
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Sedangkan keterkaitan dengan aplikasi 
SIKKP diperlukan untuk mendapatkan data 
terkait perhitungan tunjangan  kinerja, 
uang makan, dan uang lembur pegawai 
PNS di lingkungan Kementerian Sekretariat 
Negara yang anggarannya dibebankan 
pada Satuan Kerja Sekretariat Negara 
(tidak termasuk pejabat/pegawai pada 
satker Sekretariat Presiden).

Pada awal pengembangannya, aplikasi 
informasi ini mengalami kendala teknis. 
Ada masalah sinkronisasi data keluaran 
Excel dari aplikasi gaji PNS Pusat ke dalam 
aplikasi yang akan dibangun. Direktorat 
Sistem Perbendaharaan Kementerian 
Keuangan memberikan solusi dengan 
membantu menyediakan data dari aplikasi 
GPP untuk dikonversi dan dipetakan 
kembal i  sesuai  dengan kebutuhan 
Kementerian Sekretariat Negara. Dari hasil 
koordinasi dengan Direktorat Sistem 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan 
tersebut, kemudian diperoleh kesepakatan 
bahwa aplikasi akan dibangun secara 
swadaya dengan bantuan Pranata 
Komputer pada Biro Informasi dan 
Teknologi dan berbasis web . Untuk 
permulaan, akan dimulai dengan penyajian 
data gaji dan tunjangan kinerja pegawai 
Kementerian Sekretariat Negara.

Aplikasi terdiri atas dua sisi yaitu front-end 
dan back-end. Sisi front-end merupakan 
antarmuka yang digunakan oleh pejabat 
dan pegawai dalam mengakses informasi 
tentang penghasilannya. Sedangkan sisi 
back-end adalah antarmuka untuk 
administrator dan operator untuk mengelola 
data terkait dengan penghasilan pegawai 

maupun data terkait dengan pengaturan 
s istem.  Apl ikasi  d ibangun dengan 
menggunakan teknologi berbasis open 
source (kode terbuka, legal, dan bebas 
lisensi) spesifikasi sebagai berikut:
1. Bahasa pemrograman PHP dengan 

m e n g gu n a k a n  f r a m e w o r k  M V C 
Codeigniter;

2. Database yang digunakan adalah 
MySQL;

3. Berjalan pada server dengan sistem 
operasi Free BSD.

Penamaan aplikasi dilakukan melalui 
pemilihan beberapa alternatif berdasarkan 
penamaan aplikasi berbasis web yang telah 
dibangun di lingkungan Kementerian 
Sekretariat Negara maupun secara 
nasional, yaitu:
1. Sistem Penghasilan Pegawai Elektronik 

(SP2E) 
2. Elektronik Sistem Penghasilan Pegawai 

(e-SP2)
3. Sistem Informasi Penghasilan Pegawai 

(SIP)
4. Sistem Informasi Penggajian Online 

(SIPON)
5. Elektronik Gaji (e-Gaji)
6. Elektronik Perincian Penghasilan 

Pegawai (e-P3)
7. Perincian Penghasilan Pegawai Online 

(P3O)
8. Elektronik Rincian Penghasilan (e-RP)

Berbagai pilihan nama tersebut kemudian 
diserahkan kepada forum pejabat/pegawai  
di lingkungan Biro Keuangan melalui 
voting. Nama yang akhirnya disepakati 
adalah Sistem Informasi Penghasilan 
Pegawai (SIPP). Selain berdasarkan 
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pertimbangan suara terbanyak, pemilihan 
nama aplikasi tersebut juga didasarkan 
pada pertimbangan bahwa aplikasi yang 
telah dibangun di lingkungan Kementerian 
Sekretariat  Negara sebagian besar 
menggunakan kata “Sistem Informasi” di 
depannya. Misalnya, Sistem Informasi 
Sumber Daya Manusia (SIMSDM); Sistem 
Informasi Kehadiran Kerja Pegawai 
(SIKKP) yang dikelola oleh Biro Sumber 
Daya Manusia; serta Sistem Informasi 
Grafik dan Analisis Penyerapan (SIGAP) 
yang dibangun dan dikembangkan oleh 
Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara 
Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan 
Sekretariat Kementerian. 

Pembangunan aplikasi SIPP sampai dengan 
uji coba dimulai bulan September sampai 
Desember 2015. Setelah melakukan 
koordinasi yang intensif dengan Biro 
Informasi dan Teknologi, akhir 2015 telah 
dilakukan uji coba penggunaan aplikasi 
SIPP melalui media laptop maupun ponsel 
pintar. Melalui laptop/komputer, aplikasi 
SIPP dapat diakses melalui alamat 
https://single.setneg.go.id, kemudian 
menggunakan kode IP 192.168.1.178/ 
SIPP_front end untuk masuk ke halaman 
muka SIPP sedangkan melalui ponsel, 
aplikasi SIPP dapat dibuka dengan terlebih 
dahulu mengunduh aplikasi F5 Edge Client 
di Google Play Store. 

Pada uji coba ini, secara keseluruhan 
aplikasi SIPP sudah dapat berjalan dengan 
baik dan menghasilkan output rincian 
penghasilan pegawai sesuai dengan yang 
diharapkan. Namun, masih terdapat hal-hal 
yang perlu disempurnakan yaitu:

a. Halaman login aplikasi SIPP yang belum 
terealisasi karena desain halaman baru 
diberikan oleh Biro Keuangan sehingga 
belum disesuaikan;

b. Te r dap a t  s e k i t a r  2 0 0  p e ga w a i 
Kementerian Sekretariat Negara yang 
dipekerjakan di kementerian/lembaga 
lain yang belum memiliki akun untuk 
mengakses aplikasi SIPP;

c.  Alamat aplikasi SIPP yang saat ini 
hanya dapat diakses menggunakan kode 
IP 192.168.1.178/SIPP_front end sulit 
untuk diingat. Alamat ini akan diubah 
agar mudah diakses seluruh pegawai 
Kementerian Sekretariat Negara;

d. Masih ada beberapa pegawai yang data 
NIP-nya masih berbeda antara NIP pada 
aplikasi Gaji PNS Pusat (GPP) dengan 
NIP pada aplikasi Sistem Informasi 
Kehadiran Kerja Pegawai (SIKKP). Hal 
ini mempengaruhi penyajian informasi 
pada aplikasi SIPP;

e. Pada saat uji coba aplikasi SIPP, rincian 
penghasilan Tunjangan Kinerja belum 
dapat diunggah ke dalam sistem 
aplikasi. Atas permasalahan ini, Biro 
I n fo r m a s i  da n  Te k n o l o g i  a k a n 
melakukan perbaikan.

Has i l  uj i  coba  te rsebut  kemudian 
d i s e m p u r n a k a n  k e m b a l i  u n t u k 
menghasilkan aplikasi yang paling sesuai 
dengan kebutuhan informasi penghasilan 
yang ingin disajikan. Setelah beberapa kali 
disempurnakan, akhirnya pada tanggal 2 
Maret 2016 dilakukan sosialisasi sekaligus 
launching aplikasi SIPP yang telah 
menyajikan informasi mengenai gaji dan 
Tunjangan Kinerja pegawai Kementerian 
Sekretariat Negara. Sosialisasi dilakukan 
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dengan mengundang Person in Charge (PIC) 
dari setiap unit kerja di lingkungan 
Kementerian Sekretariat Negara (tidak 
termasuk Sekretariat Presiden). 

Sejak adanya sosialisasi SIPP, terhitung 
April 2016 Biro Keuangan tidak lagi 
mencetak slip gaji maupun slip tunjangan 
kinerja pegawai Kementerian Sekretariat 
Negara. Pencetakan slip gaji maupun slip 
tunjangan kinerja hanya dilakukan dalam 
hal terdapat permintaan/kebutuhan 
tertentu yang disampaikan kepada Biro 
Keuangan yang memang tidak dapat 
dilakukan dengan print out dari SIPP. 
Misalnya untuk keperluan pengurusan 
administrasi Badan Penyelenggara Jaminan 
K e s e h a t a n  ( B P J S )  y a n g  m a s i h 
mensyaratkan print out rincian gaji sebagai 
kelengkapan administrasinya.

Selain menyajikan informasi mengenai 
rincian gaji dan tunjangan kinerja pegawai, 
SIPP juga menyajikan informasi mengenai 
Surat Keterangan Penghasilan yang dapat 
diakses dan dicetak sendiri. Hasil cetakan 
ini dapat dipergunakan setelah terlebih 
dahulu mendapatkan pengesahan dari 
pejabat yang berwenang pada Biro 
Keuangan. SIPP juga dilengkapi dengan 
f i tu r  pence takan  (pr in t -out )  bag i 
pegawai/pejabat yang ingin memperoleh 
format cetak dari gaji dan tunjangan yang 
diperolehnya setiap bulan. Selain itu, SIPP 
juga menyediakan fitur pemotongan pajak 
penghasilan (PPh) pasal 21 untuk PNS 
(formulir 1721-A2) yang dapat dipergunakan 
sebagai dasar pelaporan pajak dalam SPT 
Tahunan bagi segenap pejabat/pegawai 
Kementerian Sekretariat Negara.

P a d a  t a h a p  s e l a n j u t n y a ,  u n t u k 
meningkatkan layanan terkait dengan 
penghasilan pegawai, mulai akhir Maret 
sampai Mei 2016, SIPP dikembangkan 
dengan penambahan modul baru Rincian 
Uang Makan dan Uang Lembur pegawai 
Kementerian Sekretariat Negara yang 
dibebankan pada DIPA Satuan Kerja 
Sekretariat Negara. Pada tahapan ini SIPP 
juga telah menyajikan informasi mengenai 
bukti potong PPh final atas uang makan 
dan uang lembur yang merupakan obyek 
pemotongan PPh final oleh Bendahara 
Pengeluaran. Tak ketinggalan pula, SIPP 
juga dikembangkan untuk menyajikan 
informasi penghasilan yang diterima 
Menteri/pejabat setingkat Menteri yang 
proses administrasi pembayaran gaji dan 
tunjangannya diberikan oleh Satker 
Sekretariat Negara. 

Setelah diimplementasikan, keberadaan 
S I P P  t i d a k  s a j a  m e m p e r m u d a h 
pejabat/pegawai dalam memperoleh rincian 
gaji dan tunjangannya setiap bulan. SIPP  
juga meningkatkan ef is iensi  yang 
signifikan dalam administrasi pengelolaan 
gaji dan tunjangan. 

Gambar 1. Printer dan kertas khusus untuk 
slip gaji dan tunjangan kinerja
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Gambar 2. Tampilan awal halaman http://sipp.setneg.go.id (Dokumen Biro Keuangan Kemensetneg)

Gambar 3. Tampilan Beranda SIPP (Dokumen Biro keuangan)
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Gambar 4. Tampilan menu rincian gaji (Dokumen Biro keuangan)

Gambar 5. Tampilan menu bukti potongan Pph Pasal 21 (Dokumen Biro keuangan)
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DIGITALISASI SISTEM

PENANGANAN PENGADUAN

MASYARAKAT 

Langkah Inovatif Tingkatkan

Pelayanan Publik



angkah inovatif Asisten Deputi 

LPengaduan Masyarakat berupa 
integrasi  Aplikasi  Pengaduan 

Masyarakat dengan Sistem LAPOR! serta 
pembangunan apl ikasi  Manajemen 
P e m i n j a m a n  A r s i p  D u m a s  g u n a 
meningkatkan kualitas penanganan 
pengaduan masyarakat.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Sekretaris 
Negara Nomor 3 Tahun 2015 Asisten Deputi 
Pengaduan Masyarakat (Asdep Dumas) 
Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan 
Ke m a s ya r a k a t a n  b e r t u ga s  u n t u k 
menyelenggarakan penanganan pengaduan 
masyarakat yang disampaikan kepada 
Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Menteri 
Sekretaris Negara. Dalam melaksanakan 
tugas itu, Asdep Dumas terus berusaha 
untuk meningkatkan kualitas fungsi 
penerimaan, pencatatan, penelaahan, 
konfirmasi,  klarif ikasi ,  penelit ian, 
pemeriksaan, penyampaian rekomendasi, 
evaluasi pelaporan, tindak lanjut, dan 
pengarsipan pengaduan masyarakat. 

Asdep Dumas juga berusaha memperbaiki 
kegiatan pemantauan dan perkembangan 
pelaksanaan tindak lanjut pengaduan 
masyarakat. Upaya penyempurnaan 
koordinasi  penanganan pengaduan 
masyarakat dengan instansi terkait pun 
terus diperbaiki. Selain itu, Asdep Dumas 
pun melaksanakan fungsi lain yang 
diberikan Deputi Bidang Hubungan 
Kelembagaan dan Kemasyarakatan.

S e b a ga i  w uj u d  da r i  up aya - up aya 
peningkatan kualitas itu, Asdep Dumas 
melaksanakan dua kegiatan inovatif, yakni:

1. I n t e g r a s i  Ap l i k a s i  P e n ga du a n 
Masyarakat dengan Sistem LAPOR! 

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 
Rakyat (LAPOR!) merupakan sistem 
sarana aspirasi dan pengaduan berbasis 
media sosial. Tujuan aplikasi ini adalah 
u n t u k  m e m u d a h k a n  a k s e s  d a n 
meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam hal pengawasan program dan 
k i n e r j a  p e m e r i n t a h  d a l a m 
penyelenggaraan pembangunan dan 
pelayanan publik. LAPOR! dikembangkan 
oleh Kantor Staf Presiden. Saat ini, 
LAPOR! telah mempunyai link terpadu 
dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 
Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di 
Indonesia. 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 
Daerah dapat mengakses aplikasi LAPOR! 
u n t u k  m e n g e t a h u i  p e n g a d u a n 
masyarakat melalui alamat website 
http://lapor.ukp. go.id. Pengaduan 
masyarakat tersebut dapat dilihat di menu 
dashboard yang memonitor pengaduan 
masyarakat yang masuk secara online 
pada setiap Kementerian/Lembaga/ 
Instansi. Untuk mendapatkan hak akses 
d i  d a s h b o a r d ,  s e t i a p 
Kementer ian/Lembaga d iwaj ibkan 
m e m p u n y a i  s a t u  o r a n g  P e j a b a t 
Penghubung sebagai Admin pada Sistem 
LAPOR! Pejabat ini bertugas sebagai 
p e n g h u b u n g  u n t u k  m e - m o n i t o r 
pengaduan online dari SistemLAPOR! 
untuk diteruskan/ditangani secara 
internal oleh unit kerja terkait di masing-
masing instansi. 

65



66

Saat ini Kementerian Sekretariat Negara 
sudah memiliki satu Pejabat/Admin 
Penghubung yaitu di unit kerja Asisten 
Deputi Pengaduan Masyarakat. Tugasnya 
adalah melakukan monitor ing dan 
pengolahan data pengaduan dari Sistem 
LAPOR! untuk diteruskan kepada unit kerja 
d i  l ingkungan Kemensetneg  yang 
b e r w e n a n g  m e n a n ga n i  s ub s t a n s i 
p e r m a s a l a h a n  y a n g  d i a d u k a n . 
Perkembangan penanganan dari unit kerja 
i n t e r n a l  t e r s e b u t  s e c a r a  r u t i n 
dilaporkan/di-update kembali oleh Pejabat 
Penghubung ke dalam sistem LAPOR! 
Selain berperan sebagai Pejabat/Admin 
Penghubung sistem LAPOR!, unit kerja 
Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat 
berupaya mengembangkan kerjasama 
dengan membuat inovasi. Inovasi ini berupa 
integrasi aplikasi pengaduan masyarakat 
dengan sistem LAPOR! yang bertujuan 
mendukung proses penanganan pengaduan 
secara online. 

Integrasi aplikasi pengaduan masyarakat 
dengan sistem LAPOR! ditujukan untuk 
mengatasi banyaknya tumpang tindih 
penanganan pengaduan di lingkungan 
lembaga kepresidenan. Masalahnya, 
seringkali substansi dan pengirim yang sama 
ditangani di berbagai unit kerja di Sekretariat 
Presiden, Kementerian Sekretariat Negara, 
dan Kantor Staf Presiden. Integrasi ini juga 
ditujukan untuk meningkatkan efektivitas 
penanganan surat pengaduan sehingga 
koordinasi antar instansi yang biasanya 
dilakukan secara manual, dapat dilakukan 
secara digital. Integrasi tersebut dilakukan 
dalam 3 tahap. Saat ini sedang dilakukan uji 
coba Integrasi Tahap I.

a. Integrasi Tahap I

Integrasi Tahap I ini mengupayakan setiap 
pengaduan yang berasal dari Aplikasi 
Dumas dapat diteruskan (push) ke dalam 
sistem LAPOR! Laporan ini kemudian dapat 
secara online diteruskan langsung kepada 
instansi terkait yang telah terhubung 
dengan sistem LAPOR! Data pengaduan di 
Aplikasi Dumas dapat di-push ke sistem 
LAPOR!, apabila data tersebut telah terlebih 
dahulu dimasukkan pada field name 
Ringkasan Pengaduan di Aplikasi Dumas. 

Langkah-langkah proses integrasi aplikasi 
Dumas dengan sistem LAPOR! sebagai 
berikut:
1) User Admin Asdep Dumas beserta 

P r o g r a m m e r  B i r o  I n f o t e k  d a n 
Programmer KSP melakukan rapat 
koordinasi tentang proses bisnis 
Integrasi Aplikasi Dumas dan sistem 
LAPOR!

2) D i s epakat i  da l am rapat  bahwa 
P r o g r a m m e r  B i r o  I n f o t e k  d a n 
Programmer KSP akan membangun 
suatu jembatan atau web service sebagai 
penghubung antara Aplikasi Dumas 
dengan Sistem LAPOR!

3) Dilakukan rapat koordinasi antara 
Programmer KSP dan Programmer Biro 
Infotek Kemensetneg untuk membahas 
penyempurnaan proses bisnis Integrasi, 
sekaligus melakukan pencocokan atas 
variabel/tag/field pada Aplikasi Dumas 
untuk disesuaikan pada sistem LAPOR! 
dengan menggunakan bahasa XML.

4) Setelah dummy selesai, Programmer 
KSP dan Programmer Biro Infotek 
beserta para Admin dari unit kerja 
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aplikasi dumas melakukan rapat 
koordinasi untuk  ujicoba atas dummy 
integrasi aplikasi Dumas dan Sistem 
LAPOR!

Sedangkan tahapan cara penggunaan 
Integrasi Aplikasi Dumas dengan Sistem 
LAPOR! (Integrasi I), sebagai berikut:
1) User harus melakukan login sebagai 

Admin atau Analis atau Kasubbid di 
dalam aplikasi dumas 

2) Syarat yang harus dipenuhi, yaitu harus 
melakukan is ian di  dalam f ie ld 
ringkasan pengaduan terlebih dahulu 
pada user Analis/Kasubbid/Admin

3) Akan muncul Notifikasi pada halaman 
online bahwa data telah sukses terkirim 
dari aplikasi Dumas ke dalam sistem 
LAPOR!

Kendala-kendala yang dihadapi dalam 
proses integrasi tahap I pada sistem LAPOR! 
sebagai berikut:
1) Perbedaan spesifikasi server pada sistem 

LAPOR! dan aplikasi Dumas. Spesifikasi 
server pada sistem LAPOR! lebih tinggi 
compatibility-nya dibandingkan dengan 
server aplikasi Dumas sehingga proses 
pemuatan pengiriman data dari aplikasi 
Dumas ke LAPOR! agak lama.

2) Unit kerja Asisten Deputi Pengaduan 
Masyarakat kekurangan SDM untuk 
memonitor atau menangani data 
integrasi yang telah di-push ke sistem 
LAPOR!

3) Baru dilakukan proses uji coba secara 
dummy. Belum dilakukan uji coba secara 
riil pada setiap data surat pengaduan. 

4) Tidak semua instansi di lingkup 
Kabupaten/Kota telah bergabung dalam 
Sistem LAPOR! sedangkan tindak lanjut 
pengaduan masyarakat pada unit Kerja 
Asdep Dumas sampai pada instansi di 
tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu, 
Asdep Dumas juga menindaklanjuti 
pengaduan kepada BUMN atau pihak 
swasta terkait yang belum ada di sistem 
LAPOR!

Gambar 1. Tampilan login aplikasi Dumas 

Gambar 2. Tampilan input surat pengaduan
pada  aplikasi Dumas 

Gambar 3. Tampilan notifikasi pengiriman data
sukses dilakukan
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b. Integrasi Tahap II 

Pada Integrasi Tahap II ini, hasil yang 
diharapkan berupa penyempurnaan proses 
bisnis integrasi Aplikasi Dumas dengan 
Sistem LAPOR! Pengaduan masyarakat 
yang masuk ke dalam sistem LAPOR! dapat 
juga di-push dan dibaca dalam aplikasi 
Dumas. Laporan ini kemudian diproses 
penanganannya sesuai  mekanisme 
penanganan pengaduan di Asisten Deputi 
Pengaduan Masyarakat.

Integrasi Tahap II ini merupakan tahap 
jangka panjang dari Integrasi Aplikasi 
Dumas dan LAPOR! Pasalnya, tahap ini 
harus didukung dengan ketersediaan 
teknologi yang memadai berupa spesifikasi 
dan kesesuaian teknologi yang berimbang 
dan setara antara server pada sistem 
LAPOR! dengan server Aplikasi Dumas. 
Selain itu, diperlukan seorang administrator 
yang secara khusus menangani karena 
kuantitas data yang harus dimonitor relatif 
tinggi sedangkan SDM yang ada di unit 
kerja Asdep Dumas masih belum memadai. 

 

Gambar 4. Proses bisnis Integrasi Aplikasi Dumas dengan  Sistem LAPOR (Dokumen Asdep Dumas)
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c. Integrasi Tahap III

Pada proses ini diharapkan jembatan 
penghubung yang telah dibangun dapat 
dibuka di masing-masing pintu sistem 
aplikasi. Baik sistem LAPOR! maupun 
sistem Aplikasi Asdep Dumas sudah dapat 
digunakan untuk lalu lintas informasi 
penanganan pengaduan masyarakat. 

2. Aplikasi Manajemen Peminjaman Arsip 
Dumas

Aplikasi ini merupakan hasil karya inovasi 
Andres Novryzal, salah satu pegawai di unit 
k e r j a  A s i s t e n  D e p ut i  P e n ga du a n 
Masyarakat. Pembuatan aplikasi ini 
terinspirasi dari observasi di lapangan pada 
Bagian Arsip Asisten Deputi Pengaduan 
Masyarakat. Andreas melihat pengelolaan 
manajemen penyimpanan, peminjaman, 
serta pengembalian arsip surat pengaduan 
masyarakat masih dilakukan secara manual. 
Hal ini sudah jelas amat merepotkan petugas 
arsiparis pada Asisten Deputi Pengaduan 
Masyarakat. Beberapa kali petugas arsiparis 
kesu l i t an  dalam  menemukan  dan 
melakukan pencairan beberapa arsip/berkas 
pengaduan masyarakat. Penerapan aplikasi 
ini menjadi penting sejalan dengan program 

e - g o v e r m e n t  p e m e r i n t a h  u n t u k 
meningkatkan kinerja pemerintah dalam 
melayani masyarakat.Tujuan pembuatan 
aplikasi ini adalah untuk digitalisasi 
manajemen pengolahan arsip dumas. Proses 
peminjaman dan pengembalian arsip dapat 
tercatat otomatis oleh sistem berikut tanggal 
s e r t a  j a m  p e m i nj a m a n .  D at ab a s e 
peminjaman juga dapat di cetak per minggu. 
Proses pencarian arsip dumas akan cepat 
ditemukan, guna makin mempermudah 
pengelolaan pengaduan masyarakat. 
Aplikasi ini juga dapat menurunkan risiko 
kehilangan berkas pengaduan masyarakat, 
karena proses pengolahan sudah tercatat 
secara online dalam sistem. 

Hingga tulisan ini disusun aplikasi ini masih 
dalam uji coba. Jika aplikasi ini sudah 
diterapkan, maka pelayanan publik di 
bidang pengaduan masyarakat Kementerian 
Sekretariat Negara dapat berjalan lebih 
maksimal, efektif, dan efisien. Tentu saja, 
aplikasi ini juga nantinya akan terintegrasi 
dengan aplikasi lainnya di lingkungan 
Kementerian Sekretariat Negara.
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Gambar 6. Tampilan dummy menu input data arsip peminjaman (Dokumen Asdep Dumas)

Gambar 7. Tampilan dummy menu updating data arsip peminjaman (Dokumen Asdep Dumas)
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Gambar 6. Tampilan dummy menu input data arsip peminjaman (Dokumen Asdep Dumas)

Gambar 8. Tampilan laporan list data arsip peminjaman (Dokumen Asdep Dumas)
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Meningkatkan Kinerja

dengan Berbagi :

Inovasi dengan File Sharing



embangun birokrasi cerdas dan 

M inovatif namun tetap transparan 
dan akuntabel adalah komitmen 

pembangunan aparatur yang telah sering 
diungkapkan Presiden Jokowi. Saat pidato 
kenegaraan pada peringatan HUT ke-71 
Proklamasi Kemerdekaan RI, tanggal 16 
Agustus 2016, Presiden menyampaikan 
pula bahwa birokrasi yang penuh dobrakan, 
kreativitas dan inovasi dalam mewujudkan 
pelayanan publik yang makin berkualitas 
adalah bagian dari revolusi mental karakter 
bangsa.

Tata kelola pemerintahan yang cerdas 
(smart governance) menjadi kata kunci 
dalam mewujudkan dobrakan dan inovasi 
birokrasi di berbagai lini pemerintahan. 
Karena itu, pemerintah berkomitmen terus-
menerus mengedepankan efisiensi , 
kepemimpinan berbasis komunitas, 
penyelesaian kerja secara mobile, dan 
b e r a g a m  i n o v a s i  l a i n n y a  u n t u k 
menciptakan layanan birokrasi yang makin 
prima. 

Smart governance lingkungan Sekretariat 
Wakil Presiden, antara lain, telah 
diwujudkan oleh Asisten Deputi Industri, 
Perdagangan, Pariwisata, dan Ekonomi 
Kreatif (Indagparekraf) melalui penerapan 
teknologi  informasi  terkini  dalam 
pengelolaan kegiatan secara berbagi 
(sharing mechanisms). Pengelolaan secara 
berbagi itu ditujukan untuk meningkatkan 
efisiensi pelaksanaan tugas kedinasan 
sekaligus mempercepat penyusunan bahan 
dan laporan. Sharing mechanisms juga 
menjadi bagian dari layanan birokrasi, 
kepada pimpinan.

Pengelolaan kegiatan secara berbagi 
( s h a r i n g  m e c h a n i s m s )  d e n g a n 
memanfaatkan teknologi informasi yang 
terlaksana hingga saat ini, antara lain:

1. Pemanfaatan Files Bersama

Agar kinerja di Sekretariat Wakil Presiden, 
terutama dalam memberikan dukungan 
substansi di Deputi Ekonomi, Infrastruktur, 
dan Kemaritiman semakin meningkat, 
diperlukan langkah-langkah yang cepat 
tanggap (responsive) dan inovasi dalam 
proses bisnis organisasinya. Beberapa tugas 
yang dijalankan adalah menyiapkan bahan 
rapat, pidato/sambutan, audiensi, dan 
kunjungan  ke r ja  Waki l  P res iden . 
Penyiapan bahan-bahan tersebut akan 
lebih efisien apabila data, informasi, dan 
konsep tersimpan dalam satu folder yang 
dapat diakses oleh para pejabat/staf.

Seringkali Wakil Presiden mendapat 
pelimpahan acara dari Presiden secara 
mendadak. Bila staf diminta menyiapkan 
bahan-bahan untuk audiens i  atau 
sambutan misalnya pada saat hari libur, 
tentu saja tidak semudah saat hari kerja. 
Terutama untuk mengakses dan mengolah 
bahan guna penyusunan keperluan 
tersebut. Oleh karena itu, diperlukan solusi 
“one folder for all” yang dapat diakses dari 
berbagai media baik di dalam kantor 
maupun di luar kantor (remote). Dengan 
demikian, permasalahan tersebut dapat 
diatasi. Selain itu, proses editing konsep 
dari bawahan ke atasan dapat dilakukan 
secara cepat dan hemat kertas (paperless). 
Aplikasi ini membantu dalam mengerjakan 
tugas penyiapan laporan, bahan rapat, 
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audiensi, sambutan/pidato, dan lainnya. 
Baik di lingkungan kantor atau saat di 
rumah, cafe, bandara, dan dalam perjalanan 
melalui komputer, laptop, maupun ponsel 
pintar.

Teknologi informasi 
memberikan kemudahan 

dalam proses berbagi folder 
ini. Deputi Ekonomi, 

Infrastruktur, dan 
Kemaritiman Sekretariat 

Wakil Presiden saat ini 
menggunakan aplikasi 

penyimpanan cloud, yakni 
Dropbox dan Sbox.

Sebelumnya, Deputi menggunakan SIP. 
Ekonomi. Namun dalam pemanfaatannya, 
terdapat kendala penyimpanan dan temu 
balik yang tidak beroperasi ketika server 
internal dalam kondisi off sehingga dirasa 
perlu untuk melakukan penyimpanan file 
yang dapat ditemu balik di mana saja. 
Dropbox, selain tidak berbayar, cukup 
sederhana untuk digunakan. Aplikasi ini 
dimaksimalkan pemanfaatannya, dengan 
membuat folder artikel yang berisi berbagai 
tulisan untuk pembelajaran bersama 
tentang isu-isu substantif seluruh bidang.

Penggunaan Dropbox maupun Sbox 
m e mp e r m u da h  da n  m e mp e r c e p a t 
p e n go l a h a n  dat a ,  a n a l i s i s ,  s e r t a 

penyusunan materi laporan dan bahan-
bahan untuk mendukung kegiatan 
audiensi, sambutan, dan kunjungan kerja 
Wakil Presiden. Manfaat aplikasi ini begitu 
terasa khususnya dalam pekerjaan yang 
membutuhkan koordinasi segera dan 
mendadak terutama di hari libur atau di luar 
jam kerja. 

Selain itu, penggunaan dropbox dan s-box 
yang berbasiskan sistem komputasi awan 
(cloud computing) juga memfasilitasi 
kegiatan editing bersama di mana saja dan 
kapan saja, tanpa tergantung kehadiran 
server internal. Walaupun tentu saja, 
kualitas keamanan jaringannya tetap patut 
diperhitungkan. Namun ke depan nanti 
sedang diupayakan penambahan fitur-fitur 
yang mampu meningkatkan keamanan 
jaringan. Bagaimanapun, sejauh ini kedua 
aplikasi ini  terbukti efektif  dalam 
mempercepat kinerja deputi.

2. Sharing Session 

Sebagai unit kedinasan yang menangani 
substansi, Asdep Indagparekraf juga 
berkomitmen untuk terus berusaha 
meningkatkan kapasitas pengetahuan para 
stafnya. Diskusi dan kajian terhadap isu-isu 
nasional maupun internasional, terus 
digulirkan secara teratur. Setiap dua 
minggu diadakan pertemuan Sharing 
Session atau Morning Talk. Tujuan kegiatan 
ini adalah untuk berbagi pengetahuan dan 
pengalaman (exchange of knowledge and 
experience). Proses belajar bersama-sama 
lintas bidang ini bertujuan memperluas 
pandangan agar tidak terpaku pada isu di 
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bidang masing-masing. Selain itu, sesi ini 
berguna untuk meningkatkan kemampuan 
mengemukakan pendapat di muka umum.

Tema diskusi berkisar pada isu-isu kekinian 
yang terkait substansi lintas kedeputian, 
ekonomi, sosial, dan politik. Peserta 
didorong untuk menggali bahan dari 
bacaan, media, dan sumber-sumber 
lainnya, agar dapat saling berbagi informasi 
dan pandangan. Peserta diberi kesempatan 
menjadi moderator dan pengantar materi 
pemicu diskusi .  Pada sesi  khusus, 
dihadirkan pula pembicara baik dari para 
pimpinan dan Staf Khusus di lingkungan 
Sekretariat Wakil Presiden serta mitra 
kerja.

Selain itu, ada juga sesi 
diskusi dalam bahasa 

Inggris untuk meningkatkan 
kemampuan komunikasi 

sekaligus memperluas 
wawasan juga mengangkat 

isu-isu nasional maupun 
internasional. Salah satu 

diskusi ini diselenggarakan 
tanggal 23 November 2016. 

Diskusi ini mengulas 
implikasi kemenangan 
Donald Trump sebagai 

Presiden terpilih AS bagi 

hubungan bilateral 
Indonesia-Amerika Serikat 

dalam tajuk “What Trump’s 
Victory Means for Indonesia-

US Relations?”

Diskus i  in i  menyimpulkan bahwa 
Indonesia berpeluang untuk merapatkan 
kerja sama bilateral dengan Amerika 
Serikat di bidang perdagangan barang dan 
jasa serta investasi. Makro ekonomi AS 
akan berdampak bagi Indonesia, terutama 
terhadap fluktuasi rupiah terhadap US 
dolar, jatuh tempo pembayaran hutang 
yang menggunakan US dolar ,  dan 
kebijakan fiskal Trump terhadap The Fed 
(Federal Bank Amerika). Perdagangan 
Indonesia (total ekspor dan impor) hanya 1 
persen dari perdagangan AS ke seluruh 
dunia. Nilai perdagangan Indonesia-US 
terus menurun USD 200 juta setiap 
tahunnya.  Kebijakan Trump untuk 
memproteksi arus impor barang yang 
masuk ke Amerika, termasuk produk asal 
Indones ia  pe r lu  d idorong  melalu i 
pendekatan bilateral.  

Kegiatan sharing session II, yang diadakan 
pada 15 Desember 2016, bertema Illegal 
Fo r e i g n  W o r k e r s .  K e g i a t a n  i n i 
mengetengahkan maraknya isu pekerja 
asing ilegal di Indonesia serta alternatif 
jalan keluarnya. Kesimpulannya, antara 
lain Tim Pengawasan Orang Asing (PORA) 
y a n g  d i b e n t u k  o l e h  D i r e k t o r a t 
Keimigrasian, Kementerian Hukum dan 
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HAM bekerjasama dengan Kementerian 
Tenaga Kerja serta aparat (POLRI/ TNI) 
perlu dioptimalkan, tanpa membentuk 
badan baru yang menyedot APBN. Selain 
itu, tentu dibutuhkan dukungan peran 
m e d i a  da n  o r ga n i s a s i - o r ga n i s a s i 
kemasyarakatan sebagai penyuplai laporan 
untuk ditindaklanjuti instansi yang 
berwenang.   

Pada putaran ketiga, program Morning Talk 
mengangkat tema “Tips to Get Scholarship 
to Study Abroad.”  Tips yang dibagikan 
peserta meliputi strategi mengisi lamaran 
beasiswa, tahapan-tahapan yang harus 
dilalui peminat beasiswa dan mentoring 
dari para alumni penerima beasiswa kepada 
c a l o n  p e s e r t a  b e a s i s w a .  Fo r u m 
merekomendasikan pembentukan grup 
diskusi “Morning Talk Group” untuk saling 
bertukar informasi beasiswa terkini baik 
untuk studi, kursus, dan seminar. Selain 
itu, forum juga akan mengundang lembaga 

pemberi beasiswa, seperti British Council, 
Neso, dan sebagainya untuk berbagi 
informasi tawaran program beasiswa. 

Teknologi informasi dimanfaatkan dalam 
kegiatan Morning Talk untuk menyebarkan 
agenda dan informasi hasil-hasilnya. Proses 
pembelajaran ini sekaligus meningkatkan 
silaturahmi, komunikasi, keterampilan 

bahasa asing, memimpin pertemuan, 
kemampuan berbagi, dan mengemukakan 
pendapat. Secara umum kegiatan yang 
berdurasi  satu jam ini  diharapkan 
meningkatkan kapasitas pengetahuan bagi 
segenap pegawai khususnya dalam 
mendukung tugas-tugasnya, seperti kualitas 
materi penulisan laporan. Metode ini sangat 
bermanfaat untuk mendapatkan berbagai 
sudut pandang dalam memecahkan masalah. 
Bagi pegawai di kedeputian, substansi akan 
membantu dalam memperkaya isi laporan 
dan  mempertajam analisis.

Gambar Suasana Morning Talk
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SIARPUU

Inovasi Knowledge Sharing

dalam Pemantauan

Penyusunan Peraturan

Perundang Undangan



e p ut i  B i da n g  H u k u m  da n 

D Perundang-undangan adalah 
s a l a h  s a t u  k e d e p ut i a n  d i 

Ke m e nt e r i a n  S e k r e t a r i a t  N e ga r a 
(Kemensetneg). Berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang 
Kemensetneg, kedeputian ini mempunyai 
tugas menyelenggarakan pemberian 
dukungan teknis, administrasi, dan analisis 
dalam penyiapan beragam izin prakarsa dan 
penye lesa ian  sejumlah rancangan 
peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas itu, Deputi 
Bidang Hukum dan Perundang-undangan 
berperan strategis dalam mendukung 
fungsi Menteri Sekretaris Negara sebagai 
filter terakhir dalam proses penyusunan 
berbagai rancangan peraturan. Sebut saja 
Rancangan Undang-Undang (RUU), 
Rancangan  Pe ratu ran  Pemer intah 
Pengganti Undang-Undang (R-Perpu), 
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), 
Rancangan Peraturan Presiden (R-Perpres), 
Rancangan Keputusan Presiden (R-
Keppres), dan Rancangan Instruksi 
P r e s i d e n  ( R - I n p r e s )  y a n g  a k a n 
disahkan/ditetapkan oleh Presiden. 

Sebagai filter terakhir, Deputi Bidang 
Hukum dan PUU harus dapat memberikan 
analisis yang harmonis dan responsif. 
H a r m o n i s  b e r a r t i  h a s i l n ya  t i da k 
b e r t e n t a n g a n  d e n g a n  p e r a t u r a n 
perundangan lainnya baik secara vertikal 
maupun horizontal sedangkan responsif 
artinya semua produk hukum itu dapat 
dibentuk secara cepat dan tepat untuk 
memenuhi kebutuhan pengaturan dalam 
berbangsa dan bernegara.

Pada prakteknya pembahasan RPUU, R-
Keppres, dan R-Inpres senantiasa penuh 
dengan tantangan yang dinamis. Beberapa 
tantangan i tu ,  antara  la in  adalah 
pembahasan dengan kementerian/ lembaga 
yang kadangkala kurang harmonis dan 
responsif ;  keterbatasan data yang 
komprehensif; serta belum terintegrasinya 
analisis dan hasil pembahasan ke dalam 
satu sistem pada setiap pembahasan RPUU, 
R-Keppres, dan R-Inpres.

Untuk mengatasi tantangan 
itu, Deputi Bidang Hukum 
dan PUU berinisiatif dalam 
menggagas mekanisme 
knowledge sharing guna 
membantu menganalisis dan 
mensirkulasikan hasil 
pembahasan dan analisisnya 
dalam satu sistem yang 
dikelola dengan baik, 
sistematis, dan mudah 
diakses oleh seluruh pejabat 
dan pegawai. 

Dengan mekanisme knowledge sharing 
tersebut diharapkan tercapai kondisi 
t e r s i mp a n n ya  a n a l i s i s  da n  h a s i l 
pembahasan RPUU, R-Keppres, dan R-
Inpres dalam satu sistem dan dapat diakses 
oleh seluruh pejabat dengan cepat; dan 
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terwujudnya kemudahan akses data 
sehingga pelaksanaan analisis RPUU, R-
Keppres, dan R-Inpres lebih akurat dan 
cepat. 

Selain itu, melalui mekanisme ini dapat 
mewujudkan terlaksananya analisis RPUU, 
R - Ke p p r e s ,  d a n  R - I n p r e s  s e c a r a 
berkesinambungan; tersedianya hasil 
analisis yang komprehensif dan real time 
dalam mendukung proses pengambilan 
keputusan atau kebijakan oleh pimpinan; 
tersedianya laporan mengenai status 
pelaksanaan analisis RPUU, R-Keppres, dan 
R-Inpres, yang cepat, akurat, konsisten, real 
time, dan mudah diakses terutama oleh 
p impinan;  dan terwujudnya ter t ib 
pelaksanaan analisis RPUU, R-Keppres, dan 
R-Inpres.

SIARPUU

Mekanisme knowledge sharing yang 
dimaksud di atas diwujudkan melalui 
pembangunan aplikasi yang dinamakan 
Sistem Informasi Analisis Rancangan 
P e r a t u r a n  P e r u n d a n g - u n d a n g a n 
(SIARPUU). Aplikasi SIARPUU berupa 
sistem data terintegrasi dari analisis dan 
pembahasan RPUU, R-Keppres, dan R-
Inpres pada Asisten Deputi Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 
yang akan ditetapkan/disahkan oleh 
Presiden dengan konten terdiri atas pokok-
pokok isi; strategic issue (hal-hal krusial); 
briefing sheet; notulensi rapat; kronologis 
pembahasan; posisi; draft RPUU, R-
Keppres, dan R-Inpres; serta dokumen lain 
yang terkait.

“SIARPUU sebagai sistem 
Knowledge Sharing dalam 
analisis Rancangan 
Peraturan Perundang-
undangan ditujukan untuk 
mempermudah pencarian 
data analisis dan hasil 
pembahasan rancangan 
peraturan perundang-
undangan sehingga 
mendukung proses 
pembuatan peraturan 
perundang-undangan yang 
lebih harmonis dan 
responsif.” 

Aplikasi SIARPUU bermanfaat untuk 
mempermudah proses pemutakhiran 
(updating) dan penemuan data yang 
d ipe r lukan dalam anal i s i s RPUU, 
Rancangan Keppres, dan Rancangan 
Inpres secara cepat, tepat, dan akurat oleh 
seluruh pejabat dan pegawai yang 
berwenang. Aplikasi ini bisa diakses baik 
melalui komputer maupun perangkat 
ponsel kapanpun dan dimanapun saat 
dibutuhkan secara real time dan online. 
(gambar 1 – 3)
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Gambar 1. Tampilan depan SIARPUU

Gambar 2. User Interface Pencarian Data SUARPUU



81

Penggunaan, Akses,  dan Aplikasi 
SIARPUU

SIARPUU saat ini digunakan secara intern 
p a da  D e p ut i  B i da n g  H u k u m  da n 
Perundang-undangan dengan uji coba pada 
Asisten Deputi Bidang Pembangunan 
Manusia dan Kebudayaan. Selanjutnya 
aplikasi ini akan digunakan oleh seluruh 
pejabat dan pegawai di Deputi Bidang 
Hukum dan Perundang-undangan.
SIARPUU memiliki dua akses akun utama 
yaitu Pengguna dan Pengelola. Para 
pejabat dan pegawai yang memiliki akun 
pengguna di Deputi Bidang Hukum dan 
Perundang-undangan dapat melihat dan 
menggunakan data yang ada dalam 
SIARPUU, sedangkan pemilik akun 
Pengelola (yaitu pejabat atau pegawai yang 
ditunjuk) dapat melakukan updating data 
baik berupa penambahan data, perubahan 

data, ataupun perbaikan data. Saat ini 
SIARPUU dapat diakses di  alamat 
https://siarpuu.setneg.go.id atau melalui 
https://single.setneg.go.id.

S IARPUU d ibangun menggunakan 
framework Codeigniter dengan bahasa 
pemrograman PHP dan MYSQL sebagai 
database. Codeigniter merupakan salah 
satu bahasa pemrograman berbasis Object 
Oriented Programming (OOP) yang bersifat 
open source. Framework Codeigniter ini 
dapat digunakan untuk membangun 
sebuah aplikasi ataupun website menjadi 
lebih cepat dan powerfull.

 

Gambar 3. User Interface input Data SIARPUU
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Tahapan awalnya dimulai dari merangkum 
se lu ruh  data  dan  in fo rmas i  yang 
dibutuhkan untuk membangun aplikasi ini 
agar output yang dihasilkan sesuai dengan 
yang diharapkan. Tahapan berikutnya 
adalah membuat rancangan antar muka dan 
dilanjutkan dengan pengkodean program 
dan penyusunan struktur basis data. Pada 
tahapan ini, seluruh kode program disimpan 
dalam development server yang bisa diakses 
sementara oleh pengguna selama masa uji 
coba. Saat aplikasi dinyatakan  sudah 
sesuai, dilanjutkan dengan pengisian  data 
yang sebenarnya dan selanjutnya kode 
program dan basis data dari aplikasi 
dipindah ke production server.

Aplikasi SIARPUU dibangun dengan 
dukungan Biro Informasi dan Teknologi 
sebagai penanggungjawab pembangunan 
aplikasi di Kemensetneg. SIARPUU telah 
dirancang sebagai sistem aplikasi yang user 

friendly serta dapat diintegrasikan dengan 
berbagai aplikasi sistem informasi yang 
t e l a h  d i b a n gu n  d i  Ke m e n s e t n e g . 

Saat ini aplikasi SIARPUU diharapkan 
makin mempermudah dan memaksimalkan 
kinerja pejabat dan pegawai untuk 
m e m b e r i k a n  d u k u n g a n  t e k n i s , 
administratif ,  dan analis is  kepada 
Mensesneg dalam pembahasan RPUU, R-
Keppres, dan R-Inpres. Bahkan, ke depan 
nanti ,  SIARPUU diharapkan dapat 
diperluas dan ditingkatkan kapasitasnya 
untuk diintegrasikan dengan mitra 
Kementerian/Lembaga lainnya guna 
mendukung penyusunan lebih harmonis 
dan responsif. 
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Smart Lapak

Inovasi Percepatan Pemantauan

dan Penyusunan Laporan Kinerja



mart  Lapak sebagai  s i s tem 

S monitoring kinerja penanganan 
surat dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan, mampu mengakumulasikan 
kinerja individu dan organisasi selama satu 
tahun secara cepat, akurat dan interaktif.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, 
Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara 
dan Daerah menemukan beberapa kendala 
krusial. Kendala tersebut terkait dengan 
monitoring kinerja individu, antara lain: 

Pertama, dengan banyaknya jumlah surat 
yang masuk maka pendistribusian surat 
secara proporsional dan berimbang kepada 
pegawai seringkali sulit dilaksanakan. Hal 
tersebut dikarenakan tidak ada catatan 
yang jelas berapa surat yang telah 
diturunkan kepada masing-masing staf.

Kedua,terkait penilaian SKP, pengagendaan 
surat masuk dan memo keluar masih relatif 
kurang informatif. Hal ini menyebabkan 
pegawai seringkali mengalami kesulitan 
dalam mengakumulasikan kuantitas dan 
kualitas memorandum penanganan surat 
selama satu tahun untuk kemudian 
diklasifikasikan ke dalam beberapa 
Indikator Kinerja Utama sesuai Perjanjian 
Kinerja dan Kegiatan Tugas Jabatan.

Ketiga, database agenda penanganan surat 
yang ada belum optimal dalam merekam 
k i n e r j a  i n d i v i d u  u n t u k  d a p a t 
diakumulasikan menjadi kinerja unit kerja. 
Penghitungan kinerja individu terkadang 
d i l akukan  seca ra  manual  dengan 
mengumpulkan dan menghitung hardcopy 
surat-surat serta laporan kegiatan yang 

telah ditangani sebelumnya. Hal ini 
menyebabkan proses penyusunan laporan 
membutuhkan  wak tu  yang  l ama , 
mengingat data yang dikumpulkan harus 
d i k o n f i r m a s i  d a n  d i c e k  u l a n g 
kebenarannya. 

Akibat selanjutnya, Proses penyusunan 
Laporan Kinerja (LKj) di Asisten Deputi 
Hubungan Lembaga Negara dan Daerah 
(Asdep Hubungan LND) menjadi menguras 
waktu dan tenaga karena kompleksitas 
dalam pengakumulasian data kinerja 
individu menjadi kinerja unit kerja. 
Kejadian ini terus menerus terjadi dari 
tahun ke tahun. Dampaknya adalah pada 
musim-musim pelaporan kinerja (biasanya 
pada awal-awal tahun anggaran), waktu 
mengerjakan tupoksi bagi individu pegawai 
m e n j a d i  b a n y a k  t e r s i t a  u n t u k 
mengumpulkan dan menyusun data 
capaian kinerja baik individu maupun 
organisasi. 

Dengan demikian, salah satu permasalahan 
utama dalam hal monitoring kinerja 
individu dan organisasi pada Asisten Deputi 
Hubungan Lembaga Negara dan Daerah 
adalah be lum adanya satu  s is tem 
monitoring kinerja penanganan surat dan 
pelaporan pelaksanaan kegiatan yang 
mampu mengakumulasikan kinerja 
individu dan organisasi selama satu tahun 
secara cepat, akurat ,dan interaktif.

Untuk menjawab kendala di atas, Kepala 
Subbidang Hubungan Lembaga Non 
Struktural Bidang Perekonomian dan 
Kesejahteraan Rakyat, Angga Utama 
Wijaksana, S.E., M.Pub.Pol. berinisiatif 
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membuat langkah terobosan dengan 
merancang aplikasi Sistem Monitoring 
Penanganan  Surat  dan  Pe lapo ran 
Pelaksanaan Kegiatan (Smart Lapak).

Smart Lapak adalah sistem monitoring 
k i n e r j a  y a n g  d i b a n g u n  d e n g a n 
menggunakan MS-Excel/Access. Smart 
Lapak mencatat dan mengakumulasi 
kinerja setiap pegawai melalui pemrosesan 
data berupa: jenis, kode klasifikasi arsip, 
nomor, tanggal dan hal naskah dinas, 
disposisi dari Asdep hingga Kasubbid, 
klasifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU), 
penilaian kesesuaian waktu pemrosesan 
surat, tempat penyimpanan, individu 
pemroses surat, dan sejumlah data penting 
lainnya. 

Proses Pembuatan Smart Lapak

Adapun proses pembuatan “Smart Lapak” 
dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pencarian informasi, referensi, dan 
pengumpulan data terkait sistem 
monitoring kinerja pegawai.
- Pada tahap ini, kegiatan yang 

dilakukan adalah mengumpulkan 
informasi dan mencari bahan terkait 
sistem monitoring kinerja individu 
pegawai khususnya di instansi 
pemerintah dan informasi apa saja 
yang relevan untuk ditampilkan pada 
dashboard.

- Setelah proses penelaahan dan 
penelusuran diambil keputusan 
bahwa sistem monitoring kinerja 
penanganan surat dan laporan 
kegiatan pada seluruh pejabat dan 

pegawai Asisten Deputi Hubungan 
Lembaga Negara dan Daerah akan 
menggunakan  bas i s  ap l ikas i 
Microsoft Excel 2013. Mengingat 
database kinerja yang terdahulu 
menggunakan aplikasi Microsoft 
Excel sehingga proses migrasi 
database tidak membutuhkan waktu 
ya n g  l a m a  da n  h a n ya  p e r l u 
menambahkan kolom “pemroses 
surat (mulai dari Eselon III hingga 
staf penelaah)”.

2. Workshop dengan mengundang pihak 
terkait pembangunan sistem monitoring 
kinerja yaitu, Asdep Infotek.
- Pada workshop ini dibahas struktur 

data source dan metode pivot pada 
Microsoft Excel untuk menampilkan 
beberapa informasi kinerja seperti 
Kinerja Penanganan Surat per 
Indikator Kinerja Utama, Trend 
Kinerja Penanganan Surat per bulan, 
Kinerja Penanganan Surat per 
Indikator Kinerja Utama dan per 
bulan, serta Kinerja Penanganan 
Surat per Nilai Kesesuaian Waktu.

- Leb ih  lanjut ,  mas ing-mas ing 
informasi kinerja dibuatkan pivot 
t ab l e  da n  p i vo t  ch a r t  u nt u k 
menampilkan informasi secara grafis 
yang mudah untuk di-monitor oleh 
pejabat dan masing-masing pegawai.

3. Workshop internal memutakhirkan 
database penanganan surat dan laporan 
kegiatan pada Asdep Hubungan 
Lembaga Negara dan Daerah.
- Menyelaraskan data dari arsip terkait 

penanganan surat keluar, siapa yang 
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memproses dan bagaimana 

kesesuaian waktu pemrosesan 
dengan SOP, kemudian melakukan 
proses input pada Microsoft Excel 
sheet data source. 

- Proses ini membutuhkan waktu yang 
cukup lama mengingat sebelumnya 
pemroses  surat  t idak  pernah 
d i c a t a t k a n  s e c a r a  d e t i l  p e r 
individunya dan hanya dicatat secara 
akumulasi pada tingkat Eselon III. 
A k i b at n ya ,  dat ab a s e  a ge n da 
penanganan surat harus dicocokkan 
kembali dengan disposisi pejabat 
( y a n g  d i t u j u k a n  k e p a d a 
bawahannya) pada berkas arsip 
suratnya sehingga data pemroses 
surat dapat dicatatkan.

- Agenda persuratan yang selama ini 
dicatatkan oleh Sekretaris Pimpinan 
dalam bentuk Microsoft Excel 1997-
2003 dimutakhirkan ke dalam  

Microsoft Excel 2013 serta

ditambahkan kolom-kolom informasi 
yang baru sesuai dengan kebutuhan 
administrasi persuratan serta dapat 
mengakomodir sistem dashboard 
Smart Lapak (lampiran 1). 

4. Uji coba sistem monitoring/dashboard 
kinerja penanganan surat dan laporan 
kegiatan.
- Pada tahapan ini, semua data 

penanganan surat telah diinput dan 
siap untuk ditampilkan secara 
keseluruhan melalui dashboard 
Sistem Monitoring Penanganan Surat 
dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan 
(Smart Lapak). Selain itu, pada 
window/slicer kanan atas dapat 
dipi l ih kinerja individu yang 
diinginkan. 

- Mengingat tidak semua informasi 
yang be rada  dalam database 

Gambar 1. Tampilan dashboard Smart Lapak
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penanganan surat  yang telah 
dimutakhirkan dapat ditampilkan 
pada Smart Lapak, maka untuk 
m e n y a r i n g  d a t a  d a n 
m e n y e d e r h a n a k a n  t a mp i l a n 
dashboard dibuatlah pivot table dan 
ch a r t  u n t u k  m a s i n g - m a s i n g 
informasi kinerja. Informasinya 
antara lain Kinerja Penanganan 
Surat per Indikator Kinerja Utama, 
Trend Kinerja Penanganan Surat per 
bulan, Trend Kinerja Penanganan 
Surat per Indikator Kinerja Utama 
per bulan, serta Kinerja Penanganan 
Surat per Nilai Kesesuaian Waktu. 

- Hasil dari masing-masing pivot table 
dan chart kemudian disatukan dalam 
satu sheet tampilan yang dinamakan 
S i s t e m  M o n i t o r i n g  K i n e r j a 
Penanganan Surat dan Pelaporan 
Pelaksanaan Kegiatan (Smart Lapak) 

sebagaimana tampilan pada lampiran 
2.

Keunggulan Smart Lapak

Keunggulan Smart Lapak adalah sanggup 
mengkonversi semua data itu secara 
otomatis menjadi matriks dan diagram yang 
mudah dipahami pembacanya serta 
menyajikannya dalam format dashboard. 
Data-data yang disajikan, antara lain, 
capaian kinerja berdasarkan IKU per bulan, 
nilai kesesuaian waktu penanganan surat 
dan laporan kegiatan; tren kinerja per 
bulan; dan peringkat kinerja seluruh staf 
berdasarkan jumlah  surat atau laporan 
yang diproses.

Gambar 2. Tampilan dashboard Smart Lapak
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Keberadaan data yang terpresentasikan 
secara matriks dan diagram itu diharapkan 
mempermudah penyusunan LKJ individu 
maupun unit kerja. Selain itu Smart Lapak 
juga diharapkan dapat berfungsi sebagai 
bahan rujukan para pejabat dalam 
mendistribusikan pekerjaan kepada 
stafnya secara lebih merata, guna 
menumbuhkan suasana kerja yang lebih 
kompetitif.

“Manfaat lain dari Smart Lapak 
adalah membantu memudahkan 
pejabat dalam me-monitoring 
kinerja dan penilaian SKP 
stafnya; selain itu data Smart 
Lapak yang diperoleh dengan 
cepat dan akurat juga 
mendukung kemudahan 
perencanaan dan proyeksi 
rencana kerja tahunan secara 
lebih akurat.”
 

Pada lingkup yang lebih luas, Smart Lapak 
juga dapat dijadikan sebagai bagian dari 
peningkatan layanan kepada para 
stakeholer, yaitu para pengirim surat yang 
substansinya diproses Asdep LND. 
Melalui Smart Lapak, mereka dapat lebih 
cepat mendapatkan informasi mengenai 
tahapan penanganan surat yang terkirim 
karena Smart Lapak memuat seluruh 
riwayat pemrosesan surat mulai dari 
tanggal diterima hingga penanganannya.

Hingga tulisan ini disusun, penerapan 
Smart Lapak berjalan relatif lancar. Ke 
depan, Smart Lapak direncanakan untuk 
diperluas guna dapat mengakomodasi data 
penyerapan anggaran selama satu tahun; 
dengan cara itu, makin lengkaplah fungsi 
Smart Lapak sebagai media pemantau 
kinerja individu maupun unit kerja yang 
lebih cepat, efektif, dan efisien. 
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SIDUJAK-PMPP

Kelanjutan Langkah Inovasi

Analisis Kebijakan



etika menyiapkan bahan analisis 

K kebijakan pada Deputi Bidang 
D u k u n g a n  K e b i j a k a n 

Pembangunan Manusia dan Pemerataan 
Pembangunan (Kedeputian PMPP), 
Sekretar iat  Wakil  Presiden,  harus 
dilakukan dengan optimal. Agar lebih 
mudah, cepat, akurat, dan komprehensif; 
Kepala Bidang Ketenagakerjaan pada 
A s i s t e n  D e p ut i  P e n i n g k at a n  da n 
Pengembangan Kesejahteraan (Asdep 
PPK) ,  Sdr .  Sant i  Set iawat i ,  te lah 
mengembangkan Sistem Informasi Deputi 
Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan 
Manusia dan Pemerataan Pembangunan 
(SIDUJAK-PMPP) (Gambar 1).

P e m b a n g u n a n  S I D U J A K  P M P P 
dilatarbelakangi kebutuhan pengolahan 
data dan informasi kebijakan berikut 
analisis perkembangan pelaksanaan 

kebijakan dan pelaksanaan koordinasi 
secara cepat (dalam hitungan 1 hari kerja 
atau bahkan hitungan jam), di tengah 
keterbatasan koordinasi dengan para 
pemangku kepentingan (stakeholders).

Secara teknis, pembuatan SIDUJAK dimulai 
d a r i  p e n y i a p a n  s e r v e r  d e n g a n 
menggunakan program JOOMLA, yaitu 
salah satu Content Managemen System open 
source .  Setelah server  ditentukan, 
kemudian merancang tampilan dan 
menentukan konten. Konten terbagi dalam 
4 bidang, yaitu Bidang Peningkatan

Pendapatan  Usaha  (PPU) ,  B idang 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Kawasan Perbatasan (PDTKP), Bidang 
Tenaga Kerja, serta ASIAN GAMES 2018. 
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Gambar 1. Tampilan SIDUJAK PMPP
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Gambar 2. Ilustrasi data dan informasi yang tersedia (pada contoh ini Bidang Ketenagakerjaan)

 
Gambar 3. Ilustrasi data Bidang Ketenagakerjaan, terkait dengan Tenaga Kerja Indonesia.

 
Gambar 4. Ilustrasi data Bidang Ketenagakerjaan, terkait produk Hukum Tenaga Kerja Indonesia.
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Singkatnya, SIDUJAK-PMPP adalah aplikasi 
yang memfasilitasi pengolahan data dan 
informasi berbasis internet secara lebih 
terintegrasi hingga mampu menyajikan data 
hasil inventarisasi dari berbagai dokumen 
yang selama ini belum terarsipkan dengan 
baik (terpisah-pisah) di masing-masing 
pegawai pada beberapa unit kerja. 

SIDUJAK PMPP juga dapat menyajikan data 
hasil koordinasi dengan stakeholders di Bidang 
Peningkatan Pendapatan dan Usaha (PPU), 
Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Kawasan Perbatasan (PDTKP), dan Bidang 
Ketenagakerjaan baik dari unsur pemerintah 
pusat dan daerah maupun pemangku 
kepentingan lainnya. SIDUJAK PMPP dapat 
diakses dari mana saja dan kapan saja, tidak 
terbatas di lingkungan kantor dengan 
menggunakan internet browser beralamat 
10.1.3.100/asdep_ppk/. Data dan informasi 
yang tercantum dalam konten SIDUJAK 
PMPP meliputi (ilustrasi diberikan pada 
gambar 2, 3, 4 dan 5):
- Produk hukum di Bidang PPU, PDTKP, dan 

Ketenagakerjaan;
- Naskah notulensi rapat, audiensi serta 

sambutan Wakil Presiden;
- Hasil analisis/kajian pada Asdep PPK;
- Hasil rapat/seminar/FGD;
- Hasil monitoring/penyerapan pandangan 

Asdep PPK;
- Data media/informasi K/L terkait yang 

dibutuhkan;
- Link Kementerian/Lembaga terkait.

Pemanfaatan SIDUJAK-PMPP

Sesuai dengan maksud pembangunannya, 
manfaat utama dari SIDUJAK-PMPP  adalah 

menyajikan data dan informasi yang mudah 
diakses dan siap saji serta memfasilitasi 
penyiapan analisis kebijakan yang lebih cepat, 
akurat, dan komprehensif. Keberadaannya  
yang berbasis web, juga menjadikan SIDUJAK 
PMPP dapat dimanfaatkan pula sebagai media 
berbagi pengetahuan atau knowledge sharing; 
sarana pembiasaan pemanfaatan teknologi 
informasi  dan  komunikasi ;  sarana 
peningkatan transparansi kegiatan pada 
Asdep PPK; serta wahana untuk membangun 
koordinasi  dan  komunikasi  dengan 
stakeholder yang lebih baik dan optimal.

Hingga tulisan ini disusun, SIDUJAK PMPP 
telah diterapkan pada tiga bidang di Asdep 
PPK yaitu Bidang Peningkatan Pendapatan 
dan Usaha (PPU); Bidang Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan 
(PDTKP); dan Bidang Ketenagakerjaan. Untuk 
memastikan aplikasi ini berfungsi dengan 
baik, pemutakhiran data dan informasi 
dilakukan secara berkala serta telah disusun 
pula Pedoman Pemanfaatan SIDUJAK-PMPP.

Ke depan nanti, sedang diupayakan perluasan 
penerapan  SIDUJAK PMPP melalui 
pembangunan jejaring kerja (networking) 
dengan Kementerian dan Lembaga terkait 
serta perluasan penerapannya dengan 
memanfaatkan forum komunikasi para 
stakeholders. Untuk mendukung upaya itu, 
SIDUJAK PMPP akan diperkuat kapasitas 
cakupan pangkalan datanya (data base 
capacity) khususnya dengan memadukan 
pangkalan data yang tersedia dari unit-unit 
kerja Eselon II di Kedeputian PMPP. Demikian 
pula kualitas keamanan jaringan juga akan 
terus ditingkatkan. 



00

a1

Inisiatif Kemitraan Asdep

Pembangunan Sumber Daya Manusia

dengan Stakeholders Kesehatan



embentukan Tim Kemitraan 

P Ke s e h a t a n  b e r a n g g o t a k a n 
pemangku kepentingan dari 

kementerian/lembaga maupun organisasi 
profesi bidang kesehatan merupakan 
terobosan inovatif dalam penyusunan 
rekomendasi kebijakan bidang kesehatan 
bagi Wakil Presiden RI.

Evytha Yogya Nirwana, Kepala Subbidang 
Kesehatan pada Asdep Pembangunan 
Sumber Daya Manusia menginisiasi 
pembentukan Tim Kemitraan Kesehatan 
y a n g  b e r a n g g o t a k a n  p e m a n g k u 
k e p e n t i n ga n  ( s t a k e h o l d e r s )  da r i 
kementerian/lembaga maupun organisasi 
profesi bidang kesehatan. Hal ini dilakukan 
untuk mendukung upaya penguatan dan 
percepatan pemutakhiran data serta 
informasi kesehatan, sebagai bahan 
penyiapan rekomendasi kebijakan di 
bidang kesehatan di Sekretariat Wakil 
Presiden.

Pembentukan Tim Kemitraan 
tersebut merupakan langkah 
terobosan, yang diharapkan 
dapat menjadi katalis pada 

koordinasi lintas 
kementerian/lembaga guna 

mendukung penyusunan 
konsep rekomendasi kebijakan 
bidang kesehatan secara lebih 

optimal kepada Wakil 
Presiden.

Secara konseptual, pembentukan tim 
tersebut terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu 
pertama, kemitraan lintas program di 
lingkungan sektor kesehatan; kedua, 
kemitraan lintas sektor di lingkungan 
institusi pemerintahan; dan ketiga, 
kemitraan yang lebih luas di lintas program, 
lintas sektor, lintas bidang, dan lintas 
organisasi yang mencakup :
 a. Unsur pemerintah,
 b. Unsur swasta atau dunia usaha,
 c. Unsur LSM dan organisasi massa,
 d. Unsur organisasi profesi.

Proses pembentukan Tim dimulai dengan 
melakukan pemetaan terhadap para 
stakeholders bidang kesehatan. Kegiatan 
tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan 
konsultasi dan koordinasi awal dengan 
beberapa institusi yaitu Kementerian 
Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN), Badan 
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Kesehatan, Ikatan Ahli Kesehatan 
Masyarakat Indonesia (IAKMI), dan 
Persatuan Perawat Nasional Indonesia 
(PPNI).

Pada pelaksanaan konsultasi dengan 
institusi-institusi di atas, nampak adanya 
antusiasme dan apresiasi serta semangat 
ya n g  t i n g g i  da r i  p a r a  p e m a n g k u 
kepentingan untuk saling bersinergi. 
Dengan antusiasme, apresiasi ,  dan 
semangat seperti itu, Subbidang Kesehatan 
pada Asdep Pembangunan Sumber Daya 
M a n u s i a  o p t i m i s  b a h w a  t a h ap a n 
selanjutnya pada pembangunan Tim 
Kemitraan dapat terlaksana dengan lancar. 
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Tahapan selanjutnya adalah konsultasi 
lanjutan yang diikuti dengan permohonan 
resmi kepada para stakeholders melalui 
surat Asisten Deputi Pembangunan Sumber 
Daya Manusia. Surat tersebut ditujukan 
kepada Kepala Pusat Komunikasi dan 
Pelayanan Masyarakat Kementerian 
Kesehatan, Direktur Bina Hubungan Antar 
Lembaga Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 
Kepala Biro Hukum dan Hubungan 
Masyarakat Badan Pengawas Obat dan 
M a k a n a n  ( B P O M ) ,  Ke p a l a  G r u p 
Komunikasi Publik/Biro Hukum dan 
H ub u n ga n  A nt a r  L e m b a ga  B a da n 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan 
(BPJS Kesehatan), Ketua Umum Ikatan 
Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia 
(IAKMI), dan Ketua Umum Persatuan 
Perawat Nasional Indonesia (PPNI).

Proses konsultasi lanjutan dengan para 
stakeholders dilakukan secara bimitra 
dengan prinsip jemput bola. Proses tersebut 
berjalan dengan baik dan mendapatkan 
respon yang positif, nampak antusiasme 
serta semangat yang tinggi dari para 
stakeholders untuk segera merealisasikan 
Tim Kemitraan Kesehatan dimaksud. Proses 
konsultasi lanjutan dilakukan dengan 
Ke m e n t e r i a n  Ke s e h a t a n ,  B a d a n 
Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM), BPJS Kesehatan, 
Ikatan Ahli  Kesehatan Masyarakat 
Indonesia (IAKMI), dan Persatuan Perawat 
Nasional Indonesia (PPNI).

Setelah proses konsultasi lanjutan selesai, 
Tim di Asdep Pembangunan Sumber Daya 

Manusia mempersiapkan draft SK Tim 
Kemitraan Kesehatan sambil menunggu 
informasi dari para stakeholders terkait 
jawaban atau balasan permohonan 
kemitraan secara resmi melalui surat 
dengan melampirkan nama-nama pejabat 
atau pegawai di institusi-institusi tersebut 
untuk menjadi person in charge (PIC) dalam 
Tim Kemitraan Kesehatan.

Dengan terbangunnya Tim 
Kemitraan Kesehatan sangat 
dirasakan manfaatnya bagi 
kedua belah pihak, khususnya 
dalam penyediaan data dan 
informasi kesehatan yang 
cepat, akurat, up to date dan 
real time, serta memberikan 
kesempatan kepada K/L dan 
organisasi profesi kesehatan 
untuk berperan aktif 
memberikan masukan secara 
langsung terhadap kebijakan 
kesehatan melalui Tim 
Kemitraan Kesehatan.

Ke depan Tim Kemitraan Kesehatan ini 
akan diperluas dengan membangun 
hubungan dengan Kementerian dan 
Lembaga baik yang bekerja di sektor 
kesehatan secara langsung maupun tidak 
langsung, dan perluasan ke organisasi 
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p r o fe s i  k e s e h at a n  ya n g  l a i n n ya . 
D iharapkan  dengan  t e rbentuknya 
Kemitraan Kesehatan ini akan mendorong 
terwujudnya kebijakan kesehatan yang 
op t imal  s eh ingga  ikut  membantu 
mewujudkan derajat kesehatan yang 
setinggi-tingginya. 

Gambar 1. Penjajagan kemitraan dengan Kemenkes
(Foto Subbid Kesehatan, Asdep Pembangunan SDM, Setwapres)

Gambar 2. Penjajagan kemitraan dengan BKKBN 
(Foto Subbid Kesehatan, Asdep Pembangunan SDM, Setwapres)
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