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Sebagai institusi yang berwawasan 
kemajuan, Kementerian Sekretariat Negara 
terus berupaya keras untuk mendorong 
peningkatan kapasitas kelembagaannya 
dalam menyikapi konstruktif dinamika 
pembangunan yang makin berbasiskan 
p e n g e t a h u a n  ( k n o w l e d g e  b a s e d 
development) sekarang ini. 

Saat ini hingga ke depan nanti, 
Kementerian Sekretariat Negara 

terus berkomitmen untuk 
memperluas sekaligus 

mempertajam kualifikasi dan 
kualitas SDM aparatur hingga 

makin relevan dengan tuntutan 
pembangunan, antara lain, 

melalui perluasan kesempatan 
belajar di dalam dan di luar 
negeri hingga peningkatan 

standardisasi kegiatan 
pendidikan teknis dan 

ketrampilan kedinasan lainnya. 

Kementerian Sekretariat Negara juga terus 
berkomitmen dalam memfas i l i tas i 
peningkatan kualitas layanan birokrasi 
serta makin berpihak pada pelaksanaan 
kegiatan pembangunan yang makin 
berwawasan lingkungan sebagai wujud 
dari komitmennya dalam mendukung 
pembangunan  global  be rwawasan 
lingkungan.

Melalui beragam upaya itu, kita ingin 
mewujudkan kelembagaan Kementerian 
Sekretariat Negara 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.

Di kurun waktu lebih dari dua tahun 
terakhir, sebagai Menteri Sekretaris 
Negara, melalui kegiatan Reformasi 
Birokrasi menginstruksikan internal 
Kementerian Sekretariat Negara sejumlah 
arah kebijakan yang mengakselerasi 
peningkatan kualitas pengembangan SDM 
aparatur. Selain hal tersebut di atas, telah 
dilakukan juga perluasan pelaksanaan 
k e g i a t a n  k e d i n a s a n  ya n g  m a k i n 
berwawasan lingkungan serta mendorong 
perbaikan layanan birokrasi dengan 
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memanfaatkan beragam kemajuan teknologi modern. Beragam 
upaya terobosan itu, utamanya ditujukan untuk memperkokoh 
infrastruktur pembinaan kelembagaan; serta memobilisasi 
penguatan kapasitas pengetahuan institusional, guna makin 
mempercepat peningkatan kualitas kinerja Kementerian Sekretariat 
Negara yang berwawasan keunggulan.

Pada buku ini diulas sejumlah upaya dan langkah terobosan yang 
dilakukan pada ranah pembinaan SDM aparatur, pemeliharaan 
lingkungan hidup serta peningkatan layanan publik yang makin 
modern dan berkualitas. Ulasan itu dikemas dengan gaya bahasa 
yang mudah dan informatif yang semoga menginspirasi para 
pembacanya, untuk bisa segera menerapkan dan menggagas inovasi 
pada ranah pemeliharaan lingkungan, pengembangan SDM maupun 
perbaikan kualitas layanan di instansinya masing-masing.

Saya memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah 
mewujudkan penerbitan buku ini. Semoga ide, gagasan, dan 
langkah terobosan yang diulas dalam buku ini, menjadi sumbangsih 
Kementerian Sekretariat Negara dalam agenda besar kehidupan 
berbangsa pada ranah pemajuan kualitas pembinaan aparatur, 
perbaikan layanan publik hingga agenda internasional 
pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDG 
2030) yang telah ditetapkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). 

Pratikno



Untuk  menjad i  Smar t  Governance 
Institution, saat ini hingga ke depan nanti, 
Kemensetneg terus berkomitmen untuk 
memperluas sekaligus mempertajam 
kualifikasi dan kualitas SDM aparatur 
hingga makin relevan dengan tuntutan 
pembangunan. Di antaranya, melalui 
perluasan kesempatan belajar di dalam dan 
di luar negeri  hingga peningkatan 
standardisasi kegiatan pendidikan teknis 
dan ketrampilan kedinasan lainnya. 

Kementerian Sekretariat Negara juga terus 
b e r k o m i t e n  da l a m  m e m fa s i l i t a s i 
peningkatan kualitas layanan birokrasi 
serta makin berpihak pada pelaksanaan 
kegiatan pembangunan yang makin 
berwawasan lingkungan sebagai wujud 
dari komitmennya dalam mendukung 
pembangunan  global  be rwawasan 
lingkungan.

Selain digitalisasi yang telah dibahas di 
Buku Inovasi Sistem Informasi, Mensesneg 
Pratikno melalui kegiatan Reformasi 
Birokrasi internal Kemensetneg juga telah 
menginstruksikan sejumlah arah kebijakan 
yang mengakselerasi peningkatan kualitas 
pengembangan SDM aparatur. Beliau juga 
telah mendorong perluasan pelaksanaan 

k e g i a t a n  k e d i n a s a n  ya n g  m a k i n 
berwawasan lingkungan serta mendorong 
perbaikan layanan birokrasi dengan 
memanfaatkan beragam kemajuan 
teknologi modern. 

Beragam upaya terobosan tersebut, 
utamanya ditujukan untuk memperkokoh 
infrastruktur pembinaan kelembagaan; 
serta memobilisasi penguatan kapasitas 
pengetahuan institusional, guna makin 
mempercepat peningkatan kualitas kinerja 
Ke m e n s e t n e g  y a n g  b e r w a w a s a n 
keunggulan. 

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

Sumber daya manusia (SDM) aparatur merupakan salah satu 
elemen yang sangat vital untuk dipersiapkan guna mendukung 
inovasi yang dilakukan organisasi pemerintah. Oleh karena itu, 
program pengembangan SDM secara luas dan terstruktur perlu 
dilakukan sehingga kompetensi para pegawai dapat 
dikembangkan. Pelatihan merupakan salah satu skema dalam 
program pengembangan SDM. Metode pelatihan bisa dibedakan 
menjadi dua jenis yaitu metode pelatihan tradisional dan metode 
pelatihan yang terintegrasi teknologi. Keuntungan integrasi 
teknologi dalam pelatihan adalah memberikan fleksibilitas 
(flexibility), meningkatkan kesesuaian antara yang dipelajari 
dan yang dikerjakan dalam pekerjaan/kepraktisan 
(practical i ty) ,  dan menciptakan suasana interaktif 
(interactivity). Integrasi teknologi yang saat ini marak dilakukan 
dalam kegiatan pengembangan SDM aparatur adalah dengan 
melakukan pembuatan Learning Management System (LMS) 
yang digunakan sebagai media belajar dan wadah sumber 
belajar. Selain itu, teknologi juga harus diintegrasikan dengan 
baik ke dalam kurikulum pelatihan guna membangun pelatihan 
berbasis teknologi yang tepat guna. Pengelola pelatihan perlu 
diberikan pengembangan profesional sehingga mampu 
mengadaptasi inovasi teknologi dalam pelatihan.     

Kata kunci: pengembangan SDM, pelatihan berbasis teknologi, 
teknologi pembelajaran

 
novasi yang dilakukan pada organisasi pemerintah saat ini I haruslah disikapi dengan cerdas, cermat, dan cepat, dengan 
mempertimbangkan beberapa aspek seperti sumber daya 

manusia yang ada, alat-alat yang digunakan, bahan yang 
dimanfaatkan, metode yang diterapkan untuk bekerja, dukungan 
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pendanaan, waktu yang diperlukan, hingga 
target stakeholder yang dilayaninya (Terry, 
1960 dalam Wren dan Bedeian, 2009). 
Dalam hal ini aspek SDM menjadi elemen 
yang sangat vital yang perlu disiapkan 
guna menyikapi perubahan tersebut secara 
baik. Salah satu aspek SDM yang perlu 
d i p e r s i a p k a n  a d a l a h  p r o g r a m 
pengembangan SDM secara luas dan 
terstruktur.

Program pengembangan SDM yang 
dirancang oleh sebuah organisasi dilakukan 
secara sistematis dan terencana bagi para 
p e g a w a i n y a  d a l a m  r a n g k a 
mengembangkan pengetahuan, keahlian, 
produktivitas ,  dan kepuasan yang 
diperlukan untuk memenuhi tuntutan 
pekerjaan saat ini dan masa depan 
(McLean, 2002; Werner dan DeSimone, 
2011). Pada organisasi pemerintah, program 
pengembangan kapasitas SDM aparatur 
menjadi perhatian serius dalam rangka 
meningkatkan produktivitas pegawainya. 
Sebagian besar organisasi pemerintahan 
b e r u s a h a  m e m b e r i k a n  p r o g r a m 
pengembangan kapasitas yang efektif 
dengan mengarah pada visi, misi, dan 
tujuan organisasi. 

D a l a m  m e l a k s a n a k a n  p r o g r a m 
pengembangan SDM, empat pendekatan 
yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan 
kebutuhan dan kemampuan SDM adalah (1) 
program pendidikan formal (formal 
education program) yang dilakukan melalui 
pendidikan dan pelatihan, (2) penilaian 
(assessment), (3) pengalaman kerja (job 
e x p e r i e n c e ) ,  d a n  ( 4 )  h u b u n g a n 
interpersonal yang dilakukan melalui 

coaching dan mentoring (Noe, 2008 dalam 
Noe et al., 2010). 

Organisasi pemerintah telah 
banyak melaksanakan program 
pengembangan kapasitas SDM 
yang dilakukan dalam berbagai 
pendekatan, yang salah satunya 
sudah awam diketahui, yaitu 
melalui pelatihan. Program 
pelatihan yang diselenggarakan 
guna mempersiapkan SDM 
aparatur, dirancang guna 
meningkatkan kompetensi 
manajerial, teknis, dan 
sosiokultural secara terstruktur 
dan terukur. Hal tersebut sejalan 
dengan tuntutan masyarakat 
Indonesia terhadap perubahan 
yang fundamental dari 
manajemen pemerintahan 
Indonesia, terutama pada 
kualitas SDM aparatur.

Namun, apakah program pelatihan bagi 
SDM aparatur di organisasi pemerintah 
sudah mampu menjawab tantangan 
perubahan yang ada? Apakah pengelolaan 
pelatihan sudah dilakukan secara inovatif 
guna menunjang pembelajaran yang 
efektif? Organisasi pemerintah saat ini 
haruslah melakukan suatu perubahan yang 
fundamental terhadap pelaksanaan program 
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pengembangan SDM. Terdapat beberapa 
jenis metode pelatihan, namun organisasi 
haruslah memutuskan metode pelatihan 
mana yang paling sesuai bagi pegawai 
mereka (Ertemsir dan Bal, 2012). Secara 
umum, metode pelatihan bisa dibedakan 
menjadi dua jenis; metode pelatihan 
tradisional dan metode pelatihan yang 
terintegrasi teknologi (Betrus, 2008; Andreu 
dan Jauregui, 2005 dalam Ertemsir dan Bal, 
2012). Pelatihan tradisional di sini seperti 
pelatihan konvensional dengan bantuan 
instruktur, studi kasus, behavior modelling, 
business games, in-basket training, on-the-
job training, magang, dan sebagainya 
(Mondy, 2010; Dessler, 2005 dalam Ertemsir 
dan Bal, 2012). Kemudian, pelatihan yang 
d i d u k u n g  t e k n o l o g i  m e r u p a k a n 
konsekuensi dari pesatnya perkembangan 
teknologi yang menyentuh proses pelatihan 
dan kegiatan instruksionalnya melalui 
inovasi teknologi (Ertemsir dan Bal, 2012). 
Metode pelatihan tradisional sudah tidak 
memadai lagi untuk diimplementasikan 
saat ini dalam suatu pelatihan tanpa 
mempertimbangkan perubahan teknologi 
yang terjadi (Ertemsir dan Bal, 2012). Han 
dan Wang (2010) menegaskan bahwa 
substansi pelatihan yang terintegrasi 
dengan teknologi lebih efektif daripada 
buku teks yang hanya berorientasi pada 
teori konvensional yang digunakan dalam 
metode pelatihan tradisional.

Integrasi teknologi pada pengembangan 
SDM aparatur seyogyanya bukan hanya 
pada proses pembelajaran tetapi juga mulai 
menggunakan media komputer untuk 
melakukan serangkaian uji yang hasilnya 
merupakan raw data sebagai input Training 

Need  Analys is .  Se la in  i tu ,  s i s tem 
pembelajaran akan menjangkau ke 
k o mp ut e r  p a r a  p e n g gu n a  d e n ga n 
menggunakan jaringan yang juga tidak 
m e l up a k a n  f u n g s i n ya  ya n g  a k a n 
memfasilitasi pembelajaran di kelas. 
Integrasi teknologi yang mulai banyak kita 
j u m p a i  s a a t  i n i  d a l a m  k e g i a t a n 
pengembangan SDM aparatur adalah 
dengan melakukan pembuatan Learning 
M a n a ge m e n t  S y s t e m  ( L M S ) .  L M S 
merupakan aplikasi berbasis web yang 
mendukung sebuah proses pelatihan 
sebagai media belajar dan wadah sumber 
belajar. Sumber belajar terpusat dan 
tersederhanakan diharapkan mampu untuk 
menjawab tantangan akan belajar di mana 
saja, kapan saja, dan menggunakan 
perangkat teknologi yang variatif.

Gaya pembelajaran akan ada yang hilang 
ketika metode pembelajaran jarak jauh 
diterapkan seperti tidak adanya tatap 
muka antara pengajar dan pembelajar. 
LMS mencoba menjawab dengan blended 
learning yang menggabungkan beberapa 
jenis metode pembelajaran termasuk 
pembelajaran dalam kelas. Berbagai LMS 
sudah tersedia di pasaran baik yang 
berbayar maupun yang dapat diperoleh 
d e n g a n  c u m a - c u m a .  P C M a g . c o m 
melakukan survei terhadap beberapa fitur 
pada Absorb LMS, Moodle LMS, Schoology 
LMS, D2L Brightspace LMS, Edmodo LMS, 
Grovo LMS, Instructure Canvas LMS, 
Litmos LMS, Axis LMS, SmarterU LMS 
merupakan beberapa LMS terbaik di 2016  
(Fenton, 2016). Fitur yang lengkap, dapat 
mengakomodir kebutuhan dan kaya akan 
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bantuan dari komunitas jelaslah dapat 
dijadikan alasan utama untuk memilih LMS 
yang akan digunakan. Tentu saja LMS 
sebagai bagian dari inovasi teknologi 
pembelajaran member ikan banyak 
keuntungan. Selanjutnya, artikel ini akan 
membahas secara mendalam terkait dengan 
keuntungan penerapan teknologi dalam 
suatu pelatihan, serta implementasinya 
dalam kurikulum pelatihan tersebut.

1. Keuntungan integrasi teknologi dalam 
pelatihan

Terkait dengan perkembangan teknologi 
saat ini, penerapannya dalam dunia 
pendidikan telah diterima di seluruh dunia 
( A l - R u z  d a n  K h a s a w n e h ,  2 0 1 1 ) . 
Berdasarkan hasil studi empiris terbukti 
bahwa teknologi telah secara luas 
diterapkan dalam proses pembelajaran 
dapat memberikan pengaruh terhadap 
peningkatan kualitas pembelajaran dan 
peningkatan pemahaman terhadap 
substansi pembelajaran (Lipscomb dan 
Doppen, 2002; Hogarty, Lang, dan Kromrey 
2003 sebagaimana dikutip oleh Al-Ruz dan 
Khasawneh, 2011; Bos, 2007; Graham dan 
Thomas, 2000). Hal tersebut dikarenakan 
teknologi memungkinkan tenaga pengajar 
untuk menciptakan proses pembelajaran 
interaktif antara peserta dan materi 
pembelajaran. Selain itu, teknologi juga 
m e n d u k u n g  e f e k t i v i t a s  p r o s e s 
pembelajaran dalam pelatihan, karena 
teknologi menekankan pada partisipasi 
langsung dan kegiatan peserta pelatihan 
yang secara langsung dapat meningkatkan 
kinerja yang lebih baik dan pemahaman 
terhadap materi pelatihan (Emad, 2010; 

Harun, 2001; Lim, Lee, dan Nam, 2007). 
Bahkan secara spesifik, Payne et al. (2009) 
menyatakan bahwa pelatihan bagi pegawai 
yang terintegrasi teknologi, secara 
s i g n i fi k a n  d a p a t  m e n i n g k a t k a n 
keterampilan para pegawai dimaksud. Tabel 
1 secara umum menyajikan ringkasan 
keuntungan yang diperoleh dari integrasi 
teknologi dalam pelatihan berdasarkan 
penelitian yang dilakukan oleh beberapa 
peneliti.

Tabel 1. Keuntungan Integrasi Teknologi pada 
Pelatihan
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1.1. Memberikan fleksibilitas (flexibility)

Dari sudut pandang fleksibilitas, integrasi 
teknologi dalam pelatihan juga dapat 
m e n i n g k a t k a n  f l e k s i b i l i t a s  d a n 
kenyamanan peserta dalam mengikuti 
pelatihan, karena teknologi menawarkan 
fitur dan fasilitas yang fleksibel untuk 
mendukung kegiatan pelatihan (Macdonald 
dan Chiu, 2011). Sebagai tambahan, McKay 
dan Vilela (2011) menegaskan bahwa 
menyelenggarakan program pelatihan yang 
berpusat pada peserta didik (student 
centered), fleksibel dan adaptif dengan 
mengintegrasikan teknologi multimedia 
akan memperbaiki penyampaian program 
pelatihan di suatu organisasi. Harun (2001) 
j u ga  b e r p e n dap at  b a h w a  d e n ga n 
menerapkan teknologi pada pelatihan, 
kegiatan pembelajaran secara fleksibel 
dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan 
k e r j a  ( w o r k p l a ce  l e a r n i n g )  ya n g 
memberikan pengaruh kepada peningkatan 
kinerja pegawai secara maksimal dalam 
waktu singkat. Selanjutnya, Lim et. al. 
(2007) juga menegaskan bahwa lingkungan 
pelatihan yang didukung oleh teknologi 
secara fleksibel  dapat disesuaikan 
berdasarkan kebutuhan peserta. Artinya 
teknologi bisa disesuaikan berdasarkan isi 
pelatihan yang dibutuhkan oleh para 
peserta. Misalnya, jika para peserta perlu 
mendapatkan keterampilan khusus dalam 
mengelola sistem surat yang efektif di 
kantor mereka, penyelenggaraan pelatihan 
secara fleksibel dapat dilakukan di ruang 
komputer atau di komputer pegawai 
masing-masing dengan menggunakan 
aplikasi komputer yang berkaitan dengan 
pengaturan administrasi surat (mail-merge) 

s e c a r a  k o mp ut e r i s a s i ,  da n  t i da k 
memberikan pelatihan secara kelas 
konvensional. Payne dkk. (2009), dalam 
studi mereka tentang pelatihan berbasis 
teknologi pada sektor industri menemukan 
bahwa pegawai mendapatkan hasil 
pelatihan yang lebih baik jika didukung 
oleh teknologi daripada mereka yang 
mengikuti pelatihan secara konvensional. 
Hal tersebut karena pelatihan yang 
terintegrasi teknologi memungkinkan 
pegawai untuk menyesuaikan kebutuhan 
dan waktu mereka secara nyaman.

Selanjutnya, Munro dan Peacock (2005) 
juga menegaskan kembali bahwa integrasi 
teknologi pada pelatihan meningkatkan 
fleksibilitas proses pelatihan, dengan 
memberikan contoh yang baik tentang 
fleksibilitas dalam penyelenggaraan 
p e l a t i h a n  b a g i  p e r a w a t  u n t u k 
menggunakan jarum suntik. Mereka 
menemukan bahwa pelatihan yang 
didukung teknologi memungkinkan untuk 
m e n y e s u a i k a n  p e l a t i h a n  d e n ga n 
kebutuhan berbagai tingkat peserta 
p e l a t i h a n  d e n g a n  m e n y e d i a k a n 
serangkaian materi pelatihan yang berbeda 
dengan format digital. Selain itu, Munro dan 
Merak (2005) juga mengungkapkan bahwa 
integrasi  teknologi pada pelatihan 
memberikan keleluasaan kepada pegawai 
untuk mengakses materi pelatihan di 
tempat kerja, di rumah, atau di tempat 
pelatihan formal. Tentu saja para peserta 
pelatihan lebih menyukai fleksibilitas 
dalam kegiatan pelatihan yang mereka ikuti 
(Monteith dan Smith, 2001 dalam Munro 
dan Peacock, 2005). Demikian juga, Bell 
dan Kozlowski (2002) berpendapat bahwa 
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mengintegrasikan teknologi berbasis 
komputer pada pelatihan memungkinkan 
pegawai untuk mengikuti pelatihan kapan 
saja dan di mana saja sesuai dengan 
kebutuhan mereka. Hal tersebut juga 
memungkinkan para pegawai untuk 
menyesuaikan isi materi pelatihan, urutan, 
dan kecepatan pembelajaran mereka yang 
berbeda pada tiap aktivitas dalam pelatihan 
yang diikuti (Bell dan Kozlowski, 2002).

1.2. Meningkatkan kesesuaian antara yang 
dipelajari dan yang dikerjakan dalam 
pekerjaan/kepraktisan (practicality)

Ditinjau dari perspektif kepraktisan atau 
kesesuaian antara yang dipelajari dan yang 
dikerjakan dalam pekerjaan, Al-Ruz dan 
Khasawneh (2011) dalam penelitiannya 
berusaha untuk mengetahui bagaimana 
integrasi teknologi dalam pelatihan 
mempengaruhi usaha peserta dalam 
mengintegrasikan teknologi  dalam 
pekerjaan mereka sehari-hari. Dalam 
studinya, mereka meneliti pelatihan 
prajabatan (pre-service training) yang 
ditujukan bagi para guru yang disiapkan 
untuk mengintegrasikan teknologi di kelas 
yang mereka ampu atau ajarkan. Studi 
tersebut mengungkapkan bahwa integrasi 
teknologi dalam pelatihan memberi 
pengaruh positif bagi para guru untuk 
mengintegrasikan teknologi ke dalam 
l i n g k u n g a n  k e r j a  m e r e k a  y a n g 
sesungguhnya di lingkungan kelas. Selain 
itu, Payne dkk. (2009) menegaskan juga 
bahwa pelatihan yang terintegrasi 
t e k n o l o g i  d a p a t  m e n i n g k a t k a n 
keterampilan pegawai dalam menjalankan 
tugas-tugas praktikal yang sifatnya 

kompleks dalam suatu organisasi. Hal 
tersebut karena pelatihan yang mereka 
ikuti telah terintegrasi teknologi dengan 
ba ik  s eh ingga  dapat  member ikan 
lingkungan kerja sesungguhnya. Selain itu, 
dari sudut pandang kepraktisan, pelatihan 
yang ter integras i  teknolog i  dapat 
menciptakan lingkungan pelatihan yang 
mirip dengan yang sebenarnya jika terlalu 
berisiko untuk diterapkan pada situasi yang 
nyata. Dengan memanfaatkan berbagai 
jenis media pelatihan seperti pelatihan 
berbasis web (web-based training) atau 
simulasi  berbasis  komputer ,  dapat 
menciptakan pelatihan yang aman 
sehingga dapat menghindari cedera serius 
bagi pegawai, atau kerusakan alat pada 
suatu industri jika peserta pelatihan 
melakukan kesalahan pada pelatihan yang 
dilakukan pada situasi dan alat yang 
sebenarnya pada suatu industri (Bell dan 
Kozlowski, 2002).

Selanjutnya, Ertemsir dan Bal (2012) 
menegaskan bahwa integrasi teknologi 
pada pelatihan dapat meningkatkan 
kepraktisan pelatihan. Mereka memberi 
contoh bagaimana pelatihan terpadu 
teknologi mendukung pelaksanaan 
pelatihan manajerial. Pada pelatihan itu 
teknologi yang mereka gunakan adalah 
perangkat lunak simulasi komputer yang 
m e m u n g k i n k a n  k a r ya w a n  u n t u k 
m e n ga l a m i  p e n gat u r a n  a k t i v i t a s 
manajemen yang sebenarnya melalui 
perangkat lunaknya. Dengan dukungan 
t e k n o l o g i ,  p e r a n g k a t  l u n a k 
memungkinkan untuk mewakili situasi 
aktivitas manajemen yang dinamis yang 
mencerminkan kenyataan pada organisasi. 
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Memang, ini memberikan pengalaman 
belajar untuk menjadi lebih praktis bagi 
karyawan daripada pengajaran kelas 
konvensional.

1.3. Menciptakan suasana interaktif 
(interactivity)

Dari perspektif interaktif, pelatihan 
yang t e r integras i t ekno log i pas t i 
m e m b e r i k a n  k e u n t u n g a n  y a n g 
menjanjikan bagi proses pelatihan dan 
hasil akhirnya. Han dan Wang (2010) 
menegaskan bahwa integrasi teknologi 
pada kurikulum pelatihan memberi 
keuntungan untuk men ingkatkan 
efektivitas pelatihan, karena teknologi 
mendukung proses pelat ihan yang 
mendorong peserta lebih interaktif 
untuk memperoleh pemahaman materi 
pe lat ihan dengan l eb ih ba ik . Int i 
i n t e r a k t i f  d i  s i n i  a da l a h m e l a l u i 
pelatihan berbasis teknologi, pegawai 
s e b a ga i  p e s e r t a  p e l a t i h a n dap a t 
berinteraksi langsung dengan materi 
pelatihan (Ertemsir dan Bal, 2012; Payne 
et al., 2009). Tentu saja hal tersebut dapat 
mengubah paradigma dari instructor-
centered menuju student-centered, yang 
memberikan dampak positif dalam suatu 
p e l a t i h a n  ( K l i e g e r  e t  a l . ,  2 0 1 0 ) 
Selanjutnya, suasana interaktif yang 
tercipta antara peserta pelatihan dengan 
materi pelatihan dapat meningkatkan 
motivasi para peserta (Hughes dan 
Daykin, 2002 dalam Munro dan Merak, 
2005). Demikian juga, Ertemsir dan Bal 
(2012) berpendapat bahwa interaktifitas 
terhadap materi pelatihan merupakan 
s a l a h s a t u k e u n g gu l a n i n t e g r a s i 

t e k n o l o g i  p a da p e l a t i h a n ,  s e l a i n 
keuntungan dari aspek biaya yang lebih 
ekonomis.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik 
benang merah bahwa integrasi teknologi 
pada pelatihan memberikan beberapa 
keuntungan untuk proses dan hasil 
p e l a t i h a n .  S e t i d a k n y a  a d a  t i g a 
keunggulan dari integrasi teknologi pada 
pelatihan yang dapat disimpulkan. 
Pertama, teknologi yang terintegrasi 
d e n ga n b a i k  k e  da l a m p e l a t i h a n 
memberikan keleluasaan kepada peserta 
didik atau peserta pelatihan untuk 
mengakses materi pelajaran atau materi 
pe lat ihan be rdasarkan kebutuhan 
individu yang disesuaikan kecepatan 
belajar masing-masing (learning pace). 
Ke du a ,  i n t e g r a s i  t e k n o l o g i  p a da 
pelatihan memungkinkan pelatihan 
menyediakan lingkungan kerja pegawai 
y a n g  n y a t a  d a l a m  s u a t u  p r o s e s 
pembelajaran. Ketiga, pelatihan yang 
terintegrasi teknologi memungkinkan 
peserta pelatihan untuk lebih interaktif 
d e n ga n m at e r i  p e l a t i h a n d e n ga n 
dukungan perangkat lunak atau aplikasi 
pembelajaran tertentu.

2. Integrasi teknologi dalam kurikulum 
pelatihan

Keuntungan-keuntungan sebagaimana 
dijelaskan di atas hanya bisa dicapai jika 
teknologi diintegrasikan ke dalam suatu 
pelatihan secara tepat. Ketersediaan 
teknologi yang memadai merupakan 
i n f r a s t r u k t u r  ya n g  u t a m a  da l a m 
menciptakan kurikulum pelatihan berbasis 
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teknologi. Al-Ruz dan Khasawneh (2011) 
m e n e ga s k a n b a h w a k e t e r s e d i a a n 
teknologi memiliki peran penting yang 
m e m p e n g a r u h i  p r o s e s  i n t e g r a s i 
teknologi dalam suatu pelatihan. Hal 
tersebut karena dukungan teknologi 
yang semakin baik akan berdampak 
pada upaya integrasi teknologi yang 
lebih baik pula oleh para pihak yang 
terkait.

A k a n  t e t a p i ,  m e n g a n d a l k a n 
ketersediaan teknologi yang memadai 
saja tidaklah cukup untuk menciptakan 
suatu integrasi teknologi yang efektif 
p a da p e l at i h a n . Te k n o l o g i h a n ya 
menjadi alat bantu saja jika instruktur 
dan pengelola pelatihan tidak memiliki 
ke te rampi lan dan mot ivas i untuk 
menerapkannya pada pelatihan (Zisow, 
2000). Keengwe dan Georgina (2011) 
menegaskan bahwa teknologi tidak bisa 
berdiri sendiri untuk meningkatkan 
proses pembelajaran. Hal tersebut  
m e nj a d i  a l a s a n b a h w a i n t e g r a s i 
teknologi yang sukses “adalah semua 
cara ket ika alat -alat yang terkai t 
teknologi digunakan dan diintegrasikan 
k e da l a m p r o s e s p e n gaj a r a n da n 
pembelajaran untuk meningkatkan 
pembelajaran yang lebih bermakna” 
(Keengwe dan Georgina, 2011). Oleh 
k a r e n a  p e r t i m b a n g a n  t e r s e b u t , 
teknolog i harus lah d i integras ikan 
dengan ba ik ke dalam kur iku lum 
pelatihan guna membangun pelatihan 
berbasis teknologi yang tepat guna. 
Memang harus diakui bahwa proses 
adaptasi kurikulum yang sudah ada dan 
t e l ah d igunakan dalam pe lat ihan 

t r a d i s i o n a l  k e  d a l a m k u r i k u l u m 
pelatihan berbasis teknologi  adalah 
suatu proses yang menantang dan 
menyita waktu (Munro dan Merak, 
2005). Keengwe dan Onchwari (2008) 
seper t i d ikut ip o leh Keengwe dan 
Georgina (2011) menyatakan bahwa 
mengintegrasikan teknologi ke dalam 
kurikulum haruslah difokuskan pada 
praktik terbaik yang sesuai, sehingga 
dapat mengintegras ikan teknolog i 
tersebut dengan tepat. Mereka juga 
m e n e g a s k a n  b a h w a  p e n e r a p a n 
teknologi secara tepat guna dalam 
k u r i k u l u m  p e l a t i h a n  h a r u s 
mempertimbangkan praktik pedagogis 
dalam proses pembelajaran.

Kapasitas SDM yang terkait dalam 
penerapan integrasi teknologi ke dalam 
kurikulum pelatihan juga memainkan 
peran penting, yaitu para instruktur, 
administrator pelatihan, dan perancang 
pelatihan. Sangat penting bagi mereka 
u n t u k  b e l a j a r  b a g a i m a n a 
mengintegrasikan teknologi ke dalam 
k u r i k u l u m p e l a t i h a n t r a d i s i o n a l 
sebelum mereka menerapkan kurikulum 
berbasis teknologi yang sesungguhnya 
ke dalam suatu program pelat ihan 
(Keengwe dan Georgina, 2011). Untuk 
memfasilitasi itu, perlu dibuat suatu 
p e n g e m b a n ga n p r o f e s i o n a l  gu n a 
meningkatkan keterampilan mereka 
dalam mengintegrasikan teknologi ke 
dalam kurikulum pelatihan, dan juga 
untuk mendukung proses transisi dari 
k u r i k u l u m p e l a t i h a n t r a d i s i o n a l 
menjadi kurikulum pelatihan berbasis 
teknologi (Hewett dan Powers, 2007).  
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Program pengembangan profesional 
dimaksud haruslah dilakukan secara 
bertahap dan berkesinambungan, tidak 
hanya dalam satu hari pelatihan atau 
program insidental, karena keterampilan 
dasar teknologi tidaklah memadai dalam 
mengadaptasi inovasi teknologi pada 
pelatihan yang berkembang dengan pesat 
(Brandt, 2001). 

Selanjutnya, Perencevich, Seidel, dan 
Kett (2007) menjelaskan setidaknya lima 
isu yang harus dipertimbangkan dalam 
mengintegrasikan teknologi ke dalam 
k u r i k u l u m p e n d i d i k a n .  P e r t a m a , 
pengelola pelatihan harus secara eksplisit 
menjelaskan tujuan teknologi yang 
digunakan dalam kurikulum pelatihan. 
Kedua, evaluasi pelatihan yang sesuai 
harus dilakukan melalui pengujian 
terhadap tujuan dari teknologi yang 
d i g u n a k a n  d e n g a n  m e t o d e  d a n 
pengukuran yang tepat. Ketiga, pengelola 
pe lat ihan harus mengelo la proses 
integrasi dengan mempertimbangkan 
pr ins ip-pr ins ip pe lat ihan berbas is 
teknologi yang telah teruji secara empiris 
guna keberhasilan integrasi teknologi. 
Keempat, mereka juga perlu membedakan 
antara pengembangan pembelajaran 
berbasis teknologi dengan metode 
penyampaian pada proses pembelajaran 
dengan bantuan teknologi. Hal ini penting 
karena integrasi teknologi pada umumnya 
diasumsikan penggunaan teknologi 
sebagai alat untuk menyampaikan proses 
pembe laja ran .  Ke l ima ,  pe rancang 
pelatihan haruslah menerapkan teknologi 
secara tepat ke tahap pembelajaran yang 
mendukung proses pelatihan.

Selain itu, Seidel dan Cox (2003) dan 
Seidel dan Perez (1994) seperti dikutip 
oleh Perencevich dkk. (2007, hal 189) 
menyatakan bahwa "keberhas i lan 
p e n e r a p a n  i n o v a s i  t e k n o l o g i 
instruksional dalam sistem pelatihan, dan 
termasuk di dalamnya meminimalisasi 
terhadap ketidakpastian terhadap proses 
i n t e g r a s i  d i m a k s u d ;  m e m e r l u k a n 
kemitraan di antara semua pemangku 
k e p e n t i n g a n ;   m e m b a n g u n  d a n 
m e m e l i h a r a  k e m i t r a a n  d i m a k s u d 
menuntut keahlian kepemimpinan dari 
tim yang melakukan integrasi". Demikian 
juga Senteni (2006) menegaskan bahwa 
kondisi sosial dan intervensi organisasi 
memberikan pengaruh yang potensial 
terhadap integrasi teknologi ke dalam 
kurikulum pelatihan.

Berdasarkan penjelasan di atas pada 
tulisan ini, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa adanya tuntutan berinovasi 
t e l a h  m e n i n g k a t k a n  k e b u t u h a n 
organisasi pemerintah untuk menelaah 
kembali praktik-praktik pelatihan yang 
m a m p u  b e r k o n t r i b u s i  d a l a m 
p e n g e m b a n g a n k o m p e t e n s i  p a r a 
pegawainya. Meskipun teknologi yang 
t e r i n t e g r a s i  da l a m p e l a t i h a n i n i 
memberikan beberapa keuntungan yang 
menjanjikan, proses implementasinya 
harus mempertimbangkan aspek-aspek 
t e r t e n t u . Ke t e r s e d i a a n t e k n o l o g i 
sebagai infrastruktur fundamental pada 
pelatihan terpadu teknologi menjadi 
f a k t o r  y a n g  u t a m a .  Te n t u  s a j a , 
infrastruktur teknologi tidaklah dapat 
berdiri sendiri, haruslah diintegrasikan 
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dengan ba ik ke dalamkur ikulum 
pelatihan yang ada dengan tepat. Selain 
itu, kualitas pengelola pelatihan harus 
dipertimbangkan dengan memberikan 
pengembangan p ro fe s i onal  guna 
meningkatkan keterampilan mereka 
dalam mengintegrasikan teknologi 
dalam kurikulum pelatihan. Aspek lain 
seperti kejelasan teknologi yang akan 
digunakan, serta dukungan pemangku 
kepentingan dan organisasi, juga harus 
dipertimbangkan secara matang agar 
proses integrasi teknologi ke dalam 
kurikulum pelatihan dapat berjalan 
dengan tepat dan efektif.
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Abstrak

Peringkat Global Competitivenes Index (GCI) Indonesia sedikit 
menurun tahun ini, dan masih tertinggal dibandingkan negara-
negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Pilar 
Inovasi GCI Indonesia juga mengindikasikan kesenjangan yang 
lebar, justru mengindikasikan adanya ruang yang sangat luas 
untuk berinovasi. Inovasi disruptif perlu mendapatkan panggung 
yang sepantasnya terutama di sektor publik, mengingat 
pemerintahan sebagai lokomotif pembangunan berada di garda 
depan dalam konstelasi kompetisi global. Terobosan dalam 
penguatan program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 
sebagai bentuk aksi nyata laboratorium inovasi disruptif yang 
efektif dan efisien, kolaboratif dan partisipatif, mutlak diperlukan 
untuk turut mempercepat peningkatan peringkat GCI Indonesia.

Kata kunci: inovasi, disruptif, kompetisi, Indonesia

 

ada penghujung September 2017, World Economic Forum P merilis laporan mengenai indeks kekompetitifan global 
dari 137 negara. Sedikit mengecewakan bahwa Indonesia 

menduduki peringkat ke-41, atau menurun 4 peringkat, dari 
periode sebelumnya. Pada periode 2016-2017, dengan skor Global 
Competitivenes Index (GCI) 4,52 ranking Indonesia adalah 37, 
sementara pada periode 2017-2018 dengan skor yang meningkat 
menjadi 4,68 peringkat GCI Indonesia justru menurun. Sementara 
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untuk periode terkini, di antara negara 
anggota ASEAN, Indonesia berada pada 
peringkat ke-4 setelah Singapura (3), 
Malaysia (23), dan Thailand (32). GCI 
merupakan skor komposit dari 12 pilar 
pembangunan, yaitu (i) institusi; (ii) 
infrastuktur; (iii) makro ekonomi; (iv) 
kesehatan dan pendidikan dasar; (v) 
pendidikan tinggi dan pelatihan; (vi) 
efisiensi pasar barang dan jasa; (vii) 
efisiensi pasar tenaga kerja; (vii i) 
pengembangan pasar finansial; (ix) 
kesiapan teknologi; (x) besaran ekonomi; 
(xi) kecanggihan bisnis; dan (xii) inovasi. 
Pilar inovasi Indonesia memperoleh skor 4,0 
dan dibandingkan dengan 12 pi lar 
pembangunan lainnya, termasuk pilar 
dengan skor terendah, selain efisiensi pasar 
tenaga kerja, dan kesiapan teknologi 
dimana masing-masing skornya 3,9 
(Schwab (ed), Klaus; Sala-i-Martin; 
Samans, Richard;, 2017). 

Masih berdasarkan laporan yang sama, 
pilar inovasi GCI disokong oleh tujuh 
indikator, sebagaimana dapat dilihat pada 
tabel di bawah ini. Dibandingkan dengan 
Thailand, hampir seluruh skor pada pilar 
inovasi Indonesia lebih unggul, kecuali 
dalam hal pendaftaran hak paten atas 
inovasi. Namun, jika disandingkan dengan 
Malaysia dan Singapura, ranking Indonesia 
untuk semua indikator masih jauh 
tert inggal .  Kekurang kompet i t i fan 
Indonesia, secara rerata juga ditemukan 
dalam 11 pilar pembangunan lainnya. 
Ketertinggalan Indonesia dalam hal inovasi 
terutama, dapat dimaknai bahwa justru 
masih terdapat ruang yang luas untuk 
berinovasi.

Inovasi disruptif

Inovasi merupakan berbagai 
upaya pembaharuan dalam 
beragam bidang dengan 
memperkenalkan dan 
menerapkan gagasan, metode, 
teknologi, atau alat baru yang 
berbeda, lebih efektif dan 
efisien, atau secara umum tidak 
dikenal sebelumnya sebagai 
solusi yang dapat memenuhi 
kebutuhan abstrak, dan 
terutama tuntutan nyata dari 
pasar, masyarakat umum, dan 
pemerintahan (Horibe, 2001; 
Syrett & Lammiman, 2002).

Dalam konteks administrasi bisnis, secara 
mendasar dikenal dua tipe inovasi. Tipe 
pertama adalah sustaining innovation, yang 
terbagi dalam inovasi evolusioner, dan 
inovasi revolusioner. Sustaining innovation 
adalah inovasi yang tidak secara signifikan 
mempengaruhi kondisi pasar. Sebuah 
inovasi evolusioner merupakan suatu 
langkah perbaikan untuk produk sejenis 
yang telah beredar luas di pasar, misalnya 
di dunia otomotif sistem injeksi bahan 
bakar secara evolusioner telah mengurangi 
jumlah penggunaan karburator. Sementara, 
inovasi revolusioner adalah pengenalan alat 
baru yang hampir tidak terbayangkan 
sebelumnya, namun tidak mempengaruhi 
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pengenalan purwarupa berbagai jenis mobil 
pada akhir abad ke-19 tidak serta-merta 
menggantikan keberadaan kereta kuda 
ataupun sepeda secara drastis. 

Tipe kedua adalah inovasi disruptif, dimana 
proses inovasi merangkak dari level 
terbawah dan bertahap tak terbendungkan 
naik ke level teratas merombak kemapanan 
baik dalam hal organisasi, tata kelola, 
pangsa pasar, bahkan komersialisasi 
ataupun penyebaran produk dan layanan 
dapat menghasilkan efektivitas (simpler 
products/services) dan efisiensi (more 
affordable and accessible) pemanfaatan 
sumber daya yang meningkatkan kinerja 
secara signifikan melampaui sustaining 
innovations sebagaimana digambarkan 
dalam grafik inovasi. 

Beberapa contoh inovasi disruptif adalah 
personal computer (pc) yang menggantikan 
mesin ketik manual pada perkantoran 
modern,  mobil  Ford model  T yang 
diproduksi secara masal dan relatif 
terjangkau telah mengurangi secara 
signifikan jumlah kereta kuda, serta 
cakram media digital (compact disc) yang 
menggusur cakram gramafon dan kaset 
magnetik di dunia hiburan (Christensen, 
1997). Kekinian inovasi disruptif di 

Indonesia dan banyak negara secara luas 
dapat dengan mudah ditemukan dalam 
pemanfaatan teknologi informasi, misalnya 
di bidang media pemberitaan, dimana edisi 
c e tak  semak in  d i t inggalkan  pa ra 
pembacanya yang cenderung lebih gemar 
berkutat dengan telepon pintar. Dengan 
telepon pintar pula, berbagai layanan 
transportasi, perbankan, kesehatan, juga 
hiburan dapat diperoleh dengan lebih 
mudah, dan efisien.  

Mengapa birokrat perlu berinovasi secara 
disruptif?

Mence rmat i  g rafik  d i  ata s ,  dapat 
diinferensikan bahwa tanpa inovasi maka 
sumber daya yang dipergunakan (input X) 
akan memperoleh keluaran kinerja (output 
Y) yang relatif sama dengan input. Dengan 
menerapkan sustaining innovations, maka 
dengan input sebesar X diharapkan 
memperoleh peningkatan kinerja sebesar 
Y1, dan apabila pemerintah mengadopsi 
inovasi disruptif, maka peningkatan kinerja 
yang dihasilkan berlipat ganda menjadi Y2. 
Setelah diperkenalkan oleh Clayton M. 
Chistensen, istilah disruptive innovation 
yang sebelumnya disebut disruptive 
technology (Danneels, 2004), semakin 
populer di kalangan para peneliti, termasuk 
di bidang pemerintahan, dimana sektor 
publik diyakini menjadi salah satu 
lokomotif ekonomi di hampir setiap negara 
yang sedang membangun (Thienmann, 
2015), bahkan diandalkan sebagai terobosan 
pemulihan ekonomi (Archibugi, 2016). Hal 
in i  d i indikas ikan o leh banyaknya 
p e m e r i n t a h a n  y a n g  m a s i h  g i a t 
membelanjakakan anggaran tahunannya, 

Diadaptasi dari (Powell, Olivier, & Yuan 2015)
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p e m e r i n t a h a n  y a n g  m a s i h  g i a t 
membelanjakakan anggaran tahunannya, 
dengan proporsi yang relatif signifikan, 
khusus untuk membangun infrastruktur 
dasar terkait penyediaan pelayanan umum 
(Barahona & Elizondo, 2014), termasuk di 
dalamnya Pemerintah Indonesia. 

Tingkat efektifitas dan efisiensi inovasi 
disruptif diakui berlipat ganda jika 
dibandingkan dengan inovasi-inovasi 
evolusioner dan revolusioner sekalipun, 
namun perlu diantisipasi beragam gejolak 
yang menggema, tentunya bukan sekadar 
kegaduhan, yang memerlukan pengelolaan 
intensif dalam penerapannya di sektor 
p ub l i k  ( Ye o  &  M a r qu a r d t ,  2 0 1 5 ) . 
Penggelolaan inovasi di sektor publik 
sedikitnya harus menggarap tiga dimensi. 
Dimensi pertama adalah lingkup inovasi 
ya n g  m e n c a k up :  ( a )  p o l i t i k  da n 
administrasi publik; (b) landasan hukum; 
(c) budaya kerja aparatur; dan (d) jejaring 
kerja organisasi. Dimensi kedua terkait 
dengan penerapan inovasi yang mencakup: 
(a) dukungan dan pelibatan para pemangku 
kepentingan, khususnya keteladanan 
pemimpin dalam berinovasi; (b) prioritas 
pengalokasian sumber daya; (c) manajemen 
risiko; dan (d) internalisasi teknologi 
komunikasi dan informasi. Dimensi ketiga 
mengenai proses pembelajaran inovasi yang 
mencakup: (a) pengakuan terhadap para 
inovator; dan (b) penguatan laboratorium 
inovasi (Bekkers, Tummers, & Voorberg, 
2013).        

Laboratorium inovasi disruptif

Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal 

pengakuan kepada para inovator, telah 
memberikan apresiasi nyata berupa 
pember ian penghargaan,  beberapa 
diantaranya untuk kategori pelayanan: 
aplikasi SIMPEL, Love GBK, dan OSS GTK; 
untuk kategori digitalisasi: SPDE, SMART 
LAPAK, dan SIARPUU; untuk kategori 
debirokratisasi: SIAPP, dan SIPP; serta 
untuk kategori pengembangan SDM: SIM 
SDM, dan PINTAR (KEMENSETNEG, 2017). 
Pengakuan terhadap inovasi sangat penting 
dalam mengelola inovasi disruptif, dan 
dalam upaya menjaga keberlanjutannya 
d i s a r a n k a n  u n t u k  m e m p e r k u a t 
laboratorium inovasi (Genzic, 2014; 
Tonurist, Kattel, & Lember, 2015). �

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan 
(Diklatpim) bukan semata menjadi 
laboratorium kepemimpinan bagi para 
kader pemimpin perubahan (Syukur, 2014; 
Yono, 2014), namun secara hakiki juga 
merupakan laboratorium inovasi (Budiati, 
2015; Suyono, 2015). 

Sebuah survai menunjukkan 
bahwa proyek-proyek perubahan 
menjadi wahana pembelajaran 
yang bersifat trainee centred and 
problem based, bukan saja bagi 
peserta Diklatpim, namun juga 
bagi para atasan dan rekan 
sejawatnya untuk berinovasi 
secara kolaboratif, dimana 
pengelolaan partisipatif tim 
proyek secara efektif menjadi 
faktor kunci penentu 
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perubahan, selain faktor-faktor 
perencanaan komprehensif, 
manajemen risiko, ketersediaan 
sumber daya, serta persetujuan 
mentor dan dukungan coach 
(Nugroho, 2017). 
 
Pada masa mendatang yang tidak terlalu 
lama, beberapa inovasi yang berangkat dari 
proyek-proyek perubahan para peserta 
Diklatpim diharapkan tampil menjuarai 
kancah pameran inovasi sektor publik, 
sepert i  pada bulan Jul i  lalu  yang 
d i s e l e n g g a r a k a n  o l e h  L e m b a g a 
Administrasi Negara, sebagai salah satu 
penanda pengakuan keberlanjutan inovasi-
inovasi pada Kementerian Sekretariat 
Negara. Untuk rentang lebih panjang, upaya 
untuk mendorong terobosan yang semakin 
kreatif sangat diperlukan. Misalnya pada 
program Diklatpim di mana saat ini 
kebanyakan lembaga diklat cenderung 
mengajak peserta untuk berkunjung ke 

unit-unit kerja pemerintahan yang 
dianggap inovatif, ke depan patut diusulkan 
untuk mediversifikasi benchmarking locus 
ke sektor swasta dengan business process 
yang disruptively innovative (Robles, 2015), 
atau menghadirkan knowledge precursors 
seperti para praktisi, coach dan ‘guru’ 
inovasi (Lakemond, Bengtsson, Tell, & 
Laursen, 2016) untuk turut berkontribusi 
dalam kelas-kelas pembelajaran Diklatpim. 
Tidak tertutup kemungkinan bahwa 
interaksi  penguatan laborator ium-
laboratorium inovasi disruptif dengan 
budaya kerja kolaboratif antar sektor, 
t e r m a s u k  d i  da l a m n ya  p e l i b a t a n 
masyarakat luas, dapat menjadi katalis yang 
mengakselerasi peringkat GCI Indonesia 
mendekati Malaysia, bahkan Singapura 
sekalipun. 
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Abstrak

Arsip adalah bagian dari kebutuhan pokok individu untuk 
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dokumen atau 
naskah arsip, surat, hasil kajian, foto, peta hingga film 
dokumenter merupakan informasi yang tidak ternilai harganya. 
Beberapa contoh tersebut merupakan informasi terekam pada 
arsip yang memiliki nilai historis dan merupakan data serta bukti 
sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara resmi dalam 
administrasi pemerintahan.

Namun demikian, dibalik peran dan nilai guna arsip yang begitu 
penting tersebut, banyak pihak terutama lembaga negara yang 
belum sepenuhnya menyadari bahwa arsip harus dikelola 
dengan baik dan benar demi terciptanya pemanfaatan arsip 
sebagai sumber informasi dan sarana interaksi.

Melihat fenomena di atas, sebagai lembaga negara yang 
menyimpan dan mengolah arsip kepresidenan maka 
Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan terobosan dan 
inovasi kegiatan kearsipan melalui pameran arsip. Kegiatan ini 
juga merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 17 ayat 1 huruf b yang 
menyatakan bahwa Unit Kearsipan pada pencipta arsip memiliki 
fungsi pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi. 
Selain itu, pameran arsip juga merupakan upaya untuk 
meningkatkan kesadaran lembaga negara dan masyarakat agar 
“melek arsip”.

Kata kunci: peran dan fungsi arsip, pameran arsip, masyarakat 
melek arsip
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enurut Undang-Undang Nomor M4 3  Ta h u n  2 0 0 9  t e n t a n g 
Kearsipan, arsip adalah rekaman 

kegiatan atau peristiwa dalam berbagai 
bentuk  dan  med ia  s e sua i  dengan 
perkembangan teknologi informasi dan 
komunikasi yang dibuat dan diterima oleh 
lembaga negara, pemerintah daerah, 
l embaga  pend id ikan ,  pe rusahaan , 
o r g a n i s a s i  p o l i t i k ,  o r g a n i s a s i 
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. Sedangkan kata 
pameran menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia adalah pertunjukan (hasil karya 
s en i ,  ba rang  has i l  p r oduks i ,  dan 
sebagainya). Pameran kearsipan adalah 
unjukan citra (display) naskah asli atau 
kopinya untuk tujuan-tujuan pendidikan 
dan pengembangan budaya, biasanya 
bersifat tematik, terutama yang berkaitan 
dengan kasus-kasus aktual atau sejarah 
(Sauki Hadiwardoyo, 2002).

Arsip yang dipamerkan adalah arsip 
tekstual/kertas, foto, kartografi, dan film 
dengan dilengkapi katalog dan sarana 
pendukung lainnya. Adapun tujuan dari 
pameran arsip adalah sarana peningkatan 
apresiasi masyarakat terhadap kearsipan, 
memberikan informasi tambahan dan 
referensi mengenai arsip yang dipamerkan, 
dan media perluasan cakrawala (wawasan) 
dan ilmu pengetahuan. 

Kementerian Sekretariat Negara 
telah menyelenggarakan 

pameran arsip sebanyak dua 
kali. Pameran arsip yang 

pertama dilaksanakan pada  
tanggal 24 s.d. 25 Agustus 2016 
dengan tema “Menelusuri Jejak 

Algemeene Secretarie dan 
Sekretariat Negara Dalam 
Arsip”. Pameran arsip ini 

menginformasikan mengenai 
dua lembaga kesekretariatan 

yaitu Algemenee Secretarie yang 
merupakan lembaga yang 

memberikan pelayanan tugas 
Gubernur Jenderal pada masa 

pemerintahan kolonial Belanda 
dan Sekretariat Negara yang 

memberikan dukungan 
pelayanan kepada Presiden sejak 
tahun 1945 sampai dengan tahun 

2016.

Arsip yang dipamerkan berjumlah 40 buah 
yang terdiri atas arsip foto, arsip tekstual, 
arsip kartografi, dan pemutaran film 
mengenai sejarah perjalanan bangsa. 
Berdasarkan buku tamu, pameran ini 
dihadiri oleh 1015 pengunjung yang terdiri 
atas pelajar, mahasiswa, aparatur sipil 
negara, dan masyarakat umum.
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Dalam rangka ikut berpartisipasi pada 
P e r aya a n  H U T  k e - 7 2  P r o k l a m a s i 
Kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat 
Negara menyelenggarakan pameran arsip 
untuk yang kedua pada tanggal 22 s.d. 25 
Agustus 2017 dengan tema “Sukarno: Besar 
B e r s a m a  R a k y a t ” .  P a m e r a n  i n i 
menginformasikan mengenai sisi humanis 
Presiden Sukarno dan sekelumit gambaran 
mengenai sepak terjang Sang Proklamator 
yang dibagi menjadi delapan sub tema yaitu 
Cinta Sejati, Aku dan Anak-anak, Sang 
Orator, Bersama Sahabat, Mencerdaskan 
Bangsa, Bersama Rakyat, Dunia Mengakui, 
serta Pemerintahan dan Pembangunan. 
Arsip yang ditampilkan terdiri atas arsip 
foto berjumlah 120 ekspose, arsip tekstual 
berjumlah 10 berkas, buku beserta catatan 
tangan Sukarno berjumlah 6 buah, dan 
arsip video berjumlah 5 buah. Agar lebih 
menarik, pameran arsip juga dilengkapi 
dengan pemutaran film dengan judul 
P e n g a b d i a n  Ta n p a  A k h i r  y a n g 
mengisahkan perjuangan Bung Karno 
dalam memimpin bangsa sejak merdeka 
hingga akhir hayatnya.  Berdasarkan buku 
tamu, pameran ini dihadiri oleh 2107 
pengunjung dengan latar belakang yang 
lebih komplek yaitu pelajar, mahasiswa,
 

aparatur  s ip i l  negara ,  seja rawan, 
pengusaha, kerabat dari keluarga pelaku 
sejarah, bahkan warga negara asing yang 
berasal dari Jepang.

Agar tujuan dari pameran dapat dicapai, 
maka setiap pengunjung yang hadir akan 
dipandu oleh guide yang menjelaskan 
mengenai materi arsip yang dipamerkan. 
Bahkan untuk pengunjung dari sekolah, 
akan disiapkan games khusus dengan 
memberikan beberapa pertanyaan terkait 
isi arsip yang dipamerkan.

 

 

Foto 1. Pengunjung pameran arsip dari kalangan
pelajar sekolah 

Tabel 1. Diagram Pengunjung Pameran Arsip Kementerian Sekretariat Negara
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Berdasarkan keterangan di atas dapat 
disimpulkan bahwa pameran arsip yang 
diselenggarakan oleh Kementer ian 
Sekretariat Negara mendapatkan apresiasi 
yang sangat tinggi dari masyarakat. 

Sesuai dengan testimoni dari beberapa 
pengunjung yang diwawancara, sebagian 
besar menyatakan bahwa pameran arsip 
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 
merupakan terobosan yang luar biasa 
karena dapat meningkatkan kesadaran 
masyarakat mengenai arti penting arsip 
baik sebagai sumber sejarah, informasi, dan 
ilmu pengetahuan. Hal ini sangat terlihat 
jelas dengan antusiasme pelajar yang 
mencatat dan pengunjung lainnya yang 
begitu serius mencermati dan memahami 
substansi arsip yang dipamerkan. Selain 
itu, dengan menyelenggarakan pameran 
a r s ip  dap at  m e m b u k t i k a n  b a h w a 
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 
merupakan organisasi pemerintah yang 
selalu siap untuk berinteraksi dengan 
lingkungan luar.

Penyelenggaraan pameran arsip oleh 
Kementerian Sekretariat Negara juga 
mendapatkan penilaian tersendiri dari 
ANRI selaku lembaga kearsipan nasional 
yang menyatakan bahwa dilihat dari materi 
dan tata cara penyajiannya, maka dapat 
dikatakan bahwa pameran arsip di 
Kementerian Sekretariat Negara sudah 
d a p a t  d i s e j a j a r k a n  d a l a m  l e v e l 
entertainment exhibition. Pameran arsip 
Kementerian Sekretariat Negara ternyata 
juga memberikan efek yang luar biasa 
dalam penyelenggaraan arsip di lembaga 
negara lainnya.

Sebagai lembaga negara tingkat pusat 
yang pertama kali menyelenggarakan 
pameran arsip, kegiatan ini dapat 
menginspirasi dan memacu instansi 
lain utuk mengikuti langkah yang telah 
diambil oleh Kementerian Sekretariat 
Negara. Hal ini dapat dilihat dari 
pengunjung yang berasal dari 
Kementerian Kehutanan dan 
Lingkungan Hidup, Kementerian 
Pertanian, BATAN, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan, dan 
Kementerian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
yang berinisiatif untuk berkonsultasi 
tentang tata cara penyelenggaraan 
pameran arsip dimaksud. 

Bahkan pada tanggal 3 Oktober 2017 
Ke m e n t e r i a n  S e k r e t a r i a t  n e ga r a 
m e n e r i m a s u r a t  da r i  m a s ya r a k at 
mengenai permohonan penyelenggaraan 
pameran arsip dengan tema “Sukarno: 
Besar Bersama Rakyat” di Sumatera 
Utara.

Berdasarkan penjelasan di atas pada 
tulisan ini, dapat diambil beberapa 
kesimpulan sebagai berikut:

a .  Pa m e r a n  a r s i p  Ke m e n t e r i a n 
Sekretariat Negara telah berhasil 
mencapai tujuannya sebagai sarana 
peningkatan apresiasi masyarakat 
terhadap arti pentingnya arsip 
sebagai sumber informasi, sejarah, 
dan ilmu pengetahuan;

b . Me l ihat an imo dan ap r e s i a s i 
masyarakat yang begitu tinggi, 



Kementerian Sekretariat Negara 
semakin yakin dan berkomitmen 
bahwa pameran arsip dapat dan akan 
dijadikan sebagai agenda/kegiatan 
r u t i n  t a h u n a n  u n t u k 
m e m p r o m o s i k a n  d a n 
memasyarakatkan arsip.

Namun demikian, mengingat arsip yang 
dipamerkan memiliki kandungan informasi 
yang tinggi serta besarnya manfaat pameran 
arsip tersebut dalam memasyarakatkan 
arsip, maka durasi penyelenggaraan 
pameran arsip yang cukup singkat yaitu dua 
hari pada tahun 2016 dan empat hari pada 
tahun 2017 sebaiknya diperpanjang 
sehingga memperbesar peluang masyarakat 
untuk mengunjungi  pameran arsip 
Kementerian Sekretariat Negara.  
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Abstrak

Stigma masyarakat yang menilai birokrasi lambat, berbelit-
belit, dan kurang memberikan pelayanan sudah seharusnya 
menjadi perhatian pemerintah dengan mempercepat 
pelaksanaan program reformasi birokrasi sehingga diharapkan 
dapat terwujud birokrat yang profesional, berintegritas, dan 
memiliki kinerja yang tinggi. Model pengukuran kinerja yang 
termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS masih dirasakan kurang 
menggambarkan keterkaitan pengukuran kinerja individu dan 
kinerja organisasi. Oleh karena itu, beberapa instansi 
pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Surabaya, berinisiatif 
melakukan penyempurnaan model pengukuran kinerja tersebut 
mengunakan pendekatan yang telah berlaku secara universal 
seperti Balance Score Card (BSC). Sebagai kesatuan tata 
pemerintahan, pengukuran kinerja dikaitkan langsung dengan 
proses bisnis lainnya yaitu perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan program dan monitoring evaluasi. Oleh karena itu, 
Pemerintah Kota Surabaya telah mengembangkan suatu sistem 
e-government terintegrasi yang terdiri dari e-planning, e-
budgeting, e-procurement, e-delivery, dan e-performance, 
sehingga dapat dipastikan bahwa setiap aktivitas pegawai 
merupakan penjabaran dari program atau kegiatan yang 
mendukung pencapaian kinerja organisasi. 

Kata kunci:manajemen kinerja, kinerja organisasi, integrasi e-
government, pemerintah kota surabaya.  
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ada saat membuka Rapat Kerja PNasional Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah 2016 di Istana 

Negara, tanggal 2 September 2016, Presiden 
Joko Widodo mengkritik birokrasi yang 
selama ini lebih sibuk mengurusi Laporan 
Pertanggungjawaban (LPJ) ketimbang hasil 
pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 
instansinya. Presiden berharap agar 
birokrasi dapat mengubah diri dari yang 
s e m u l a  s i b u k  m e n gu r u s i  l ap o r a n 
pertanggungjawaban menjadi birokrasi 
yang berorientasi pada hasil. 

Kritik tersebut dinilai wajar, karena 
permasalahan kinerja birokrasi seringkali 
menjadi sorotan utama publik yang 
m e n g h e n d a k i  a d a n y a  p e r b a i k a n 
produktivitas dan kinerja birokrasi 
terutama dalam memberikan pelayanan 
publik yang lebih berkualitas. Stigma 
masyarakat yang mempersepsikan bahwa 
birokrasi lamban, berbelit-belit, malas dan 
kurang memberikan pelayanan yang baik 
sudah seharusnya menjadi perhatian 
pemerintah sehingga melalui program 
reformasi birokrasi diharapkan akan 
terwujud birokrat yang profesional, 
berintegritas dan memiliki kinerja yang 
tinggi.

Mengukur kinerja seorang Pegawai Negeri 
Sipil bukan hanya berkaitan dengan 
perilakunya saja, namun berkaitan dengan 
kinerja organisasi secara keseluruhan. 
Menurut Dessler (2003) definisi Manajemen 
Kinerja adalah “proses mengonsolidasikan 
penetapan  tujuan ,  pen i la ian ,  dan 
pengembangan kinerja ke dalam satu 
sistem tunggal bersama, yang bertujuan 

memastikan kinerja karyawan mendukung 
tujuan strategis perusahaan”. Menurut 
Udekusuma (2007) Manajemen kinerja 
adalah suatu proses manajemen yang 
dirancang untuk menghubungkan tujuan 
organisasi  dengan tujuan individu 
sedemikian rupa, sehingga baik tujuan 
individu maupun tujuan perusahaan dapat 
bertemu. Dalam hal ini bagi pekerja bukan 
hanya tujuan individunya yang tercapai 
tetapi juga ikut berperan dalam pencapaian 
tujuan organisasi, yang membuat dirinya 
termotivasi serta mendapat kepuasan yang 
lebih besar.

Dengan menerapkan manajemen kinerja ini 
diharapkan,  kinerja pegawai akan 
meningkat dan sesuai dengan yang 
diharapkan sehingga berpengaruh positif 
kepada capaian tujuan organisasi. Bacal 
(1998) mengungkapkan lima pandangan 
dasar dalam sistem manajemen kinerja 
sebagai berikut:
1. Model integratif untuk kinerja organisasi. 

Pada pandangan ini, manajemen kinerja 
sebagai suatu struktur sistem integratif 
yang saling berkesinambungan antar 
a sp e k .  S e h i n g ga ,  k e b e r h a s i l a n 
manajemen kinerja ditentukan oleh 
keseluruhan aspek yang ada dalam suatu 
organisasi, tidak ditentukan bagian per 
bagian.

2.  Fokus pada proses dan hasil. Manajemen 
kinerja menjadi suatu sistem yang tidak 
h a n ya  b e r o r i e n t a s i  p a da  h a s i l 
(pandangan tradisional). Proses menjadi 
salah satu aspek penunjang yang 
penting dalam penentuan hasil yang 
baik.
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3. Keterlibatan pihak yang berkaitan dalam 
pencapaian tujuan. Pekerja sebagai 
subyek utama yang melakukan proses 
bisnis organisasi secara langsung. Maka 
dari itu, keterlibatan pihak yang 
berkaitan (pekerja) menjadi penunjang 
dalam pencapaian tujuan organisasi.

4. Penilaian kinerja objektif dan mengena 
pada sasaran. Manajemen kinerja 
mencakup penilaian kinerja objektif dan 
sesuai dengan sasaran tiap bagian 
organisasi yang berkaitan. Akhirnya, hal 
ini berpotensi pada dampak positif dari 
penilaian kinerja yang sukses dan 
terstruktur.

5. Evaluasi dan pembelajaran antara atasan 
dan bawahan. Manajemen kinerja yang 
baik mampu menyediakan suatu hasil 
evaluasi kinerja terukur. Hasil evaluasi 
dapat memberikan informasi pada pihak 
terkait (atasan maupun bawahan). 
Informasi mengenai hasil evaluasi dapat 
menjadi sarana pembelajaran dan 
penentu tindakan perbaikan di masa 
mendatang.

Manajemen Kinerja Menurut Williams 
(1998) memiliki empat tahapan utama 
dalam pelaksanaannya. Tahapan ini 
menjadi suatu siklus manajemen kinerja 
yang saling berhubungan dan menyokong 
satu dengan yang lain.
1. Tahap pertama: directing/planning. 

Tahap ini merupakan tahap identifikasi 
per i laku ker ja  dan dasar/bas is 
pengukuran kinerja .  Kemudian, 
d i lakukan  pengarahan  konkre t 
t e r h a d a p  p e r i l a k u  k e r j a  d a n 
perencanaan terhadap target yang akan 
dicapai, kapan dicapai, dan bantuan 

yang akan dibutuhkan. Indikator-
indikator target juga didefinisikan di 
tahap ini. Menurut Khera (1998), 
penentuan target/goal akan efektif bila 
m e n g a d o p s i  S M A R T .  S M A R T 
merupakan singkatan dari Specific, 
Measureable, Achievable, Realistic, dan 
Timebound (Ilyas, 2006, p. 28). Sebuah 
target harus jelas apa yang akan dicapai 
dan bagaimana mencapainya (specific), 
terukur keberhasilannya (measureable) 
d a n  o r a n g  l a i n  d a p a t 
memahami/melihat keberhasilannya. 
Target harus memungkinkan untuk 
dicapai, tidak terlalu rendah atau 
berlebihan (achievable), masuk akal dan 
sesuai kondisi/realita (realistic), serta 
jelas sasaran waktunya (timebound).

2. Tahap kedua: managing/supporting. 
Tahap kedua merupakan penerapan 
monitoring pada proses organisasi. 
Tahap ini berfokus pada manage, 
dukungan, dan pengendalian terhadap 
jalannya proses agar tetap berada pada 
jalurnya. Jalur yang dimaksudkan di 
sini adalah kriteria maupun proses kerja 
yang sesuai dengan prosedur berlaku 
dalam suatu organisasi.

3.   Tahap ketiga: review/appraising. 
   Tahap ini mencakup langkah evaluasi. 

E v a l u a s i  d i l a k u k a n  d e n g a n 
flashback/review kinerja yang telah 
dilaksanakan. Setelah itu, kinerja 
dinilai/diukur (appraising). Tahap ini 
memerlukan dokumentasi/ record data 
yang berkaitan dengan obyek yang 
dievaluasi. Evaluator harus bersifat 
obyektif dan netral agar didapat hasil 
evaluasi yang valid.
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4. Tahap keempat: developing/rewarding. 
Tahap ini berfokus pada pengembangan 
dan penghargaan. Hasil evaluasi 
menjadi pedoman penentu keputusan 
terhadap tindakan yang dilakukan 
selanjutnya. Keputusan dapat berupa 
l angkah  pe rba ikan ,  pembe r i an 
reward/punishment, melanjutkan suatu 
kegiatan/prosedur yang telah ada, dan 
penetapan anggaran.

Adapun tujuan dari manajemen kinerja 
adalah (Williams, 1998; Armstrong & Baron, 
2005; Wibisono, 2006):
1.  Mengatur kinerja organisasi dengan 

lebih terstruktur dan terorganisir;
2.  Mengetahui seberapa efektif dan efisien 

suatu kinerja organisasi;
3. Membantu menentukan keputusan 

organisasi yang berkaitan dengan 
kinerja organisasi, kinerja tiap bagian 
da l a m  o r ga n i s a s i ,  da n  k i n e r j a 
individual;

4. Meningkatkan kemampuan organisasi 
secara keseluruhan dengan perbaikan 
berkesinambunga;.

5.  Mendorong karyawan agar bekerja 
sesuai prosedur, dengan semangat, dan 
produktif sehingga hasil kerja optimal.

Manajemen kinerja yang efektif akan 
memberikan beberapa hasil, diantaranya:
1. Tujuan yang jelas bagi organisasi dan 

p r o s e s  y a n g  b e n a r  u n t u k 
mengidentifikasi, mengembangkan, 
mengukur, dan membahas tujuan.

2. Integrasi antara tujuan secara luas yang 
dibuat oleh manajemen senior dengan 
tujuan masing-masing pekerja.

3. Kejelasan yang lebih baik mengenai 

aspirasi dan tujuan organisasi.
4. Pelaksanaan dialog berkelanjutan antara 

manajemen dengan pekerja.
5. Pengembangan lingkungan yang lebih 

terbuka.
6. Perusahaan dapat mencapai hasil yang 

diinginkan.
7.  Mendorong pengembangan pribadi.

Berdasarkan beberapa perjelasan dari 
manajemen kinerja di atas, terdapat 
berbaga i  macam komponen dalam 
pengelolaan manajemen kinerja, yaitu 
k o m p o n e n  p e r e n c a n a a n  k i n e r j a , 
proses/pelaksanaan, pemantauan, dan 
penilaian serta reward and punishment. 

Dalam manajemen kinerja sistem 
yang dibangun oleh organisasi 
mencoba mengintegrasikan 
berbagai macam komponen ini 
dalam satu sistem teknologi 
informasi. Para pegawai selaku 
pengguna dapat melihat secara 
jelas pekerjaan yang sudah 
dilakukannya melalui suatu 
sistem informasi.
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Namun demikian, salah satu pengukuran 
kinerja pegawai yang telah dikeluarkan 
oleh pemerintah sebagaimana dimuat 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 
Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 
PNS masih dirasakan sulit untuk mengukur 
kinerja individu dalam tataran operasional 
di lapangan. Untuk itu beberapa upaya 
d i lakukan o leh  beberapa  ins tans i 
p e m e r i n t a h  u n t u k  m e l a k u k a n 
penyempurnaan model pengukuran kinerja 
dengan mengadopsi beberapa pengukuran 
kinerja yang berlaku secara universal, 
seperti Balance Score Card. 

Model penilaian kinerja yang berbasis 
output nantinya diharapkan dapat secara 
obyektif mengukur dan menilai suatu tugas 
yang dilaksanakan oleh masing-masing 
pegawai sesuai dengan tugas dan jabatan 
yang dimilikinya.

Penilaian kinerja tersebut 
menyangkut kinerja tugas sesuai 

dengan target yang telah 
ditetapkan dan perilaku pegawai 
dalam melaksanakan pekerjaan. 

Dengan demikian capaian 
kinerja individu diharapkan 
akan dapat menggambarkan 

keterkaitannya dengan kinerja 
organisasi atau kinerja unit, dan 

dapat dikaitkan dengan 
pencapaian visi dan misi 

organisasi.

Dalam kaitannya dengan manajemen 
kinerja, menjadi sebuah keharusan untuk 
mengaitkan pencapaian kinerja individu 
pegawai dengan kinerja organisasi. 
Pengelolaan kinerja melalui pembangunan 
sistem informasi dinilai sangat strategis 
bagi organisasi, hal ini dikarenakan 
pencapaian prestasi dan kinerja dari setiap 
pegawai dianggap sangat penting untuk 
penerapan budaya kerja organisasi yang 
menghargai prestasi di lingkup birokrasi, 
sehingga pada akhirnya diharapkan akan 
t e r b a n gu n  m o t i va s i  k e r j a  u n t u k 
memberikan hasil yang terbaik dan selalu 
berupaya melakukan terobosan (break 
through) dalam rangka meningkatkan mutu 
layanan dan tugas–tugasnya.

Sistem pengelolaan kinerja di beberapa 
instansi pemerintah pusat maupun daerah 
telah dibangun secara mandiri dengan 
tujuan meningkatkan kualitas pencapaian 
kinerja pegawai dalam menyelenggarakan 
pemerintahan dan memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Beberapa instansi yang 
telah menerapkan manajemen kinerja yaitu 
Pemerintah Kota Surabaya, Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), dan 
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dimana 
sistem pengelolaan kinerja pada instansi 
tersebut telah dilakukan pengintegrasian 
capaian kinerja individu dan organisasi.

Mengambil contoh penerapan manajemen 
kinerja di Pemerintah Kota Surabaya, 
penilaian kinerja yang dilakukan di 
instansi tersebut menggunakan aplikasi 
e-Performance yang dikembangkan 
sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 
21 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis 
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Pemberian Uang Kinerja pada Belanja 
Langsung kepada PNSD di Lingkungan 
Pemerintah Kota Surabaya. Melalui e-
Performance  in i  d iharapkan dapat 
memotivasi PNS di lingkungan Pemerintah 
Kota Surabaya dalam meningkatkan kinerja 
individu dan organisasi, serta mendukung 
terlaksananya program kerja yang telah 
direncanakan dan disusun secara optimal.

Pemer intah  Kota  Surabaya  dalam 
menjalankan aktifitas  pengelolaan 
keuangan dan kegiatannya telah didukung 
dengan teknologi informasi (TI). Pada saat 
awal menyusun perencanaan anggaran 
telah digunakan sistem e-City Planning dan 
e-Budgeting ,  lalu pada awal tahun 
angggaran semua satuan kerja perangkat 

daerah (SKPD) menyiapkan rencana detail 
kegiatannya di e-Project dan dilanjutkan 
dengan proses pengadaan barang/jasa 
melalui e-Procurement. Tidak berhenti di 
sini, semua kontrak disusun dengan fasilitas 
yang ada di e-Delivery yang juga dilengkapi 
dengan fitur-fitur untuk menunjang proses 
administrasi kemajuan pekerjaan dan 
pengajuan termin pembayaran. Kemudian 
informasi dari aktifitas riil pada e-Delivery 
ini akan diperbandingkan dengan data 
rencana pada e-Project untuk dilihat 
efisiensi, efektifitas, dan parameter 
pengukuran lainnya sebagai pendekatan 
guna mengetahui kinerja para pihak di 
internal dan eksternal Pemerintah Kota 
Surabaya yang terkait proses pelaksanaan 
APBD. Dalam hal ini, e-Performance

Gambar 1. Model Penilaian Kinerja Pegawai
Pemerintah Kota Surabaya
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merupakan proses akhir dari penilaian seluruh 
proses manajerial dari setiap individu yang 
langsung dikaitkan dengan capaian target 
organisasi.Model penilaian kinerja yang 
berbasis output dapat secara obyektif mengukur 
dan menilai suatu tugas yang dilaksanakan 
oleh masing-masing pegawai sesuai dengan 
tugas dan jabatan yang dimilikinya. Penilaian 
kinerja tersebut menyangkut kinerja tugas 
sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan 
perilaku pegawai dalam melaksanakan 
pekerjaan. Dengan demikian capaian kinerja 
individu dapat dikaitkan dengan kinerja 
organisasi atau kinerja unit, dan dapat 
dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi 
organisasi.  Berdasarkan implementasi 
manajemen kinerja pada Pemerintah Kota 
Surabaya, dibutuhkan komitmen yang kuat 
dari kepala daerah untuk keberhasilan 
penerapan manajemen kinerja dikarenakan 
penerapannya memerlukan perubahan mindset 
dari para pegawai untuk mendukung kebijakan 
penganggaran berbasis kinerja dan output 
kegiatan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan belajar 
dari implementasi manajemen kinerja di 
Pemerintah Kota Surabaya, yaitu manajemen 
kinerja perlu didukung dengan database 
pegawai yang lengkap dan update. Aplikasi 
kepegawaian terintegrasi melalui data SIMPEG 
dan diintegrasikan ke dalam aplikasi SKP 
online. Manajemen kinerja dapat efektif 
dilakukan jika setiap pegawai diberikan akses 
untuk melakukan pelaporan dengan metode 
self-appraisal. Dengan demikian, setiap orang 
akan melakukan satu pelaporan (one man one 
report).  Untuk menjamin kemudahan dalam 
pelaksanaan, penilaian kinerja perlu dilakukan 
secara rutin karena dapat memudahkan dalam 

hal penyusunan pelaporan. Pelaporan berkala 
dapat memudahkan dalam operasionalisasi dan 
dapat langsung dikaitkan dengan tambahan 
penghasilan pegawai yang dibayarkan dalam 
periode tertentu secara berkala. 

Integrasi dengan sistem yang lain akan 
memudahkan dalam proses pengelolaan 
kinerja. Manajemen kinerja yang dilaksanakan 
di  Pemerintah  Kota  Surabaya  telah 
diintegrasikan dengan sistem lain seperti 
sistem absensi online, sistem informasi 
anggaran, sistem complaint, dan sistem 
informasi lainnya. Integrasi sistem tersebut 
memungkinkan proses cross-check berjalan 
secara online (tidak perlu mengecek langsung 
ke lapangan). Selanjutnya, pengembangan 
sistem yang baik memerlukan perbaikan secara 
terus-menerus (continuous improvement) 
melalui modifikasi dan pengembangan sistem. 
Hal  ini  diperlukan untuk menjamin 
pelaksanaan pengukuran kinerja dapat 
berjalan dengan baik dan dapat digunakan 
sebagai media pengambilan keputusan. 
Mekanisme monitoring dan feedback 
dikembangkan untuk memberikan keyakinan 
akan keberhasilan program yang telah 
dilakukan. 

Te rakh i r ,  baga imana  memast ikan 
pemberlakukan reward and punishment dapat 
berlaku secara efektif  dalam rangka 
memberikan pelayanan kepada pegawai. 
Tindak lanjut penilaian kinerja terhadap 
tambahan penghasilan pegawai, pendidikan 
dan pelatihan, kenaikan pangkat, promosi, dan 
hukuman disiplin yang telah dilakukan pada 
instansi yang menjadi lokus kegiatan dapat 
dijadikan contoh untuk tindak lanjut yang 
dapat dilakukan dari hasil penilaian kinerja.



35

Inisiatif mandiri dari Pemerintah Kota 
Surabaya didorong oleh semangat untuk 
mencari metode penilaian kinerja terbaik 
yang dapat dikaitkan langsung dengan 
kompensasi dan capaian target organisasi. 
Semangat dari reformasi birokrasi adalah 
ke ing inan da r i  pemer intah untuk 
menciptakan sebuah perubahan tata 
kelola pemerintahan untuk mewujudkan 
penyelenggaraan pelayanan publik yang 
lebih baik. Hal ini sejalan dengan 
perkembangan teknologi informasi yang 
begitu pesat saat ini, sehingga organisasi 
publik dituntut untuk ikut berubah dan 
memanfaatkan teknologi informasi 
tersebut dalam memudahkan proses 
bisnisnya. 

Di tengah derasnya euforia semangat 
perbaikan kualitas birokrasi saat ini, 
Kementerian Sekretariat Negara juga 
dituntut untuk meningkatkan kinerja dan 
berprestasi atau akan tertinggal. Tantangan 
t e r s e b u t  d i j a w a b  d e n g a n  t e k a d 
Kementerian Sekretariat Negara menjadi 
smart governance institution atau institusi 
pemerintah yang bekerja dengan cerdas.  
Saat ini Kementerian Sekretariat Negara 
telah dan sedang membangun aplikasi-
aplikasi berbasis teknologi informasi, 
antara lain: SPDE (Sistem Persuratan dan 
Disposisi Elektronik), SIGAP (Sistem 
Informasi Grafis Analisis Penyerapan), 
SIMARSIP (Sistem Informasi Manajemen 
Kearsipan), SIPDUMAS (Sistem Informasi 
Penanganan Pengaduan Masyarakat), 
SIMSDM (Sistem Informasi Manajemen 
SDM), UPTIK (Uji Pemahaman Kompetensi 
Teknologi Informasi dan Komunikasi), 
SIMPEL (Sistem Informasi Perjalanan 

Dinas Luar Negeri), PINTAR (Pusat 
Informasi Pendidikan dan Pelatihan 
Te rpadu ) ,  S IPP (S i s t em  In fo rmas i 
Penghasi lan Pegawai) ,  d l l .   Yang 
selanjutnya perlu dilakukan adalah 
bagaimana mengintegrasikan aplikasi-
aplikasi tersebut dalam sebuah sistem 
informasi pengelolaan kinerja, sehingga 
setiap jenjang jabatan dapat dilakukan 
monitoring dan pengukuran kinerja yang 
dapat dikaitkan dengan penghargaan dan 
sanksi atas capaian kinerjanya.

Keberhasilan pelaksanaan manajemen 
kinerja harus didukung dengan perbaikan 
manajemen sumber daya aparatur dan 
sistem yang terintegrasi (integrated 
performance management system). Tidak 
ada pil ihan lain bagi Kementerian 
Sekretariat  Negara saat ini  selain  
menyongsong era baru, era perubahan 
menuju smart governance institution!
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“Kami akan memperkuat peran 
Indonesia dalam kerja sama 

global dan regional untuk 
membangun saling pengertian 
antar peradaban, memajukan 

demokrasi dan perdamaian 
dunia, meningkatkan kerja sama 

pembangunan Selatan-Selatan, 
dan mengatasi masalah-masalah 

global yang mengancam umat 
manusia.”

- Joko Widodo, Presiden RI - (Disampaikan pada 
Pertemuan Tingkat Tinggi G-20 di Tiongkok 4-5 

September 2016)

Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular 
(KSST) telah ada sejak tahun 1960-an. Latar 
belakang pembentukannya dimulai dari 
pendirian G-77 di bawah koordinasi 
UNCTAD (1967), Buenos Aires Action Plan of 
Action on Technical Cooperation Among 
Developing Countries (1978). Pembentukan 
forum ini disusul dengan pembentukan 
Special Unit for TCDC, UNDP yang 
kemudian berubah menjadi Special Unit for 
South-South Cooperation (1981), Paris 
Declaration (2005), Accra Agenda (2008), 
Ja k a r t a  C o m m i t m e n t  o n  A i d  f o r 
Development Effectiveness (2009). 

Kerjasama pun terus berlanjut hingga 
South-South Cooperation Commemoration 
UNEP-Nairobi dan High Level Forum (HLF) 

Perkembangan Global KSST

Gambar 1. Perkembangan Global KSST
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pada 2011. Berbagai kesepakatan dan 
komitmen pada perhelatan-perhelatan 
tersebut menandai tahapan penting 
perkembangan KSST secara global. 
Presiden Joko Widodo pun mencantumkan 
KSST sebagai  salah satu pr ior i tas 
pembangunan politik luar negeri pada 
RPJMN 2015-2019. Pasalnya, Indonesia 
sekarang secara ekonomi telah naik 
menjadi m iddle-income country  dan 
memegang peran strategis dalam G-20.

Sejalan dengan hal ini, melalui Keputusan 
Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Bappenas, pemerintah 
membentuk Tim Koordinasi Nasional 
Pengembangan KSST (Tim Kornas KSST) 
yang terdiri atas 4 kementerian. Salah 
satunya adalah Kementerian Sekretariat 
Negara. Tim KSST terbagi atas tiga Working 
Group (WG). Karo Kerja Sama Teknik Luar 
Negeri (KTLN) Kemensetneg memimpin 
WG III. Tugas WG III adalah melaksanakan 

Monitoring dan Evaluasi, Promosi dan 
Publikasi, Sistem Informasi, dan Knowledge 
Management.

Dalam melaksanakan perannya sebagai 
Ketua WG III, Biro KTLN telah melakukan 
berbagai terobosan dan inovasi. Untuk 
kegiatan koordinasi pelaksanaan program 
pelatihan internasional bersama K/L terkait 
dan monitoring evaluasi pelatihan tersebut, 
salah satu inovasi menonjol yang telah 
dilakukan adalah pembangunan sistem 

monitoring dan evaluasi 
terpadu 

Biro KTLN pun segera 
menunaikan tugasnya 
dengan inovatif. Dengan 
m e r a n g k u l  J a p a n 
International Cooperation 
Agency (JICA), WG III 
membuat buku pegangan 
b e r t a j u k  “ P e d o m a n 
Monitoring dan Evaluasi 
Program KSST Indonesia".  
Sistem tersebut saat ini 
telah menjadi acuan bagi 
K/L dalam melaksanakan 
monitoring dan evaluasi 
k e g i a t a n  p e l a t i h a n 

internasional Indonesia. 

Publ ikas i  cetak juga secara  rut in 
diterbitkan WG III. Media newsletter yang 
berisikan berita-berita hasil pelaksanaan 
program-program KSST dan Laporan 
Tahunan Program KSST Indonesia 
d isebarkan secara  berkala .  Se la in 
menggunakan media cetak, terobosan 
menonjol lainnya adalah pemanfaatan 

Gambar 2. Hasil WG III
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m e d i a  d i g i t a l . M e l a l u i  l a m a n 
isstc.setneg.go.id dan laman lainnya di K/L 
terkait, WG III pun mendiseminasikan 
kegiatan KSST. 

Tidak ketinggalan juga, WG III juga aktif 
mengikuti pameran-pameran dalam 
berbagai forum internasional. Misalnya, 
Pameran KSST Indonesia pada Konferensi 
Tingkat Tinggi Asia Afrika 2015 dan pada 
Sidang Tahunan IDB 2016. Dalam setiap 
pameran, WG III menampilkan publikasi-
publikasi kegiatan yang telah dilaksanakan 
oleh Tim Kornas KSST serta K/L pelaksana 
di bidang KSST, alat-alat peraga seperti alat 
membatik, traktor tangan, tanaman-
tanaman hidroponik, dan lain sebagainya. 
Yang menarik adalah fitur pameran berupa 
wish-list. Pengunjung dapat menuliskan 

kebutuhan pelatihan yang mereka minati di 
wish-list ini. 

Dalam Knowledge Management, langkah 
i n o va t i f  y a n g  d i l a k u k a n  a d a l a h 
memproduksi cetakan program flagship 
pengalaman Indonesia. Sebagai contoh, 
laporan program Poverty Reduction through 
Community Empowerment, Macroeconomic 
Management, Demokrasi dan Laporan 
Tahunan Kerja Sama Selatan-Selatan, dan 
Triangular  Indonesia 2014 dan 2015 
(bilingual). Annual report ini diharapkan 
dapat  mendokumentas ikan  secara 
substantif pengetahuan mengenai KSST 
Indonesia sehingga bisa menjadi referensi 
bagi pelaksanaan program itu di masa 
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Beberapa program dan kegiatan inovatif 
lainnya adalah usulan kepada Kemenkeu 
untuk membuat pagu khusus mata 
anggaran KSST dan Standar Biaya Khusus 
(SBK) Program KSST Indonesia. Inisiatif 
lainnya berupa penyusunan aturan 

fasilitasi kemudahan ekspor peralatan dan 
produk Indonesia ke negara berkembang 
lainnya dalam kerangka KSST. 

Ke depan, WG III yang dipimpin Biro KTLN 
Kemensetneg berkomitmen untuk terus 
berinovasi khususnya dalam mendukung 
formulasi program KSST yang lebih 
menitikberatkan pada program-program 
bernilai tambah di bidang ekonomi. WG III, 
antara lain, akan mendorong peningkatan 
formulasi program peningkatan kapasitas 

infrastruktur di negara-negara sahabat 
s e r t a  p e l u a n g  k e r j a s a m a  d e n ga n 
Pemerintah RI. 

“Kita juga berusaha untuk meningkatkan 
kegiatan pengumpulan data dan koordinasi 
di antara seluruh K/L dalam menyukseskan 
program KSST melalui  pencetusan 
terobosan dalam mekanisme insentif, 
perluasan penerapan kemajuan teknologi 
informasi dan telekomunikasi serta 
langkah-langkah konstruktif lainnya”, 
papar Rika Kiswardani, Kepala Biro KTLN, 
Kemensetneg. 



a1

Pameran Kearsipan
Kementerian Sekretariat Negara
“Menelusuri Jejak Algemene
Secretarie dan Sekretariat Negara
dalam Arsip”



ameran Kearsipan Kementerian PSekretariat Negara dengan tema 
“Menelusuri  Jejak Algemene 

Secretarie dan Sekretariat Negara dalam 
Arsip” merupakan inovasi penyajian arsip 
menjadi informasi yang tidak hanya 
bernilai historis tetapi dapat menjadi bukti 
s e j a r a h  y a n g  d a p a t 
d i p e r t a n g g u n g j a w a b k a n  s e c a r a 
administrasi pemerintahan.  

Semakin besar dan beragamnya 
arsip yang dihasilkan oleh 

sebuah lembaga, menuntut 
manajemen informasi yang lebih 
baik. Mengingat informasi pada 

hakekatnya merupakan 
kebutuhan pokok bagi setiap 

organisasi, maka setiap 
organisasi harus menunjukkan 

tanggung jawabnya dalam 
penyelenggaraan, penciptaan, 

pengelolaan, dan pelaporan arsip 
yang tercipta dari kegiatan yang 

telah dilakukan.

Dokumen atau arsip kearsitekturan, surat 
keputusan, nota transaksi zaman dulu, foto, 
hingga film dokumenter merupakan 
informasi yang tidak ternilai harganya. 
Beberapa contoh tersebut merupakan 
informasi terekam pada arsip yang memiliki 
nilai historis dan merupakan data serta 
b u k t i  s e j a r a h  y a n g  d a p a t 
dipertanggungjawabkan secara resmi 
dalam administrasi pemerintahan. 

Dalam khazanah dunia kearsipan, publikasi 
merupakan salah satu unsur yang sangat 
penting dengan tujuan untuk memberikan 
informasi yang bermanfaat, benar, dan valid 
mengenai karya anak bangsa dan suatu 
kejadian kepada masyarakat luas. Bahkan, 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan pasal 17 (1) huruf b 
mengamanatkan bahwa unit kearsipan 
pada pencipta arsip memiliki fungsi 
pengolahan arsip dan penyajian arsip 
menjadi informasi.

Informasi terutama mengenai organisasi 
kesekretariatan pada zaman kolonial 
Belanda dan organisasi Sekretariat Negara 
sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 
1945 sampai dengan saat ini memang sangat 
penting. Atas inisiatif Kepala Biro Tata 
Usaha, Sekretariat Kementerian, Sari 
Harjanti, Biro Tata Usaha bekerja sama 
dengan Arsip Nasional Republik Indonesia 
dan unit kerja terkait di lingkungan 
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)  menyelenggarakan 
p a m e r a n  k e a r s ip a n  d e n ga n  t e m a 
“Menelusuri Jejak Algemene Secretarie dan 
Sekretariat Negara Dalam Arsip” pada 
tanggal 24 s.d. 25 Agustus 2015, di Aula 
serba Guna Gedung 3, Kementerian 
Sekretariat Negara.

Perencanaan Pameran

Kegiatan yang baru pertama kali dilakukan 
ini ,  merupakan bagian dar i  upaya 
berinovasi yang dilakukan Biro Tata Usaha, 
Sekretariat Kementerian Sekretariat 
Negara. Tujuan pameran ini untuk 
menyajikan arsip sebagai informasi bagi 
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publik terutama mengenai  sejarah 
Kemensetneg, sarana peningkatan daya 
ekspresi masyarakat terhadap kearsipan, 
dan  wahana  per luasan  cakrawala  
(wawasan)  dan pengetahuan bagi 
masyarakat.

Dengan persiapan yang relatif singkat 
selama 2 bulan, Biro Tata Usaha harus 
bergerak cepat guna mempersiapkan 
kegiatan pameran dimaksud agar sesuai 
dengan rencana dan tujuan yang akan 
dicapai. Adapun persiapan yang dilakukan 
adalah:

a. Menentukan konsep dan tema pameran 

Untuk mendeskripsikan dan memperjelas 
tujuan, hal pertama yang dilakukan oleh 
Biro Tata Usaha adalah menentukan 
konsep, tema, tempat, waktu pelaksanaan, 
lay-out ruangan, dan penataan bahan 
pameran serta pengunjung yang hadir, 
pihak-pihak yang akan dilibatkan, dan 
teknis publikasi.

b. Membentuk kepanitiaan pameran

Kepanitiaan pameran dibentuk untuk 
mendukung kelancaran penyelenggaraan 
pameran. Biro Tata Usaha membentuk 
panitia pelaksana pameran Kemensetneg 
yang beranggotakan pejabat/pegawai dan 
arsiparis Biro Tata Usaha, pejabat dari 
Direktorat Layanan dan Pemanfaatan Arsip, 
Deputi Bidang Konservasi selaku unit kerja 
dari ANRI yang akan memberikan asistensi 
dan penyediaan konten pameran milik 
ANRI.  Selain itu kepanitiaan juga 
melibatkan pejabat/pegawai Biro Pers, 

Media, dan Informasi, Biro Administrasi 
Sekretariat Presiden, dan unit kerja terkait 
lainnya di lingkungan Kemensetneg. Biro 
Tata Usaha juga bekerja sama dengan event 
organizer selaku pihak ketiga.

c. Pengumpulan dan inventarisasi bahan 
pameran

Setelah kepanitiaan pameran terbentuk, hal 
p e r t a m a  ya n g  d i l a k u k a n  a da l a h 
mengumpulkan dan menginventarisasi 
arsip/bahan yang akan dipamerkan dan 
disesuaikan dengan tema pameran. Selain 
melakukan inventarisasi arsip yang 
disimpan di Bagian Arsip, panitia juga 
melakukan penelusuran arsip ke Biro Pers, 
Media, dan Informasi, Sekretariat Presiden  
dan penelusuran arsip ke ANRI dengan 
tujuan untuk melengkapi khazanah arsip 
yang akan dipamerkan sehingga lebih utuh 
dan bervariasi.

d. Penyeleksian dan penilaian bahan 
pameran

Mengingat arsip yang akan dipamerkan 
merupakan arsip negara, penyeleksian dan 
penilaian harus berpedoman pada peraturan 
yang berlaku. Peraturan itu antara lain 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 
Peraturan Menteri Sekretaris Negara 
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Klasifikasi 
Keamanan dan Akses Arsip, sehingga arsip 
yang dipamerkan merupakan arsip yang 
bersifat terbuka dan dapat diakses oleh 
publik. 

 



Selain itu, penyeleksian dan penilaian juga 
bertujuan untuk mendapatkan informasi 
yang bernilai tinggi sehingga menarik bagi 
pengunjung. Pada tahapan ini dilakukan 
pemilihan arsip kertas, foto, video, film, 
rekaman suara, dan musik yang sesuai 
dengan tema pameran. 

Terhadap arsip yang telah diseleksi 
t e r s e b u t ,  Pa n i t i a  j u ga  b e r u s a h a 
merangkainya dalam satu jalan cerita 
sesuai dengan kronologis sejarah dan 
menyusun caption  penjelasan singkat pada 
setiap arsip sehingga jelas dan mudah 
dicerna dan dipahami oleh pengunjung. 

Foto 1. Rapat koordinasi penyeleksian dan penilaian 
arsip yang dipamerkan dengan Direktorat Layanan 
dan Pemanfaatan Arsip, ANRI

e. Publikasi pameran

Publikasi merupakan kegiatan vital karena 
akan sangat berpengaruh terhadap animo 
pengunjung untuk menghadiri pameran. 
Untuk itu, Biro Tata Usaha melakukan 
beberapa publikasi dengan pengiriman 
surat undangan, penyebaran pamflet, 
pemasangan banner, pengumuman melalui 
Humas Kemensetneg, dan publikasi melalui 
website Kemensetneg. 

f. Penyiapan perlengkapan pameran, 
ruangan pameran, dan penataan arsip 
yang dipamerkan

Setelah menentukan lay out ruangan guna 
pengaturan arah pengunjung dari masuk 
hingga keluar ruangan pameran dengan 
mengikut i  jalan cer i ta  ars ip  yang 
dipamerkan, langkah selanjutnya adalah 
penataan arsip yang dilakukan dengan 
cara:

-  p e m b e r i a n  c a p t i o n  s e h i n g ga 
pengunjung dapat  mengetahui 
informasi arsip yang dipamerkan 
secara ringkas;

- pemberian hiasan dekorasi ruangan 
agar pengunjung dapat nyaman 
menikmati arsip yang dipamerkan;

- penyertaan musik dan lagu sebagai 
pembangun suasana pameran.

g. Pelaksanaan pameran

Pada saat pelaksanaan pameran, Biro Tata 
Usaha menugaskan pemandu baik dari 
ANRI yang berfungsi  member ikan 
informasi  terkait  ars ip  “Algemene 
Secretar ie”  maupun pemandu dar i 
Kemensetneg yang berfungsi memberikan 
informasi terkait arsip Kemensetneg. Selain 
mempunyai kemampuan komunikasi yang 
baik sehingga dapat mencairkan suasana 
dengan pengunjung, pemandu yang 
ditugaskan juga harus menguasai informasi 
tentang arsip yang dipamerkan untuk dapat 
menjawab dan menjelaskan set iap 
pertanyaan dari pengunjung.  
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Untuk menarik dan memikat perhatian 
pengunjung, pada pameran ini juga 
disiapkan hiburan berupa photo booth 
dengan custom play yang sesuai dengan 
tema,  permainan sederhana berupa kuis, 
pemberian doorprize dan souvenir, dan 
pemutaran film yang sarat dengan 
informasi sejarah perjuangan bangsa. 
Dengan konsep dan tema pameran 
sebagaimana telah dijelaskan di atas, 
pameran tersebut berhasil menarik sekitar 
1000 lebih pengunjung. Jumlah tersebut 
melebihi target yang ditetapkan, yaitu 500 
pengunjung.

Foto 2. Mensesneg Bapak Pratikno didampingi Seskab 
(Bapak Pramono Anung), Kepala Staf Kepresidenan 
(Bapak Teten Masduki), dan Kepala ANRI (Bapak 
Mustari Irawan) menggunting pita sebagai tanda 
peresmian pameran kearsipan bertajuk “Menelusuri 
Jejak Algemene Secretarie dan Sekretariat Negara 
Dalam Arsip”

Mengapa “Menelusuri Jejak Algemene 
Secretarie dan Sekretariat Negara dalam 
Arsip”?

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak 
zaman penjajahan Belanda sampai dengan 
pasca kemerdekaan masih menjadi  topik 
bahasan yang menarik bagi sebagian besar 
masyarakat. Namun demikian, tidak dapat 
dipungkiri bahwa arsip/dokumen yang 
disajikan dan dipublikasikan sampai saat 
ini hanya sebatas pada pergerakan 
perlawanan melawan penjajah. Karenanya, 
Biro Tata Usaha berusaha menyajikan 

informasi berkaitan dengan lembaga yang 
memberikan dukungan secara langsung 
kepada penyelenggara pemerintahan sejak 
zaman kolonial Belanda sampai dengan 
pemerintahan saat ini melalui pameran 
kearsipan dengan tema “Menelusuri Jejak 
Algemene Secretarie dan Sekretariat 
Negara Dalam Arsip”. 
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Foto 3. Mensesneg Bapak Pratikno didampingi Seskab 
(Bapak Pramono Anung) dan Kepala Staf 
Kepresidenan (Bapak Teten Masduki) melihat hasil 
print-out dari Microreaderprinter (alat baca dan cetak 
mikrofilm)

Adapun pemilihan tema pameran tersebut 
didasarkan pada pertimbangan bahwa 
Algemene Secretarie dan Sekretariat 
Negara merupakan dua lembaga yang 
memiliki beberapa tugas dan fungsi yang 
sama/mirip dalam memberikan dukungan 
pe l ayanan  kepada  penye l engga ra 
pemerintahan meskipun dalam entitas yang 
berbeda. Secara ringkas, pameran kearsipan 
tersebut dapat dinarasikan sebagai berikut:

Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, 
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI) sebagai badan yang memiliki peran 
dalam pembentukan pemerintahan 
Republik Indonesia mengadakan rapat pada 
tanggal 18 Agustus 1945. Rapat tersebut 
memutuskan untuk memilih Ir. Soekarno 
sebagai Presiden dan Drs. Mohammad Hatta 
sebagai Wakil Presiden. Selanjutnya, pada 
tanggal 2 September 1945 terbentuk Kabinet 
pertama Republik Indonesia yang dipimpin 
oleh Ir. Soekarno selaku Presiden dan para 
menteri yang bertanggung jawab kepada 
Presiden. Dalam kabinet pertama ini, 
Sekretaris Negara dijabat oleh Mr. Raden 

Mas Abdoel Gafar Pringgodigdo guna 
membantu pelaksanaan tugas Presiden dan 
Wakil Presiden.

Algemene Secretarie merupakan 
organisasi yang dibentuk pada 
tahun 1819 guna membantu 
pelaksanaan tugas Gubernur 
Jenderal (wakil kerajaan 
Belanda) sebagai penguasa 
tertinggi Hindia Belanda 
sedangkan Sekretariat Negara 
membantu pelaksanaan tugas 
Presiden/Wakil Presiden. Dapat 
diinformasikan bahwa kantor 
Algemene Secretarie beberapa 
kali pindah ke Bogor yaitu tahun 
1838 s.d. 1848 dan tahun 1888 s.d. 
1942 karena mengikuti Gubernur 
Jenderal. Pemindahan kantor 
Gubernur Jenderal ke Bogor 
dilatarbelakangi udara kota 
Bogor yang lebih sejuk daripada 
Jakarta. 

Mengingat Proklamasi tidak diakui oleh 
Pemerintah Belanda dan mereka tetap 
mempertahankan struktur organisasi yang 
bertanggung jawab mengurus masalah 
koloni yang dijalankan di Australia di 
bawah pimpinan H.J. Van Mook, maka 
secara administratif terdapat dua sistem 
pemerintahan, yaitu Pemerintahan Republik 
Indonesia dan pemerintahan lanjutan 
kolonial Hindia Belanda. Pemerintah 
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mempertahankan Algemene Secretarie dan 
menjalankan fungsinya hingga penyerahan 
kedaulatan Indonesia dari Belanda pada 
tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya, 
berdasarkan Penetapan Perdana Menteri 
Republik Indonesia Serikat Nomor 
2/PM/1950 diputuskan bahwa Prof. Mr. 
E.O. Baron Von Boetzelaer selaku Algemene 
Secretarie diperbantukan untuk sementara 
sebagai Pegawai Tinggi pada Perdana 
Menteri Republik Indonesia Serikat. 
Akhirnya, Algemene Secretarie dibubarkan 
dengan Penetapan Perdana Menteri 
Republik Indonesia Serikat Nomor 
21/PM/1950, tanggal 3 Juni 1950. Oleh 
karena itu, pada tahun 1945-1950, Algemene 
Secretar ie  dan Sekretar iat  Negara 
merupakan dua lembaga yang sama-sama 
eksis di Indonesia.

Foto 4. Pengunjung Pameran

Foto 5. Rombongan pelajar SPMN 3 Gunung 
Putri Bogor serius melihat film “Sejarah 

Perjuangan Bangsa”

Informasi sejarah kedua lembaga ini 
merupakan hal yang sangat menarik untuk 
dipelajari. Pameran kearsipan dibuka oleh 
Menteri Sekretaris Negara (Bapak Pratikno) 
didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Bapak 
Pramono Anung), Kepala Staf Kepresidenan 
(Bapak Teten Masduki), dan Kepala Arsip 
Nasional Republik Indonesia (Bapak 
Mustari Irawan), serta dihadiri oleh 
pe rwak i l an  pejabat/pegawa i  da r i 
lingkungan Lembaga Kepresidenan dan 
ANRI. Dalam sambutannya, Menteri 
Sekretaris Negara menyampaikan bahwa 
pameran ini digelar sebagai upaya untuk 
membuka akses kepada masyarakat untuk 
melihat arsip-arsip bersejarah sebagai 
sumber informasi, acuan, dan pembelajaran 
bagi masyarakat Indonesia.

Mensesneg menambahkan, 
tujuan utama 
diselenggarakannya pameran 
kearsipan ini adalah agar 
masyarakat Indonesia bisa 
belajar dari sejarah 
bangsa."Sekarang kita memang 
sudah berada di era digital, 
tetapi nilai-nilai sejarah bangsa 
harus tetap dijunjung, agar 
identitas kita sebagai Bangsa 
Indonesia tidak tergerus begitu 
saja oleh zaman," pungkas 
beliau.



Para pengunjung yang terdiri  atas 
pejabat/pegawai dari lingkungan Lembaga 
Kepresidenan dan instansi pemerintah lain, 
mahasiswa, pelajar, peneliti, bahkan warga 
negara asing tersebut dapat melihat secara 
langsung ars ip/dokumen tekstual 
Algemene Secretarie, blueprint kantor 
Algemene Secretarie di Bogor, sejarah 
perjalanan Setneg antara lain meliputi 
dokumen-dokumenSurat Keputusan/ 
Penetapan Menteri Pertama,Sambutan 
Mensesneg A.W. Surjoadiningrat, foto 
p e l a k s a n a a n  P e m i l u  d i  K a n t o r 
Kemensetneg, foto serah terima jabatan 
Mensesneg dari Ir. Bondan Gunawan 
kepada Dr. Djohan Effendi, foto Upacara 
HUT RI di Kemensetneg tahun 1992, foto 
profil dan kegiatan Mensesneg dari masa ke 
m a s a ,  v i d e o  p e r e s m i a n  g e d u n g 
Kemensetneg tahun 1984, foto-foto Jakarta 
tempo dulu, arsip mikrofilm Sekretariat 
Negara, dan pemutaran film mengenai 
sejarah perjalanan bangsa, lagu Indonesia 
Raya 3 Stansa, pembentukan kabinet 
pertama, dan Batavia tempo dulu. Pameran 
kearsipan ini semakin menarik dengan 

tersedianya layanan photobooth gratis 
beserta custom play-nya. 

Mengingat animo pengunjung yang sangat 
antusias dan cukup tinggi, Biro Tata Usaha 
berencana akan mengadakan kegiatan 
serupa setiap tahun, dengan tema berbeda-
beda menyesuaikan dinamika substansi 
yang sedang menjadi bahasan menarik 
terkait Kementerian Sekretariat Negara. 

Foto 6. Mensesneg Bapak Pratikno didampingi 
Sekskab (Bapak Pramono Anung), Kepala Staf 
Kepresidenan (Bapak Teten Masduki) berfoto 
bersama di Phootobooth yang dilengkapi Custom Play

Foto 7. Acara Pembukaan Pameran Kearsipan (Foto 
Asdep Humas, Kemensetneg)
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Foto 11. Mensesneg Bapak Pratikno didampingi 
Seskab (Bapak Pramono Anung), dan Kepala Staf 
Kepresidenan (Bapak Teten Masduki) terlihat 
antusias melihat salah satu foto yang ditampilkan 
dalam pameran (Foto Asdep Humas, Kemensetneg)

Foto 10. Rombongan pelajar SPMN 3 Gunung Putri Bogor
serius melihat film “Sejarah Perjuangan Bangsa” 

Foto 8. Mensesneg, Bapak Pratikno menyampaikan sambutan (Foto Asdep Humas, Kemensetneg) 

Foto 9. Mensesneg (Pratikno), Seskab (Pramono Anung), dan
Kepala Staf Kepresidenan (Teten Masduki) foto bersama di booth. 
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Meningkatkan Kualitas

Publikasi Kehumasan :

Inovasi dengan Drone



nilah era keterbukaan informasi I publik. Kemudahan akses internet 
memungkinkan informasi begitu 

banyak dan meluas. Era ini menjadi 
tantangan sekaligus kesempatan inovasi 
tersendiri  bagi humas pemerintah. 
Teknologi informasi pun menjadi ruang 
lebar untuk inovasi tugas kehumasan demi 
tercapainya good governance.

Tak tanggung-tanggung, 
Asisten Deputi Hubungan 

Masyarakat (Asdep Humas) 
pun memanfaatkan 

teknologi teranyar yaitu 
drone. Teknologi drone ini 

digunakan untuk 
meningkatkan kualitas dan 

estetika sajian video dan foto 
dari produk kehumasan. 

Sudut pandang dari udara 
yang dimungkinkan dengan 
drone membuat hasil liputan 

staf humas lebih apik dan 
estetik.

Memanfaatkan Drone untuk Tugas 
Kehumasan

Perkembangan dan pemanfaatan teknologi 
drone di Indonesia telah dimulai sejak 

t a h u n  2 0 0 0 .  Pa s k a  t a h u n  2 0 0 0 , 
perkembangan dan pemanfaatannya makin 
pesat. Drone, yang semula dimanfaatkan 
untuk  kemi l i t e ran ,  mula i  banyak 
digunakan untuk aplikasi sipil antara lain 
pemetaan, pemantauan dan beragam 
aplikasi lainnya. Di Indonesia saat ini 
bahkan telah terbentuk asosiasi khusus 
pengguna drone. Anggotanya di antaranya 
PT. Dirgantara Indonesia (DI), Lembaga 
Elektronika Nasional (LEN), BPPT, dan 
LAPAN. Makin banyak pula drone untuk 
aplikasi sipil yang dapat diperoleh secara 
komersial. 

Pada akhir 2015, Kementerian Sekretariat 
Negara berinisiatif memanfaatkan drone 
untuk mendukung kegiatan kehumasan. 
Drone mampu mengambil  foto dan 
merekam video dari udara sehingga 
memberikan hasil  yang lebih detil 
dibandingkan pengambilan di darat. Inilah 
keunggulan teknologi ini. Apalagi saat 
meliput di tengah kerumunan atau medan 
yang sulit, drone semakin menunjukkan 
keunggulannya. Selain untuk kepentingan 
l i p u t a n ,  t e k n o l o g i  i n i  p u n  b i s a 
dimanfaatkan untuk pemantauan dan 
pemetaan lingkungan Kemensetneg.

Drone milik Kemensetneg ini teruji saat 
peringatan HUT Korpri di Kemensetneg 
pada tahun 2015 dan 2016. Drone terbukti 
sanggup menghasilkan foto dan rekaman 
video yang jernih dan lengkap serta 
mencakup seluruh aspek peliputan (angle of 
coverage). Sudut yang tidak mungkin 
diperoleh melalui pengambilan gambar 
secara terestrial ( land-based photo-
videography) dapat terliput dengan baik. 
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Drone juga kadangkala dimanfaatkan 
untuk mendokumentasikan kegiatan unjuk 
rasa. Pada pemanfaatan seperti itu, drone 
tidak saja mampu memberikan kualitas 
peliputan yang lebih baik dan lebih lengkap 
tetapi juga lebih aman bagi pewarta.

Penggunaan drone sebagai 
pendukung kegiatan 

peliputan dan dokumentasi 
akan terus ditingkatkan. 

Terbuka peluang 
pemanfaatan yang luas bagi 

pemanfaat teknologi ini. 
Asdep Humas berencana 

untuk memaksimalkan 
drone dalam menghasilkan 
suguhan gambar dan video 

yang lebih lengkap dan 
atraktif. Tujuannya tentu 

saja agar liputan kehumasan 
terhadap kegiatan Presiden, 

Wakil Presiden, dan 
Kementerian Sekretariat 

Negara semakin baik.

Panduan Mengoperasikan Drone

Agar drone beroperasi dengan baik, 
prosedur operasionalnya perlu dipahami 

dan dilakukan dengan baik pula. Berikut 
prosedurnya:

1. Membaca buku panduan

B a c a l a h  b u k u  p a n d u a n  s e b e l u m 
menerbangkan drone karena fitur dan 
batasan-batasan dari drone terdapat dalam 
buku panduan tersebut. Pastikan kita 
menguasai fungsi dari stick control drone, 
yaitu sebelah kiri untuk menggerakkan ke 
atas dan ke bawah, dan menggerakkan ke 
arah kiri dan kanan sedangkan untuk stick 
co n t r o l  s e b e l a h  k a n a n  b e r f u n g s i 
mengerakkan drone maju dan mundur, 
serta bergerak ke setiap sisi yang kita 
inginkan.

2. Persiapan

Pastikan drone sudah siap terbang dengan 
melakukan pengecekan kondisi motor atau 
mesin penggerak, baling-baling atau 
propeller drone, remote control, unit kamera, 
dan baterai.

3. Kalibrasi

Untuk menerbangkan drone, kita harus 
memperhatikan arus hubungan antara 
remote control dengan drone. Berikut cara 
kalibrasi remote control dengan drone.

4. Memilih tempat tinggal landas yang 
aman

Tempat tinggal landas yang aman adalah 
lokasi yang menyediakan tempat dengan 
penglihatan yang luas sehingga posisi 
drone masih terlihat oleh mata kita. Agar 



diperhatikan juga untuk mencari area yang 
berumput. Tujuannya, untuk memperkecil 
kemungkinan terjadinya patah pada baling-
baling jika drone jatuh saat hilang kendali. 

5. Jangan menyalahi aturan, harus ada 
izin jika diperlukan

Jika menerbangkan drone jangan sampai 
melanggar aturan yang berlaku, sebab akan 
merugikan diri sendiri dan orang lain jika 
terjadi sesuai yang tidak diinginkan. Tidak 
semua kegiatan dan tidak semua lokasi 
mengijinkan penggunaan drone karena 
satu dan lain hal. Agar tidak mengganggu 
privasi, merugikan atau bahkan mencederai 
orang lain, terbangkanlah drone di area 
pribadi atau area publik. Tentu saja dengan 
meminta izin terlebih dahulu kepada pihak 
berwenang dan menerbangkannya dengan 
hati-hati.

6. Terbangkan dengan perlahan 

Terbangkan drone secara berlahan-lahan 
sampai menguasai remote control dengan 
gerakan yang diinginkan. Dengan berlatih 
secara intensif dan menggunakan perasaan 
dan perhitungan yang matang ketika 
menerbangkannya maka kita akan menjadi 
terbiasa dengan manuver yang dimiliki 
drone tersebut. Selamat mencoba! 
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Gebrakan HUT RI Ke-71

di Gelora Bung Karno



eringatan HUT RI di Gelora Bung P Karno kali ini lebih semarak. Pesta 
rakyat, panjat pinang 345 pohon, 

dan konser musik digelar. Istimewanya, 
aplikasi Love GBK juga diluncurkan saat 
gelaran ini.

Ulang Tahun ke-71 Republik Indonesia 
dirayakan dengan begitu meriah di Gelora 
Bung Karno. Dengan menggandeng 
Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan 
Mayo ra  G roup ,  manaj emen  Pusat 
Pengelolaan Gelora Bung Karno (PPKGBK) 
menghelat berbagai pesta rakyat. Mulai dari 
lomba-lomba 17-an, Pesta Kembang Api, 
sampai konser musik di Ex-Golf Driving 
Range. Di gelaran ini pula, aplikasi Love 
GBK diluncurkan.

Jauh-jauh hari, manajemen PPKGBK telah 
menyebarkan informasi acara melalui 
berbagai media. Iklan media sosial 
digencarkan, begitupun di media massa. 
Leaflet pun dibagikan saat Car Free Day di 
Senayan. Tak heran, di puncak acara GBK 
dipadati khalayak yang ingin menyaksikan 
sendiri gelar peringatan HUT RI ke-71 ini. 

Pesta Rakyat Gratis, Panjat Pinang 345 
Pohon, dan Konser Kemerdekaan.

Selain acara musik, salah satu kegiatan 
yang “wajib” diselenggarakan dalam 
memperingati HUT RI adalah lomba panjat 
pinang. Manajemen PPKGBK menyediakan 
3 4 5  b a t a n g  p o h o n  p i n a n g  u n t u k 
dilombakan. Ini adalah panjat pinang 
terbanyak dan kolosal yang pernah 
diadakan di komplek Gelora Bung Karno, 
bahkan mungkin di Jakarta dan Indonesia. 

Tiga ratus empat puluh lima batang pohon 
pinang tersebut dihiasi berbagai hadiah 
yang dipersembahkan Manajemen PPKGBK 
untuk masyarakat umum. Lomba kolosal ini 
t entu  saja  menambah antus iasme 
masyarakat yang hadir di ex Senayan Golf 
Driving Range, bersama-sama merayakan 
Hari Kemerdekaan RI ke-71. 

Masyarakat menyaksikan 
Pesta Rakyat dan lomba-
lomba 17-an mulai pukul 

14.00 WIB. Malam harinya, 
Konser Kemerdekaan 

dimulai pukul 19.00 WIB. 
Konser Kemerdekaan ini 

dimeriahkan oleh 17 artis 
papan atas Indonesia. Selain 

itu, pesta kembang api 
dilaksanakan sebanyak dua 

kali pada pukul 20.30 dan 
22.00 WIB. Seluruh 

rangkaian acara ini tidak 
dipungut biaya sehingga 

dapat dinikmati oleh semua 
kalangan masyarakat. 

GBK dalam Genggaman

Di tengah-tengah pelaksanaan Pesta Rakyat 
tanggal 17 Agustus 2016, manajemen 
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PPKGBK juga melansir website terbaru 
www.gbk.id.Laman ini berisikan banyak 
p e r u b a h a n  d a n  p e n y e m p u r n a a n 
d ibandingkan webs i te  l ama,www. 
gelorabungkarno.co.id. 

Selain itu, atas inisiatif Direktur Utama 
PPKGBK, Drs. Winarto, PPKGBK juga 
meluncurkan aplikasi mobil (mobile 
application) berbasis android dengan nama 
Love GBK. Aplikasi ini langsung bisa 
diunduh secara cuma-cuma per tanggal 17 
Agustus 2016. Love GBK berisi informasi 
tentang Gelora Bung Karno, baik sarana dan 
prasarana maupun agenda kegiatan yang 
berlangsung di Gelora Bung Karno. Dengan 
aplikasi ini, individu maupun komunitas 
yang ingin menggelar atau mengikuti acara 
di GBK menjadi lebih mudah. 

Informasi yang ada dalam aplikasi Love 
GBK antara lain event feature. Setiap event 
yang akan dilaksanakan di kawasan 
Senayan yang dikelola pengelola dapat 
diketahui masyarakat umum dan dapat 
dinikmati semaksimal mungkin sesuai 
dengan peruntukan kegiatan dimaksud. 
Aplikasi ini juga menyediakan informasi 
ketersediaan parkir dan fasilitas publik 
lainnya seperti toilet dan tempat makan 
terdekat dari lokasi acara. 

Selain itu, terdapat pula sejumlah artikel, 
forum, dan komunitas pilihan yang 
menjembatani pertukaran informasi secara 
mudah dan cepat antara warga ibukota 
dengan manajemen PPKGBK. Ke depan, 
aplikasi Love GBK akan dikembangkan 
dengan mengintegrasikannya dengan 
reservation system dan booking venue 

system. Dengan integrasi ini, pengguna 
dapat mengakses dan mengetahui segala 
kegiatan yang terjadi di lingkungan GBK 
secara lebih lengkap, lebih cepat, dan lebih 
interaktif. 

Website baru dan aplikasi Love GBK adalah 
sebagian kecil dari sejumlah inovasi yang 
digagas oleh manajemen PPKGBK. Beberapa 
bulan ke depan, apalagi jelang pelaksanaan 
Asian Games ke-18 tahun 2018, manajemen 
PPKGBK berkomitmen untuk lebih banyak 
mencetuskan inovasi. Utamanya yang 
be rbas i s  t ekno log i  in fo rmas i  dan 
komunikasi untuk memudahkan akses 
informasi bagi masyarakat ibu kota dan 
sekitarnya.
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Foto-foto kegiatan Peringatan HUT RI ke-71 di GBK 
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Mempercepat Pelayanan GTK:

Inovasi dengan

One Stop Service



anda jasa mesti diberikan kepada T yang berhak. Begitulah undang-
undang Indonesia memberikan 

amanah. Pasal 15 Undang-Undang Dasar 
1945  menyatakan bahwa Pres iden 
memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain 
tanda kehormatan yang diatur dengan 
undang-undang. Pengaturan lebih lanjut 
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, 
dan Tanda Kehormatan (GTK). Salah satu 
butir penting dalam undang-undang ini, 
Negara harus memberikan gelar, tanda jasa, 
dan tanda kehormatan sebagai bentuk 
penghargaan terhadap setiap warga negara 
y a n g  t e l a h  m e m a j u k a n  d a n 
memperjuangkan pembangunan bangsa 
dan negara demi kejayaaan dan tegaknya 
NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Gelar, tanda jasa, dan tanda 
kehormatan diberikan oleh 

negara untuk menumbuhkan 
kebanggaan, keteladanan, 

kepatriotan, sikap 
kepahlawanan, dan semangat 

juang masyarakat. Penghargaan 
itu dapat diberikan kepada 
warga negara sipil, militer 

maupun warga negara asing. 
Syaratnya mereka memenuhi 
kesetaraan reciprocal dinilai 

berjasa besar pada bangsa dan 
negara Indonesia.

Sebagai turunan dari Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2009 tentang GTK telah 
ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan 
Gelar,Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. 
Begitu pula dalam PP Nomor 35 Tahun 2010 
tentang pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 
2009. Kedua PP itulah yang mengatur 
secara teknis pelaksanaan penganugerahan 
GTK. Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda 
Kehormatan Sekretariat Militer Presiden 
(Setmilpres) adalah penanggungjawab 
dalam fungsi sebagai Administrator atau 
Sekretaris Dewan GTK. 

Merujuk kedua PP itu, mekanisme 
perolehan gelar, tanda jasa dan tanda 
kehormatan adalah seperti pada gambar 1. 
Regulasi ini secara umum membedakan dua 
jenis usulan yaitu: (1) Gelar Pahlawan 
Nasional; dan (2) Tanda Jasa dan Tanda 
Kehormatan.

Mekanisme pengusulan gelar pahlawan 
nasional serta pengusulan tanda jasa dan 
tanda kehormatan adalah sebagai berikut:

1.  M e k a n i s m e  P e n gu s u l a n  G e l a r 
Pahlawan Nasional

Terdapat 5 tahap pada pengusulan Gelar 
Pahlawan Nasional. Pertama, masyarakat 
dapat mengusulkan seseorang yang 
merupakan WNI dengan: integritas moral 
dan keteladanan, memiliki jasa terhadap 
bangsa dan Negara, berkelakuan baik, setia, 
dan tidak pernah mengkhianati bangsa dan 
Negara serta tidak pernah dipenjara 
berdasarkan putusan pengadilan untuk 
dapat menerima gelar pahlawan nasional.
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K edua, pengusulan tersebut terlebih 
dahulu disampaikan kepada 
Bupati/Wali kota setempat untuk 

kemudian diusulkan kepada Tim Peneliti dan 
Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD). Pada tahap 
ini, tim akan memeriksa latar belakang dan 
kelengkapan seseorang yang diusulkan 

tersebut untuk kemudian dapat dinyatakan 
layak untuk diajukan pengusulannya. 
Setelah dinilai memenuhi persyaratan oleh 
Bupati/Wali Kota dan TP2GD, permohonan 
akan diteruskan kepada Gubernur melalui 
Instansi Sosial Provinsi.

Ketiga, pada tahap ini Instansi Sosial 
Provinsi akan melakukan koordinasi dengan 
TP2GD guna menindaklanjuti penelitian dan 

pengkajian terhadap usulan pemberian gelar 
pahlawan terhadap seseorang melalui proses 
seminar. Hasil seminar kemudian akan 
dilaporkan kepada Gubernur untuk 
selanjutnya dapat diajukan ke pemerintah 
pusat. Penanggungjawab di pemerintah 
pusat adalah Direktorat Kepahlawanan, 

Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, 
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan 
Penanggulangan Kemiskinan di bawah 
naungan Kementerian Sosial.

Keempat, Direktorat Kepahlawanan, 
Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial, 
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan 
Penanggulangan Kemiskinan berkoordinasi

Gambar 1. Mekanisme pengusulan GTK
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dengan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar 
Pusat (TP2GP). Menteri Sosial selaku Ketua 
TP2GP akan melakukan sidang untuk 
menentukan kelayakan permohonan, baik  
secara administrasi maupun teknis agar 
dapat dimintakan persetujuan Presiden RI.

Kelima, usulan Menteri Sosial diteruskan 
kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda 
Kehormatan (Dewan GTK). Usulan ini 
selanjutnya dimintakan persetujuan 
Presiden RI. Tugas Dewan GTK pada tahap 
ini adalah untuk meneliti, membahas, dan 
memverifikasi usulan, serta memberikan 
pertimbangan mengenai pemberian gelar 
pahlawan.

Setelah kelima mekanisme di atas dilalui 
dan mendapat persetujuan Presiden RI, 
pemberitahuan persetujuan dilakukan 
s e c a r a  m e n u r u n  da r i  m e k a n i s m e 
pengajuan.Mekanismenya, Dewan GTK 
kepada Menteri Sosial (dalam hal ini akan 
d i t i n d a k l a n j u t i  o l e h  D i r e k t o r a t 
Kepah lawanan ,  Kepe r int i s an  dan 
Kesetiakawanan Sosial, Direktorat Jenderal 
Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan 
Kemiskinan) akan memberikan sosialisasi/ 
pemberitahuan kepada pemerintah daerah 
pengusul melalui Gubernur ke Bupati/Wali 
kota. Terakhir, informasi ini disampaikan 
kepada pembuat permohonan.

Acara seremonial dan penganugerahan 
Gelar Pahlawan Nasional akan dilakukan 
pada upacara penganugerahan gelar 
pahlawan pada Hari Pahlawan pada 10 
November yang dilaksanakan langsung 
oleh Presiden RI.

2. Mekanisme Pengusulan Tanda Jasa dan 
Tanda Kehormatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda 
Jasa, dan Tanda Kehormatan; Tanda Jasa 
adalah penghargaan negara yang diberikan 
Presiden kepada seseorang yang berjasa 
dan  be rp res tas i  lua r  b iasa  dalam 
mengembangkan dan memajukan suatu 
bidang tertentu yang bermanfaat besar bagi 
bangsa dan negara. Sedangkan Tanda 
Kehormatan adalah penghargaan negara 
yang diberikan Presiden kepada seseorang, 
kesatuan, institusi pemerintah, atau 
organisasi atas darmabakti dan kesetiaan 
yang luar biasa terhadap bangsa dan 
negara. Oleh karena itu, Lembaga Tinggi 
Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah 
Nonkementerian (LPNK), Pemerintah 
Daerah, Organisasi, atau Perseorangan/



Kelompok  masyarakat  yang  ing in 
mengajukan pengusulan Tanda Jasa dan 
Tanda Kehormatan harus melengkapi 
pengusulan gelar ini. Usulan ini berisi 
informasi riwayat hidup diri atau keterangan 
m e n g e n a i  k e s a t u a n / i n s t i t u s i 
pemerintah/organisasi, riwayat perjuangan, 
jasa serta tugas negara yang telah dilakukan 
o l eh  ca l on  pene r ima .  Mekan i sme 
pengajuannya adalah sebagai berikut: 

Pertama, instansi pengusul memberikan 
berkas lengkap pengusulan disertai surat 
pengantar resmi kepada Sekretariat Dewan 
GTK.

Kedua, Sekretariat Dewan GTK akan 
melakukan proses  verifikasi ,  yang 
kemudian akan diberikan kepada Dewan 
GTK untuk dimintai persetujuan.

Ketiga, persetujuan Dewan GTK kemudian 
akan disampaikan kepada Presiden RI untuk 
persetujuan tahap akhir. Apabila Presiden RI 
telah menyetujui usulan tersebut, usulan 
akan dikembalikan kepada Dewan GTK. 
Proses administrasi selanjutnya diserahkan 
kepada Sekretariat Militer.

Keempat ,  Sekretariat  Mil i ter  akan 
menerbitkan dua dokumen yaitu piagam dan 

keputusan GTK. Kedua dokumen tersebut 
seterusnya akan dimintakan tanda tangan 
Presiden RI.

Kelima, setelah mendapat tanda tangan 
Presiden RI, Sekretariat Militer Presiden 
akan menyerahkan piagam dan putusan 
GTK kembali kepada instansi pengusul.

Biro Gelar, Tanda Jasa, dan 
Tanda Kehormatan, 

Setmilpres, setiap tahunnya 
rata-rata memproses 

penerbitan piagam dan 
petikan GTK sebanyak 

300.000 lembar. Kuantitas 
dokumen yang begitu besar 

memerlukan sebuah langkah 
inovasi.Tujuannya agar 

proses dapat berlangsung 
lebih cepat namun tetap 
akurat, transparan, dan 

akuntabel.
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Inilah alasan pendirian One Stop Service 
Pusat Layanan GTK. Pusat layanan di 
Gedung III lantai 5 Kementerian Sekretariat 
Negara ini digagas oleh Kepala Biro GTK 
yaitu Laksamana Pertama TNI Drs. Ir. 
Suyono Thamrin, M. Eng.Sc. Kepala Biro 
didukung oleh Sesmilpres pada saat itu, 
yaitu Marsda TNI Hadi Tjahjanto.

“ P u s a t  L a y a n a n  G T K 
merupakan One Stop Service 
(pelayanan satu pintu) 
permohonan Gelar, Tanda 
Jasa, dan Tanda Kehormatan. 
Pemohon dapat memperoleh 
pe layanan  yang  cepat , 
akurat, transparan, dan 
akuntabel.”

Sebelum ada One Stop Service Pusat 
Layanan GTK, kementerian/lembaga yang 
mengajukan permohonan GTK harus 
melalui beberapa pintu yang tergantung 
tahapan pelaksanaan pemrosesan. 
Misalnya, pengajuan permohonan harus 
melalui bagian A, sedangkan untuk 
kelengkapan persyaratan ditangani oleh 
bagian B. Petikan dan piagam di Bagian C 
dan D, dan seterusnya. Birokrasi yang 
panjang ini tentunya tidak efektif dan 
efisien bagi pemohon karena harus 
melewati beberapa Bagian. Setelah Pusat 
Layanan GTK ini terbentuk, pemohon 

tinggal menyampaikan berkas permohonan 
di satu pintu saja. Pengambilan berkas yang 
telah diproses juga di tempat yang sama. 
Rencana berikutnya, layanan satu pintu ini 
akan disediakan dalam laman online agar 
lebih efektif dan efisien.

Di samping membuat one stop service, demi 
kenyamanan pengunjung, Pusat Layanan GTK 
juga dilengkapi dengan layar monitor yang 
menampilkan pengetahuan tambahan tentang 
berbagai informasi mengenai jenis-jenis tanda 
kehormatan, mekanisme pengajuan dan siapa 
saja WNI maupun WNA yang berhak 
mendapatkannya.  Pusat layanan GTK juga 
dilengkapi dengan wifi sehingga setiap tamu 
yang datang dapat dengan mudah mengakses 
internet. Tidak lupa, Pusat Layanan GTK juga 
menyediakan kotak saran pelayanan untuk 
memperoleh masukan pelayanan GTK yang 
dilakukan. Masukan-masukan dari kotak 
saran tersebut kemudian dibahas secara rutin 
oleh Biro GTK untuk dapat lebih meningkatkan 
pelayanan kepada para pemohon GTK. 



a1

Aplikasi untuk Evaluasi
Literasi Teknologi



agaimana cara mengecek tingkat B l iterasi teknologi informasi? 
K e m e n s e t n e g  b e r h a s i l 

mengembangkan aplikasi UPTIK untuk 
menguji tingkat literasi teknologi informasi 
pada seluruh pejabat/pegawai.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 
Pasal 69 ayat 1  disebutkan bahwa 
Pengembangan karier PNS dilakukan 
berdasarkan kualifikasi, kompetensi, 
penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi 
P e m e r i n t a h . D a l a m  m e n j a m i n 
pengembangan karier PNS tersebut, salah 
satu kompetensi yang dibutuhkan oleh 
Kementerian Sekretariat Negara adalah 
teknologi informasi dan komunikasi. 

Untuk mengukur kompetensi di bidang 
teknologi informasi dan komunikasi 
seluruh pegawai di Kementerian Sekretariat 
Negara, perlu alat ukur untuk menguji 
kemampuan tersebut. Oleh karena itu, 
diperlukan program penyusunan placement 
test online. Pada tahap awal, uji kompetensi 
ini mencakup pengetahuan umum tentang 
teknologi informasi (TI) dan pemahaman 
teknis aplikasi perkantoran yang sering 
digunakan seperti word processing, 
spreadsheet, serta presentation tool.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Menteri 
Sekretaris Negara, Bapak Pratikno 
menunjuk koordinator tim yang ditugaskan 
untuk menyusun placement test secara 
online. Lalu, koordinator tim ini menyusun 
Tim Pengembang yang terdiri dari beberapa 
unsur seperti manajemen sumber daya 
manusia, teknologi informasi, pendidikan 

dan pelatihan (software development, 
information technology security, dan 
database design), dan kurikulum pelatihan. 
Adapun nama-nama yang tergabung dalam 
tim adalah M. Arfan Sahib Sali K., S.E., 
M.F.M., sebagai Koordinator Tim dengan 
tim di bawahnya yakni Yan Adikusuma, S. 
Kom., M.Eng.; Muhammad Farid Zeno, 
S.Pd.,  M.Sc. ;  Yudhi Ardinal,  S.IP. , 
MTrainDev.; Andie Noegroho, S.Kom., 
S.AB., M.T.I.; dan Yusri Syahrul Mujib, 
S.Kom., M.T.I.

Untuk menyusun online placement test, 
secara umum ada enam tahap. Pertama, 
pembuatan bank soal yang dikembangkan 
secara internal dan terintegrasi dengan 
aplikasi web-based. Kedua, penyusunan 
kategorisasi komponen konten placement 
test. Konten ini dipecah menjadi empat 
bagian dengan prosentase yang berbeda, 
yakni pengetahuan TI secara umum (20�), 
aplikasi word processing (30�), spreadsheet 
(30�), dan presentation tool (20�). Ketiga, 
pengembangan aplikasi open source pada 
fasilitas development (Data Center Kantor 
Staf Presiden). Keempat, pengujian 
aplikasi. Kelima, penyempurnaan final 
aplikasi. Keenam, implementasi aplikasi 
pada fasilitas production (Data Center Biro 
Informasi dan Teknologi Kementerian 
Sekretariat Negara). 

Nantinya, hasil  placement test  ini 
diharapkan dapat mengetahui dua hal yaitu 
skor literasi atau tingkat melek TI pada 
level individu dan mapping pada level 
organisasi. Dengan assessment literasi TI 
tersebut, diharapkan dapat berdampak pada 
perencanaan pelatihan secara lebih baik 
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dan akurat, tercapainya peningkatan 
kompetensi, profesionalisme, dan kinerja 
optimal di Kementerian Sekretariat Negara.

Lima Tahap Pengembangan

Rencana kerja TIM terbagi ke dalam 5 fase 
pengerjaan seperti pada gambar analyse 
design develop implement evaluate (ADDIE) 
generic design model di bawah ini:
 

Pertama, tahap desain dilaksanakan pada 
7-11 Maret 2016. Dalam tahap desain ini, 
pekerjaan utama tim adalah menyusun soal 
tes penempatan (pemilihan metode 
assessment, penyusunan desain konten 
ujian, penetapan sistem grading nilai akhir) 
dan bank soal (pembuatan soal, penetapan 
platform dan lokasi central repository bank 
soal, penetapan sistem sekuriti soal, review 
soal ,  pengamanan kunci  jawaban, 
persiapan deployment bank soal ke aplikasi 
online).

Kedua,  tahap pengembangan yang 
dilaksanakan pada 13-18 Maret 2016. Tugas 
utama tim di tahap ini adalah meninjau 
platform  open source  yang relevan, 
penyiapan interface atau front-end formulir 
placement test (layout), penyiapan fitur 
back-end untuk tampilan, dan pengelolaan 
data hasil tes. Ketiga, tahap instalasi pada 
21-25 Maret 2016. Dalam tahap ini, tim 
melakukan instalasi, konfigurasi dan 
hardening (web server dan database), uji 
coba dan simulasi fungsionalitas aplikasi 

(menggunakan fasilitas development), uji 
coba  non fungs ional  ap l ikas i  (uj i 
keamanan/pentest dan uji beban/stress 
test), dan instalasi aplikasi pada fasilitas 
server biro infotek (production).

Keempat, user acceptence test pada 28 
Maret 2016. Kegiatan ini meliputi pengujian 
online placement test terhadap peserta 
magang dengan pendidikan SMU atau 
sederajat dan sarjana, user experience 
review dengan melakukan diskusi terhadap 
peserta online placement test, mendapatkan 
masukkan, dan melakukan perbaikan 

Gambar 1. Rencana kerja Tim
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aplikasi sesuai hasil user experience review. 
Kelima, penyampaian hasil aplikasi dan 
soal pada 1 April 2016. Penandatanganan 
Berita Acara serah terima aplikasi UPTIK 
dari tim kepada Kepala Biro Informasi dan 
Teknologi.

Desain dan Pengembangan 

Sesuai dengan rencana kerja tim, tahapan 
kegiatan awal yang dilakukan adalah 
desain dan pengembangan. Di tahap desain 
dan pengembangan, tim memiliki dua 
pekerjaan utama yaitu menyusun soal 
terkait pemahaman teknologi informasi dan 
komunikasi serta aplikasi uji pemahaman 
teknologi informasi dan komunikasi.

Terkait penyusunan soal pemahaman 
teknologi dan informasi, ada empat topik 
utama yang diuji yaitu pengantar teknologi 
informasi dan komunikasi, word processing, 
spreadsheet, dan presentation tool. Pada 
setiap topik tersebut disusun 2 (dua) jenis 
tipe soal yang bersifat dasar dan lanjutan. 
Adapun jumlah bank soal yang direnca 
nakan adalah sebanyak 250 soal dan 
selanjutnya dilakukan pengacakan dari 3 
(tiga) aspek yaitu pengacakan soal yang 
akan muncul, urutan soal, dan urutan 
jawaban yang akan muncul sehingga 

menjadi 50 soal saja yang akan diujikan. 
Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa 
setiap peserta akan mendapatkan soal-soal 
yang berbeda pada saat dilakukan ujian 
seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini. 
Bank Soal inilah yang nantinya dijadikan 
bahan dasar untuk masukkan kedalam 
aplikasi UPTIK.

Desain dan pengembangan aplikasi UPTIK 
dilakukan dengan mempertimbangkan 
beberapa persyaratan antara  la in , 
kecepatan pengembangan aplikasi, tingkat 
kemudahan bagi pengguna (user friendly) 
dan administrator aplikasi, keamanan, dan 
mendukung akses berbasis mobile. Dengan 
memperhatikan pertimbangan di atas, 
ditetapkan untuk menggunakan aplikasi 
yang bersifat open source dan juga mudah 
untuk dilakukan kustomisasi sesuai dengan 
kebutuhan. 

Adapun aplikasi yang digunakan TCExam 
version 13.01 merupakan aplikasi yang 
populer untuk melakukan ujian secara 
online serta memiliki fitur-fitur utama yang 
lazim dipakai pada ujian online. Aplikasi 
tersebut selanjutnya diinstalasi dan 
dikonfigurasi pada fasilitas pengembangan 
(development) yaitu pada data center 
Kantor Staf Presiden (KSP) dan selanjutnya 

Gambar 2. Desain Awal Soal Pemahaman TIK



69

Gambar 4. Tampilan pengguna 
sebelum mulai ujian pada Aplikasi UPTIK

diinstalasi dan dikonfigurasikan pada 
fasilitas produksi (production) pada Biro 
Informasi dan Teknologi Kementerian 
Sekretariat Negara.

Secara umum, tampilan aplikasi saat 
pertama kali diakses oleh pengguna akan 
dimintakan username dan login seperti 
terlihat pada Gambar 3 dan selanjutnya 
pengguna dapat memilih ujian yang akan 
dilakukan (Gambar 4) serta menjawab soal-
soal yang diberikan seperti terllihat pada 
Gambar 5 dibawah ini.

Pada saat pengembangan aplikasi UPTIK 
baik di fasilitas development maupun 
p r o d u c t i o n  d i l a k u k a n  d e n g a n 
memperhatikan kaidah pengembangan 
aplikasi baik dari aspek fitur-fitur yang 
akan digunakan, aspek performa aplikasi 
supaya optimal, dan aspek keamanan 

Gambar 5. Desain awal tampilan
saat ujian online pada Aplikasi UPTIK

aplikasinya. Hal ini dilakukan agar Aplikasi  
dapat diakses dengan performa yang cepat 
dengan jumlah user yang cukup banyak dan 
juga tentunya aman dari serangan-serangan 
cyber. Disamping itu, dilakukan juga 
serangkaian test/uji pada Aplikasi baik dari 
sisi performa dan juga dari sisi keamanan 
agar berada pada level performa dan 
keamanan terbaik.

Adapun seluruh rangkaian tahapan dan 
pengembangan, baik penyusunan bank soal 
maupun aplikasi UPTIK ini dilakukan dalam 
kurun waktu selama dua minggu, yakni 
mulai tanggal 7 Maret 2016 hingga 21 Maret 
2016 secara bersama-sama oleh Tim Mikro. 
Pertemuan tersebut dilakukan baik melalui 
pertemuan tatap muka secara langsung 
ataupun menggunakan media video 
conference, serta didukung oleh aplikasi 
chat untuk diskusi-diskusi lebih lanjut.

Gambar 3. Tampilan halaman login Aplikasi UPTIK
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User Acceptance Test

Tahapan kegiatan berikutnya yang dilakukan 
oleh Tim Mikro adalah melaksanakan 

user acceptance test (UAT) pada soal-soal 
yang telah disusun dan juga aplikasi yang 
telah dikembangkan. Dengan dilakukan UAT 
ini diharapkan adanya masukan atau 
perbaikan guna lebih menyempurnakan 
aplikasi UPTIK dan soal yang akan diujikan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 
Maret 2016 di Perpustakaan Kementerian 
Sekretariat Negara dengan melibatkan 
sebanyak 22 orang pegawai magang dari 
SMK TI dan sarjana non-TI dari Kementerian 
Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, 
Dewan Pertimbangan Presiden, dan Kantor 
Staf Presiden (Gambar 6). Adapun jumlah 
soal yang diujikan untuk keseluruhan 
jenjang baik SMK maupun sarjana adalah 
sama, yaitu sebanyak 50 soal dengan waktu 
ujian selama 45 menit.

Dari hasil pelaksanaan UAT didapatkan hasil 
yang cukup memuaskan. Dari 22 peserta 
UAT, dengan target nilai antara 0-100, telah 
diperoleh nilai minimum yaitu 32 dan nilai 
maksimum 80. Adapun nilai rata-rata seluruh 

peserta adalah 51, dengan nilai tengah 
(median) yaitu 49, nilai yang paling banyak 
muncul  (modus)  ya i tu  48  dengan 

standar deviasi sebesar 12�. Bagi peserta UAT 
dari level sarjana non-TI diperoleh nilai rata-
rata sebesar 63, sedangkan peserta UAT dari 
level SMK IT diperoleh nilai rata-rata sebesar 
47. Soal-soal yang dirasakan relatif sulit oleh 
peserta adalah mengenai spreadsheet 
lanjutan dan word processing lanjutan, 
sedangkan soal-soal yang dirasakan relatif 
mudah adalah Pengantar TIK dasar dan word 
processing dasar.

Disamping melakukan tes, pelaksanaan UAT 
ini juga melakukan evaluasi pengalaman 
pengguna (user experience review) UPTIK 
dengan berdiskusi secara langsung kepada 
seluruh peserta untuk mendapatkan 
komentar dan saran (Gambar 7). Hasilnya, 
aplikasi ini dinilai mirip aplikasi yang sering 
digunakan di lingkungan sekolah atau 
universitas. Mereka juga merasa mudah 
untuk menggunakannya, karena tampilan 
antar muka (interface) sederhana dan warna 
yang lembut.

Gambar 7. Suasana review dengan peserta UATGambar 6 Suasana UAT di Perpustakaan
Kementerian Sekretariat Negara
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Penyempurnaan dan Finalisasi

Penyempurnaan aplikasi sesuai feedback 
dari user acceptance test (UAT) dilakukan 
pada dua bagian yaitu (a) penyempurnaan 
desain soal dan (b) desain aplikasi.

a) �Penyempurnaan Desain Soal

Penyempurnaan desain soal dilakukan 
untuk menyesuaikan cakupan dan jumlah 
soal yang dibuat untuk kurun waktu 45 
menit. Sesuai feedback dari UAT dapat 
disimpulkan perlu ada penambahan soal 
dari 50 menjadi 75 atau 80 soal agar sesuai 
dengan target periode waktu ujian selama 
45 menit. Adapun penambahan dan 
penyempurnaan komposisi soal sesuai 
dengan jenisnya adalah sebagai berikut:

Catatan:  Penambahan soal diinput pada 
Database TC Exam, kemudian dilanjutkan 
dengan kalibrasi  atau penyesuaian 
komposisi soal sesuai dengan 4 kelompok 
jenis soal di atas.

Penambahan soal dari 250 menjadi 300 

dilakukan mengikuti proporsi jenis soal 
yang telah ditetapkan di awal agar 
prosentase antara soal dasar dan lanjutan 
tetap ter jaga.  Sehingga di lakukan 
penambahan pada kedua jenis soal, baik 
dasar maupun lanjutan. Selanjutnya dari 
database 300 soal tersebut ditetapkan 
jumlah soal yang diujikan sebanyak 80 buah 
soal,yang akan diacak dari database baik 
dari urutan muncul pada saat tes maupun 
urutan jawabannya pada aplikasi UPTIK 
sehingga tidak terdapat kemungkinan bagi 
peserta untuk melakukan meniru jawaban 
pese r ta  l a in  ka rena  soal  maupun 
jawabannya seluruhnya bersifat random.

Untuk sistem grading juga dilakukan 
penyempurnaan  dengan  membuat 
komposisi sistem grading yang baru. Sistem 
grading tersebut adalah sebagai berikut:

Catatan: Sistem grading Level Pre-Basic, 
Basic, dan Intermediate berimbang yaitu 
masing-masing 30 Poin, kecuali Advanced 
pada rentang 10 Poin.

Gambar 7. Revisi Komposisi Soal Paska UAT
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Perubahan sistem grading langsung 
dilakukan pada aplikasi UPTIK dan bersifat 
fleksibel. Sehingga sekiranya aplikasi 
UPTIK suatu hari nanti dipergunakan 
untuk penggunaan ujian jenis lainnya, 
komposisi Sistem Grading ini dapat dengan 
m u d a h  d i l a k u k a n  p e n y e s u a i a n . 
penyempurnaan desain soal diselesaikan 
dari tanggal 25-28 Maret 2016.

b) Penyempurnaan Desain Aplikasi 

Penyempurnaan Desain Soal dilakukan 
p a d a  b a g i a n  R e p o r t i n g ,  y a i t u 
menambahkan fitur auto reporting setelah 
ujian berlangsung sehingga peserta bisa 
langsung memvalidasi hasil secara cepat 
d a n  c l u s t e r e d  r e p o r t i n g  u n t u k 
mengakomodasi kebutuhan pelaporan 
capaian hasil dalam format postur literasi IT 
masing-masing Satuan Kerja (Postur 
Literasi IT Satker). Perubahan lainnya 
dilakukan pada komponen penambahan 
1.034 user bagi target peserta ujian dengan 
Aplikasi UPTIK yaitu 1.034 Pegawai 
Kementerian Sekretariat Negara dengan 

golongan 3a ke bawah (termasuk golongan 
2 dan 1), serta penambahan thumbnail 
notifikasi konfirmasi bahwa soal telah 
dijawab atau belum agar memudahkan 
peserta melakukan review cepat atas 
seluruh jawabannya.

Adapun penyempurnaan repor t ing 
mengikuti identifikasi sesuai dengan 
feedback dari hasil UAT sebagaimana 
dibawah ini:

Reporting ditambahkan pada bagian akhir, 
dan di-setting agar muncul secara otomatis 
setelah ujian selesai, baik itu melalui 
submit tombol “Selesai” atau setelah time 
limit ujian dilewati (yaitu 45 menit). 
P e r u b a h a n  d i l a k u k a n  d e n g a n 
menambahkan coding pada aplikasi 
TCExam.

S e d a n g k a n  c l u s t e r e d  r e p o r t i n g 
ditambahkan sebagai penambahan field 
p a d a  d a t a b a s e  T C  E x a m  d e n g a n 
menambahkan kriteria “Satuan Kerja” pada 
database, sehingga memudahkan reporting

Gambar 8 Feedback UAT
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secara cluster. Perubahan dilakukan dengan 
merubah struktur database aplikasi 
TCExam. User data sebanyak 1034 juga 
ditambahkan pada database sehingga 
memudahkan implementasi ujian secara 
serentak, dengan komponen data: (1) Nama 
Pegawai, (2) Nomor Induk Pegawai, (3) 
Unit Kerja, dan (4) Satuan Organisasi. 
Berdasarkan data tersebut disusun 1.034 
User ID dan Password secara random, yang 
dapat didistribusikan sesuai kebutuhan.

Terakhir, dilakukan penyempurnaan pada 
sistem notifikasi konfirmasi jawaban. Fitur 
notifikasi dihidupkan dan didesain untuk 
muncul secara horisontal agar peserta dapat 
melakukan review cepat atas seluruh soal 
ujian untuk mengidentifikasi bagian soal 
ya n g  b e l u m  d i j a w ab  a t a u  m a s i h 
membutuhkan waktu berpikir. Tombol 
“Selesai” pada bagian bawah soal juga 
d isempurnakan dengan mengubah 
warnanya dari abu-abu menjadi oranye 
sehingga mudah terlihat dan diakses bagi 
peserta.

Gambar 9. Penambahan Konfirmasi Jawaban
(Contoh sebelum dijawab)

Penyempurnaan diakukan sehingga 
interface penginputan soal pun berubah 
sebagaimana berikut: 

Gambar 10. Interface Penginputan Soal (1)

Tabel 1. Proporsi Penginputan Soal sesuai Jenisnya
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Dengan selesainya penyempurnaan pada 
Aplikasi UPTIK dan database, dapat 
disimpulkan bahwa telah diselesaikan dua 
target output utama Tim Mikro, yaitu (1) 
Aplikasi UPTIK yang telah disempurnakan 
melalui proses modifikasi aplikasi open 
source dan penguatan keamanan aplikasi, 
dan (2) Database Soal Ujian Literasi IT 
dalam bentuk 300 soal customized dalam 
delapan jenis soal yang meliputi seluruh 
dimensi aplikasi Microsoft Office yang 
bersifat umum, serta pengetahuan dasar 
tentang sistem dan perangkat TIK. 

Mengingat Aplikasi UPTIK bersifat generik 
yaitu dalam bentuk apl ikasi  uj ian 
placement test multiple choice, maka 
aplikasi ini dapat diduplikasi atau 
d ikembangkan leb ih  lanjut  untuk 
penggunaan dalam placement test atau 
ujian subtansi dalam bidang lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan 
aplikasi melalui penggunaan aplikasi open 
source dapat dilakukan secara lebih cepat 
(kurang dari 4 minggu), ekonomis (tanpa 
biaya), fleksibel (mudah dikontrol dan 
dimodifikasi sesuai kebutuhan), dan 
menggunakan sumber daya minimal (1 
programmer). Proses rapid development ini 
hanya dapat berhasil baik jika melalui 
proses kolaborasi SDM dari berbagai bidang 
ilmu dan unit kerja yang bersinergi secara 
positif, untuk menghasilkan output sesuai 
kebutuhan organisasi. Besar harapan kami 
agar upaya pengembangan aplikasi 
semakin banyak dilakukan di lingkungan 
Kementerian Sekretariat Negara, agar 
dicapai pelaksanaan tugas fungsi organisasi 
secara optimal  dan pengembangan 
kapasitas inovasi SDM secara progresif.



a1

Inovasi Pembelajaran

dengan Cara Pintar



usdiklat telah mengembangkan P PINTAR. Ini merupakan inovasi 
pembelajaran yang didesain secara 

mandiri oleh Kemensetneg: peserta dapat 
belajar dari layar ponsel kapan pun dan di 
mana pun.

Dalam rangka menjawab tantangan 
p e r ub a h a n  da n  t u n t ut a n  i n o va s i 
pembelajaran yang lebih efektif bagi PNS, 
Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara 
(Kemensetneg) terus berusaha melakukan 
perubahan fundamental pada program 
p e n g e m b a n g a n  S D M  a p a r a t u r . 
P e n y e l e n g g a r a a n  d i k l a t  s e c a r a 
konvensional terus disesuaikan dengan 
d inamika  kemajuan .  Umpamanya , 
perkembangan pelatihan kian bergerak dari 
paradigma teacher-centered ke student-
centered dengan penerapan teknologi 
informasi dan telekomunikasi (TIK).

Pusdiklat Kemensetneg 
berinisiatif meluncurkan 

Portal Informasi Pendidikan 
dan Pelatihan Terpadu 
(Pintar). Pintar adalah 

aplikasi learning 
management system berbasis 

web yang menyajikan 
sejumlah modul belajar-

mengajar secara terpusat 
yang dapat diakses di mana 
saja dan kapan saja melalui 

berbagai devices. Pintar juga 
dapat memfasilitasi 
perpaduan kegiatan 

pembelajaran di dalam kelas 
(blended learning) serta 

mengakomodasi masukan 
dari komunitas 
penggunanya.

Pintar ditujukan untuk memfasilitasi 
kegiatan pembelajaran sehingga kondusif 
dan mudah bagi pengajar, pembelajar, dan 
pengelola pelatihan. Bagi Pusdiklat, Pintar 
adalah langkah inovatif untuk merevolusi 
tata kelola pelatihan dan pengembangan 
SDM. Umpamanya, para pejabat/pegawai 
dap at  m e n yu s u n  s e n d i r i  r e n c a n a 
pengembangan individu selama setahun. 
Dengan cara itu, dapat diperoleh efisiensi 
penggunaan anggaran pelatihan serta 
peningkatan efektivitas pembelajaran yang 
luar biasa.

Kini, Pintar telah di-install pada server di 
Biro Informasi dan Teknologi. Pintar juga 
telah terintegrasi dengan data pegawai pada 
Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya 
Manusia (SIMSDM). 

Hasil Karya Mandiri

Pintar dikembangkan oleh Pusdiklat 
Kemensetneg secara mandiri. Menteri 
Sekretaris Negara memberikan arahan 
kepada Pusdiklat Kemensetneg agar 
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m e n ge r j a k a n n ya  s e c a r a  m a n d i r i . 
Keputusan tersebut diambil  untuk 
mengantis ipasi  agar  ke depannya, 
Kemensetneg tidak bergantung pada pihak 
lain dan terhambat perihal lisensi. Karena 
itu, pengerjaan PINTAR ini tidak diizinkan 
untuk dikerjakan oleh vendor dari luar 
Kemensetneg. 

Untuk melaksanakan arahan Mensesneg 
tersebut, sejumlah pihak terkait, yakni 
Kapusdiklat, Kepala Biro Informasi dan 
Teknologi bersama beberapa anggota Tim 
M i k r o  U P T I K  b e r t e m u  u n t u k 
merealisasikan Pintar. Pertemuan ini 
menyepakati bahwa Pintar didesain sebagai 
aplikasi berbasis web yang diproduksi 
untuk kegiatan belajar daring dengan 
menggunakan prinsip social constructionist 
pedagogy atau disebut modular object-
oriented dynamic learning environment 
(Moodle).

M o o d l e  a d a l a h  l e a r n i n g  c o n t e n t 
management system yang di dalamnya 
sudah dilengkapi dengan beberapa fitur 

standard seperti metode pembelajaran yang 
variatif, mudah digunakan, dashboard yang 
berbeda untuk setiap penggunanya, 
aktivitas yang mengutamakan kolaborasi di 
antara penggunanya, aktivitas pengguna 
yang dapat dilacak dan dilaporkan, serta 
fitur keamanan dan privasi yang modern.

Moodle ini telah banyak digunakan oleh 
lebih dari 100 universitas ternama di dunia 
seperti Iowa State University, Australia 
National University, Monash University, 
Cambridge University, UCL, Edinburgh 
University, dan lainnya. Pembangunan 
aplikasi tersebut dilakukan secara mandiri 
dengan anggaran yang terbilang efisien. 
Untuk pengerjaannya sendiri, Pusdiklat 
Kemensetneg memerlukan waktu beberapa 
bulan seperti di bawah ini.  Proses 
dilaksanakan secara berurutan yaitu 
business process modeling, application 
business process design, dan portal 
development. Selain proses tersebut, secara 
paralel dilaksanakan juga dua proses lain, 
yakni marketing and publication strategy 
dan pembangunan Movie/TV Studio.

Gambar 1. Timeline Pembuatan Pintar
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Di akhir tahun 2015, Pusdiklat Kementerian 
Sekretariat Negara telah membuat grand 
design sistem manajemen pembelajaran 
terintegrasi teknologi yang dinamakan 
Pusdiklat’s Learning Management Scheme 
(PLMS). Dari grand design tersebut, 
dibuatlah perencanaan waktu pelaksanaan 
tentang beberapa proses yang ujungnya 
adalah sebuah portal berisi publication 
content dan learning management system 
sekaligus kantor elektronik (kantor-el) 
untuk Pusdiklat. 

Enam Tahap Pintar

Ada enam tahap untuk mengembangkan 
Pintar ini. Pertama, tahap persiapan, yakni 
kesiapan dari sisi teknologi, file installer 
Moodle standard, alokasi domain, dan server. 
Kemudian Pusdiklat juga mempersiapkan

kebutuhan akan penggunaan aplikasi 
tersebut. Kedua, tahap analisa dan desain. 
Pada tahap ini, kebutuhan dari Pusdiklat 
disesuaikan dengan fitur yang ada di 
Moodle. Moodle memiliki fitur yang sangat 
lengkap dalam rangka mewujudkan 
pembelajaran kolaboratif dan menciptakan 
lingkungan pembelajaran virtual pada 
organisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap Moodle yang akan di-
instal.

Pada tahap kedua ini, nama Pintar dipilih 
menjadi aplikasi learning management 
system yang dibangun. Untuk mewujudkan 
kekhasan dari aplikasi Pintar, maka dibuat 
tema berisi warna, logo, dan bentuk yang 
khusus sesuai dengan keinginan Pusdiklat. 
Untuk membuat tampilan yang sesuai 
dengan branding tersebut, Pusdiklat 
dibantu oleh Mahasiswa Disain Komunikasi 

Gambar 2. Grand design Sistem Manajemen Pembelajaran Terintegrasi Teknologi
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Visual Universitas Bina Nusantara yang 
melaksanakan magang. Alhasil, warna, 
logo, dan bentuk yang diinginkan dapat 
dibuat seperti yang terlihat di bawah ini.

Ketiga, tahap protoyping yaitu Moodle di-
instal dengan fitur standard pada server 
development. Proses ini juga bertujuan 
melakukan beberapa uji terhadap fitur yang 
di-install untuk dapat digunakan dengan 
baik. 

Keempat, pembuatan aplikasi. Perbedaan 
antara aplikasi yang dibuat dari awal 
dengan aplikasi content management 
system adalah fitur yang tersedia. Aplikasi 
tidak dibuat tapi disesuaikan dengan 
kebutuhan. Nama dan domain Pintar 
disepakati juga pada tahap ini. Selain itu, 
tema, logo,  dan warna juga mulai 
disosialisasikan.

Kelima, tahap pengujian. Pengujian 
dilakukan oleh Biro Informasi dan 
Te k n o l o g i . D a r i  p e n g u j i a n  y a n g 
dilaksanakan, diperoleh hasil lima celah 
keamanan pada level medium. Celah 
keamanan tersebut kemudian ditutup 

sehingga aman dan dapat dipublikasikan 
secara online. Selain itu, dilakukan juga 
p e n guj i a n  s e c a r a  m a s s a l  d e n ga n 
menggunakan fitur kuesioner. 

Keenam, tahap implementasi. Implementasi 
Pintar pada pelatihan diterapkan pada 
Diklatpim Tingkat IV Angkatan XI. 
Beberapa fitur diaktifkan dan dicoba 
langsung dalam penyelenggaraan Diklat, 
seperti fitur check in/out, kehadiran, 
pengumpulan dokumen, referensi, dokumen 
pendukung, chat, forum, dan pengunggahan 
proyek perubahan.Ke depan, Pintar akan 
diperkaya dengan fitur seperti e-mentoring, 
e-coaching, dan e-jobs guna membantu 
talent management di Kemensetneg. Pintar 
juga akan dilengkapi dengan fitur e-
cert ificat ion ,  e-assessment ,  dan e-
scholarship untuk memudahkan para 
stakeholder Pusdiklat. Dengan adanya 
Pintar ini, kelak seluruh pegawai/pejabat di 
Kemensetneg tidak perlu bermacet-macet 
menuju Jl. Gaharu untuk mengikuti 
kegiatan pembelajaran. Peserta dapat 
mengakses seluruh materi pembelajaran 
cukup dari layar ponsel pintar.

Gambar 3. 6 Tahap Pintar
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Gambar 5. Tampilan Beranda Pintar

Gambar 6. Tampilan Pintar versi ponsel

Gambar 4. Logo Pintar



a1

Ubah Budaya Kerja,

Ubah Penilaian Kinerja



Biro SDM Kemensetneg telah 
melakukan upaya inovatif untuk 

mengubah budaya kerja. 
Caranya ialah mengubah 

penilaian kinerja pegawai atau 
pejabat. Metode penilaian baru 
ini dikenal dengan 360 derajat.

erawal dari perubahan struktur Borgan isas i  d i  Kemensetneg, 
terdapat selisih jabatan struktural 

di dalam organisasi baru dibandingkan 
sebelumnya. Jumlah jabatan struktural 
berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris 
Negara (Permensesneg) Nomor 2 Tahun 
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
adalah 667 jabatan, dengan jumlah pejabat 
yang mengisi jabatan struktural adalah 662 
pegawai. Sedangkan jumlah jabatan 
struktural berdasarkan Permensesneg 
Nomor 3 Tahun 2015 adalah 645 jabatan. 
Dampaknya, ada 17 pejabat yang tidak 
dapat dilantik untuk mengisi jabatan baru.

Adanya kasus di atas mendorong Biro SDM 
untuk mengembangkan metode penilaian 
360 derajat .  Metode  peni la ian in i 
dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja 
pegawai/pejabat di Kemensesneg sehingga 
berpengaruh terhadap penempatan jabatan. 
Ide awal tentang penilaian 360 derajat ini 
berasal dari Menteri Sekretaris Negara. 
Metode penilaian ini dinilai sesuai untuk 
evaluas i  k ine r ja  dan  penempatan 
p e j a b a t / p e g a w a i  k a r e n a  d i n i l a i 
komprehensif. Metode penilaian ini dinilai 
sesuai dengan tujuan organisasi, biaya 

pelaksanaan yang murah, dan dapat 
digunakan secara berkelanjutan.

Gagasan Pak Menteri ini kemudian 
didukung dengan hasil kajian dalam focus 
grup discusion (FGD) yang mengundang 
sejumlah narasumber ahli di bidang sumber 
daya manusia. Narasumber ahli yang 
diundang dalam FGD itu antara lain 
Founder and Chairman dari Biru Peduli 
foundation Ahmad Yuniarto, Direktur 
EXPERD Eileen Rachman, dan Kepala Biro 
Kepegawaian dan Organisasi BPKP Ratna 
Tianti. 

Metode Penilaian 360 Derajat

Penilaian 360 derajat merupakan metode 
penilaian komprehensif tentang perilaku 
kerja dan kompetensi. Sumber penilaiannya 
tidak cukup dari diri sendiri dan atasan 
sebagaimana lazimnya, melainkan juga 
melibatkan partisipasi rekan sekerja (peer 
group) dan para bawahan (bagi pegawai 
yang menduduki jabatan struktural). 
Metode ini diharapkan dapat memberikan 
gambaran lebih obyektif mengenai aspek 
perilaku dari pegawai dan pejabat yang 
dinilai. Pada 2015 hasil penilaian 360 derajat 
digunakan untuk melantik ulang pejabat 
sesuai struktur organisasi baru, dan pada 
2016 digunakan untuk mempromosikan 
calon pejabat Administrator (eselon III) dan 
Pengawas (eselon IV). 
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“Makna inovatif dari 
penilaian 360 derajat 

adalah kombinasi peran 
atasan dengan partisipasi 

rekan kerja (peer group) 
hingga para bawahan 

dalam penilaian 
pegawai.”

Metode penilaian 360 derajat diharapkan 
bisa memberikan potret yang menyeluruh 
mengenai perilaku dan kompetensi 
pegawai. Penilaian ini memperhatikan 
berbagai aspek seperti di bawah ini:

a. Penilaian diri sendiri (self assessment) 
mendorong pegawai untuk semakin sensitif 
dengan aspek kekuatan pribadinya yang 
perlu dikembangkan.

b. Penilaian dari rekan kerja diharapkan 
dapat memberikan penilaian lebih optimal 
terhadap perilaku dan kompetensi pegawai. 
Rekan kerja adalah pihak yang langsung 
berinteraksi dengan pegawai dalam 
pelaksanaan tugas kedinasannya sehingga 
mampu memberikan penilaian yang 
obyektif. Rekan kerja dapat berasal dari 
satu bagian/unit kerja atau bagian lain. Di 
dalam metode penilaian, akan dipilih 
minimal dua orang rekan kerja yakni satu 
dari unit kerjanya dan satu dari bagian lain.

c. Bagi pejabat struktural juga dilakukan 
penilaian dari bawahan (anak buah). 

Penilaian dari bawahan juga berperan 
penting dalam memberikan masukan 
terhadap keterampilan kepemimpinan dan 
pembimbingan (leaderships and mentoring 
skills). Para bawahan sejatinya adalah 
pihak yang dapat memahami kualitas 
kepemimpinan dari para atasannya.

Di dalam penilaian ini, terdapat tujuh unsur 
perilaku yang akan dinilai. Ketujuh unsur 
perilaku itu meliputi orientasi pelayanan, 
integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, 
kepemimpinan, dan inovasi. Tujuh unsur 
perilaku tersebut diterjemahkan ke dalam 
pernyataan-pernyataan pada kuesioner. 
Untuk menjamin kerahasiaan setiap isian 
kuesioner, metode penilaian 360 derajat itu 
dilaksanakan dengan menggunakan 
aplikasi di dalam Sistem Informasi 
Manajemen Sumber Daya Manusia 
(SIMSDM) yang dikelola Biro SDM (Gambar 
1).

Mekanisme dan kuesioner yang 
telah disepakati selanjutnya 

diotomatisasi ke dalam SIMSDM. 
Otomatisasi dilakukan untuk 

menjamin seluruh pegawai dapat 
melakukan penilaian. 

Penggunaan SIMSDM ini dapat 
menciptakan rasa aman dan 

nyaman bagi evaluator dalam 
melakukan penilaian, karena 
identitas evaluator dan hasil 

penilaian 360 derajat pada 
database SIMSDM terenkripsi. 
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Melalui aplikasi pada SIMSDM hanya hasil 
akhir penilaian yang ditampilkan dan dapat 
diketahui hasilnya oleh pejabat/pegawai 
yang dinilai (contoh disajikan pada Gambar 
2 dan 3). Adapun rincian isian penilaian 

yang diberikan masing-masing responden, 
tidak ditampilkan. Dengan demikian, 
kerahasiaan isi dari kuesioner tetap 
terpelihara dalam penerapan metode 
tersebut. 

Gambar 2. Kuesioner penilaian 360 derajat sebagai evaluator di dalam SIMSDM.

Gambar 1. Menu penilaian 360 derajat di dalam SIMSDM.
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Gambar 3. Contoh hasil penilaian 360 derajat berdasarkan 7 
unsur perilaku.

Gambar 4. Pelaksanaan penilaian 360 derajat di PPK 
Kemayoran 18-20 Agustus 2016.

Sejak pertengahan tahun 2015 hingga 
tulisan ini disusun, metode penilaian 360 
derajat telah 3 (tiga) kali dilaksanakan. 
Pertama, pada Juli 2015, dengan obyek yang 
dinilai adalah seluruh pejabat pimpinan 
tinggi pratama, administrator,  dan 
pengawas. Tujuan tahap 1 ini ialah untuk 
memetakan kembali penempatan para 
pejabat tersebut sesuai posisi yang tepat (the 
right man on the right place) berdasarkan 

nomenklatur jabatan baru yang mengacu 
pada Permensesneg Nomor 3 Tahun 2015 
tentang Organisasi  dan Tata Kerja 
Kementerian Sekretariat Negara. 

Kedua, penilaian 360 derajat dilaksanakan 
pada Juni 2016 dengan obyek yang dinilai 
adalah seluruh calon pejabat administrator 
dan pengawas. Penilaian ini juga ditujukan 
sebagai salah satu komponen promosi 
j ab a t a n .  Ke t i ga ,  p e n i l a i a n  ya n g 

diselenggarakan pada Agustus 2016 dengan 
obyek adalah direksi dan pejabat/pegawai 
di lingkungan Pusat Pengelolaan Komplek 
(PPK) Kemayoran. Ini ditujukan untuk 
mengetahui profil perilaku kerja direksi dan 
pejabat/pegawai tersebut.

Hasil Utama Penilaian 360 Derajat

Secara umum, ada lima hasil utama dari 
penilaian 360 derajat. Pertama, evaluator 
ditentukan langsung oleh sistem informasi 
dengan melihat dari posisi jabatan yang 
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Adanya penilaian 360 derajat menciptakan 
calon pejabat Administrator (eselon III) dan 

Pengawas (eselon IV) yang memiliki 
kompetensi dan kinerja terbaik, sehingga tidak 

ada lagi budaya favoritisme. 

dievaluasi. Kedua, kuesioner disusun untuk 
menggambarkan perilaku keseharian 
pejabat yang mendukung tujuan organisasi. 
Kuesioner ini telah diotomatisasi di dalam 
SIMSDM, dan data hasil survei merupakan 
data kualitatif yang dikuantifikasi. Ketiga, 
hasil penilaian 360 derajat yang telah 
dikalibrasi dapat menggambarkan nilai 
setara di masing-masing unit kerja.

Keempat, spider splot hasil penilaian 360 
derajat dapat dilihat oleh pegawai yang 
dinilai. Spider splot ini  menggambarkan 
jurang (gap) antara kelebihan dan 
kekurangan yang dimiliki berdasarkan 
indikator-indikator pernyataan di dalam 
kuesioner. Hasil ini diharapkan dapat 
menjadi bahan introspeksi. Kelima, 
identitas evaluator dan hasil penilaian 360 
derajat ditulis dalam sistem enkripsi pada 
database SIMSDM untuk menciptakan rasa 
aman dan nyaman bagi evaluator.

Promosi jabatan pun dilakukan lebih 
obyektif. Sebab, pimpinan pun dapat 
diberikan penilaian oleh bawahan sehingga 
menghilangkan imunitas atasan dan 
membuat budaya kerja lebih egaliter. 
Pegawai sendir i  dapat mengetahui 
kelebihan dan kekurangannya masing-
masing berdasarkan penilaian dari orang di 
sekitarnya. 

Ke depan, penilaian 360 derajat ini 
diagendakan untuk dilaksanakan setiap 
tahun dengan obyek penilaian seluruh 
pejabat/pegawai. Adanya penilaian ini 
diharapkan dapat diperoleh penilaian yang 
akurat dan obyektif terhadap kinerja 
pejabat/pegawai. Selain itu, penilaian ini 
juga diharapkan bisa mengubah budaya 
kerja hingga menjadi kian terbuka dan 
egaliter. 



a1

Pedestrian Nyaman

untuk Warga di GBK



Atas nama perbaikan 
lingkungan dan 

kenyamanan untuk warga, 
pengelola GBK melakukan 

penataan Jl. Asia Afrika dan 
Jl. Gerbang Pemuda untuk 

pejalan kaki.

erkembangan pesat pembangunan Pperkotaan kadang kala luput 
memperhitungkan pemeliharaan 

atau peningkatan infrastruktur untuk 
kenyamanan warganya. Di antara sekian 
banyak keluhan warga, jalur pejalan kaki 
atau pedestrian yang berubah fungsi karena 
digunakan untuk berjualan dan parkir 
kendaraan merupakan salah satu persoalan 
yang sering dilaporkan. 

Kondisi ketidaknyamanan ini dapat ditemui 
di sepanjang Jl. Asia Afrika dan Jl. Gerbang 
Pemuda di kawasan Gelora Bung Karno 
(GBK). Selama lebih dari sepuluh tahun 
terakhir, jalur pedestrian di sepanjang 
kedua jalan ini dipenuhi pedagang 
tanaman, pot, batu alam, dan berbagai 
kelengkapan lainnya.

Melihat hal ini, Direksi Pusat Pengelolaan 
Komplek Gelora Bung Karno sejak Januari 
2016 berinisiatif untuk membenahi dan 
menata kawasan GBK menjadi lebih bersih, 
tertib, aman, dan nyaman. Salah satu 
t e r o b o s a n  y a n g  d i a m b i l  a d a l a h 
mengembalikan fungsi pedestrian di Jl. 
Asia Afrika dan Jl. Gerbang Pemuda. Untuk 

penataan tersebut, pengelola GBK telah 
melakukan koordinasi dengan Pemerintah 
Daerah Provinsi DKI Jakarta, khususnya 
Kelurahan Gelora dan Kecamatan Tanah 
Abang.

“Guna mendukung 
peningkatan kualitas 
kenyamanan lingkungan 
bagi warga ibukota, 
PPKGBK berkomitmen 
mengembalikan fungsi 
pedestrian di kawasan 
Gelora Bung Karno dengan 
merelokasi pedagang 
tanaman hias dan 
membangun jalur 
pedestrian.”

Revitalisasi Pedestrian GBK

Untuk mewujudkan jalur pedestrian yang 
nyaman dinikmati pejalan kaki, PPKGBK 
telah berkoordinasi dengan banyak pihak. 
Langkah pertama yang dilakukan PPKGBK 
adalah pemetaan stakeholder. Pemetaan ini 
dilakukan untuk menentukan pihak-pihak 
strategis yang terlibat dan dapat diajak 
berkoordinasi. Hasil pemetaan memberikan 
informasi tentang jumlah pedagang, 
retribusi yang harus dibayarkan pedagang, 
i n s t a n s i  p e n e r i m a  r e t r i b u s i ,  da n 
sebagainya. Dari data tersebut, PPKGBK 
menetapkan Kelurahan Gelora dan 
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Kecamatan Tanah Abang sebagai instansi 
yang perlu diajak berkolaborasi dalam 
menertibkan para pedagang tanaman hias 
yang berjualan di jalur pedestrian. 

Pemerintah Kelurahan Gelora dan Kecamatan 
Tanah Abang sepakat untuk mengembalikan 
fungsi jalur pedestrian. Syaratnya, mereka 
meminta pihak PPKGBK menyediakan 
tempat pengganti untuk berjualan para 
pedagang tanaman hias. Permintaan itu pun 
disetujui  oleh  PPKGBK yang telah 
menyediakan tempat untuk para pedagang di 
Taman Parkir Timur GBK. 

Kemudian, PPKGBK melakukan dialog dan 
sosialisasi kepada para pedagang tanaman 
hias. Dialog dan sosialisasi dilakukan selama 
tiga kali sampai akhirnya para pedagang 
tersebut dengan suka rela bersedia dipindah 

ke Taman Parkir Timur GBK. Setelah para 
pedagang bersedia pindah, jalur pedestrian 
pun dikosongkan dari bangunan-bangunan 
bekas berjualan.

Untuk mengosongkan kawasan pedestrian, 
PPKGBK berkoordinasi dengan Dinas 
Kebersihan DKI Jakarta untuk membersihkan 
sisa bekas bangunan pedagang tanaman 
hias.Tak lupa juga, sebelum melakukan 
pembangunan kawasan pedestrian, PPKGBK 
berkoordinasi dengan Dinas Tata Air DKI 
Jakarta untuk memperbesar saluran air di 
bawah jalur pedestrian. Hal tersebut 
dilakukan dalam rangka mengantisipasi 
banjir. Setelah itu, pembangunan dan 
revitalisasi kawasan pedestrian dilakukan 
oleh PPKGBK. Untuk melihat bagaimana 
proses revitalisasi pedestrian GBK, dapat 
dilihat dari gambar berikut.
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Gambar 1. Revitalisasi Pedestrian di GBK



Sebagai bentuk langkah 
terobosan yang konstruktif 

sebagaimana telah diceritakan di 
atas, para pedagang tanaman 
hias di Jl. Asia Afrika dan Jl. 

Gerbang Pemuda setelah diajak 
berdialog serta sejumlah upaya 

persuasif lainnya, mereka 
bersedia secara suka rela untuk 

direlokasi ke tempat lain. 
Manajemen PPKGBK 

menyediakan lahan baru di Jl. 
APEC Komplek Gelora Bung 

Karno. 

Saat ini, satu per satu pemindahan para 
pedagang telah terlaksana dengan lancar. 
Sisi timur Jl. APEC yang merupakan bagian 
dari Taman Parkir Timur pun terlihat 
berwarna-warni. Berbagai tamanan hias 
tertata rapi di setiap kios yang sudah 
disediakan. Beberapa gazebo pun sudah 
berdiri dipayungi rindangnya dahan pohon 
yang hijau menjuntai. Bahkan, Manajemen 
PPKGBK membantu menyampaikan 
informasi bagi masyarakat tentang lokasi 
baru para pedagang tanaman hias tersebut.

Kini, fungsi Taman Parkir Timur GBK tidak 
hanya sebagai daerah resapan air, paru-
paru kota dan ruang terbuka hijau, 
melainkan menjadi sudut cantik yang bisa 
diakses masyarakat untuk bersosialisasi 
dan berolahraga yang menyenangkan. 
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Gambar 2. Pembenahan trotoar di Jl. Gerbang Pemuda
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Gambar 3 dan 4 . Lokasi baru penjualan tanaman hias di Lapangan Parkir Timur Senayan
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Taman Pandang Istana:
Ikon Baru di Ibukota



alah satu syarat sebuah kota untuk Smenjadi “rumah” yang layak bagi 
penghuninya yaitu adanya taman 

yang dapat dimanfaatkan oleh publik. Baik 
sebagai tempat rekreasi maupun sebagai 
ruang kreatif. Taman itu telah hadir di 
Jakarta, di barat Monas. Taman Pandang 
Istana ini telah hadir sejak akhir Juli 2016, 
dibangun sebagai fasilitas publik baru. 
Selain sebagai tempat rekreasi dan ruang 
kreatif, Taman Pandang Istana juga dapat 
dimanfaatkan publik sebagai tempat untuk 
menyampaikan aspirasi. Khalayak dapat 
menyampaikan sikapnya tentang dinamika 
pembangunan secara kritis namun tetap 
berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Nama Taman Pandang 
Istana adalah buah pikir 

Menteri Sekretaris Negara. 
Ide ini kemudian 

ditindaklanjuti dengan 
koordinasi antara Deputi 

Bidang Hubungan 
Kelembagaan dan 

Kemasyarakatan bersama 
Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dan pemangku 
kepentingan lainnya untuk 

mengatur teknis 
pembangunan, pendanaan 

hingga desain taman.

Semula, Taman Pandang Istana diusulkan 
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
dengan nama “Taman Aspirasi atau Taman 
Idea”. Namun, Menteri Sekretaris Negara 
menyampaikan usulan agar diberi nama 
Taman Pandang Istana. Pasalnya, taman ini 
bukan semata merupakan lokasi untuk 
menyampaikan aspirasi, namun juga dapat 
dipergunakan sebagai tempat rekreasi dan 
ruang kreatif untuk mendorong aktivitas 
dan kreativitas masyarakat.

P e n at a a n  Ta m a n  Pa n da n g  I s t a n a 
dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan 
Pemakaman Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta dengan menggunakan anggaran 
Corporate Social Responsibility PT. Holcim. 
Selain itu, desain taman disiapkan oleh 
CARAS Creative Placemaking dan karya 
seni oleh Sdr. Yasser Rizky, seorang 
seniman dan Pengajar Bina Nusantara.

Taman Pandang Istana dengan luas 500 m2 
ini diisi instalasi seni yaitu:

1. Bangku dari semen yang apabila dilihat 
dari atas berbentuk tulisan “Berbeda 
tapi Satu”.

2. Seni patung tulisan “Ragam Insan” yang 
dibangun pada bagian samping taman.

3. Tulisan kutipan tokoh-tokoh bangsa 
( G u s  D u r ,  B u y a  H a m k a ,  Y. B . 
Mangunwijaya, dan Mohammad Hatta) 
dengan bahan stainless steel yang 
tertanam di lantai.
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Ibukota Jakarta merupakan wilayah tempat 
berkumpulnya manusia dari beragam etnis, 
suku, ras, dan agama namun tetap bersatu. 
Itulah filosofi instalasi seni yang ada di 
Taman Pandang Istana. Seni patung tulisan 
“Ragam Insan” jika dilihat dari berbagai 
sudut, akan terlihat sebagai dua kata yang 
berbeda, yaitu “Ragam” dan “Insan”. 
Namun, secara keseluruhan kata yang 
berbeda itu bermakna pada persatuan dan 
kesatuan dari kemajemukan.  

Pembahasan penataan Taman Pandang 
Istana dilakukan melalui serangkaian rapat 
koordinasi yang diikuti oleh Kementerian 
Sekretariat Negara, Kepolisian Daerah 
Metro Jaya, Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta, PT. Holcim, dan CARAS. Rapat ini, 
antara lain, membahas pemindahan baliho 
foto kepala negara dan tamu negara untuk 
lebih mendekat ke pagar Monas, materi 
karya seni dengan mempertimbangkan 
aspek keamanan dan aspek perawatan, 
serta penggunaan CCTV yang dapat 
memantau keamanan taman selama 24 jam.  

Pembangunan Taman Pandang Istana 
dimulai pada Januari 2016 dan diresmikan 
oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 30 
Juli 2016 dalam acara “JakARTspirasi”. 
Acara ini diisi oleh komunitas kreatif dan 
s e n i m a n  da r i  b e r b a ga i  k a l a n ga n 
masyarakat untuk mengekspresikan diri 
melalui kegiatan seni. Kegiatan yang 
dilaksanakan pada acara peresmian yaitu 
mural acitivities (penggambaran mural di 
Taman Pandang Istana), Chains of Wishes 
(pemasangan papan kecil berisi harapan 
masyarakat bagi Jakarta) dan Rajut Kejut. 
Selain itu, ada pula penampilan tari oleh 

Indonesian Dance Festival, peletakan 
lampion, paduan suara, dan penampilan 
musik oleh Ari & Reda.

Taman Pandang Istana diharapkan dapat 
menjadi ikon baru ibu kota. Selain dapat 
menjadi tempat yang bermanfaat bagi 
masyarakat dalam berkreasi, taman ini juga 
bak pelengkap untuk dua ikon bersejarah 
ibu kota yaitu Monumen Nasional dan 
Istana Kepresidenan Jakarta.  
 

 
 

Gambar 1. Chain of Wishes (papan kecil berisi
harapan masyarakat bagi Jakarta)

Gambar 2. Istana Merdeka di kejauhan dilihat
dari Taman Pandang Istana 
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Gambar 3 s.d. 6. Instalasi seni di Taman pandang Istana
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Hutan Kota di

Gelora Bung Karno 



eiring dengan derap pembangunan S ibukota, saat ini nampak nyata 
Jakarta kian tertutup oleh polusi 

dan debu. Ruang terbuka hijau kian 
mendesak. Provinsi DKI Jakarta saat ini 
hanya memiliki ruang terbuka hijau (RTH) 
di kisaran 9-10 persen. Padahal, Undang-
undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang mewajibkan setiap kota di 
Indonesia memiliki RTH publik seluas 30 
persen.

Kementerian Sekretariat 
Negara melalui Pengelola 

Gelora Bung Karno 
menangkap kebutuhan 

ibukota ini. Pusat 
Pengelolaan Komplek Gelora 

Bung Karno (PPKGBK) 
berinisiatif ikut menambah 

RTH di ibukota. Bentuk 
dukungannya adalah 

melalui pengubahan golf 
driving range menjadi hutan 

kota.

Menurut Direktur Utama PPKGBK, 
Winarto, rencana ini dimulai sejak Januari 
2016. Jajaran GBK merombak dan menelaah 
kembali kinerja, mitra, dan Rancangan 
Dasar Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta yang 
berlaku. "Sesuai dengan RDTR DKI Jakarta 

dan Perda 1 tahun 2014, kawasan driving 
range fungsinya adalah untuk ruang hijau. 
Oleh karena itu, kami menutup driving 
range. Saat ini sedang kita siapkan menjadi 
t aman  hutan  ko ta  s e sua i  dengan 
peruntukannya," tegasnya. 

Bagi Winarto penting bagi PPKGBK sebagai 
bagian dari Pemerintah untuk menyediakan 
lahan untuk berolahraga dan menciptakan 
lingkungan yang asri dan menyehatkan. 
"Pemerintah bisa dan memiliki kemampuan 
untuk menghijaukan. Kalau pemerintah 
punya lahan, bisa digunakan untuk 
kepentingan masyarakat sebagai taman, 
hutan kota, dan sebagainya."

Seperti Kridaloka

Mengubah driving range menjadi RTH 
adalah langkah besar yang diambil oleh 
PPKGBK. Kawasan seluas 4,6 hektar yang 
tadinya dikalkulasi berpotensi merugikan 
bagi pemasukan GBK, justru berpotensi 
untuk meningkatkan pemasukan bagi GBK. 
Yang diperlukan hanya  penataan 
manajemen yang lebih cermat. Winarto 
menyatakan bahwa upaya pemeliharaan 
bahkan peningkatan pemasukan bagi GBK 
dilakukan dengan pembaruan mekanisme 
bisnis. GBK langsung menyewakannya 
kepada pihak yang menggunakan kawasan 
tersebut dan dengan skema pemberian 
kontribusi yang lebih menguntungkan.

Model pembangunan hutan kota di 
kawasan eks golf driving range nantinya 
adalah menyerupai Kridaloka. Hutan kota 
seluas 4 hektar yang berada di sebelah 
stadion utama. Seperti di Kridaloka, 
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nantinya di kawasan tersebut akan ditanam 
berbagai jenis tumbuhan berupa mangga, 
alpukat, dan sawo yang bisa langsung 
dipetik dan dicicipi. Atau pohon angsana 
yang sudah sangat jarang ditemui di ibu 
kota dan biasa dijadikan tempat pakan 
burung pemakan serangga. Suasana alam 
yang ada pun semakin kental.

Kawasan itu, nantinya juga 
akan dihuni berbagai jenis 

burung yang saat ini ada di 
Kridaloka. Misalnya, 

Kepudang Kuduk-Hitam, 
Layang-layang Batu, Takur 

Ungkut-ungkut dan juga 
Punai Gading. Serta 

beberapa jenis kupu-kupu 
seperti Papilio Demoleus 

serta Graphium Agamemnon. 
Spesies-spesies ini antara 

lain dapat berfungsi untuk 
membantu penentuan 

indikator kualitas udara 
yang baik dalam kawasan 

tersebut.

Bila kualitas udaranya baik, spesies itu 
akan tumbuh dan berkembang biak, 
demikian pula sebaliknya. Rencana 

pembangunan RTH itu, saat ini sedang 
dalam tahapan penyelesaian. Harapannya, 
dalam waktu dekat pembangunan dapat 
terlaksana dengan lancar.

Gambar 1. Eks golf driving range di GBK 
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Gambar 2 s.d. 4. Hutan Kota Kridaloka
yang rimbun di kawasan GBK





Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
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