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Segenap aparatur Kementerian Sekretariat Negara, melanjutkan komitmennya untuk 

terus menggelorakan kegiatan berinovasi di Kementerian Sekretariat Negara. Edisi 

awal di tahun 2018 ini, mengulas sejumlah inovasi yang dicetuskan selama paruh 

kedua tahun 2017 dan di sepanjang bulan Januari hingga pertengahan tahun 2018. 

Beberapa diantaranya adalah gagasan baru dan ada pula pengembangan dari 

gagasan sebelumnya. Sebuah kondisi yang membuktikan adanya akumulasi 

kreativitas sekaligus keberlanjutan semangat berinovasi di kalangan aparatur 

Kementerian Sekretariat Negara.

Oleh karenanya, pada bulan Februari 2018, Menteri Sekretaris Negara berkenan 

untuk kembali memberikan anugerah inovasi bagi para inovator di Kementerian 

Sekretariat Negara. Bahkan, pada kesempatan kali ini, penganugerahan itu diperluas 

hingga kategori individu. Penganugerahan hingga kategori itu, diharapkan makin 

memacu aparatur Kementerian Sekretariat Negara dalam mencetuskan lebih banyak 

lagi langkah terobosan kreatif guna mendukung suksesnya pelaksanaan tugas dan 

fungsi Kementerian Sekretariat Negara.

Sebagai wujud apresiasi kepada para inovator, edisi awal tahun 2018 ini, mengulas 

beberapa inovasi yang berhasil meraih penghargaan pada anugerah inovasi yang 

diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara. Beberapa diantaranya adalah inovasi 

manajemen organisasi yang digagas oleh Biro Organisasi, Tata Laksana dan 

Akuntabilitas Kinerja yaitu yang terkait dengan analisis beban kerja dan evaluasi 

kelembagaan serta inovasi pengelolaan manajemen perjalanan dinas luar negeri 

yang dicetuskan oleh Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri. Khusus dalam menyambut 

Pengantar Redaksi



perhelatan internasional Asian Games ke XVIII pada bulan Agustus 2018 mendatang, 

edisi kali ini juga mengulas langkah inovatif yang dilakukan BLU PPK GBK selama 

beberapa bulan terakhir, jelang perhelatan itu. Tentu saja, masih ada lagi sejumlah 

artikel mengenai inovasi lainnya, yang ikut diulas pada edisi kali ini.

Kepada para inovator dan para pimpinan unit kerja (Eselon II) yang berhasil meraih 

penghargaan dari Menteri Sekretaris Negara, atas nama seluruh jajaran redaksi, 

sekali lagi, kami ucapkan selamat. Semoga anugerah itu menjadi pendorong dalam 

terus melanjutkan semangat berinovasi sekaligus menjadi energi dalam 

mencetuskan beragam kreativitas baru yang makin membanggakan.

Kepada para pembaca, kami ucapkan selamat menyimak sajian kali ini, semoga bisa 

menjadi inspirasi yang mencerahkan, utamanya dalam ikut menyemarakkan 

kegiatan berkreasi dan berinovasi di berbagai ranah kedinasan, dimanapun saudara 

berada. 

Terima Kasih,

Redaksi
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Pengantar 

S
tadion Utama Gelora Bung Karno 

(GBK) adalah bangunan olahraga 

terbesar di Indonesia. Stadion itu 

mulai dibangun pada tahun 1958 dan 

diresmikan penggunaannya oleh Presiden 

Soekarno, pada tahun 1962 menjelang 

Asian Games IV Tahun 1962. Pada saat 

dibangun, Stadion Utama GBK merupakan 

salah satu stadion terbesar di dunia dengan 

kapasitas sebesar 110.000 penonton dan 

memiliki atap berbentuk Temu Gelang. 

Hingga kini, Stadion yang berada di jantung 

Ibukota ini menjadi saksi sejarah yang terus 

hidup mengikuti dinamika perkembangan 

z a m a n .  S e i r i n g  d e n g a n  t u n t u t a n 

perkembangan zaman, Stadion itu telah 

mengalami berkali-kali renovasi, guna 

mampu memfasilitasi perhelatan olahraga 

bertaraf nasional dan internasional maupun 

berbagai kegiatan lainnya.

Renovasi jelang ASIAN GAMES 

2018

Sebelum penyelenggaraan Asian Games 

XVIII tahun 2018, renovasi terakhir yang 

dilakukan adalah pada tahun 2007, yaitu 

ketika Stadion Utama dipersiapkan  untuk 

penyelenggaraan Piala Asia Tahun 2007. 
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Gambar 2. Balutan warna warni kursi Stadion GBK 

Gambar 1. Tampilan kursi tunggal (single seat) 
pada Stadion GBK
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Pada renovasi itu daya tampung Stadion 

sedikit berkurang menjadi sekitar 90.000 

penonton. Hal itu dikarenakan tribun barat 

dan tribun timur hanya menggunakan kursi 

tunggal (single seat). 

“Menjelang Asian Games 

XVIII Tahun 2018, Stadion 

Utama GBK kembali 

menjalani renovasi yang 

merupakan terbesar 

dalam sejarah 

keberadaannya. Renovasi 

yang dimulai sejak tanggal 

15 Agustus 2016 ini telah 

selesai dan Stadion 

Utama diresmikan 

langsung oleh Presiden 

Republik Indonesia pada 

14 Januari 2018.”

Kini Stadion Utama tidak hanya terlihat 

menawan dalam balutan warna warni 

namun di lengkapi dengan berbagai 

kecanggihan teknologi terkini. Dari segi 

kapasi tas,  Stadion Utama memil ik i 

kapasitas 74.764 kursi reguler, 128 kursi di 

Royal Box, 92 kursi Royal Lounge, 282 kursi 

di East Corporate Box, 142 kursi di 2 West 

Corporate Box, 1.474 kursi VIP, 221 kursi 

VVIP, dan 498 kursi untuk media. Jenis kursi 

single seat dan flip up serta mampu 

menahan beban hingga 250 kg. 

Gradasi warna kursi merah, putih, dan abu-

abu jika dilihat dari udara menampakkan 

wujud kibaran bendera Merah Putih. 

Fasilitas Stadion Utama pun dilengkapi 

dengan ramp yang dapat diakses oleh 

penonton berkebutuhan khusus (difable) 

dan area ini mampu menampung sebanyak 

200 kursi difable. Seluruh kursi Stadion 

Utama dilengkapi dengan nomor kursi 

sehingga pengunjung tidak akan berebut, 

karena pada tiket tertera zona masuk dan 

nomor masing-masing kursi.

Gambar 3. Gradasi warna kursi merah, putih, 
dan abu-abu di Stadion GBK
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Keberadaan lampu fasad juga menjadikan 

Stadion Utama GBK menjadi salah satu 

“Stadion Terindah di Dunia”, karena lampu 

itu dapat menampilkan hampir semua 

warna sehingga dapat menarik setiap 

pandangan mata untuk  menikmat i 

keindahannya. Lampu arena pun menjadi 

lebih terang dengan sistem pencahayaan 

LED. Sistem pencahayaan ini mampu 

menghemat energi listrik hingga 50% 

dibandingkan s is tem pencahayaan 

sebelumnya yang menggunakan lampu 

konvensional. Semula kekuatan lampu 

Stadion Utama 1.500 lux menjadi iluminasi 

horizontal 3.500 lux dan vertikal 2.500 lux. 

Dengan adanya penerangan lampu 

te rsebut ,  pada saat  per tand ingan 

berlangsung tidak ada bayangan pemain di 

lapangan. Besarnya kekuatan lampu ini 

menjadikan Stadion Utama GBK menjadi 

salah satu “Stadion Terterang di Dunia”, dan 

bisa jadi hanya dikalahkan Tokyo pada 

Olimpiade Tahun 2020 mendatang. 

U n t u k  m e n j a g a  k e n y a m a n a n  d a n 

keamanan pengunjung VVIP yang akan 

menyaksikan acara di Stadion Utama, 

terdapat pula area khusus yang dilengkapi 

dengan kaca anti peluru yaitu Royal Box. 

Dari segi tata suara, sound system 

b e r k e k u a t a n  8 0 . 0 0 0  w a t t  P M P O 

menghasilkan suara yang sangat jernih, 

terlebih lagi ketika menyanyikan lagu 

kebangsaan Indonesia Raya terdengar 

lebih dramatis dan menumbuhkan rasa 

bangga akan kebesaran Indonesia.  

Gambar 4. Area kursi penonton difable (200 kursi)
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Demikian pula, rumput yang digunakan 

yaitu jenis Zoysia Matrella Linn Merr atau 

dikenal dengan rumput pesisir. Keunggulan 

rumput ini adalah dapat bertahan lama, bisa 

dibentuk seperti karpet, perakaran berada 

di bawah permukaan tanah sehingga 

bentuk daun dapat dimotif menjadi 2 (dua) 

warna, hijau tua dan hijau agak keabu-

abuan.  Rumput pesis i r  in i  tumbuh 

sempurna di atas beberapa lapisan yaitu 

pasir yang memiliki klai 0.5 (artinya 

kandungan lumpur hanya 0.5 saja dan 

berasal dari pasir Jambi), batu split/batu 

jagung, koral, gio tekstil, dan saluran 

drainase. Sistem drainase lapangan yang 

semula setiap saluran berjarak 7 meter, kini 

menjadi 4 meter sehingga dapat menyerap 

a i r  dengan leb ih  cepat  dan dapat 

meminimalisir tergenangnya air di arena 

rumput. Sistem penyiraman lapangan 

dilakukan secara otomatis. Air yang 

dimanfaatkan untuk menyiram merupakan 

air hujan yang ditampung di Ground Water 

Tank. Penyiraman menggunakan Rain Gun 

sehingga butiran air yang dihasilkan dapat 

merata seperti air hujan. Untuk lintasan 

atletik dipilih warna oranye, mengelilingi 

arena rumput hijau yang memiliki kualitas 

terbaik yaitu mengunakan Rekortan M99 

(terdapat 100 persen polyurethane pada 

setiap lapisannya) yang telah diakreditasi 

sertifikat terbaik dari asosiasi atletik 

internasional, International Association of 

Athletics Federations. 

Gambar 5. Tampilan Stadion Utama GBK saat Lampu Fasad dinyalakan 



Gambar 7. Rumput Stadiun GBK yaitu jenis Zoysia Matrella Linn Merr atau dikenal 
dengan rumput pesisir



Gambar 8. Lintasan atletik berwarna oranye

Yang tidak kalah penting, Manajemen 

Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung 

Karno juga telah memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi guna menjadikan 

Stadion Utama sebagai Smart Stadium. Di 

Stadion Utama telah terbangun jaringan 

internet wifi, kamera CCTV berkualitas 7K, 

dan face recognition untuk merekam dan 

mende teks i  wa jah  se r ta  ak t i v i t as 

pengunjung guna mendukung peningkatan 

kualitas pengamanan. 

Pengunjung dapat menggunakan pintu 

masuk turnstile dengan access control 

dengan men-scan barcode yang tertera 

pada tiket. Dengan demikian, hanya 

pengunjung yang memiliki tiket saja yang 

bisa masuk ke Stadion Utama. Untuk pintu 

keluar, pintu ini merupakan pintu keluar 

otomatis yang terintegrasi dengan sistem 

di Control Room. 

Penguatan struktur juga dilakukan pada 

atap Stad ion Utama ya i tu dengan 

memasang teknologi kabel tension pada 

94 kolom. Kabel tension ini mampu 

m e n a h a n  b e b a n  h i n g g a  2 0  t o n . 

Pemasangan kabel tension ini merupakan 

pemasangan yang pertama kali dilakukan 

di Indonesia. 

Gambar 9. Pintu masuk turnstile dengan access 

control melalui men-scan barcode yang tertera 

pada tiket
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Selain berbagai kecanggihan teknologi 

terkini, konsep renovasi Stadion Utama 

mengacu pada pengupayaan energi 

terbarukan dan ramah lingkungan, antara 

lain pengolahan air hujan, pengunaan 

lampu LED, dan penggunaan panel surya. 

Sebanyak 1.293 panel surya dilekatkan 

pada atap Stadion Utama dan mampu 

menghasilkan listrik sebesar 420 KWP.

Ki ta  semua berharap 

dengan kual i tas yang 

dimilikinya, Stadion Utama 

GBK akan selalu menjadi 

s t a d i o n  k e b a n g g a a n 

bangsa, sebuah saksi 

sejarah yang akan terus 

hidup, dan selalu mengikuti 

dinamika perubahan dan 

p e m e r s a t u  b a n g s a 

Indonesia. 

Gambar 10. Lintasan atletik Stadion GBK yang berwarna oranye



PEMANTAPAN PERSIAPAN ASIAN GAMES
DAN ASIAN PARA GAMES 2018 DI GBK

Tri Novita Sari,  Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno

Inovasi Update



K u r a n g  d a r i  1 , 5  b u l a n  l a g i  a k a n 

diselenggarakan pesta olahraga terakbar di 

Asia yaitu Asian Games di Komplek Gelora 

Bung Karno pada 18 Agustus sampai 

dengan 2 September 2018. Asian Games 

2018 yang digelar di dua kota yaitu Jakarta 

dan Palembang akan diikuti oleh 45 negara 

peserta. 

Setelah Asian Games usai, menyusul 

perhelatan akbar lainnya, yaitu Asian Para 

Games 2018 yang dilaksanakan pada 

tanggal 6 hingga 13 Oktober 2018. Asian 

Para Games adalah pesta olahraga khusus 

yang diikuti atlet-atlet disabilitas dari 43 

negara di seluruh Asia. Berbeda dengan 

Asian Games, Asian Para Games 2018 

hanya diselenggarakan di Jakarta saja.

Jelang pelaksanaan Asian Games 2018, 

infrastruktur di Komplek Gelora Bung Karno 

direnovasi dan terus disempurnakan untuk 

memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh Olympic Council of Asia. Bangunan yang 

direnovasi tersebut termasuk 5 venue yang 

ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, 

yaitu Stadion Utama, Stadion Aquatic, Istana 

Olahraga (Istora), Stadion Tenis Outdoor, dan 

Gedung Basket. Kelima bangunan tersebut 

dibangun sejak tahun 1958 menjelang Asian 

Games IV Tahun 1962. 

“ S a m p a i  a k h i r  b u l a n 

Juni,10 dari 14 venue yang 

direnovasi telah selesai 

dan diresmikan langsung 

oleh Presiden Republik 

Indonesia.  ”

Rangkaian test event untuk memastikan 

kesiapan masing-masing venue pun 

digelar, antara lain Kejuaraan Renang 

Internasional di Stadion Aquatic GBK pada 

tanggal 5 sampai dengan 15 Desember 

2017, Kejuaraan Hockey Tingkat Nasional – 

Piala Presiden 2017 digelar pada tanggal 9

hingga 19 Desember 2017 di Lapangan 

H o c k e y  G B K ,  L a g a  S e p a k b o l a 

Persahabatan antara Indonesia melawan 

Islandia pada 14 Januari 2018 di Stadion 

Utama GBK, Kejuaraan Bulutangkis 

Indonesia Master 2018 pada tanggal 23 

hingga 28 Januari 2018 di Istora GBK, dan 

Piala Davis 2018 Grup II Zona Asia-Oseania 

yang digelar di Stadion Tenis GBK pada 

tanggal 3 hingga 4 Februari 2018.  
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Gambar 1. Stadion Tenis Outdoor Gambar 2. Kejuaraan Renang Internasional di 
Stadion Aquatic GBK pada tanggal 5 sampai 
dengan 15 Desember 2017



Kesiapan venue GBK juga diuji dalam 

gelaran test event bertajuk Tournament 

Invitation, yang dilaksanakan pada tanggal 

8 hingga 15 Februari 2018. Cabang 

olahraga yang diuji coba yaitu Basket, 

Panahan, Volley, dan Atletik. Uji coba 

cabang olahraga Basket 5 on 5 putra, 

dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 12 

Februari 2018 di Gedung Basket GBK, uji 

c o b a  c a b a n g  o l a h r a g a  P a n a h a n 

dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 15 

Februari 2018 di Lapangan Panahan GBK, 

cabang Olahraga Volley dilaksanakan di 

Tenis Indoor GBK pada tanggal 11 hingga 

15 Februari 2018, dan cabang olahraga 

Atletik dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 

14 Februari 2018 di lintasan Atletik Stadion 

Utama GBK. Setelah Tournament Invitation, 

12

Gambar 3. Tampilan Stadion Aquatic GBK pada malam hari



para atlet Pelatnas yang akan berlaga di 

Asian Games 2018 mulai menggunakan 

venue GBK untuk latihan, antara lain 

Stadion Aquatic, Lapangan Sepakbola 

Terbuka, Lapangan Panahan, Lapangan 

Hockey, Ringroad, dan arena atletik Stadion 

Utama. 

Pesta olahraga terbesar di Asia ini juga 

tidak lepas dari penyampaian pemberitaan 

kepada publik. Manajemen PPKGBK 

mengakomodir peliputan berita yang 

dilakukan oleh media, baik cetak maupun 

elektronik serta kegiatan peliputan yang 

bekerja sama dengan Indonesia Asian 

Games 2018 Organizing Committee 

13

Gambar 4. Tampilan Stadion Aquatic GBK pada malam hari



(INASGOC) dan Indonesian Para Games 

Organizing Committee (INAPGOC). 

Dalam rangka memastikan kesiapan 

venue GBK, akreditasi dan penyiapan 

acara Asian Games 2018, para Duta 

Besar dan perwakilan dari 45 negara 

peserta telah meninjau langsung Istora, 

Stadion Aquatic, dan Stadion Utama 

GBK. Salah satu rangkaian kegiatan yang 

bertajuk World Press Briefing kunjungan 

ke GBK yang digelar pada tanggal 3 April 

2018. Saat itu, sekitar 200 wartawan 

da lam dan luar  neger i  d iber ikan 

penje lasan mengenai  venue  dan 

berkesempatan mel ihat  langsung 

prasarana dan sarana yang ada di 

Komplek GBK terutama di Istora, Stadion 

Aquatic, dan Stadion Utama GBK. 

Terhadap kesiapan Asian Para Games, 

INAPGOC telah mengadakan acara Chief 

de Mission (CDM) Seminar. Seminar ini 

bertujuan untuk menginformasikan hal-

hal yang terkait dengan kesiapan panitia 

dalam menyambut kontingen dari negara 

peserta, akomodasi,  transportasi, 

akreditasi, dan cabang olahraga yang 

akan dipertandingkan pada ajang Asian 

Para Games 2018. Empat puluh tiga 

perwakilan Negara peserta atau National 

Paralympic Committee (NPC) hadir 

termasuk Presiden Asian Paralympic 

Committee (APC), Mr. Majid Rashed. Di 

dalam agenda seminar, para delegasi 

14

Gambar 5. Uji coba cabang Olahraga Volley dilaksanakan di Tenis Indoor GBK 
pada tanggal 11 hingga 15 Februari 2018



berkunjung ke Stadion Utama dan 

Stadion Aquatic GBK untuk memastikan 

venue dan fasilitas yang sesuai dengan 

kebutuhan atlet disabilitas. Selain ke 

komp lek  GBK,  rombongan  DCM 

berkunjung juga ke Wisma Atlet yang 

berada di Kemayoran.

Seiring dengan berjalannya waktu, 

berbagai penyesuaian dan perbaikan 

guna mengakomodir kedua kegiatan 

multievent paling bergengsi di Asia ini 

terus di lakukan oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat. Perbaikan itu tidak hanya 

infrastruktur namun juga mencakup 

landscaping dan pembangunan 2 gedung 

parkir yang berada di sisi selatan dan 

utara Lapangan Parkir Timur. Diharapkan 

upaya keras ini menjadi salah satu upaya 

Indonesia untuk makin mantap dalam 

menjadi Tuan Rumah Asian Games 

maupun Asian Para Games 2018.
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Gambar 6. Kejuaraan Bulutangkis Indonesia Master 2018 
pada tanggal 23 hingga 28 Januari 2018 di Istora GBK



Gambar 7. Gelaran test event bertajuk Tournament Invitation diselenggarakan untuk 
memastikan kesiapan venue GBK pada tanggal 8 hingga 15 Februari 2018.



e-EvGa
Inovasi Digital Evaluasi Kelembagaan 

Agussalim-Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja

Inovasi Update



Pengantar

esuai amanat Pasal 91 Peraturan 

SPresiden Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Kementerian Sekretariat 

Negara, Kementerian Sekretariat Negara 

sebagai salah satu instansi berkewajiban 

untuk melaksanakan penataan organisasi 

pemerintahan melalui evaluasi kelembagaan 

dan analisis kebutuhan organisasi sedikitnya 

3 (tiga) tahun sekali. Dalam pemenuhan 

kewajiban itu, Biro Organisasi, Tata Laksana, 

dan Akuntabilitas Kinerja (Ortala AK), Deputi 

Bidang Administrasi Aparatur pada tahun 

2017 berinovasi dengan melakukan 

penyelenggaraan evaluasi organisasi/ 

kelembagaan secara digital.

Pelaksanaan evaluasi itu dilakukan melalui 

smart office yaitu dengan memanfaatkan 

teknologi informasi yang terintegrasi 

dengan s is tem yang te lah  ada  d i 

Kemensetneg. 

“Terobosan ini mendorong 

Biro Ortala-AK untuk 

menciptakan aplikasi 

Evaluasi Kelembagaan 

Berbasis Elektronik (e-

EvGa). Aplikasi ini 

terintegrasi dengan 

Sistem Informasi Sumber 

Daya Manusia 

(SIMSDM).” 

Pembangunan e-EvGA

Apl i kas i  e -EvGa d igunakan un tuk 

mengukur tingkat efisiensi organisasi 

melalui 3 (tiga) indikator dimensi, yakni 

Dimensi Kompleksitas (struktur, hierarki, 

rentang kendali, diferensiasi kerja); Dimensi 

Formalisasi (pembakuan proses bisnis); 

dan  D imens i  Sent ra l i sas i  ( t ingka t 

keseimbangan pengambilan keputusan/ 

pendelegasian). 

Ap l ikas i  e-EvGa in i  menggunakan 

kuesioner elektronik sesuai ketentuan yang 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 

tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan 

Pemerintah.  Dalam penerapannya, 

beberapa perubahan dilakukan dengan 

menyesuaikan karakteristik organisasi 

Kementerian Sekretariat Negara. 

Kuesioner elektronik e-EvGa terdiri atas 17  

pertanyaan tertutup yang diambil dari tiga 

indikator dimensi. Jawaban dari pertanyaan 

tersebut diformulasikan menjadi empat 

pilihan yaitu sangat tidak setuju, tidak 

setuju, setuju, dan sangat setuju. Kemudian 

pilihan jawaban tersebut dikonversi dengan 

nilai yang berjenjang (cascanding) dengan 

bobot konversi, seperti terlihat pada Tabel 1.

Aplikasi ini juga menyediakan 4 pertanyaan 

terbuka untuk responden berupa pengisian 

pertanyaan esai yang merupakan komentar 

atas kondisi Kementerian Sekretariat 

Negara. Keempat pertanyaan ini wajib 

dijawab setiap responden untuk menggali 
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dan mendapatkan masukan, rekomendasi 

maupun kr i t ik  berdasarkan t ingkat 

kepuasan, pemahaman, persepsi dan 

pengetahuan responden. Untuk keempat 

pertanyaan ini, tidak diberikan sistem 

penilaian, pembobotan, dan konversi 

penilaian. 

Pada tahun 2017, apl ikasi  e-EvGa 

diterapkan melalui survei kepada aparatur 

Kementerian Sekretariat Negara dengan 

responden mencapai  1.968 orang. 

Pengisian survei dilakukan dengan cara log 

in ke akun SIMSDM masing-masing 

aparatur. Setelah  melakukan log in, 

kuesioner elektronik e-EvGa ini secara 

otomatis nampak di layar komputer.

Setelah selesai mengisi survei e-EvGa 

maka fitur yang tampil berupa Tabulasi, 

Grafik dan Penjelasan. Fitur tersebut akan 

memberikan kemudahan dan efisiensi 

pengumpulan data, analisis, monitoring, 

dan evaluasi dengan penyajian informasi 

terkait efisiensi struktur organisasi. 

Perhitungan hasil pelaksanaan pengisian e-

EvGa menggambarkan:

a) Perhitungan total nilai EvGa pada 

Kementerian Sekretariat Negara;

b) Perhitungan total nilai-nilai EvGa per 

Satuan Organisasi;

c) Perhitungan total nilai-nilai EvGa per 

dimensi EvGa Kementerian Sekretariat 

Negara; dan

d) Perhitungan total nilai-nilai EvGa per 

dimensi EvGa pada Satuan Organisasi.

Total  n i la i  yang didapat  dar i  hasi l 

penghitungan e-EvGa kemudian akan 

terkalkulasi  secara otomat is untuk 

selanjutnya dikelompokkan ke dalam 3 

kategorisasi nilai dengan interpretasi 

sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Bobot Konversi Pilihan Jawaban Kuesioner Elektronik e-EvGa



Berdasarkan hasil pelaksanaan e-EvGa 

p a d a  t a h u n  2 0 1 7 ,  K e m e n s e t n e g 

mendapatkan capaian total nilai sebesar 

79.07. Hal ini  menunjukkan bahwa 

Kementerian Sekretariat Negara berada 

pada kategori III yaitu sebagai organisasi 

yang sudah efisien tetapi secara struktural 

membutuhkan penyempurnaan updating 

dengan lingkungan eksternal. Gambaran 

dan penjelasan lebih lengkap dapat dilihat di 

Grafik 1, Grafik 2, dan Grafik 3.

Hasil e-EvGa yang dilakukan pada tahun 

2017 menjadi acuan untuk pengelolaan 

kelembagaan Kementerian Sekretariat 

Negara pada tahun-tahun mendatang. Hasil 

itu juga dijadikan sebagai basis dalam 

penilaian kelembagaan Kementerian 

Sekretariat Negara di tahun 2020 kedepan. 

Saat ini hingga ke depan nanti, Biro Ortala 

AK, terus menyempurnakan keberfungsian 

e-EvGA guna dapat difungsikan sebagai 

alat bantu yang akurat bagi para pejabat 

perancang organisasi dan pengambil 

keputusan, guna terus menyempurnakan 

desain dan struktur organisasi Kementerian 

Sekretariat Negara yang paling ideal, 

sesuai tuntutan dan perkembangan zaman. 

Tabel 2. Kategorisasi Nilai Perhitungan Hasil e-EvGa
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Grafik 1. Total Nilai EvGa Kemensetneg Secara Keseluruhan

Grafik 3 PerbandinganTotal Nilai EvGa 

Grafik 2 Total Nilai EvGa Kemensetneg per Dimensi Organisasi 



SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN (SIPA)
Langkah Kreatif Biro Keuangan
dalam Pengelolaan Anggaran

Jamaluddin Malik, Biro Keuangan

Inovasi Update



Pengantar

i r o  Keuangan  Kemen te r i an 

BSekretariat Negara mempunyai 

t u g a s  m e n y e l e n g g a r a k a n 

dukungan  pe layanan  admin is t ras i 

keuangan di lingkungan Kementerian 

Sekretariat Negara dan lembaga lain yang 

anggarannya  secara  admin is t ra t i f 

d ikoord inas ikan o leh  Kementer ian 

Sekretariat Negara. Hal tersebut diatur 

dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat 

Negara, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Sekretaris Negara 

Nomor 8 Tahun 2016.

Dukungan pelayaan administrasi keuangan 

tersebut antara lain melaksanakan 

penyelesaian dokumen permintaan 

pembayaran pada Satuan Kerja Sekretariat 

Negara yang dilaksanakan oleh Bagian 

Pelaksanaan Anggaran I dan melaksanakan 

penyelesaian dokumen permintaan 

pembayaran anggaran belanja lain-lain dan 

l e m b a g a  l a i n  y a n g  a n g g a r a n n y a 

dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja 

Sekretariat Negara serta penanganan 

d i s p e n s a s i  t e r k a i t  p e l a k s a n a a n 

pembayaran pada Satuan Kerja Sekretariat 

Negara, yang dilaksanakan oleh Bagian 

Pelaksanaan Anggaran II.

Fungsi pengawasan dalam pelaksanaan 

anggaran, pada umumnya bertujuan untuk 

menegakkan disiplin anggaran, yaitu 

ketaatan terhadap pedoman dan kriteria 

yang telah ditetapkan. Secara dini, 

pengawasan anggaran dilakukan dengan 

melakukan pengujian terhadap dokumen 

permintaan pembayaran sebelum dilakukan 

pembayaran. Pengujian tersebut dalam 

terminologi keuangan disebut verifikasi.

Pembangunan SIPA

Untuk mempermudah verifikasi tagihan 

beserta prosesnya, sekaligus sebagai 

bagian dari dukungan dalam reformasi 

b i rokras i  ser ta  untuk menciptakan 

pelayanan penyelesaian tagihan dengan 

menyajikan laporan pelaksanaan anggaran 

yang efektif, efisien, akurat, dan transparan, 

sejak tahun 2017 Biro Keuangan telah 

membangun sebuah aplikasi terintegrasi 

berbasis web yaitu Aplikasi Sistem Informasi 

Pelaksanaan Anggaran (SIPA). SIPA telah 

d i r a s a k a n  m a n f a a t n y a  o l e h 

pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian 

Sekretariat Negara, namun demikian 

modul-modul yang tersedia pada aplikasi 

SIPA saat ini baru diperuntukkan untuk 

pejabat/pegawai pada satuan kerja (Satker) 

Sekretariat Negara, sebagai uji coba. Ke 

depan, pada prosesnya, aplikasi SIPA akan 

mencakup seluruh Satker di Kementerian 

Sekretariat Negara.

Pelaksanaan verifikasi tagihan serta 

permintaan pembayaran tagihan selama ini 

telah dilaksanakan pejabat/pegawai dengan 

datang langsung membawa berkas 

dokumen tagihan serta membawa flashdisk 

berisi file Arsip Data Komputer (ADK) ke Biro 

Keuangan. Melalui aplikasi SIPA ini, 

pegawai/pejabat bisa memberikan ADK dan 

berkas pengajuan tagihan dan permintaan 

pembayaran dari tempat masing-masing, 

tanpa harus datang langsung ke Biro 

23



24

Umum. Cukup dengan scan data, upload di 

komputer yang berjaringan internet, dan 

dikirim ke Biro Keuangan.

Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran 

(SIPA) terdiri atas 2 aplikasi:

1. Aplikasi desktop, digunakan untuk 

melakukan import data DIPA ke dalam 

database (Catatan: untuk kegiatan ini 

aplikasi desktop/konverter DIPA RKAKL 

tidak disertakan).

2. Apl ikasi  verifikasi berbasis web, 

digunakan untuk proses verifikasi. 

Adapun fitur-fitur yang disediakan untuk 

pejabat/pegawai yang mengelola 

keuangan, berupa:

1. Dashboard;

2. Refensi;

3. DIPA;

4. Laporan; dan

5. Pengaturan.

Cara Pengoperasian

Untuk  menggunakan  S IPA,  dapa t 

digunakan web browser  yang bisa 

dioperasikan di PC atau smartphone. 

Penggunaan diawali dengan memasukkan 

alamat web SIPA pada bagian address bar 

dari browser yang digunakan. Selanjutnya, 

a k a n  t a m p i l  h a l a m a n  L o g  i n . 

Pejabat/pegawai pada aplikasi SIPA ini 

diberlakukan sama seperti pegawai dalam 

hal sebagai User, dengan log in memakai 

SSO (Single Sign On). Pengguna yang telah 

masuk melalui SSO ini sebelumnya telah 

diberikan akun dan password untuk log in ke 

SIPA. Agar Sistem Informasi Pelaksanaan 

Anggaran (SIPA) dapat dioperasikan 

dengan baik, semua pejabat/pegawai yang 

ditunjuk sebagai pengelola keuangan wajib 

menggunakan Aplikasi ini. Kewajiban 

penggunaan Aplikasi ini telah dijelaskan 

melalui sebuah surat edaran Nomor 01 

tahun 2018 dari Sekretaris Kementerian 

Sekratar iat  Negara sebagai  Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA) tentang 

Gambar 1. Halaman Log in SIPA



25

penggunaan aplikasi sistem informasi 

pelaksanaan anggaran di lingkungan 

satuan kerja Sekretariat Negara. Pada 

halaman dashboard akan ditampilkan data 

terkait pengajuan berkas yang sudah di 

input. Pada tabel yang ditampilkan, 

menjelaskan tracking dari berkas yang 

sudah dikirim dari masing-masing user. 

Diharapkan dengan adanya aplikasi SIPA 

akan memberikan manfaat:

1. Bagi pejabat/pegawai, antara lain:

a.  Dapat mengakses, memproses, dan 

memonitor permintaan tagihannya 

kapanpun dan dimanapun perincian 

tagihannya melalui jaringan internet;

b. T i d a k  p e r l u  m e n u g a s k a n 

pejabat/pegawai untuk setiap harinya 

bolak-balik mengurus permintaan 

tagihannya ke Biro Keuangan;

2. Bagi Biro Keuangan, antara lain:

a. Terjadi penghematan waktu dan 

t e n a g a  u n t u k  m e m p r o s e s 

permintaan tagihan dari Satker;

b. Dapat memberdayakan pegawai 

yang melayani proses permintaan 

tagihan lebih efektif dan efisien;

c. Memberikan pelayanan yang optimal 

kepada Satker dalam hal proses 

permintaan tagihan serta pemberian 

rincian prosesnya yang akurat dan 

transparan.

Bagi Satker Sekretariat Negara terjadi 

penghematan waktu, tenaga serta cepat 

dalam mengajukan tagihannya.

Hingga saat ini, Biro Keuangan terus 

berupaya menyempurnakan SIPA agar 

dapat tampil sebagai sistem pengelola 

Gambar 2. Tampilan Dashboard dengan Fitur Profil dan Log out
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anggaran yang makin handal. Untuk itu, fitur-fitur pada aplikasi SIPA akan terus 

dikembangkan sesuai kebutuhan guna dapat meningkatkan kualitas layanan bagi para 

pejabat/pegawai pengelola keuangan, demikian pula kapasitas penyimpanan (memory 

storage) juga terus ditingkatkan serta keamanan jaringan komunikasi internetnya juga terus 

dimantapkan. Dengan cara itu, diharapkan Biro Keuangan dapat betul-betul memberikan 

pelayanan keuangan sesuai tugas dan fungsinya secara makin optimal. 

Gambar 3. Tampilan Data DIPA

Gambar 4. Tampilan Data Realisasi Anggaran



PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH 
Inisiatif Konstruktif, Istana Kepresidenan
Jakarta

Inovasi Update

Gratia Mastauly Situmorang, Biro Administrasi, Deputi Bidang
Administrasi dan Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden



Pengantar

S
e i r i ng  dengan  pe laksanaan 

Gerakan Nasional Non-Tunai di 

Instansi Pemerintahan, guna 

mendukung peningkatan transparansi dan 

akuntabil itas pengelolaan keuangan 

negara, Kementerian Sekretariat Negara

(Kemensetneg) menggunakan kartu kredit 

sebagai instrumen pembayaran belanja di 

sejumlah kegiatan dinas. 

Penggunaan kartu kredit di Kementerian 

Sekretariat Negara, dipelopori Biro 

Administrasi, Deputi Bidang Administrasi 

dan Pengelolaan Istana, Sekretariat 

Presiden. Penggunaan kartu itu juga 

merupakan implementasi reformasi 

birokrasi Kemensetneg sebagaimana telah 

dituangkan pada Rencana Strategis 

Kementerian Sekretariat Negara tahun 

2015-2019.

Langkah konstruktif Biro Administrasi, 

D e p u t i  B i d a n g  A d m i n i s t r a s i  d a n 

Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden

itu diapresiasi Kementerian Keuangan, 

yang diungkapkan Direktur Pelaksanaan 

Anggaran, Di t jen Perbendaharaan, 
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Gambar 1. Apresiasi Kementerian Keuangan kepada Biro Administrasi, Sekretariat Presiden 
pada tanggal 15 Maret 2018 

(Sumber Foto: harian Tribunnews.com).



Kementerian Keuangan, Didyk Choiroel, 

pada acara Seminar Nasional “Pola 

Pengawasan untuk Mencegah Fraud pada 

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah 

dalam Pembiayaan Belanja Operasional 

dan Perjalanan Dinas” di Jakarta, 15 Maret 

2018. 

Implementasi Penggunaan Kartu 
Kredit Pemerintah

Praktik penggunaan kartu kredit pada 

dasarnya sudah dilakukan dalam transaksi 

pengadaan barang dan jasa atas beban 

APBN. Hal itu menginspirasi Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan, Kementerian 

Keuangan, untuk menetapkan kebijakan 

penggunaan kartu kredit dalam transaksi 

APBN. 

Tata cara dan implementasi penggunaan 

kartu kredit dalam pembayaran transaksi 

APBN diatur dalam Peraturan Direktur 

Jende ra l  Pe rbendaha raan  Nomor 

17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran 

dengan Kartu Kredit dalam Rangka 

Penggunaan Uang Persediaan dan Surat 

K e p u t u s a n  D i r e k t u r  J e n d e r a l 

Perbendaharaan, Kementerian Keuangan 

Nomor 494/PB/2017 tentang Pelaksanaan 

Uji Coba Pembayaran dengan Kartu Kredit 

da lam Rangka  Penggunaan  Uang 

Persediaan.

Apresiasi Kementerian Keuangan kepada 

Biro Administrasi, Sekretariat Presiden atas 

penggunaan kartu kredit untuk pembayaran 

belanja kelembagaan yang disampaikan 

oleh Menteri Keuangan didampingi Direktur 

Pelaksanaan Anggaran Kementerian 

Keuangan, Jakarta, 15 Maret 2018 (Sumber 

Foto: harian Tribunnews.com).

Merujuk pada peraturan itu, Istana 

Kepresidenan Jakarta, Kementerian 

Sekretariat Negara ditetapkan menjadi satu 

dari enam satuan kerja (Satker) terpilih 

yang dapat menerapkan kartu kredit 

pemerintah dalam rangka penggunaan 

uang persediaan. Tiga satker lainnya 

berasal dari Kementerian Keuangan 

(Sekretariat Jenderal, Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan 

Badan Kebijakan Fiskal), satu satker dari 

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK), dan satu satker dari 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Tentu saja, penggunaan kartu kredit 

pemerintah, tidak hanya berhenti pada 

ketiga Satker itu. Melalui penerbitan Surat 

Keputusan Dir jen Perbendaharaan, 

Kementerian Keuangan Nomor Kep-

111/PB/2018 tentang Perubahan Kedua 

atas Keputusan Dirjen Perbendaharaan 

Nomor Kep-494/PB/2017, berbagai 

kementerian/lembaga seperti Sekretariat 

Kabinet dan Kementerian BUMN mulai 

melakukan benchmark ke Satker Istana 

Kepresidenan Jakarta. 

Ke depan nanti, sistem belanja setiap 

Satker di kementerian/lembaga akan 

d igant i  menggunakan kar tu  k red i t 

pemerintah yang merupakan kerja sama 

a n t a r a  D i t j e n  P e r b e n d a h a r a a n , 

Kementerian Keuangan dengan Himpunan 
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Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri 

atas Bank Mandiri, BNI, BTN dan BRI.

Uji Coba Penggunaan Kartu Kredit 
Pemerintah di Istana Kepresidenan

Uji coba pelaksanaan penggunaan kartu 

kredit oleh Biro Administrasi, Deputi Bidang 

Administrasi dan Pengelolaan Istana, 

Sekretariat Presiden dilakukan antara bulan 

Oktober 2017 sampai dengan Maret 2018. 

Uji coba itu terbilang sukses, karena Biro 

Administrasi, Deputi Bidang Administrasi dan 

Pengelolaan Istana, Sekretariat Presiden 

mampu membukukan transaksi kartu kredit 

terbesar dibandingkan Satker lainnya yang 

juga melaksanakan uji coba kartu kredit. 

Dalam laporan Direktorat Pelaksanaan 

Anggaran, Di t jen Perbendaharaan, 

Kemenkeu, 3 Satker yang membukukan 

transaksi kartu kredit terbesar adalah:

1. Istana Kepresidenan Jakarta:Rp 25,9 

milyar

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) : 

Rp 7,9 milyar

3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK)  : Rp 256,34 juta

Keberhasilan uji coba itu, menjadikan Biro 

Administrasi, Deputi Bidang Administrasi 

dan Pengelolaan Istana, Sekretariat 

Presiden memperluas kerja sama dengan 

Bank BNI dalam hal penyediaan kartu kredit 

pemerintah berbentuk BNI Corporate Card. 
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Tabel 2. Hak dan Kewajiban Pemegang Kartu Kredit Pemerintah 
di Istana Kepresidenan Jakarta



Dengan BNI Corporate Card maka, antara 

lain, dapat diperoleh fasilitas berupa limit 

kredit sebesar Rp 15 milyar (atau sesuai 

kebutuhan), bebas biaya administrasi 

(termasuk iuran tahunan), dan bebas 

bunga serta denda bila terlambat bayar. 

Dalam hal pengelolaan kartu kredit 

pemerintah, pemegang kartu kredit di 

Istana Kepresidenan Jakarta dibagi dalam 

empat kategori yaitu: (1) Petugas Tim 

Advanced bidang keuangan selaku 

penanggung jawab pembayaran; (2) 

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu; (3) Staf Pejabat 

Pembuat  Komi tmen dan Pe jaba t 

Pengadaan; dan (4) Pejabat/staf lainnya 

yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna 

Anggaran. Ke depan nanti, Sekretariat 

Presiden berkomitmen untuk terus 

m e l a n j u t k a n  d a n  m e m p e r l u a s 

penggunaan  ka r tu  k red i t  sesua i 

ketentuan; serta berusaha mencetuskan 

langkah-langkah yang makin inovatif guna 

mak in  memperkokoh  ta ta  ke lo la 

pemerintahan yang lebih baik. 

Ke depan nanti, Sekretariat Presiden 

berkomitmen untuk terus melanjutkan dan 

memperluas penggunaan kartu kredit 

sesuai ketentuan; serta berusaha 

mencetuskan langkah-langkah yang 

makin inovatif guna makin memperkokoh 

tata kelola pemerintahan yang lebih baik. 
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Gambar 1. Mekanisme Pembukuan dan Pertanggungjawaban Satker 
Istana Kepresidenan Jakarta



MODUL LHKPN/LHKASN
Langkah Inovatif Penyampaian
LHKPN/LHKASN

Abduh Hidayatullah, Biro Sumber Daya Manusia

Inovasi Update



Pengantar

ewajiban menyampaikan Laporan 

KHarta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LHKPN) dan Laporan 

Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 

(LHKASN) di Kementerian Sekretariat 

Negara adalah wujud dari pelaksanaan 

Keputusan Menteri Sekretaris Negara 

Nomor 128 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Waj ib  Lapor  Harta  Kekayaan bagi 

Penyelenggara Negara di Kementerian 

Sekretariat Negara. Sesuai peraturan itu, 

para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, 

Pejabat  Pimpinan Tinggi  Pratama, 

B e n d a h a r a  d a n  A u d i t o r  w a j i b 

menyampaikan LHKPN kepada KPK, 

sedangkan para Administrator  dan 

Pengawas diwajibkan menyampaikan 

LHKASN kepada Inspektorat Kemensetneg.

Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Deputi 

Bidang Administrasi Aparatur, Kemensetneg 

sebagai unit kerja yang mengkoordinir 

penyampaikan laporan itu, berkomitmen 

u n t u k  t e r u s  b e r i n o v a s i  d a l a m 

mengupayakan penyampaikan LKHPN 

maupun LHKASN secara tepat waktu dan 

tepat prosedur bagi segenap pejabat di 

Kementerian Sekretariat Negara. 

Langkah  inovat i f  yang  d ice tuskan 

diantaranya ditujukan untuk mengatasi 

kurang optimalnya pengelolaan dan 

pemantauan pelaporan LHKPN/LHKASN. 

Sebagai contoh, belum tersedianya sistem 

aplikasi pemantauan yang membantu 

pengumpulan data untuk dilaporkan kepada 

pimpinan unit organisasi. Selain itu, 

diperlukan pula, langkah inovatif untuk 

mengingatkan para wajib lapor agar dapat 

menyampaikan LHKPN/LHKASN-nya 

secara tepat waktu.

“Menyadari kendala-kendala 
yang sering dijumpai tersebut 

dan guna mencapai 100% 
target pelaporan 

LHKPN/LHKASN, Biro Sumber 
Daya Manusia terpacu untuk 
mencari alternatif solusi dan 

melakukan inovasi untuk 
meningkatkan awareness para 
wajib lapor terhadap kewajiban 

penyampaian 
LHKPN/LHKASN.”

Pembangunan Modul LHKPN/LHKASN

Guna mengoptimalkan pengelolaan dan 

pemantauan LHKPN/LHKASN, sekaligus 

memfasilitasi para wajib lapor agar dapat 

menyampaikan laporannya secara tepat 

waktu, sejak awal tahun 2017, Biro SDM 

antara lain, telah melakukan beberapa 

langkah berikut:

1. Berkoordinasi dengan KPK dalam 

melaksanakan Bimbingan Teknis 

pengisian LHKPN bagi para wajib lapor 

LHKPN;

2. Berkoordinasi dengan Inspektorat dalam 

m e n e n t u k a n  s t r a t e g i  u n t u k 

meningkatkan kepatuhan pelaporan 

LHKPN/LHKASN;

3. M e m a s a n g  b a n n e r  t e n t a n g 
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LHKPN/LHKASN di setiap gedung di 

Kemensetneg.

Selain ketiga langkah di atas, Biro SDM juga 

berinisiatif untuk menggagas langkah 

t e r o b o s a n  b e r u p a  p e m b a n g u n a n 

pembuatan sebuah modul aplikasi baru 

LHKPN/LHKASN yang diintegrasikan 

dengan SIMSDM. 

T u j u a n  p e m b a n g u n a n  M o d u l 

L H K P N / L H K A S N  a d a l a h  u n t u k 

meningkatkan sistem pemantauan dalam 

p e n y a m p a i a n  L H K P N / L H K A S N  d i 

l ingkungan Kementerian Sekretariat 

Negara.  Modul  in i  d i tu jukan untuk 

mempermudah dan mempercepat proses 

penghimpunan dan penyajian data terkait 

penyampaian LHKPN/LHKASN dari para 

wajib lapor, serta memungkinkan para wajib 

lapor dan pemangku kepentingan lainnya 

dalam memperoleh data yang diperlukan  

kapan pun dan dimana pun mereka berada.

Beberapa keunggulan modul ini adalah : 

a. Mampu memberikan peringatan bagi 

p a r a  w a j i b  l a p o r  y a n g  b e l u m 

menyelesaikan kewajibannya. Setiap 

kali para wajib lapor log in ke SIMSDM, 

peringatan penyelesaian kewajiban 

LHKPN/LHKASN muncul  secara 

otomatis, sehubungan modul itu telah 

terintegrasi dengan SIMSDM.

b. Menyediakan fasilitas dokumentasi 

t a n d a  t e r i m a  p e n y e r a h a n 

LHKPN/LHKASN. Fasilitas ini, antara 

lain, dapat dimanfaatkan bagi para wajib 
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Gambar 1. Notifikasi peringatan muncul saat log in di SIMSDM bagi pejabat/pegawai
yang belum melaporkan LHKPN/LHKASN (Sumber foto: Biro SDM).



l a p o r  y a n g  h e n d a k  m e n g i k u t i 

pendaftaran seleksi terbuka jabatan 

yang lebih tinggi, yang biasanya 

mempersyaratkan dokumen penyerahan 

LHKPN/LHKASN.

c. Mempermudah  pa ra  penge lo la 

LHKPN/LHKASN di Biro SDM dan 

Inspektorat  Kemensetneg dalam 

menghimpun data secara otomatis. Jika 

dahulu data para wajib lapor harus 

dihimpun satu persatu dari SK jabatan, 

s a a t  i n i  d a t a  w a j i b  l a p o r 

LHKPN/LHKASN dapat secara otomatis 

terintegrasi dengan data pelantikan di 

SIMSDM. 

Pada lingkup yang lebih luas, modul 

LHKPN/LHKASN,  juga  mendukung 

peningkatan kualitas penyiapan laporan 

kepada pimpinan unit organisasi. Modul 

LHKPN/LHKASN, antara lain, dapat merinci 
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Gambar 2. Tampilan Menu Riwayat LHKPN/LHKASN (Sumber foto: Biro SDM).

Gambar 3. Tampilan Grafis LHKPN/LHKASN (Sumber foto: Biro SDM).
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Gambar 4. Tampilan Report Pelaporan LHKPN/LHKASN (Sumber foto: Biro SDM).

Gambar 5. Tampilan Menu Unggahan Tanda Terima LHKPN/LHKASN (Sumber foto: Biro SDM).

tingkat kepatuhan unit kerja dalam penyelesaian laporan LHKPN/LHKASN di kalangan 

wajib lapor pada unit kerjanya masing-masing.

Hingga naskah ini dirilis, Modul LHKPN/LHKAS telah diterapkan dan telah dimanfaatkan 

oleh para wajib lapor di Kementerian Sekretariat Negara. Seiring dengan itu, kinerja 

modul ini, juga terus dipantau dan disempurnakan. Ke depan nanti, inovasi Modul 

LHKPN/LHKASN diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan negara yang bebas 

dari KKN sebagai bagian dari kontribusi Kementerian Sekretariat Negara dalam 

perwujudan tata pemerintahan yang makin bersih, makin produktif dan makin berwibawa.



SISTEM                                        , Upaya Peningkatan
Kecepatan dan Kualitas Administrasi
Persuratan Setwantimpres

M. Arfan Sahib Sali Kando, Biro Data dan Informasi, Setwantimpres

Inovasi Sistem

CLOUD MAIL MERGE



Pengantar 

ecepatan dan kualitas administrasi 

Kpersuratan adalah salah satu tolok 

ukur  k ine r ja  B i ro  Da ta  dan 

I n f o r m a s i ,  S e k r e t a r i a t  D e w a n 

Pertimbangan Presiden (Setwantimpres), 

dalam memberikan dukungan teknis dan 

administrasi kepada Anggota Wantimpres. 

B a h k a n ,  k e c e p a t a n  d a n  k u a l i t a s 

administrasi persuratan itu, kadangkala 

berperan sebagai determinan utama dalam 

kelancaran pelaksanaan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Anggota Wantimpres. 

Tantangan dalam administrasi persuratan 

yang dilakukan oleh Biro Data dan 

Informasi, Setwantimpres, terbilang cukup 

berat. Biro ini harus melayani sembilan 

Anggota Wantimpres dengan variasi 

kegiatan yang beragam mulai  dar i 

pertemuan terbatas, diskusi terbatas, 

audiensi, kunjungan kerja dalam negeri, 

hingga kunjungan kerja luar negeri. 

Tentu saja untuk setiap kegiatan itu 

d ibutuhkan dukungan admin is t ras i 

persuratan yang berbeda satu sama lain. 

Biasanya Biro Data dan Informasi 

mengidentifikasi setiap kegiatan Anggota 

Wantimpres itu dengan keberadaan enam 

dokumen persuratan yang berbeda yang 

antara lain meliputi: surat, memorandum, 

dan ledger. Adapun secara keseluruhan, 

terdapat 42 jenis dokumen persuratan yang 

diperlukan, untuk mengadministrasikan 

seluruh kegiatan Anggota Wantimpres. 

Di sisi lain, kuantitas sumber daya manusia 

Biro Data dan Informasi juga terbatas. Biro 

ini membawahi tiga bagian dan sembilan 

subbagian yang masing-masing bertugas 

melayani satu orang Anggota Wantimpres. 

Permasalahannya, tidak semua subbagian 

memiliki unsur organisasi yang lengkap, 

yaitu kepala subbagian dan dua orang 

analis. Beberapa subbagian bahkan hanya 

terdiri atas kepala subbagian saja, tanpa 

analis/staf. 

Kondisi tersebut membuat beban tata 

usaha persuratan setiap subbagian sangat 

tinggi. Hal ini berdampak pada tingkat 

kecepatan dan kualitas persuratan yang 

d ihasi lkan.  Kesalahan redaksional 

persuratan cukup sering terjadi yang 

memerlukan proses koreksi, baik di level 

Kepala Biro hingga Sekretaris Wantimpres.

Cloud Mail Merge

Berdasarkan tantangan dan kondisi itu, Biro 

Data dan Informasi berinisiatif untuk 

menggagas langkah terobosan melalui 

penerapan sistem "Cloud Mail Merge" 

dalam administrasi persuratan. 

“Sistem ini terbilang 

sederhana, tanpa biaya, 

tapi dapat meningkatkan 

kecepatan dan kualitas 

persuratan Biro Data dan 

Informasi.”
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Dalam penerapan sistem ini, Biro Data 

dan Informasi memanfaatkan sistem file 

sharing berbasis cloud (Sbox) dan fitur 

mail  merge  Microsoft  Word yang 

sebelumnya jarang digunakan. Dengan 

sistem ini, untuk setiap subbagian 

dibuatkan satu file dalam format Microsoft 

Excel yang disimpan di Sbox (cloud). 

Dokumen (File) untuk setiap subbagian ini 

dibuat berbeda sesuai dengan klasifikasi 

arsipnya masing-masing. Dokumen 

dokumen itu hanya bisa dibuka dan 

diubah oleh subbagian dimaksud, dan 

memuat field data terkait  konten 

surat/dokumen dinas, seperti nama atau 

alamat penerima. Rata-rata jumlah field 

sekitar 10 per surat/memorandum/ ledger. 

Pada saat terdapat disposisi mengenai 

permintaan dukungan administrasi suatu 

kegiatan dari Anggota Wantimpres, setiap 

sub bagian hanya perlu mengisi field 

dalam file Excel tersebut. File yang 

disimpan di Sbox (cloud) itu dapat diakses 

oleh staf Tata Usaha Biro Data dan 

Informasi untuk kemudian di impor ke 

template dokumen di Microsoft Word 

melalui proses mail merge (secara lokal). 

Selanjutnya,  staf  tersebut  dapat 

mencetak dokumen dimaksud untuk 

disampaikan kembali kepada Kepala 

S u b b a g i a n ,  d a n  s e k a l i g u s 

mengunggahnya (upload) kembali di 

Sbox sebagai arsip subbagian. Dengan 

demikian, cukup dibutuhkan dua orang 

staf Tata Usaha Biro Data dan Informasi 

dalam melayani sembilan subbagian 

secara langsung, cepat (via cloud), dan 

mudah (hanya export dan print). 

Di kurun waktu dua bulan terakhir (April-

Mei 2018), penerapan sistem "Cloud Mail 

Gambar 1. Staf Tata Usaha Biro Data dan Informasi sedang menggunakan Cloud Mail Merge.
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Merge" sudah mulai memberikan manfaat 

positif. Setidaknya teridentifikasi tiga 

manfaat positif dari sistem ini, yakni: 

1. Kecepatan Persuratan. Sistem ini 

membuat proses persuratan lebih cepat 

d i l a k s a n a k a n  s e h i n g g a  d a p a t 

mengakomodir jumlah kegiatan Anggota 

Wantimpres yang terbilang cukup 

banyak dan seringkali mendadak. 

2. Standardisasi Persuratan. Sistem "Cloud 

Mail Merge" juga membuat persuratan di 

Biro Data dan Informasi menjadi 

terstandarisasi dengan baik dari sisi 

f o r m a t  m a u p u n  r e d a k s i o n a l . 

Standardisasi  i tu  mempermudah 

pelaksanaan arahan, khususnya arahan 

redaksional dari Sekretaris Wantimpres. 

Hal ini memudahkan dan mempercepat 

proses koreksi mulai dari tingkat Kepala 

Bagian, Kepala Biro, hingga Sekretaris 

Wantimpres sendiri, selaku pucuk 

pimpinan. 

3. Efektivitas SDM. Sebelum penerapan 

sistem "Cloud Mail Merge" setiap Kepala 

Subbagian dan para Analis seringkali 

terlalu disibukkan oleh beban tata usaha 

persuratan. Mereka kehilangan waktu 

untuk memberikan pelayanan dari aspek 

yang  l eb ih  subs tans ia l  sepe r t i 

pengolahan data statistik, analisis 

informasi dan visualisasi data. Dengan 

penerapan sistem ini, mereka memiliki 

waktu lebih banyak, tidak hanya untuk 

memberikan pelayanan yang lebih 

substansial tetapi juga untuk melakukan 

pengembangan diri, karena administrasi 

persuratan lebih banyak dilakukan 

secara terpusat, oleh staf Tata Usaha 

Biro Data dan Informasi. 

Walau telah berfungsi dengan baik dan 

memberikan sejumlah nilai positif dalam 

mendukung kinerja, namun disadari pula 

bahwa sistem ini masih jauh dari sempurna. 

Oleh karenanya, Biro Data dan Informasi 

Setwantimpres terus berupaya keras dalam 

penyempurnaannya, guna memastikan 

sistem itu dapat  berperan lebih efektif dalam 

menopang administrasi persuratan. Biro 

Data dan Informasi berkomitmen bahwa 

Sistem Cloud Mail Merge bukanlah yang 

terakhir, namun justru titik awal dalam upaya 

peningkatan kecepatan dan kualitas 

administrasi persuratan yang lebih inovatif di 

lingkungan Setwantimpres. 

Gambar 2. Diagram Cloud Mail Merge, file excel di-eksport dibagi menjadi 42 jenis dokumen  



                           DUKUNGAN LAYANAN (DDL)
Inovasi Penerapan 
             Kantor Staf Presiden

Yan Adikusuma, Sekretariat-Kantor Staf Kepresidenan

Inovasi Sistem

DASHBOARD
Enterprise Resource

Plan 



Pengantar 

ashboard Dukungan Layanan atau 

DDDL adalah langkah inovatif 

Sekretariat Kantor Staf Presiden 

(KSP) dalam melaksanakan amanat 

Peraturan Menteri Sekretaris Negara 

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Grand Design Pengembangan 

S i s t e m  I n f o r m a s i  d i  L i n g k u n g a n 

Kementerian Sekretariat Negara Tahun 

2016-2020.

Secara umum DDL adalah bagian dari 

perluasan penerapan ketatalaksanaan 

yang berbasis teknologi informasi di 

lingkungan Sekretariat KSP. Pembangunan 

DDL digagas langsung oleh Kepala 

Sekretariat Kantor Staf Presiden dan 

didukung seluruh pejabat dan pegawai 

KSP. 

“Melalui dashboard ini, 
diharapkan dapat terwujud 

peningkatan kemudahan 
akses data dan informasi 

dalam memberikan 
dukungan teknis, 
administrasi, dan 

pengambilan keputusan 
untuk mendukung efisiensi 

ketatalaksanaan 
Sekretariat KSP yang 

merupakan sasaran utama 
Grand Design E-
Government ini.”

Transformasi Digital  Layanan 

Perkantoran

Inti dari DDL adalah upaya pengalihan 

beragam bentuk layanan Sekretariat KSP 

dari format manual ke format digital. 

Transformasi layanan dari proses manual 

menjadi digital itu termasuk didalamnya 

adalah otomasi  beberapa akt ifi tas 

perkantoran.  DDL d i tu jukan untuk 

member i kan  l ayanan  yang  mak in 

profesional, makin efisien, transparan dan 

akuntabel bagi seluruh pejabat dan pegawai 

KSP.

DDL yang menggunakan Enterprise System 

secara umum terbagi dalam dua kelompok 

besar, Enterprise Resource Plan (ERP) dan 

Enterprise Application Integration (EAI). 

ERP merupakan aplikasi perangkat lunak 

yang mengintegrasikan seluruh fungsi dan 

proses bisnis serta menyajikan tampilan 

yang komprehensif dari organisasi secara 

keseluruhan. Adapun EAI dirancang untuk 

menyelesaikan kendala interoperabilitas 

pertukaran data antar aplikasi yang berbeda 

teknologi dan antarmuka dalam suatu 

organisasi. 

Perbedaan utama ERP dan EAI terletak dari 

konsep integrasi data. ERP menyimpan 

data dari berbagai departemen ke dalam 

sebuah basis data, sementara EAI 

memfasilitasi pertukaran data antar basis 

data yang berada di lokasi yang terdistribusi 

dan digunakan oleh aplikasi yang berbeda.
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Sebagai sebuah Enterprise System, 

Dashboard Dukungan Layanan (DDL) 

Sekretariat KSP ini mengusung konsep 

ERP dimana seluruh proses bisnis layanan 

kesekretariatan dilakukan melalui aplikasi 

tunggal dan seluruh data transaksi 

tersimpan ke dalam basis data yang 

terpusat, seperti terlihat pada Gambar 1.

Dashboard Dukungan Layanan atau DDL 

ini dirancang berbasis web sehingga dapat 

diakses pengguna, baik dengan sistem 

operasi Windows, maupun Mac OS. 

Berbagai browser pun dapat digunakan 

untuk membuka dashboard ini, diantaranya 

Firefox, Chrome, Safari, Opera, Edge, dan 

Internet Explorer. Setelah pengguna log in 

menggunakan akun email KSP, seluruh 

aplikasi akan terlihat di halaman depan 

dashboard seperti terlihat pada Gambar 2.

Di dalam menu layanan, terdapat executive 

dashboard yang berisi statistik dalam 

bentuk grafik. Sebagai contoh, dalam menu 

kepegawaian terdapat rekapitulasi jumlah 

pegawa i  p ro fes iona l  da r i  se lu ruh 

kedeputian, lowongan pegawai profesional 

yang tersedia, dan jumlah pegawai yang 

aktif.  Contoh lain dalam menu perjalanan 

dinas, terdapat statistik jumlah perjalanan 

d i n a s  d e n g a n  s t a t u s  p e r s i a p a n , 

pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan 

yang telah selesai sebagai informasi umum 

kepada pimpinan.

Selain executive dashboard, data yang 

bersifat transaksional dan informasional 

juga disajikan di dalam setiap menu. 

Sebagai contoh data transaksional yang 

terdapat di menu pegawai memuat 

submenu daftar pegawai, SK tim kerja, profil 

pegawai, data unit kerja, dan jabatan. 

Sedangkan data informasional dapat

Gambar 1. Integrasi Proses dalam Dashboard Dukungan Layanan Set KSP



diakses pada menu Layanan Teknologi 

Informasi.

Pembangunan DDL

Pembangunan dan pengembangan 

Dashboard Dukungan Layanan Sekretariat 

KSP ini dilakukan secara internal dan 

mandiri oleh Sekretariat KSP. Agile 

Software Development Methodology dipilih 

sebagai metodologi pengembangan 

dashboard ini. Proses pengembangan 

dilakukan dalam beberapa iterasi (sprint) 

untuk setiap fungsi yang direncanakan. 

Setiap iterasi memiliki proses requirement 

analysis, design, coding, serta testing dan 

dilakukan dalam waktu 3 hingga 4 minggu. 

Adapun pelaksanaan pembangunan dan 

pengembangan DDL itu dimulai pada bulan 

April 2017 melalui pembentukan tim internal 

yang  merencanakan ,  merancang , 

menyusun proses bisnis, membangun, dan 

mengembangkan aplikasi dan dashboard 

dukungan layanan Sekretariat KSP. 

Setelah melalui proses pembangunan dan 

pengembangan selama delapan bulan, soft  

launching versi pertama dashboard ini 

diluncurkan pada bulan Januari 2018 dan 

mendapatkan respon yang positif serta 

diapresiasi oleh pejabat dan pegawai KSP. 

Kini aplikasi Dashboard Dukungan Layanan 

telah dapat diakses dan digunakan oleh 

seluruh pejabat dan pegawai KSP sesuai 

dengan hak akses yang diberikan. Dalam 

operasional sehari-hari, pengelolaan 

aplikasi ini menjadi tanggung jawab Bagian 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi, 

Sekretariat KSP.

Gambar 2. Daftar 18 Layanan yang Terintegrasi 

44



45

Hingga bulan April 2018, 10 dari 18 proses 

administrasi telah berfungsi dan digunakan 

pada aplikasi ini. Proses tersebut meliputi: 

1. Perjalanan Dinas

2. Urusan Kepegawaian

3. Hak Keuangan

4. Helpdesk

5. Pemesanan Ruang Rapat

6. Kendali Akses

7. Layanan Teknologi Informasi

8. Pemesanan Jamuan 

9. Agenda Rapat

10. Absensi Rapat

Sedangkan delapan layanan lainnya yaitu 

agenda persuratan, absensi pegawai, 

permintaan kendaraan, pemeliharaan 

kendaraan, informasi piket, katalog data, 

realisasi anggaran, dan peraturan. Hingga 

tulisan ini dirilis, masih dalam proses 

pengembangan, pembangunan, dan uji 

coba.

Ke depan nanti, Kantor Staf Presiden 

terusberkomitmen dalam mendukung 

perwu judan e-government  me la lu i 

perluasan penerapan kemajuan teknologi 

informasi hingga pengintegrasiannya 

dengan penerapan teknologi itu di berbagai 

Kementerian dan Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian lainnya. Dengan cara itu 

diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih 

produktif antar K/L yang berbasiskan 

teknologi informasi, guna mendukung 

suksesnya kinerja pemerintahan secara 

keseluruhan. 

Gambar 3. Pengelolaan Administrasi Perjalanan Dinas



ADMINISTRASI PANSEL ELEKTRONIK (APEL)
Langkah Inovatif Peningkatan Kualitas
Layanan Administrasi Seleksi Pejabat Negara

Heru Martin, Biro Administrasi Pejabat Negara

Inovasi Pelayanan



Pengantar

S
alah satu tugas kelembagaan 

Kementerian Sekretariat Negara 

adalah memfasilitasi prosesi seleksi 

pejabat negara, antara lain, seleksi calon 

anggota Komisi Yudisial, calon anggota 

Komisi Pemberantasan Korupsi dan calon 

anggota Ombudsman Republik Indonesia. 

Pelaksanaan proses seleksi itu tentu harus 

dikelola dengan sebaik-baiknya dan kualitas 

pengelolaannya ikut menentukan kinerja 

kelembagaan Kementerian Sekretariat 

Negara. 

Pada teknis pelaksanaannya, Kementerian 

Sekretariat Negara sesuai ketentuan, 

membentuk Panitia Seleksi yang didukung 

oleh Sekretariat Panitia Seleksi. Sekretariat 

Panitia Seleksi dibentuk dengan Keputusan 

Menteri Sekretaris Negara dan melekat 

d e n g a n  P a n i t i a  S e l e k s i  s e l a m a 

m e n j a l a n k a n  t u g a s n y a  h i n g g a 

mendapatkan nama-nama calon yang 

nantinya akan diusulkan kepada Presiden 

RI. Biasanya Sekretariat Panitia Seleksi ini 

secara Ex Officio melekat pada Biro 

Administrasi Pejabat Negara, Deputi Bidang 

Administrasi Aparatur,  Kementerian 

Sekretariat Negara. Sekretariat Panitia 

Seleksi yang beranggotakan 10 orang 

dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang 

dijabat oleh Kepala Biro Administrasi 

Pejabat Negara. Anggota Sekretariat

te rsebu t  te rd i r i  da r i  para  pe jaba t 

administrator dan pengawas (Eselon III dan 

IV) di Biro Administrasi Pejabat Negara dan 

pejabat/pegawai dari unit kerja lain yang 

memiliki fungsi dan tugas pokok berkaitan 
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Gambar 1. Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan konferensi pers
di Kementerian Sekretariat Negara, sebagai salah satu agenda rutin proses seleksi pejabat negara

(Foto: Biro Administrasi Pejabat Negara, Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara).
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dengan pemberian dukungan teknis pada 

Panitia Seleksi.

Hingga tahun 2018, Biro Administrasi 

P e j a b a t  N e g a r a ,  D e p u t i  B i d a n g 

Administrasi Aparatur, Kementerian 

Sekretariat Negara, selaku Sekretariat 

Panitia Seleksi telah menyelenggarakan 

seleksi pejabat negara dan pejabat lainnya 

sebanyak 5 kali yaitu seleksi Calon Hakim 

Konstitusi yang diusulkan oleh Presiden 

pengganti Dr. Hamdan Zulfa, S.H., M.H. 

(terpilih adalah Dr. I Dewa Gede Palguna, 

S.H., M.Hum.), seleksi Calon Anggota 

Komisi Yudisial (terpilih adalah Prof. Dr. 

Aidul Fitriciada A, S.H. M.H. bersama 7 

orang lainnya), Seleksi Calon Anggota KPK 

(terpil ih adalah Sdr. Agus Rahardjo 

bersama 5 anggota lainnya), seleksi Calon 

Anggota Ombudsman Republik Indonesia 

(terpilih adalah Prof. Dr. Amzulian Rifai, 

S.H., M.H. bersama 9 orang lainnya), dan 

seleksi Calon Anggota Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (terpilih adalah Dr. M. 

Afif Hasbullah, S.H., M.Hum. bersama 7 

orang lainnya). Pada tanggal 16 April 2018, 

telah dibentuk Panitia Seleksi Calon Hakim 

Konstitusi yang diusulkan oleh Presiden 

untuk menggantikan Prof. Dr. Maria Farida 

Indrati, S.H., M.H. yang akan pensiun pada 

tanggal 13 Agustus 2018 mendatang.

Dalam pelaksanaan seleksi itu, peran 

Sekretariat Panitia Seleksi cukup strategis. 

Sekretariat Pantia Seleksi berkewajiban 

memban tu  Pan i t i a  Se leks i  da lam 

penyelenggaraan tahapan-tahapan seleksi, 

mulai dari pengumuman pendaftaran 

sampai dengan seleksi administrasi, seleksi 

teknis, hingga penyampaian nama-nama 

calon terpilih kepada Presiden. 

Pada pelaksanaan tugas itu, Sekretariat 

Panitia Seleksi dituntut untuk mampu 

memberikan dukungan yang cepat, tepat, 

akurat  dan min im kesalahan.  Bi ro 

Administrasi Pejabat Negara, Deputi 

Administrasi Aparatur, Kementerian 

Sekretariat Negara, yang selama ini 

berperan sebagai Sekretariat Panitia 

Seleksi, harus terus berusaha memberikan 

dukungan terbaiknya, kepada Panitia 

Seleksi sehingga tahapan atau kegiatan 

dari proses seleksi dapat berjalan dengan 

baik sehingga panitia seleksi yang sudah 

ditunjuk oleh Presiden dapat melaksanakan 

tugasnya secara optimal. 

“Sebagai bagian dari 

upaya peningkatan 

kualitas kinerjanya, setiap 

berakhirnya sebuah 

tahapan seleksi, Biro 

Administrasi Pejabat 

Negara selalu melakukan 

evaluasi terhadap 

pelayanan bagi Panitia 

Seleksi. Dari evaluasi itu, 

dilakukan perbaikan dan 

hal-hal konstruktif 

lainnya.” 
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Dari rangkaian hasil evaluasi itu, terhadap 

perbaikan yang cukup signifikan yaitu 

perlunya perbaikan layanan pendaftaran 

peserta, penyajian dan pengolahan data, 

serta pengelolaan dokumen peserta. 

Proses ini sebelumnya dilaksanakan 

secara manual dan disajikan dengan 

penyajian data sederhana menggunakan 

rekapitulasi data yang diolah dengan 

Microsoft Excel. Penyajian seperti itu selain 

membutuhkan waktu lama, juga rentan 

kesalahan serta kekeliruan data. 

Guna mengatas i  kond is i  i t u ,  B i ro 

Administrasi Pejabat Negara berinisiatif 

mencetuskan inovasi digital, berupa 

rancangan sistem informasi yang dapat 

mengakomodi r  dan mempermudah 

pekerjaan administrasi  i tu,  dengan 

membangun Sistem Informasi Manajemen 

Administrasi Seleksi Pejabat Negara, 

disingkat APEL. 

Pembangunan Aplikasi APEL

Pembangunan aplikasi APEL dilakukan 

guna mengatasi kendala penggunaan 

Microsoft Excel dalam pengolahan data 

dasar dan penanda verifikasi data peserta, 

sebagaimana dipraktekkan selama ini, 

yang terbukti memiliki sejumlah kelemahan, 

antara lain, pertama, kesulitan dalam 

mengakses data terkini secara bersama-

s a m a ,  a n t a r a  P e t u g a s  P e n e r i m a 

Pendaftaran, Petugas Pembaharu Data, 

Petugas Verifikasi, dan Panitia Seleksi 

serta; kedua, kesulitan dalam menyusun 

pola keterhubungan data dengan dokumen 

digital pendaftar.

Berdasarkan beberapa kelemahan itu, Biro 

Administrasi Pejabat Negara menginisiasi 

pembangunan sebuah sistem administrasi 

elektronik yang dapat membantu kinerja 

Panitia Seleksi. Sistem ini mulai digunakan 

Gambar 2. Tampilan APEL versi 1. (Foto: Biro Administrasi Pejabat Negara,
Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara).
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pada saat pelaksanaan seleksi Calon 

Anggota KPPU yang dimulai pada tanggal 

16 Agustus 2017.

Inovasi ini awalnya didesain oleh Sdri. 

Panca Kusuma Yuliandari dan kemudian 

ditindaklanjuti oleh Kepala Subbagian 

Pengolahan dan Pengumpulan Data 

Pejabat Negara. Aplikasi itu selanjutnya 

diimplementasikan ke dalam suatu layanan 

pendaftaran dan penyajian data, yang 

dinamakan Administrasi Pansel Elektronik 

atau APEL versi 1. 

APEL v. 1 hadir dari hasil pembelajaran 

secara nyata di lapangan, ketika Sekretariat 

Panitia Seleksi tidak hanya diharuskan 

untuk bisa cepat dalam menyajikan data, 

tetapi juga data yang tersaj i  telah 

terverifikasi dengan baik. Aplikasi inilah 

yang berfungsi menata data dari pendaftar, 

menghubungkan dokumen digital pendaftar 

sehingga mudah untuk diakses dan 

menyajikan data guna lebih mudah 

membantu pekerjaan Panitia Seleksi dalam 

tahapan seleksi administrasi.

Dengan APEL versi 1, masalah-masalah 

yang dihadapi pada waktu menggunakan 

Microsoft Excel dapat diatasi. Data 

Pendaftar bisa diakses secara bersama-

sama, baik oleh Petugas Penerima 

Pendaftaran, Petugas Pembaharu Data, 

Petugas Verifikasi hingga anggota Panitia  

Seleksi.

Selain itu, data yang disajikan merupakan 

data real time, dan arsip digital juga sudah 

terhubung dengan data para pendaftarnya. 

Fungsi-fungsi yang terdapat pada APEL 

versi 1 meliputi: input data Pendaftar, input 

data susulan, upload dokumen digital 

Pendaftar, cetak tanda terima, verifikasi 

data dan dokumen digital, penyajian 

resume data, dan pencarian data. Dari 

Gambar 3. Tampilan APEL versi 2 (Foto: Biro Administrasi Pejabat Negara,

Deputi Bidang Administrasi Aparatur, Kementerian Sekretariat Negara).
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fungsi yang terdapat pada APEL versi 1 

itu, terjadi perubahan mekanisme dalam 

menjalani proses pendaftaran, sebagai 

berikut:

a. Petugas penerima pendaftaran 

memasukkan  da ta  awa l  dan 

memasukkan data pemeriksaan 

awal;

b. P e t u g a s  p e m b a h a r u  d a t a 

melengkapi data dan dokumen 

digital hasil pemindaian dan yang 

diterima melalui email;

c. Petugas ver ifikasi  memeriksa 

kesesuaian data dan kelengkapan 

dokumen;

d. Panitia seleksi dapat mengakses 

data dan dokumen digital di jaringan 

lokal Kementerian Sekretariat 

Negara.

APEL versi 1 hingga saat ini telah 

dikembangkan guna menyelesaikan 

kendala yang masih ada. Dalam upaya 

meningkatkan kemampuannya, Biro 

Administrasi Pejabat Negara telah 

m e r a n c a n g  p u l a  A P E L v e r s i  2 , 

bekerjasama dengan Biro Informasi dan 

Teknologi. Pada versi 2 itu, selain sudah 

mencakup fungsi-fungsi yang ada pada 

APEL versi 1, juga dilengkapi dengan 

form data lebih lengkap, tampilan data 

statistik pendaftar dibuat dalam bentuk 

grafik, checklist pendaftaran untuk 

mengetahui kelengkapan peserta dan 

checklist verifikasi untuk mengetahui 

pemenuhan persyaratan pendaftaran 

juga tersedia lebih komprehesif dan lebih 

mudah. 

Selain itu, APEL versi 2 juga memfasilitasi 

status seleksi peserta per tahapan, log 

aktivitas untuk menandakan aktivitas 

Sekretariat di aplikasi hingga review 

Pani t ia  Se leks i  termasuk  fungs i 

dokumentasi seleksi per tahapan. APEL 

versi 2 juga dapat diakses dari berbagai 

lokasi, melalui jalur Virtual Private 

Network (VPN) Kementerian Sekretariat 

Negara. Selain itu, APEL versi 2 juga 

sudah mengintegrasikan websi te 

pengaduan masyarakat terkait seleksi 

pejabat negara dan pejabat lainnya; yang 

pada APEL versi 1, masih tersaji secara 

terpisah.

Hingga tu l isan in i  d isusun,  B i ro 

Administrasi Pejabat Negara, Deputi 

B i d a n g  A d m i n i s t r a s i  A p a r a t u r , 

Kementerian Sekretariat Negara, masih 

terus melakukan memantau kinerja  

APEL versi 2 utamanya melalui masukan, 

s a r a n  d a n  r e k o m e n d a s i  y a n g 

disampaikan para penggunanya. Ke 

depan nanti, APEL versi 2 direncanakan 

untuk dapat dikembangkan menjadi APEL 

versi 3, yang lebih terintegrasi dan 

sanggup melayani pendaftaran dan 

upload dokumen digital sepenuhnya 

s e c a r a  o n l i n e  s e h i n g g a  m a k i n 

mempermudah prosesi pendaftaran dan 

prosesi lainnya dalam menyeleksi para 

pejabat negara. 



SALAM KTLN
Inovasi Biro KTLN dalam dukungan
pengaduan masyarakat 

De' Norraliana Ali Gryan, Biro KTLN

Inovasi Pelayanan



Pengantar

iro Kerja Sama Teknik Luar Negeri 

B( K T L N ) , s e s u a i  a m a n a t 

Permensesneg Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Sekretariat Negara, terdiri atas 

5 Bagian, yaitu Bagian Kerja Sama Teknik 

(KST) Bilateral, Bagian KST Selatan-Selatan 

dan Triangular, Bagian KST Multilateral dan 

Organisasi Internasional Non Pemerintah, 

Bagian Perjalanan Dinas Luar Negeri, serta 

Bagian Fasilitas KST dan Dukungan 

Administrasi. 

Biro KTLN bertugas menyelenggarakan 

koordinasi perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring, evaluasi, dan fasilitasi kerja 

sama teknik antara Pemerintah Indonesia 

dengan mitra pembangunan luar negeri, 

serta penanganan administrasi persetujuan 

perjalanan dinas luar negeri. Dalam 

pelaksanaan tugas itu, Biro KTLN wajib 

mewujudkan pelayanan prima kepada 

p impinan  dan  masyarakat  mela lu i 

penyempurnaan tata laksana (business 

processes) unit-unit kerja di lingkungan 

Kementerian Sekretariat Negara secara 

cepat, akurat, komprehensif, konsisten dan 

akuntabel.

Sebagai bagian dari perwujudan pelayanan 

prima itu, Biro KTLN telah secara konsisten 

memperluas pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi sebagai pilihan 

paling tepat agar tata laksana organisasi 

dapat dilakukan dengan efektif dan efisien 

mengacu kepada kebutuhan, skala prioritas, 

pengurangan duplikasi (tumpang tindih) 

keg ia tan,  ser ta  pengendal ian  dan 

pengawasan.

Pemanfaatan teknologi informasi sebagai 

alat bantu pelayanan publik atau dikenal 

dengan e-government itu seiring dengan 

amanat Peraturan Menteri Sekretaris 

Negara Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Grand Design Pengembangan Sistem 

Informasi Kementerian Sekretariat Negara 

Tahun 2016-2020. Merujuk pada Permen itu, 

peman faa tan  t ekno log i  i n f o rmas i 

ditujuankan untuk meningkatkan mutu 

layanan kepada Presiden dan Wakil 

Presiden serta layanan kepada masyarakat 

luas, melalui peningkatan efektivitas dan 

efisiensi ketatalaksanaan birokrasi serta 

tranformasi budaya kerja.

Menjawab tantangan pembangunan yang 

sangat dinamis, Biro KTLN merancang 

sebuah kerangka konseptual yang mampu 

menjawab tantangan pelayanan publik dari 

hulu hingga ke hilir, termasuk di dalamnya 

penanganan pengaduan masyarakat dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. 

“SALAM KTLN adalah 

sarana aduan dan 

informasi yang 

terintegrasi, aksesibel, 

dan akuntabel; merupakan 

salah satu inovasi yang 

dikembangkan untuk 

memperlancar pelayanan 

publik di Biro KTLN. “
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Pembangunan SALAM (Sarana 

Aduan dan Informasi) KTLN

Pembangunan dan pengembangan SALAM 

KTLN sebagai instrumen pendukung 

pengaduan masyarakat tidak lepas dari 

Grand Design  Kebi jakan Strategis 

Biro KTLN. Merujuk pada Grand Design itu, 

terdapat lima sistem informasi strategis 

y a n g  t e l a h ,  s e d a n g ,  d a n  a k a n 

dikembangkan Biro KTLN yaitu:

a. SIMPEL: Sistem Informasi Manajemen 

Perjalanan  Dinas Luar Negeri

b. SIMPRO: Sistem Informasi Manajemen 

Proyek KTLN

c. SIMTA: Sistem Informasi Manajemen 

Tenaga Asing KTLN

d. SIMFAS: Sistem Informasi Manajemen 

Fasilitasi Kerja Sama Teknik

e. SIMBEA: Sistem Informasi Manajemen 

Beasiswa Luar Negeri 

P e m b a n g u n a n  s i s t e m  i n f o r m a s i 

m a n a j e m e n  y a n g  t e r i n t e g r a s i  i t u 

merupakan komitmen nyata Biro KTLN 

K e m e n s e t n e g  d a l a m  m e n d o r o n g 

terciptanya tata kelola pemerintahan yang 

baik yang mencakup prinsip-prinsip 

transparansi, partisipasi, akuntabilitas, 

serta koordinasi. Untuk lebih jelasnya, 

kerangka konseptual kebijakan strategis 

Biro KTLN dapat dilihat pada Gambar 1.

Secara sederhana, SALAM KTLN yang 

telah terintegrasi ke dalam website Biro 

KTLN sejak tahun 2017 mendukung fungsi 

Monitoring, Evaluation and Learning Biro 

KTLN, dimana kinerja pelayanan publik, 

efektivitas komunikasi, serta efektivitas 

penyelenggaraan pelayanan publik dinilai 

secara berkelanjutan. 

S A L A M  K T L N  m e r u p a k a n  s a r a n a 

penyampaian laporan pengaduan berbasis 

web yang dapat diakses oleh semua pihak 

secara online. Melalui SALAM KTLN, 

pengguna dapat mengadukan beragam hal 

Gambar 1. Kerangka Konseptual Biro KTLN



55

yang terkait dengan penyelenggaraan 

pelayanan kerja sama teknik. Masyarakat, 

antara lain, dapat menyampaikan laporan 

pengaduannya secara aman dan nyaman, 

serta memperoleh tanggapan secara tepat, 

tertib, tuntas, dan dapat dipertanggung-

jawabkan. 

Selain itu SALAM KTLN juga ditujukan 

untuk memastikan bahwa penanganan 

laporan pengaduan dapat terukur secara 

akurat dan terdokumentasi dengan baik, 

serta laporan pengaduan yang masuk bisa 

menjadi dasar evaluasi dan masukan bagi 

perumusan kebijakan di masa mendatang.

Rincian SALAM KTLN

SALAM KTLN memuat beberapa informasi 

penting, diantaranya:

a. Deskripsi singkat SALAM KTLN
Deskripsi singkat mengenai  SALAM 

KTLN dapat dilihat begitu pengguna 

membuka laman https:\\ktln.setneg. 

go.id\salam.html dan memilih layanan 

Menu SALAM KTLN yang berada di 

pojok kanan atas. 

b. Alur proses pengaduan

S e l a n j u t n y a  p e n g g u n a  a k a n 

memperoleh informasi singkat mengenai 

alur proses pengaduan SALAM KTLN 

yang terdiri atas 3 tahap, yaitu:

1) Pengisian formulir

- Pelapor mengisi formulir yang 

mencakup identitas diri pelapor 

secara lengkap, dimana hal ini 

diperlukan untuk menjaga akurasi 

pelaporan;

- Identitas pelapor akan dijamin 

kerahasiaannya;

- Pelapor akan mengisi uraian aduan 

yang setidaknya mencakup hal/topik 

aduan, lokasi kejadian, waktu kejadian, 

dan subjek (siapa) yang melakukan 

pelanggaran/penyelewengan;

Gambar 2. Tampilan SALAM KTLN dalam website KTLN
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- Laporan aduan dimaksud dilakukan 

paling lambat 30 hari setelah kejadian 

sesuai Perpres Nomor 76 Tahun 2013;

2) Analisa laporan aduan dan penyiapan

tanggapan

- Setiap laporan aduan yang masuk 

a k a n  d i k a j i ,  d i t e l a a h ,  d a n 

diklasifikasikan oleh Administrator 

yang ditunjuk;

- Laporan aduan yang memenuhi 

persyaratan akan diteruskan ke 

Bag ian /D iv i s i  t e rka i t  un tuk 

diproses;

3) Tanggapan resmi

-  Setelah laporan aduan diproses 

o leh  Bag ian /D iv i s i  t e rka i t , 

tanggapan resmi akan dikirimkan 

kembali kepada pelapor;

- Tanggapan resmi diberikan paling 

lambat 7 hari sejak laporan aduan 

dinyatakan lengkap.

4) Formulir pengaduan

Formulir pengaduan SALAM KTLN 

memuat informasi pelapor yang 

diperlukan sebagai bentuk langkah 

penyaringan informasi yang masuk, 

sekaligus  menghindari laporan yang 

tidak terkait dengan tugas Biro KTLN 

(junk messages). Adapun informasi 

yang dimuat dalam formulir pengaduan 

SALAM KTLN yaitu:

i. Nama

ii. Instansi

iii. Nomor Identitas

iv. Alamat

v. Email

vi. Nomor telepon

vii. Pendidikan terakhir

viii. Jenis layanan

ix.   Uraian aduan

x. Salam penutup

Adapun jenis layanan aduan dibedakan 

menjadi 6 yaitu:

- Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN)

- Proyek Kerja Sama Teknik

- Fasilitas Kerja Sama Teknik

- Beasiswa

- Tenaga Asing

- L a i n - l a i n  ( s a r a n a  p r a s a r a n a , 

penyimpangan, penyelewengan, tingkat 

kepuasan)

Gambar 3. Laman SALAM KTLN
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Penerapan dan Agenda 
Pengembangan SALAM KTLN

Sesuai visi awal perancangannya, SALAM 

KTLN tidak hanya ditujukan sebagai sarana 

pengaduan masyarakat namun juga 

s e b a g a i  s a r a n a  i n f o r m a s i  y a n g 

k o m p r e h e n s i f  u n t u k  m e n d u k u n g 

terwujudnya kerangka Moni tor ing , 

Evaluation and Learning yang tepat 

sasaran dan berkelanjutan. 

Sejak pembangunannya pada awal tahun 

2017 ,  B i r o  KTLN te rus  be rupaya 

menyempurnakan konsep SALAM KTLN 

agar menjadi sebuah sistem informasi yang 

lengkap dan terpadu. Hingga saat ini, belum 

banyak masyarakat yang menggunakan 

layanan SALAM KTLN. Oleh karenanya, 

B i ro  KTLN akan terus mendorong 

diseminasi informasi dan sosialisasi 

penggunaan layanan SALAM KTLN kepada 

para mitra pembangunan Biro KTLN serta 

masyarakat secara luas. 

Disamping itu, secara internal, Biro KTLN 

akan berupaya menyempurnakan layanan 

SALAM KTLN mela lu i  penyusunan 

pedoman petunjuk teknis SALAM KTLN 

sekaligus memperkuat koordinasi dengan 

Biro Informasi dan Teknologi  yang 

bertanggungjawab atas penyelenggaraan 

pembangunan s is tem in formas i  d i 

l ingkungan Kementerian Sekretariat 

Negara. Pembangunan SALAM KTLN 

diharapkan dapat mendorong optimalisasi 

s i s tem in fo rmas i  B i ro  KTLN yang 

transparan dan akuntabel dalam rangka 

mendorong terwujudnya tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

Gambar 4. Alur Proses Pengaduan SALAM KTLN
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k 

Gambar 5. Jenis Layanan

Gambar 6. Formulir Pengaduan SALAM KTLN



e-ABK 
Kreasi Inovatif Aplikasi
Analisis Beban Kerja 

Agussalim-Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja

Inovasi Pengembangan SDM



Pengantar

-ABK adalah respon inovatif Biro eOrtala AK dalam menyikapi 

amanat Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

Negari Sipil, serta Pasal 78 Peraturan 

Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sekretariat Negara. Merujuk 

pada ketiga ketentuan itu, Kementerian 

Sekretariat Negara diwajibkan, antara lain, 

untuk menyusun analisis beban kerja 

sebagai dasar penentuan kebutuhan 

jumlah dan jenis jabatan pegawai negeri 

sipil. 

Analisis Beban Kerja (ABK) nantinya akan 

digunakan untuk menentukan besaran 

beban ker ja,  jumlah kebutuhan r i i l 

pegawai/struktur organisasi, dan jenis 

pekerjaan suatu pemegang jabatan/unit 

o rgan isas i  yang d i lakukan secara 

sistematis dengan menggunakan metode 

tertentu.

“Melalui aplikasi E-ABK 
diharapkan pengisian, 

penghitungan, pencarian, 
validasi, dan penyediaan, 
serta  penyajian informasi 
atas beban kerja seluruh 

jabatan yang ada di 

lingkungan Kementerian 
Sekretariat Negara dapat 

dilakukan dengan lebih 
mudah.” 

Pembangunan e-ABK

Apl ikasi  e-ABK menggunakan data 

Informasi Jabatan yang telah disusun oleh 

seluruh pemangku jabatan di lingkungan 

Kementerian Sekretariat Negara dalam 

aplikasi e-Anjab sebagai dasar data 

p e n y u s u n a n  A B K .  D a t a  t e r s e b u t 

dihubungkan melalui linkage dan dimigrasi 

secara otomatis ke instrumen yang ada 

dalam aplikasi e-ABK. Pada dasarnya 

terdapat perbedaan antara informasi 

jabatan pada aplikasi e-Anjab dan e-ABK. 

Pada e-Anjab, informasi jabatan yang diisi 

merupakan informasi jabatan ideal atas 

j aba tan ,  sedangkan  pada  e -ABK, 

pemangku jabatan dapat menambahkan 

rincian tugas lainnya yang secara riil 

memang d ibebankan kepada yang 

bersangkutan di luar tugas pokoknya. 

Instrumen yang digunakan dalam e-ABK 

adalah butir-butir yang terdapat dalam 

formulir ABK sesuai dengan Peraturan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai 

Negeri Sipil. Butir-butir e-ABK terdiri atas 

is ian tentang Satuan Hasi l ,  Waktu 
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Penyelesaian, Waktu Kerja Efektif, dan 

Beban Kerja, dengan detail isian dapat 

dilihat dalam Gambar 1. 

Butir-butir ini harus diisi oleh masing-

masing pemangku jabatan untuk menjadi 

informasi yang tersimpan dalam aplikasi 

e-ABK, yang kemudian akan dihitung 

secara otomatis dengan rumus yang 

telah ditentukan sebagaimana disajikan 

pada Gambar 2. Melalui perhitungan itu 

d ihas i lkan jumlah pegawai  yang 

dibutuhkan secara keseluruhan untuk 

sebuah nomenklatur jabatan dan jumlah 

pegawai yang diperlukan dalam setiap 

tahap kegiatan dalam nomenklatur 

jabatan yang bersangkutan.

Pengisian e-ABK dapat dilakukan oleh 

para  pemangku jabatan dengan 

m e n g a k s e s  h a l a m a n 

www.simsdm.setneg.go.id dengan 

melakukan log in ke SIMSDM. Setelah 

itu, para pemangku jabatan masuk ke 

menu proses dan mengisi analisis beban 

kerja. Tahapan atau alur penggunaan 

aplikasi e-ABK (Gambar 3). 

K e b e r a d a a n  a p l i k a s i  e - A B K 

memfasil i tasi perolehan informasi 

tentang tingkat efisiensi pelaksanaan 

t u g a s  s u a t u  p e k e r j a a n / j a b a t a n 

berdasarkan beban kerja unit/satuan 

organisasi/pemangku jabatan serta 

p e m a n f a a t a n n y a  d a l a m  r a n g k a 

Gambar 1 Muatan dalam ABK

http://www.simsdm.setneg.go.id
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meningkatkan kualitas Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang ada dalam kerangka 

sistem merit. Hal ini diharapkan dapat 

m e m b e r i k a n  k e m a n f a a t a n  u n t u k 

melakukan tahapan berikutnya yaitu 

sebagai acuan untuk: 

1. Penyusunan peta jabatan pelaksana di 

lingkungan Kementerian Sekretariat 

Negara; 

2. Penyusunan rencana kebutuhan riil 

p e g a w a i  s e s u a i  b e b a n  k e r j a 

(perencanaan pegawai);

3. Seleksi dan rotasi/mutasi pegawai dari 

unit yang kelebihan pegawai ke unit 

yang kekurangan pegawai (penataan 

pegawai);

4. P e n a t a a n  o r g a n i s a s i  m e l a l u i 

penyusunan desain struktur organisasi 

yang besaran dan rentang kendalinya 

lebih efektif dan efisien, sesuai dengan 

beban kerja dan komposisi pegawai 

yang lebih tepat;

5. Penyempurnaan SOP yang lebih tepat 

sesuai standar waktu yang ditargetkan; 

dan;

6. Penyusunan penilaian prestasi kerja 

individu secara harian yang nantinya 

menggunakan sistem penilaian kinerja 

individu berbasis elektronik.

Gambar 2 Pengukuran Jumlah Kebutuhan Pegawai
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Aplikasi e-ABK saat ini sedang terus disempurnakan baik tampilan maupun 

operasionalisasinya. Ke depan nanti, aplikasi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan 

dalam mendukung penetapan kebijakan SDM dan organisasi, yang lebih sesuai dengan 

tuntutan pembangunan. 

Gambar 3 Tahapan Alur dalam Aplikasi e-ABK



e-Anjab
Inovasi Digital Analisisis Jabatan

Agussalim-Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja

Inovasi Pengembangan SDM



Pengantar

ebagai bagian dari pelaksanaan 

Samanat Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2017 tentang Manajemen 

Pegawai Negeri Sipi l ,  Kementerian 

Sekretar iat Negara terus berupaya 

menyempurnakan kegiatan analisis jabatan 

yang didalamnya berisikan, antara lain, 

penyusunan peta jabatan, analisis beban 

kerja hingga uraian tugas terhadap seluruh 

jabatan di Kementerian Sekretariat Negara.

Kegiatan analisis jabatan atau Anjab yang 

berintikan pada teknik pengumpulan 

seluruh data jabatan untuk dianalisis, 

disusun dan disajikan menjadi sebuah 

informasi berkaitan dengan jabatan dan 

menggunakan metode tertentu, biasanya 

membutuhkan alokasi waktu dan sumber 

daya manusia yang cukup signifikan. 

Guna mengatasi tantangan itu, Biro 

Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas 

Kinerja (Ortala-AK) berinisiatif melakukan 

terobosan dalam penyusunan analisis 

jabatan yaitu dengan membangun Aplikasi 

Anjab Berbasis Elektronik (e-Anjab). 

Pembangunan aplikasi e-Anjab tentu saja 

diintegrasikan dengan Sistem Informasi 

Sumber Daya Manusia (SIMSDM). 

“Aplikasi e-Anjab 
bertujuan untuk 
memudahkan penyusunan 
butir-butir informasi 
jabatan yang terdapat 
dalam formulir Anjab, 
monitoring, pencarian, 
validasi, dan penyajian 
atas informasi seluruh  
jabatan yang ada di 
lingkungan Kementerian 
Sekretariat Negara 
dengan lebih optimal, 
efisien, efektif, cepat, dan 
akurat.”

Pembangunan e-Anjab

Pembangunan e-Anjab, diawali dengan 

inventarisasi, data entry dan penyediaan 

input isian otomatis terlebih dahulu 

terhadap ikhtisar jabatan dan tugas pokok 

sesuai cascading tindak kerja masing-

masing jenjang jabatan yang ada. 

Tu juannya  ada lah  mempermudah 

pengisian butir-butir informasi jabatan oleh 

masing-masing pemangku jabatan. 

P e n j e l a s a n  l e b i h  l e n g k a p  t e r k a i t 

tahapan/alur aplikasi e-Anjab dapat dilihat 

di Gambar 1.
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Melalui aplikasi e-Anjab, seluruh pemangku 

jabatan diberikan akses mandiri untuk lebih 

mudah mengisi informasi terkait jabatannya, 

sesuai ikhtisar jabatan dan tahapan kegiatan 

ideal sebuah jabatan. Dalam membantu 

pengisian  itu,  Biro  Ortala  AK telah 

mengadakan sosialisasi tata cara pengisian, 

menyediakan asistensi dari Tim Penyusunan 

Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian 

Sekretariat Negara serta menyediakan video 

t u t o r i a l  y a n g  d a p a t  d i u n d u h  d i 

h t tps : / / s imsdm.se tneg .go . i d /home 

/site.php?module=tutorial/.

Video tutorial itu berisi informasi rinci mengenai 

teknis penyusunan e-Anjab guna membantu 

para pemangku jabatan memahami tugas, 

wewenang, tanggung jawab dan hasil kinerja 

jabatannya masing-masing. 

Penggunaan e-Anjab diawali dengan para 

pemangku jabatan mengakses melalui 

www.simsdm.setneg.go.id dengan melakukan 

log in ke SIMSDM masing-masing. Setelah itu, 

pemangku jabatan dapat mengakses menu 

proses dan meng-click tombol tab isi analisis 

jabatan agar e-Anjab tersebut muncul di layar 

komputer dengan tampilan sebagaimana 

terlihat pada Gambar 2.

Gambar 1 Tahapan Alur dalam Aplikasi e-ANJAB

https://simsdm.setneg.go.id/home/site.php?module=tutorial/
https://simsdm.setneg.go.id/home/site.php?module=tutorial/
http://www.simsdm.setneg.go.id
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Pada aplikasi e-Anjab tersaji, beberapa 

but i r  in formasi  jabatan yang te lah 

ditetapkan oleh Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Analisis Jabatan. Sesuai ketentuan itu, 

aplikasi e-Anjab memuat 14 butir isian yang 

harus diisi oleh pemangku jabatan di 

antaranya Ikhtisar Jabatan, Tugas Pokok, 

Bahan Kerja, Perangkat/Alat Kerja, Hasil 

Kerja, Tanggung Jawab, Wewenang, 

Korelasi, Kondisi Lingkungan Kerja, Risiko 

Bahaya, Syarat Jabatan, Prestasi dan Butir 

Informasi Lain. 

Aplikasi e-Anjab, hingga saat ini telah 

diterapkan dan telah membantu para 

pemangku jabatan dalam melakukan analisis 

dan verifikasi formulir informasi jabatan secara 

lebih mudah dan cepat. 

Pada lingkup yang lebih luas, data mengenai 

informasi jabatan yang telah tersusun dapat 

digunakan sebagai acuan untuk melakukan:

1. Penyusunan dan penetapan nomenklatur 

jabatan yang diperlukan oleh organisasi;

2. Keg ia tan  ana l i s i s  beban  ker ja 

(perhitungan kebutuhan pegawai dan 

struktur organisasi) melalui aplikasi 

e-ABK, dengan memigrasi sebagian data 

secara otomatis ke aplikasi e-ABK 

sehingga pelaksanaan pengisian ABK 

lebih cepat, valid, dan terintegrasi;

3. Penyusunan standar kompetensi jabatan 

baik di tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi 

maupun Jabatan Administrasi dengan 

Gambar 2 Tampilan Pengisian pada Aplikasi e-ANJAB



mengambil informasi dari butir syarat 

jabatan dan dengan melihat kebutuhan 

kompetensi berdasarkan uraian tugas 

dan tahapan kerja dalam e-Anjab;

4. Kegiatan evaluasi jabatan (grade/kelas 

dan value/nilai jabatan) yang ke 

depannya akan dilakukan melalui e-

EvJab;

5. Analisis kebutuhan diklat (Training 

Needs Analysis) sehingga desain diklat 

yang dibuat ke depannya dapat 

menjawab gap kompetensi dalam 

persyaratan jabatan untuk dapat 

melakukan uraian tugas jabatan dan 

tahapan-tahapannya;

6. Perumpunan jabatan (job family) dan 

pola karir sehingga memudahkan 

pembuat  kebi jakan  di  b idang 

pengembangan SDM merancang pola 

karir yang sesuai untuk masing-masing 

jabatan sesuai dengan sifat kerja, jenis 

kompetensi, dan uraian tugas jabatan; 

dan

7. Kegiatan analisis organisasi tugas dan 

fungsi  jabatan  dalam struktur 

organisasi, dan sebagai deteksi awal 

Saat ini dan ke depan nanti, aplikasi 

e-Anjab terus disempurnakan guna 

berperan makin besar sebagai penyedia 

dasar informasi  dalam penetapan 

kebijakan di bidang sumber daya manusia 

m a u p u n  o r g a n i s a s i .  B e b e r a p a 

penyempurnaan itu, antara lain berupa 

tampilannya yang lebih ramah-pengguna 

(user friendly), hingga kemudahan 

pengoperasiannya hingga bisa diakses 

melalui gawai masing-masing pemangku 

jabatan. 
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