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Pengantar Redaksi
Tanpa terasa di kurun waktu beberapa hari ke depan, kita segera meninggalkan tahun 2018 
dan menyongsong tahun 2019. Di kurun waktu selama lebih dari empat tahun, Kementerian 
Sekretariat Negara telah terus menggelorakan semangat berinovasi yang tercermin dari 
berbagai terobosan yang telah dicetuskan aparaturnya. 

Beragam terobosan di sepanjang tahun 2018 itu telah menjadikan etalase inovasi di 
Kementerian Sekretariat Negara kian semarak. Semarak berinovasi itu, tertuang dalam sajian 
edisi kali ini, antara lain: penerapan cashless payment pada sistem perparkiran dan gerobak 
kuliner di kawasan Gelora Bung Karno; pembangunan Sistem Informasi Administrasi Pejabat 
Pemerintahan sebagai runway yang mengakselerasi layanan administrasi bagi pejabat 
pemerintahan; aplikasi pelaporan gratifikasi sebagai dukungan pemberantasan korupsi; 
panduan monitoring dan evaluasi media cetak untuk dukungan analisis media yang makin 
akurat; hingga pemanfaatan bio fertilizer sebagai wujud komitmen pemeliharaan lingkungan 
hidup yang makin inovatif. Inovasi-inovasi itu telah diterapkan guna mendukung peningkatan 
kualitas kedinasan di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara.

Kepada para pimpinan satker, para kontributor berita, utamanya para inovator, sekali lagi 
redaksi mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. 

Semoga kekayaan inovasi yang kita miliki saat ini dapat menjadi pengingat sekaligus 
penyemangat para aparatur dalam terus berkarya dan berkontribusi konstruktif dalam 
memantapkan postur Kementerian Sekretariat Negara sebagai Smart Governance Institution.

Akhirnya, kami ucapkan selamat membaca; dan melalui forum ini, perkenankan kami atas 
nama seluruh jajaran redaksi, mengucapkan selamat Hari Natal 2018 bagi para pembaca yang 
merayakannya; dan selamat Tahun Baru 2019. 

Terima kasih.

Redaksi

v
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Kreatifitas Produktif Pusdiklat dalam 
Mendukung Peningkatan Kualitas Website 

Pusdiklat Kemensetneg
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aplikasinya. Dengan menggunakan SPA, 
aksi klik atau penyajian data tidak membuat 
halaman secara utuh dimuat ulang (reload) 
tetapi hanya halaman tertentu yang diambil 
dari server atau dari hasil proses aplikasi di 
sisi pengguna. Dengan cara itu, website 
menjadi lebih ringan sehingga lebih mudah 
dan cepat  d iakses .  Tidak i tu  saja , 
perpindahan antar laman dalam website pun 
menjadi lebih cepat.

Program Angular dan kelebihannya

Penggunaan angular telah dilakukan pada 
website Pusdiklat. Penerapan angular 
sebagai front end dari website Pusdiklat 
menjadikan website Pusdiklat terlihat 
sedikit berbeda. Website Pusdiklat, relatif 
lebih mudah dan cepat ketika diakses serta 
ketika pengguna melakukan alih laman di 
website tersebut.

Secara teknis, program angular juga 
mempermudah para pengembang website 
dalam memperluas konten websitenya 
melalui keberadaan template deklaratif yang 
sederhana. Hal itu juga membantu para 
pengembang website dalam membangun 
fitur lebih cepat. Pengembang juga dapat 
memperluas bahasa template dengan 
komponen sendiri dan menggunakan 
beragam komponen yang ada. Selain itu, 
program angular juga menyediakan fitur 
bantuan dan umpan balik khusus yang 
menjadikan pembuatan aplikasi lebih fokus. 
Selain framework program angular juga 
dapat bekerja dengan berbagai library 
sehingga mudah dimodifikasi sesuai dengan 
kebutuhan pengembang website. 

Laman situs di dunia maya 
internet atau website telah 

popular dijadikan etalase utama 
bagi lembaga untuk 

menyebarkan informasi secara 
interaktif bagi masyarakat luas. 

Penggunaan website di 
Kementerian Sekretariat Negara 
telah dilakukan cukup lama dan 

sebagai wujud dari komitmen 
untuk meningkatkan kualitas 
layanan publik, Kementerian 

Sekretariat Negara, terus 
berupaya keras dalam 

meningkatkan kualitas website 
Kemensetneg, mulai dari segi 

tampilan hingga dari segi yang 
sangat teknis, yaitu kemudahan 

dan kecepatan saat diakses. 

Terhadap peningkatan kemudahan saat 
diakses, di kurun waktu beberapa minggu 
terakhir, salah satu Calon Pranata Komputer 
Terampil dari Pusdiklat Kemensetneg, Sdr. 
Ryan Ardhy Risanto, telah menggagas 
langkah terobosan dengan menerapkan 
teknologi berupa program angular. Program 
Angular yang dikembangkan Google ini 
berbasiskan prinsip Single Page Application 
(SPA). SPA adalah istilah untuk aplikasi 
berbasis web, yang menggunakan satu 
halaman web saja sebagai tampilan dari 
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Dengan beragam keunggulan itu, program 
angular memfasilitasi pengembang website 
untuk makin mudah dalam meng-edit, 
m e m a s u k k a n  k o nt e n  b a r u  h i n g ga 
menambahkan berbagai fitur kelengkapan 
baru di websitenya. Sehingga menjadikan 
website tidak saja makin mudah diakses; 
namun juga makin interaktif dengan para 
penggunanya.

Dikembangkan dalam 3 bulan

Dihitung dari pencetusan gagasan hingga 
penerapan program angular pada website 
Pusdiklat, terbilang cukup singkat, yaitu 
sekitar 3 (tiga) bulan. Pencetusan gagasan 
oleh Sdr. Ryan Ardhy Risanto, diawal Mei 
2018, yang diikuti dengan sepanjang bulan 

Gambar 1. Tampilan depan laman website www.angular.io

itu, untuk mendalami program angular. Pada 
bulan Juni dan Juli 2018, program angular 
telah diterapkan pada guna mengembangkan 
website Pusdiklat Kemensetneg. 

Setelah melalui serangkaian uji coba, sejak 
akhir bulan September 2018, Website 
Pusdiklat Kemensetneg, sepenuhnya telah 
berbasiskan program angular. Kegiatan itu 
dikawal dan didukung oleh Biro Informasi dan 
Teknologi yang senantiasa menyikapi positif 
terhadap penerapan teknologi terbaru.

Hingga saat tulisan ini disusun, penerapan 
program angular masih dipantau kinerjanya di 
Pusdiklat Kemensetneg, manakala dinilai 
berhasil, program angular ini berpeluang 
untuk  d i t e rapkan  d i  webs i t e  r e smi 
Kementerian Sekretariat Negara.
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Gambar 2. Tampilan Profil Website Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara 

Gambar 3. Tampilan Cara Mengubah Komponen Pertama Program Angular 
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MOLENS
Terobosan Konstruktif Pelengkap 

Manajemen Administrasi Aparatur

Aprilianti Maharani
Biro Aparatur Pejabat Pemerintahan
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pada Program Pendidikan dan Pelatihan 
Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV, 
ditujukan untuk makin memperluas layanan 
SIAPP sebagai perangkat dukungan 
manajemen administrasi aparatur. 

Pembangunan MOLENS

Aplikasi SIAPP yang ada selama ini, baru 
mampu menyediakan layanan dukungan 
m a n a j e m e n  a d m i n i s t r a s i  u n t u k 
pengangkatan dan pemberhentian serta 
kenaikan pangkat bagi pejabat pimpinan 
tinggi madya (JPT Madya), pejabat pimpinan 
tinggi utama (JPT Utama), dan pejabat 
fungsional keahlian utama (Jabfung Ahli 
Utama). Aplikasi SIAPP belum bisa 
menyediakan layanan pengangkatan dan 
pemberhentian pejabat pada lembaga non 
struktural dan pejabat lain yang merupakan 
wewenang Pres iden  tanpa  melalu i 
persetujuan DPR. Terhadap layanan seperti 
i t u ,  B i r o  A P P  s e l a m a  i n i  m a s i h 
menggunakan teknik konvensional melalui 
pemanfaatan perangkat lunak spreadsheet 
yang belum terintegrasi. 

Di sisi lain, tuntutan untuk manajemen 
administrasi bagi para pejabat lembaga non 
struktural itu, sejatinya sama besarnya 
dengan JPT Madya dan JPT Utama. Untuk 
itu, perlu dilakukan langkah terobosan 
melalui pembangunan sebuah modul yang 
bisa memfasilitasi layanan administrasi bagi 
pejabat pada lembaga non struktural untuk 
dipadukan dengan SIAPP. 

Dengan cara itu, maka Biro APP bisa 
memiliki sebuah aplikasi yang makin 
lengkap guna mendukung tugas dan 

Biro Administrasi Pejabat 
Pemerintahan (Biro APP) 

sebagai salah satu unit kerja 
yang menyelenggarakan 

pelayanan publik terus 
berkomitmen memberikan 

pelayanan terbaik kepada para 
pengguna layanannya. Berbagai 

langkah inovatif dan kreatif 
telah dilakukan antara lain 

melalui pembangunan Sistem 
Informasi Manajemen 

Administrasi Pejabat Pemerintah 
(SIAPP) dan penyediaan layanan 

anjungan mandiri pejabat 
pemerintahan. 

Terhadap penggunaan SIAPP yang telah 
berfungsi selama ini, Biro APP terus 
berusaha untuk meningkatkan kinerjanya, 
melalui penambahan beberapa fitur dan 
kelengkapan lainnya. Melalui beragam 
upaya itu, Biro APP ingin memastikan 
b a h wa  S I A P P  t i da k  s aj a  s a n g gup 
memberikan layanan administrasi pejabat 
pemerintahan yang makin lengkap, namun 
juga makin mudah digunakan bagi 
pemakainya (user friendly). 

Salah satu bentuk pengembangan SIAPP 
yang digagas Biro APP adalah pembangunan 
modul aplikasi Pejabat Non Struktural dan 
Pejabat Lainnya atau disingkat MOLENS. 
Kegiatan yang digagas penulis, sebagai 
bagian dari pelaksanaan proyek perubahan 
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fungsinya dalam penyiapan rancangan 
Keputusan Presiden tentang pengangkatan 
dan pemberhentian bagi JPT Madya dan JPT 
Utama hingga pejabat pada lembaga non 
struktural. SIAPP, sebagai perangkat sistem 
manajemen informasinya juga bisa 
mendukung pelaksanaan tugas itu secara 
lebih murah, lebih cepat, dan lebih baik.

Adapan tahapan pembangunan MOLENS 
dibagi dalam 3 (tiga) bagian, masing-
masing:

a. Jangka pendek (2 bulan),

Tersedianya MOLENS pada SIAPP yang 
dapat dimanfaatkan dan digunakan 
da l a m  p e n yu s u n a n  r a n c a n ga n 
Ke p u t u s a n  P r e s i d e n  t e n t a n g 
pengangkatan dan pemberhentian 
pejabat pada lembaga non struktural;

Gambar 1. Proses pencatatan usulan baik 
berupa surat maupun arahan Presiden di menu MOLENS

b. Jangka menengah (1 tahun anggaran),

Tersedianya data riwayat seluruh 
pejabat pada lembaga non struktural 
dan pejabat lainnya dan arsip digital 
seluruh Keputusan Presiden tentang 
pengangkatan dan pemberhentian 
pejabat pada lembaga non struktural 
dan pejabat lainnya sejak tahun 2015;

c. Jangka panjang ( 1 tahun),

Terintegrasinya MOLENS dengan data 
k e p e n d u d u k a n ,  s e h i n g g a 
memudahkan dalam penelusuran data 
calon pejabat yang diusulkan.

Adapun beberapa manfaat dari MOLENS 
yaitu:

a. Terbantunya proses pencarian data dan 
penyusunan laporan terkait data 
pejabat pada lembaga non struktural 
dan pejabat lainnya. 
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dan pejabat lainnya bagi masyarakat 
luas.

Pembangunan MOLENS dilakukan secara 
mandiri dengan memanfaatkan sumber daya 
manusia aparatur di Biro APP dan didukung 
Biro Informasi dan Teknologi. Metode agile 
digunakan sehubungan jangka waktu 
pembangunan yang tidak terlalu lama dan 
sumber daya yang terbatas, baik dari sisi 
SDM maupun anggaran. Hingga naskah ini 
dirilis, MOLENS telah selesai dibangun 
(gambar 1 hingga gambar 4) dan sedang terus 
dalam tahapan uji coba pemanfatannya di 
lingkungan Biro APP.

Sehubungan tidak semua jabatan dapat 
diakses oleh masyarakat umum, maka 
aksesibilitas modul MOLENS juga terbatas. 
Namun untuk data yang bisa ditampilkan, 
MOLENS telah terintegrasi dengan SIAPP 
dan bisa diakses melalui alamat situs web 

Gambar 2. Data Pejabat Non Struktural di halaman frontend (eksternal)

b. Te r s e d i a n y a  a p l i k a s i  y a n g 
membantu  proses  penyiapan 
rancangan keputusan Presiden 
tentang pejabat pada lembaga non 
struktural dan pejabat lainnya.

c. Tersedianya pangkalan data pejabat 
pada lembaga non struktural dan 
pejabat lainnya.

d. Tersedianya dashboard informasi 
pejabat pada lembaga non struktural 
dan pejabat lainnya bagi pimpinan, 
sehingga ada sistem pengingat 
(reminder) terkait jabatan yang akan 
habis masa kerjanya dan perlu 
penggantian.

e. Tersedianya informasi tentang masa 
jabatan pejabat pada lembaga non 
struktural dan pejabat lainnya 
sehingga tidak terlambat dalam 
pengusulannya.

f. Tersedianya informasi tentang 
pejabat pada lembaga non struktural 
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https://siapp.setneg.go.id Selain itu, 
MOLENS juga dilengkapi dengan modul 
knowledge sharing agar segala aturan, data 
dan informasi terkait jabatan pada lembaga 
non struktural dapat disajikan secara 
komprehensif kepada masyarakat luas.

Hingga posisi akhir tahun 2018, MOLENS 
telah melengkapi SIAPP, namun kinerja dan 

Gambar 3. Data Pejabat Non Struktural di halaman backend (pengelola)

Gambar 4.  Knowledge sharing di menu MOLENS

per fo rmanya  mas ih  te rus  d ibawah 
pemantauan Biro APP bekerjasama dengan 
Biro Infotek. Kedepan nanti, diharapkan, 
MOLENS benar-benar berfungsi dengan baik 
sehingga bisa makin mempercepat proses 
administrasi para pejabat di lingkungan 
lembaga non struktural.
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Sebagai penguatan fungsi dimaksud, 
terdapat beberapa unit kerja lain yang juga 
melaksanakan fungsi yang sama, yaitu Biro 
Pers, Media, dan Informasi, Deputi Bidang 
Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat 
Presiden; Asisten Deputi Komunikasi dan 
Informasi Publik, Deputi Bidang Dukungan 
Kebijakan Pemerintahan, Sekretariat Wakil 
Presiden; Asisten Deputi Bidang Hubungan 
Kemasyarakatan dan Protokol, Deputi 
Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat 
Kabinet; dan Kepala Unit Staf Kepresidenan.

Kesamaan fungsi itu tidak serta merta harus 
dimaknai sebagai kondisi tumpang tindih, 
karena masing-masing unit kerja itu 
sebenarnya memiliki fungsi yang khas, 
sesuai perannya masing-masing. Meski 
demikian, tentu diperlukan mekanisme 
sinergi yang lebih produktif diantara unit-
unit kerja tersebut, utamanya sinergi dalam 
melakukan analisis dan monitoring media. 
Sinergi seperti itu, diharapkan dapat 
menghasilkan analisis yang lebih tepat dan 
l eb ih  komprehens i f  s eh ingga  b i sa 
member ikan  pen ingkatan  kual i t a s 
dukungan kebijakan bagi pimpinan unit 
organisasi di atasnya. 

Sebagai bagian dari upaya pemantapan 
sinergi itu, Asdep Humas berinisiatif untuk 
menggagas langkah terobosan berupa 
penyusunan Panduan Terpadu Monitoring 
dan Analisis Media Cetak dan Elektronik 
atau disingkat Pandu Monalisa Cantik. 
Terobosan itu dicetuskan oleh penulis, 
sebagai bagian dari proyek perubahan 
selama melaksanakan kegiatan Pendidikan 
dan Pelatihan Pimpinan (Diklatpim) Tingkat 
IV. Pandu Monalisa Cantik berintikan pada 

Kementerian Sekretariat 
Negara sebagai salah satu 

institusi pemerintah memiliki 
posisi dan fungsi yang 

strategis dalam mendukung 
Presiden, Wakil Presiden, dan 

Menteri Sekretaris Negara. 
Dalam menjalankan tugas 

dan fungsi tersebut, Asdep 
Humas dituntut untuk dapat 
meningkatkan citra institusi 
(branding institution) yaitu 

dengan menjalankan fungsi 
kehumasannya, salah satunya 

dengan melakukan kegiatan 
monitoring dan analisis 

media. 

Sesuai amanat Peraturan Menteri Sekretaris 
Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Sekretariat Negara yang telah diperbaharui 
dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara 
Nomor 8 Tahun 2016, tugas dan fungsi 
kehumasan Kementerian Sekretariat Negara 
memang diemban oleh Asisten Deputi 
Hubungan Masyarakat (Asdep Humas) di 
antaranya monitoring dan analisis media. 
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standardisasi dan dokumentasi prosedur tata 
kelola kegiatan monitoring dan analisis 
media cetak dan elektronik dengan 
memanfaatkan teknologi informasi yang 
terintegrasi.

Fungsi Kehumasan Monitoring dan Analisis 
Media

Dalam hal pelaksanaan tugas kehumasan, 
kegiatan penemuan fakta mencakup 
kegiatan monitoring dan analisis isu-isu 
yang beredar di media massa untuk 
mengetahui opini publik yang terbentuk. 
Hasil monitoring dan analisis itu kemudian 
dirumuskan menjadi sebuah informasi yang 
dapat digunakan sebagai pedoman bagi 
Asdep Humas dalam menentukan langkah-
langkah strategis selanjutnya. 

Kegiatan monitoring dan analisis di Asisten 
Deputi Hubungan Masyarakat dilakukan 
terhadap media online, media cetak, dan 
media elektronik dengan fokus isu pada 
kegiatan Presiden, Wakil  Presiden, 
Kementerian Sekretariat Negara dan/atau 
Menteri Sekretaris Negara, dan kebijakan 
pemerintah. 

Untuk media cetak dan elektronik meliputi 
surat kabar atau majalah sedangkan media 
elektronik yaitu televisi. Produk-produk 
kegiatan monitoring dan analisis media 
cetak dan elektronik di antaranya current 
issues, media brief, potential issues, dan 
tematik. 

Dalam hal penyajian hasil monitoring dan 
analisis serta rekomendasi, Asisten Deputi 
Hubungan Masyarakat menerapkan prinsip-

prinsip sebagaimana karakter media cetak 
dan elektronik, sebagai berikut:

1. A k u r at .  P e l a k s a n a a n  k e g i at a n 
monitoring dan analisis media cetak dan 
elektronik harus menghasilkan data dan 
informasi yang bebas dari kesalahan dan 
tidak bias atau jelas sehingga wajib 
dilaksanakan dengan teliti, seksama, 
cermat, tepat dan benar.

2. Komprehensif. Pelaksanaan kegiatan 
monitoring dan analisis media cetak dan 
elektronik disajikan secara menyeluruh, 
ruang lingkupnya luas dan lengkap serta 
dikaji dari berbagai macam aspek 
sehingga dapat dipahami dengan baik 
dan benar.

3. Tepat Waktu. Pelaksanaan kegiatan 
monitoring dan analisis media cetak dan 
elektronik harus dilakukan sesuai 
dengan waktu yang dijadwalkan. 

Akan tetapi untuk mewujudkan hal tersebut, 
Asdep Humas menghadapi beberapa 
kendala. Sebagai unit kerja yang baru 
dibentuk kurang dari 4 tahun, Asdep Humas 
terus melakukan penyesuaian terhadap 
fungsi-fungsi universal kehumasan yang 
dapat diterapkan untuk mendukung 
terlaksananya tugas dan fungsi Asdep 
H u m a s  s e b a g a i m a n a  y a n g  t e l a h 
diamanatkan dalam Permensesneg Nomor 3 
Tahun 2015. 

Beberapa di antaranya adalah tata kelola 
kerja dan administrasi, seperti Standard 
Operating Procedure (SOP) dan Standar 
Pelayanan (SP) terkait monitoring dan 
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dengan tenaga magang itu juga kerap 
menjadi tantangan yang tidak ringan. 

Penyusunan Pandu Monalisa Cantik

Pandu Monalisa Cantik dirancang untuk 
mengatasi  segenap tantangan yang 
dipaparkan di atas. Pembangunan Pandu 
Monalisa Cantik berlangsung selama dua 
bulan yaitu dari akhir bulan April hingga 
bulan Juni 2018. Kegiatan pembangunan 
diawali dengan pembuatan sistematika 
panduan,  penentuan bisnis  proses , 
penggabungan informasi mengenai dasar 
hukum dan pengertian para akademisi 

Gambar 2. Alur diagram penyusunan media brief

Gambar 3. Alur diagram kegiatan insidential untuk produk 
potential issues  dan tematik

analisis media sedang dalam tahap 
p e n y e mp u r n a a n  da n  p e n g e s a h a n . 
Pelaksanaan penyesuaian i tu,  juga 
s e b e n a r n ya  t i da k  m u da h ,  k a r e n a 
dihadapkan dengan tantangan berupa alur 
kerja monitoring dan analisis media yang 
belum sepenuhnya terstandarisasi dan 
terdokumentasi (gambar 1 sampai dengan 
gambar 3).

Selain tantangan itu, juga terdapat 
tantangan lainnya, yaitu keterbatasan 
kompetensi sumber daya manusia aparatur 
yang tentu ikut mempengaruhi kinerja 
kegiatan monitoring dan analisis media. 
Untuk mengatasi tantangan SDM itu, Asdep 
Humas melakukan alternatif solusi dengan 
melibatkan tenaga magang. Namun, 
kualifikasi pengetahuan, pengalaman kerja 
tentang monitoring dan analisis media, dan 
periode program magang yang singkat (3 
bulan) ternyata menyajikan tantangan 
tersendiri. Demikian pula alih kompetensi 
d a n  w a w a s a n  p e n g e t a h u a n  d a r i 
pejabat/pegawai serta proses pembelajaran 

Gambar 1. Alur diagram penyusunan current issues
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sebagai referensi serta pengidentifikasian 
format panduan. 

Guna memastikan kualitas, kelayakan dan 
penyempurnaan panduan, penulis bersama 
jajaran Asdep Humas telah melakukan 
kegiatan seminar bersama narasumber ahli 
dan Focus Group Discussion (FGD) pada 
tanggal 26 April 2018 serta para stakeholders 
terkait  di  l ingkungan Kementer ian 
Sekretariat Negara. FGD ini juga menjadi 
media bagi para stakeholder untuk lebih 
bersinergi dan memperkuat koordinasi 
dalam melaksanakan kegiatan monitoring 
dan analisis media.

Wujud fisik Pandu Monalisa Cantik berupa : 
(a) buku; (b) brosur infografis dan (c) video 
tutorial. Uraian masing-masing produk 
panduan disajikan sebagai berikut:

1. Panduan dalam bentuk buku terdiri dari 
4 (empat) Bab berisikan: Bab 1 . 
Pendahuluan; Bab 2. Mekanisme 
pelaksanaan media monitoring; Bab 3. 
Penyebaran hasil kegiatan monitoring 
pada media sharing knowledge dan Bab 
4. Penutup. Keempat Bab itu ditambah 
dengan: (i) lampiran mengenai langkah-
langkah kegiatan penggunaan sistem 
monitoring media dan (ii) pola acu 
(template) dari hasil kegiatan. Buku 
panduan dapat diunduh pada laman 
bit.ly/PANDU MONALISA CANTIK

2. Brosur infografis berisi ringkasan dari 
mekan i sme  pe l aksanaan  med ia 
monitoring yang merupakan isi dari Bab 
2 pada buku panduan. Brosur infografis 
digunakan sebagai media informasi bagi 

Gambar 4. Tampilan Cover Buku Panduan Terpadu Monitoring
dan Analisis Media Cetak dan Elektronik  

pemohon informasi kegiatan monitoring 
dan analisis media sebagaimana 
disajikan pada Gambar 1 dan Gambar 2. 
Brosur infografis dapat diunduh pada 
laman bit.ly/BROSURINFOGRAFIS

3. Video tutorial yang merupakan media 
pembelajaran digital berisi langkah-
langkah yang memandu pelaksana 
dalam pengerjaan output kegiatan 
monitoring dan analisis media cetak dan 
elektronik dengan menggunakan sistem 
monitoring media. Video tutorial 
dilengkapi dengan suara sebagai 
petunjuk. Terdapat 5 video tutorial yang 
d a p a t  d i s i m p a n  d a l a m  m e d i a 
penyimpanan eksternal (flashdisk) yaitu 
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media cetak dan elektronik sehingga 
tuntutan dan tantangan yang diberikan oleh 
pimpinan dapat terpenuhi secara makin 
berkualitas. Selain itu, Pandu Monalisa 
Cantik juga bermanfaat dalam mendukung 
proses pembelajaran tentang analisis dan 
monitoring media di kalangan para 
pelaksana. 

Ke depan nanti, Pandu Monalisa Cantik tentu 
terus disempurnakan seiring dengan 
perkembangan tuntutan pembangunan. 
Beberapa di antaranya adalah upaya 

Gambar 5. Tampilan Bagian Lampiran Buku Panduan 
Terpadu Monitoring dan Analisis Media Cetak dan 

Elektronik yang membahas tentang langkah-langkah 
penyusunan current media.

current issues, media brief, media 
cliiping, potential issues, dan tematik. 
Video tutorial dapat diunduh pada laman 
bit.ly/VIDEOTUTORIALMEDIA

Hingga tulisan ini dirilis, Pandu Monalisa 
Cantik telah disirkulasikan di lingkungan 
Asdep Humas dan kepada para pemangku 
kepentingan lainnya di Kementerian 
Sekretariat Negara. Selama kurun waktu 
beberapa minggu terakhir, Pandu Monalisa 
Cantik telah mendukung para pelaksana 
dalam lebih memahami secara seutuhnya 
setiap kegiatan monitoring dan analisis 
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Gambar 6. Tampilan Bagian Lampiran Buku Panduan Terpadu Monitoring dan Analisis Media Cetak 
dan Elektronik yang membahas tentang langkah-langkah penyusunan current media dengan 

menggunakan sistem monitoring media imm.today.

Gambar 7. Tampilan Bagian Lampiran Buku Panduan Terpadu Monitoring dan Analisis Media Cetak
dan Elektronik yang membahas tentang langkah-langkah penyusunan media brief dengan

menggunakan sistem monitoring media imm.today.



Gambar 8. Brosur infografis Panduan Terpadu Monitoring dan Analisis Media Cetak dan Elektronik
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Gambar 9. Tampilan awal video tutorial langkah-langkah membuat 
current issues menggunakan sistem media monitoring

Gambar 11. Tampilan video tutorial langkah-langkah membuat current issues menggunakan sistem media monitoring

Gambar 12. Tampilan video tutorial langkah-langkah membuat
media brief menggunakan sistem media monitoring

penempatan Pandu Monalisa Cantik pada 
portal internet Kementerian Sekretariat 
N e g a r a ,  s e h i n g g a  m e m p e r l u a s 
aksesibilitasnya bagi para pemangku 
kepent ingan ser ta  sejumlah upaya 
pengembangan konstruktif lainnya. Pada 
lingkup yang lebih luas, penulis berharap, 
Pandu Monalisa Cantik, dapat mendukung 
akselerasi pencapaian sasaran reformasi 
birokrasi di Kementerian Sekretariat Negara.

Gambar 10. Tampilan awal video tutorial langkah-langkah membuat 
media brief menggunakan sistem media monitoring
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MAKNA DI BALIK BILAH NUSANTARA
KREASI INOVATIF GBK SAMBUT

ASIAN GAMES KE XVIII TAHUN 2018

Tri Novita Sari, 
Divisi Humas, Hukum, dan Administrasi PPKGBK

Inovasi Update



Bilah Nusantara adalah Main 
Couldron atau tungku utama 

penyalaan api yang digunakan 
untuk menyalakan api Asian 
Games ke-XVIII Tahun 2018. 

Bilah Nusantara terletak di Plaza 
Silang Tenggara Komplek 

Gelora Bung Karno (GBK). Bilah 
Nusantara menggantikan 

tungku utama penyalaan api 
(main couldron) yang ada di 
dalam Stadion Utama GBK. 

Pergantian tungku utama itu 
dirancang dengan 

mengedepankan kreatifitas 
yang lebih inovatif, sejumlah 

inovasi itu disesuaikan dengan 
momentum perhelatan 

internasional Asian Games ke-
XVIII dan Asian Para Games ke-

III di tahun 2018.
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Bentuk bilah dipilih memanjang, yang 
mengandung filosofi perdamaian dan 

persahabatan. Ketinggian Bilah Nusantara 
adalah 18 meter yaitu setengah dari tinggi 
bangunan Stadion Utama. Angka 18 
mencerminkan tanggal dibukanya Asian 
Games ke-XVIII Tahun 2018 sekaligus 
periode penyelenggaraan Asian Games yaitu 

yang ke-18. Bilah Nusantara itu terbagi 
menjadi 2 menara yang menjulang tinggi dan 
berwarna merah. Kedua menara itu, 
nantinya menjadi dasar api utama Asian 
Games ke-XVIII. 

Inovasi Rancangan Bilah Nusantara

Bilah Nusantara dirancang berbentuk bilah 
keris sebagai salah satu senjata khas milik 
bangsa Indonesia yang telah diakui secara 
internasional oleh lembaga PBB, UNESCO. 
Rancangan Bilah Nusantara didisain 
sedemikian rupa sehingga bisa menjadi 
cerminan hasil karya anak bangsa yang 
selalu bangga atas kekayaan sumber daya 
alam dan keanekaragaman budayanya yang 
tersebar diseluruh pelosok nusantara. 
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Kedua menara itu juga bermakna bahwa 
Indonesia telah pernah sebanyak 2 (dua) kali 
memperoleh kepercayaan dari Dewan 
Olimpiade Asia (Olympic Council  of 

Asia/OCA) untuk menjadi tuan rumah Asian 

Games yaitu Asian Games ke-IV pada tahun 
1962 dan Asian Games ke-XVIII pada tahun 
2018. Di ujung atas bilah yang berupa keris 
terdapat 8 titik api yang menyala bersamaan 
sepanjang perhelatan Asian Games ke-XVIII 
Tahun 2018 yang melambangkan semangat 
kebersamaan yang selalu membara dan 
senantiasa menjunjung nilai-nilai sportifitas 
dalam bertanding. 

Selain itu, angka 8 juga merupakan 
pencerminan bahwa kegiatan pesta olahraga 
ini dilaksanakan pada bulan 8 yaitu bulan 

Agustus. Pada sisi kanan dan kiri bilah 
terdapat ukiran di atas lempengan tembaga 
yang menggambarkan miniatur kepulauan 
Indonesia. Ukiran lempeng tembaga tersebut 
memiliki dengan panjang sekitar 2.018 meter 

y a n g  m e r u p a k a n  s y m b o l  t a h u n 
penyelenggaraan Asian Games yaitu tahun 
2018. 

Bilah Nusantara digunakan sebagai kuldron 
atau tungku api utama untuk acara Asian 
Games ke-XVIII Tahun 2018 dan Asian Para 
Games Ke-III 2018. Secara keseluruhan bilah 
nusantara menggambarkan tentang 
persatuan dan sportivitas sebagaimana 
motto Asian Games 2018 yaitu Energy of Asia 

dan motto Asian Para Games yaitu The 
Inspiring, Spirit, dan Energy of Asia.
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"WE ARE ONE WONDER"
KREASI INOVATIF CLOSING CEREMONY 

ASIAN PARA GAMES 2018

Tri Novita Sari, 
Divisi Humas, Hukum dan Administrasi PPKGBK

Inovasi Update



Acara penutupan, yang 
mengusung tema 'We Are 

One Wonder', penuh 
dengan sejumlah kreatifitas 

inovatif yang dikemas untuk 
menunjukkan kekaguman 

publik atas perjuangan para 
atlet penyandang disabilitas 

yang luar biasa dalam 
menorehkan berbagai 

prestasi disepanjang 
gelaran Asian Para Games 

ke-III Tahun 2018. 
Sebagai penyelenggara, Gelora Bung Karno 
tentu ikut berbangga telah menjadi tempat 
pemecahan beragam rekor baik di tingkat 
Asia maupun dunia pada ajang olahraga 
berprestasi bagi atlet disabilitas kedua 
terbesar di dunia ini.
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Asian Para Games ke-III Tahun 
2018 yang dimulai sejak tanggal 6 
hingga 13 Oktober 2018 telah 
berlangsung dengan sukses. 
Acara penutupan atau closing 
ceremony pada tanggal 13 
Oktober 2018 di Stadion Madya 
GBK, berlangsung sangat meriah.
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2. Penayangan video berisi cerita 
relawan yang ikut bekerja keras 
mensukseskan pelaksanaan Asian 
P a r a  G a m e s  2 0 1 8 .  B e b e r a p a 
perwakilan atlet  menyerahkan 
rangkaian bunga kepada tiga orang 
wakil sukarelawan sebagai ungkapan 
rasa terima kasih atas jerih payah 
yang mereka lakukan.

3. Parade huruf ABILITY diiringi 
rangkaian parade becak, penari hip 
hop, ondel-ondel, pasukan polisi cilik 
yang membawa bendera peserta dan 
patung komodo raksasa. Pada prosesi 
itu, kotak berisi tulisan ABILITY juga 
diserahkan sebagai kenang-kenangan 
dari penyelenggaraan Asian Para 
Games III. 

Ketiga acara inovatif itu diselingi dengan 
pertunjukan seni yang cukup spektakuler 
dari para artis Indonesia dan mancanegara. 
Adapun sebagai bagian akhir, Ketua Umum 

Beberapa sajian inovatif pada Closing 
Ceremony

Upacara penutupan (closing ceremony) 
Asian Para Games ke-III Tahun 2018 dipimpin 
oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. 
Upacara diawali dengan parade bendera 
peserta yang dibawa masing-masing 
perwakilan atlet, dilanjutkan sambutan 
Wapres Jusuf Kalla. Sambutan Wapres 
antara lain berisikan apresiasi setinggi-
tingginya atas capaian yang telah diraih oleh 
para atlet Indonesia serta ungkapan terima 
kasih atas partisipasi dan kerjasama semua 
pihak yang telah mensukseskan Asian Para 
Games ke-III Tahun 2018. 

Beberapa sajian inovatif pada upacara 
penutupan itu adalah : 

1. Penayangan video tentang suka dan 
duka para atlet yang berjuang selama 
gelaran Asian Para Games 2018 yang 
penuh dengan inspirasi; 
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INAPGOC menyampaikan sambutan dan 
di lanjutkan dengan Presiden Asian 
Paralympic Committee (APC) yang menutup 
secara resmi Asian Para Games ke-III Tahun 
2018.
 
Selanjutnya, Pasukan Pengibar Bendera 
melakukan prosesi penurunan bendera 
(APC). Gubernur DKI Jakarta menyerahkan 
bendera APC kepada Presiden APC yang 
kemudian menyerahkan bendera tersebut 
pada Wakil Gubernur Hangzhou dari 
Republik Rakyat Tiongkok. Hangzhou 
adalah tuan rumah Asian Para Games ke-4 
yang akan dihelat pada tahun 2022 
mendatang.
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CASHLESS PAYMENT PERPARKIRAN 
DAN GEROBAK KULINER BERSOLEK 
Komitmen Berinovasi Tanpa Henti PPK 

GBK

Tri Novita Sari, 
Divisi Humas, Hukum, dan Administrasi PPKGBK

Inovasi Pelayanan



Sebagai wujud pelaksanaan 
instruksi Menteri Sekretaris 

Negara, Pratikno, selama 
kurun waktu empat tahun 

terakhir, Manajemen Pusat 
Pengelolaan Kompleks Gelora 
Bung Karno telah menggagas 

sejumlah inovasi guna 
menjadikan GBK menjadi 

kawasan terbuka hijau yang 
aman, nyaman, dan makin 

ramah bagi masyarakat. 
Sesuai dengan fungsinya 

beberapa inovasi itu tentu 
berorientasi pada 

pemantapan peran Kompleks 
Gelora Bung Karno sebagai 

sarana olahraga, kegiatan 
sosial, budaya, dan politik; 

namun di balik itu, 
manajemen GBK sebenarnya 

juga banyak berinisiatif dalam 
mencetuskan inovasi guna 

memperluas peran GBK 
sebagai tempat berekreasi.
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Kuliner Bersolek. Keduanya tentu saja 
ditujukan untuk makin meningkatan 
kualitas kemudahan dan kenyamanan dalam 
layanan publik. 

Cashless Payment Perparkiran

Manajemen Gelora Bung Karno (GBK) mulai 
menerapkan pembayaran non-tunai 
( ca s h l e s s )  b a g i  p e n ge n da r a  ya n g 
memarkirkan mobil/motor di dalam kantong 
parkir GBK sejak tanggal 14 Oktober 2018. 
Berikut adalah titik-titik kantong parkir 
yang berada di dalam kawasan GBK yaitu:  
halaman parkir di Stadion Aquatic, Istora, 

Hal itu, antara lain, tercermin pada 
peluncuran aplikasi Love GBK yang dirilis 
tahun 2017 lalu. Sebuah aplikasi yang 
mempermudah akses  publ ik  dalam 
perolehan beragam informasi tentang GBK 
dan sekitarnya. 

Kin i ,  d i  tahun 2018 ,  seakan ing in 
mewujudkan komitmenya untuk tidak 
berhenti berinovasi, manajemen GBK 
meluncurkan 2 (dua) produk layanan kreatif 
terbaru bagi masyarakat yaitu: (1) sistem 
pembayaran parkir non tunai (cashless) dan 
(2) penanganan pedagang kaki lima yang 
lebih terpadu melalui program Gerobak 
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Parkir Selatan, Lapangan A, B dan C, 
Lapangan Basket Terbuka, Masjid Al Bina, 
Kantin Gedung Serbaguna, dan Lapangan 
Rugby. Untuk kantong parkir yang berada di 
GBK Arena ,  park i r  cash less  mula i 
dilaksanakan pada 1 November 2018. 

Pembayaran cashless ini dapat dilakukan 
dengan menggunakan kartu prabayar yaitu 
e-money (Bank Mandiri), Tapcash (BNI), 
Flazz (BCA), dan Brizzi (BRI). Pengunjung 
yang menggunakan kantong parkir di dalam 
kawasan GBK diwajibkan untuk memiliki 
kartu prabayar. Dengan menggunakan 
sistem pembayaran cashless, antrian 

kendaraan dan waktu transaksi saat 
pembayaran parkir di pintu keluar dapat 
be rkurang  se r ta  mampu mencegah 
terjadinya pungutan liar. 

Gerobak Kuliner GBK Bersolek

Gerobak Kuliner GBK adalah program 
penataan pedagang kaki l ima yang 
ditujukan untuk mengakomodir kebutuhan 
masyarakat akan minuman dan makanan 
ringan. Sejalan dengan Program Manajemen 
GBK untuk menerapkan program  cashless 
atau non tunai untuk seluruh kantong parkir 
yang ada di GBK, Gerobak Kuliner GBK pun 
bertambah fungsinya. 
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solar panel yang diinstalasi pada Gerobak 
Kuliner GBK tersebut dapat menghasilkan 
energi sebesar 70-watt yang kemudian dapat 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan 
listriknya. Penggunaan solar panel ini sudah 
dilakukan selama 2 bulan terakhir dan 
hingga saat ini berjalan lancar sehingga 
d i h a r ap k a n  dap a t  m e nj a d i  p i o n i r 
pemanfaatan energi surya secara nyata bagi 
kalangan pedagang kaki lima. Sebuah 
langkah terobosan, yang bisa jadi, untuk 
pertama kalinya di lakukan di ibukota.

Sebanyak 16 Gerobak Kuliner GBK yang 
berada di dalam kawasan GBK kini tidak 
hanya berjualan makanan dan minuman 
ringan namun juga melayani penjualan dan 
pengisian ulang kartu prabayar (Tapcash, 
Brizzi, dan Flazz) menggunakan mesin EDC 
(Electronic Data Capture). 

Gerobak Kuliner GBK, selain menyajikan 
makanan dan minuman secara lebih tertata 
dengan rapih juga mengedepankan prinsip 
ramah lingkungan. Hal ini karena masing-
masing Geobak Kuliner GBK dilengkapi 
dengan 2 penampang solar panel. Kedua 
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SIAPP
Laksana Runway yang Mengakselerasi 

Layanan Administrasi Pejabat 
Pemerintahan 

Aprilianti Maharani
Biro Administrasi Aparatur Pemerintahan, Deputi Bidang 

Adminitrasi Aparatur

Inovasi Pelayanan



Kementerian Sekretariat Negara. Guna 
memastikan layanan administrasi aparatur 
yang lebih berkualitas, Kepala Biro APP 
berinisiatif untuk membangun aplikasi yang 
mendukung tugas dan fungsi secara cepat 
dan tepat. Aplikasi itu ditujukan untuk 
mempermudah para pengguna layanan yaitu 
instansi/kementerian/Lembaga maupun 
PNS itu sendiri yang berada di seluruh 
wilayah Indonesia. Gagasan itu diwujudkan 
melalui pembangunan Sistem Informasi 
M a n aj e m e n  A d m i n i s t r a s i  P e j ab a t 
Pemerintahan atau SIAPP.

Pembangunan Aplikasi SIAPP

Konsep pembangunan SIAPP berawal dari 
pembangunan aplikasi Anjungan Layanan 
Mandiri (ALM) yang telah ada di situs web 
Setkab.(www.simpeg.setkab.go.id). Aplikasi 
itu memfasilitasi para pengguna layanan 
untuk menelusuri sampai sejauh mana 
tahapan penyelesaian proses administrasi 
kepegawaian yang diajukannya (baik berupa 
kena ikan  pangkat ,  pengangkatan/ 
p e m b e r h e n t i a n  d a r i  j a b a t a n  d a n 
sejenisnya).Dalam upaya meningkatkan 
kinerjanya, ALM itu terus dipantau dan 
dikembangkan beberapa kebutuhan 
fiturnya, guna dapat memberikan layanan 
yang makin komprehensif. 

Proses identifikasi kebutuhan itu dilakukan 
sejak bulan September 2015 hingga Januari 
2016 atau selama masa transisi peralihan dari 
Sekretariat Kabinet ke Kementerian 
Sekretariat Negara. Berdasarkan hasil 
identifikasi tersebut maka ditetapkan bahwa 
aplikasi SIAPP harus bisa mencakup seluruh 
proses bisnis di semua bagian yang ada di 

Biro Administrasi Pejabat 
Pemerintahan (Biro APP) yang 

semula bernama Biro 
Administrasi Aparatur 

merupakan unit kerja yang 
sebelumnya berada di bawah 

Deputi Bidang Administrasi, 
Sekretariat Kabinet. Namun, 

semenjak proses 
restrukturisasi di lingkungan 

Kementerian Sekretariat 
Negara dan Sekretariat 

Kabinet, Biro APP berada di 
bawah Deputi Bidang 

Administrasi Aparatur, 
Kementerian Sekretariat 

Negara. 
Hal itu sebagaimana tercantum dalam 
Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 
3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Sekretariat Negara. Biro 
A P P  s e n d i r i  m e m p u n y a i  t u g a s 
melaksanakan urusan administ ras i 
pengangkatan dan pemberhentian pejabat 
pemerintahan dan pejabat lainnya serta 
kenaikan pangkat dan pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang wewenang 
penetapannya berada pada Presiden.

Perubahan struktur organisasi menjadi 
sebuah tantangan bagi Biro APP untuk 
melakukan penyesuaian dan adaptasi 
d e n ga n  p o l a  k e r j a  d i  l i n g k u n ga n 
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Infotek belum menyiapkan anggaran yang 
diperlukan.

Momentum pembangunan SIAPP dimulai 
saat Menteri Sekretaris Negara memberikan 
arahan agar masing-masing unit kerja 
menyampaikan program inovasi dan 
debirokratisasi pada bulan Februari 2016. 
Biro APP mengajukan berbagai macam 
inovasi,  salah satunya SIAPP. Pada 
akhirnya, ketika SIAPP ditetapkan sebagai 
salah satu dari 5 inovasi sistem informasi 
yang harus diwujudkan maka pembangunan 
SIAPP menemui sebuah titik terang.

Biro APP dengan diwakili oleh Kasubbag 
P e n g o l a h a n  d a n  P e n y a j i a n  D a t a 
menginisiasi agar pembangunan dapat 
dimulai dengan berkoordinasi bersama 
Kepala Biro Infotek guna memperoleh 

Biro APP mulai dari Bagian Pengangkatan 
dan Pemberhentian Pejabat Pemerintahan 
(P4) ,  Bagian Kepangkatan,  Bagian 
Pemberhentian, dan Bagian Administrasi 
Umum. Sehubungan luasnya cakupan 
sistem informasi yang dibutuhkan namun 
terdapat pula sejumlah keterbatasan yang 
dihadapi, maka pengembangan SIAPP 
memerlukan strategi yang tepat agar 
pengembangannya dapat terselesaikan 
sesuai target yang ditentukan. 

Kendala utama yang dihadapi adalah 
masalah anggaran. Pada tahun 2016, Biro 
APP sebagai unit kerja baru di Kementerian 
Sekretariat Negara, belum memiliki 
anggaran khusus untuk pembangunan 
sistem informasi. Selain itu, saat konsep 
pembangunan SIAPP diajukan ke Biro 
Infotek selaku fasilitator, nampaknya Biro 

Gambar 1. Tampilan depan halaman situs https://siapp.setneg.go.id
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Aplikasi Eksekutif dan Website), Sdr. Yusri 
Syahrul Mujib (Pranata Komputer Muda), 
Sdr. Ayu Setiarini (Pranata Komputer Muda), 
dan Sdr. Johan Maurits Soritua Sianipar 
(Pranata Komputer Pertama).

Langkah pertama yang dilakukan oleh Tim 
Biro APP yaitu menyusun sebuah kerangka 
acuan kerja (KAK) Pembangunan SIAPP 
Tahun 2016 untuk kemudian disampaikan 
kepada Biro Infotek. Dengan menggunakan 
anggaran perawatan aplikasi dari Biro 
Infotek, proses pembangunan aplikasi 
dimulai dan membutuhkan waktu sekitar 3 
bulan. Proses pembangunan aplikasi 

alokasi dukungan pada bulan April 2016. 
Kemudian Biro APP dan Biro Infotek masing-
m a s i n g  m e m b u at  t i m  a ga r  p r o s e s 
pembangunan dapat terlaksana dengan 
efektif.

Tim dimaksud terdiri dari 3 orang dari Biro 
APP, masing-masing Sdr.  April ianti 
Maharani (Kasubbag Pengolahan dan 
Penyajian Data), Sdr. Rini Afifah (Pengolah 
Data pada Subbag Pengolahan dan 
Penyajian Data), dan Sdr. Adi Sutriyono 
(Pengolah Data pada Subbag Pemberhentian 
Pusat); dan dari Biro Infotek terdiri dari: Sdr. 
Fernando Sitorus (Kepala Subbagian 

Gambar 2. Proses Bisnis Kenaikan Jabatan Fungsional Keahlian Utama
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berintikan pada komputerisasi segenap 
rangkaian alur kerja yang tertuang pada 
gambar 2.

Yang membedakan aplikasi SIAPP dengan 
ALM adalah bahwasanya aplikasi SIAPP 
sudah mencakup proses bisnis mulai dari 
penerimaan usulan sampai dihasilkannya 
Rancangan Keppres untuk proses Kenaikan 
Pangkat, Pemberhentian/Pensiun dan 
Pengangkatan Jabatan Fungsional Keahlian 
Utama. Semua proses bisnis ini, terintegrasi 
dalam sebuah aplikasi dan sudah secara 
otomatis dapat melakukan pemeriksaan 
terkait jabatan fungsionalnya. 

Peluncuran Aplikasi SIAPP

Aplikasi SIAPP sudah beroperasi sejak 1 
Januari 2017. SIAPP diperkenalkan kepada 
publik pada acara Rapat Koordinasi Nasional 
t entang  Penataan  Kembal i  P ro se s 
Pengusulan dan Penetapan Pengangkatan 
Dalam Jabatan Fungsional Keahlian Utama 
yang berlangsung pada tanggal 21-22 
Februari 2017 di Gedung Serbaguna 
Kementerian Sekretariat Negara. Dengan 
peluncuran SIAPP, para pengguna aplikasi 
dari instansi pemerintah pusat maupun 
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dari 34 
Provins i  d i  Indones ia  sudah dapat 
menggunakan aplikasi tersebut.

Gambar 3. Rancangan Layar Input Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Keahlian Utama
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Dengan kata lain, aplikasi SIAPP menjadi 
sistem informasi manajemen dokumen 
elektronik yang dapat menyimpan berkas 
digital dari usulan pengajuan rancangan 
kenaikan pangkat (RKP) hingga dokumen 
Keputusan Presiden berikut petikan dan 
salinannya. Dengan cara itu, SIAPP 
mendukung terciptanya pengelolaan 
dokumen yang baik dan memudahkan dalam 
pencarian dan penyimpanan. Adapun tata 
cara penggunaan SIAPP bagi pengguna 
eksternal sebagaimana Gambar 5.

P e n ge m b a n ga n  S i s t e m  I n fo r m a s i 
Administrasi Pejabat Pemerintahan 
(SIAPP)

Sebagai lembaga yang berkomitmen pada 
peningkatan kinerja secara berkelanjutan, 
Biro APP terus mengevaluasi kinerja SIAPP 
secara berkala. Dari hasil evaluasi itu, 
diketahui bahwa masih terdapat bugs pada 
aplikasi SIAPP yaitu apabila seorang 

Meski telah diperkenalkan sejak tahun 2017, 
aplikasi itu mulai resmi digunakan oleh Biro 
APP pada tanggal 14 November 2018. SIAPP 
merupakan portal informasi bagi pengguna 
eksternal karena dapat memantau status 
proses usulannya. Selain itu, SIAPP dapat 
membantu pengelola di Biro APP dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya antara 
lain memproses usulan terkait Kenaikan 
Pangkat ,  Pemberhent i an/Pens iun , 
Kenaikan Jabatan Fungsional Keahlian 
Utama yang menjadi wewenang Presiden. 
SIAPP juga mampu mengakomodasi aspek 
informasi, administrasi dan fungsi-fungsi 
strategis, sekaligus menyederhanakan 
proses bisnis dan administrasi guna 
menghasilkan output berupa layanan 
administrasi yang makin akurat dan makin 
berkualitas.

Selain sebagai pusat informasi tentang Biro 
APP dan produk layanannya, SIAPP juga 
berfungsi sebagai pusat data Biro APP. 

Gambar 4. Bagian Backend Usulan, jika tidak terdapat data Keppres Jabatan maka proses dihentikan
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Gambar 3. Launching SIAPP



Gambar 5.  Tata Cara Penggunaan SIAPP bagi Pengguna Eksternal



pengguna ingin mengetahui tahapan proses 
usulannya dan Biro APP sudah pernah 
menerima usulan itu, aplikasi SIAPP 
kadangkala masih menunjukkan informasi 
data tidak ditemukan seperti tampilan pada 
Gambar 6. Berdasarkan hal tersebut, aplikasi 
SIAPP segera diperbaiki dan dikembangkan. 

Untuk menangani permasalahan karena 
bugs tersebut, Biro APP melakukan 
perbaikan dan menginisiasi tambahan fitur 

pencarian. Fitur pencarian ini bukan hanya 
melalui NIP tetapi juga berdasarkan nama 
dan instansi PNS yang bersangkutan. Selain 
itu, Biro APP juga memfasilitasi kompilasi 
data riwayat seseorang tidak hanya pada 
proses usulan yang terakhir namun segenap 
r i w a y a t  u s u l a n n y a  y a n g  p e r n a h 
disampaikan kepada Biro APP, di masa-masa 
sebelumnya. Hal tersebut bertujuan agar 
informasi yang disampaikan kepada 
pengguna lebih lengkap dan akurat. Di 

Gambar 6. Contoh bugs di SIAPP

Gambar 7. Tambahan fitur SIAPP (modul pencarian dan survei)
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memfasilitasi para penggunanya untuk 
menelusuri tahapan proses administrasi 
kepegawaiannya secara mandiri. 

P e n y e d i a a n  l a y a n a n  i n i ,  s e l a i n 
mempermudah juga membatasi interaksi 
tatap muka antara pengguna layanan 

samping perbaikan itu Biro APP bersama 
dengan Biro Infotek juga meningkatkan 
kualitas transmisi data SIAPP, sehingga 
tidak saja mempermudah namun juga 
mempercepat akses pencarian bagi para 
penggunanya.

Gambar 8. Perbaikan hasil pencarian dengan menampilkan riwayat usulan

Gambar 9. Anjungan Mandiri Pejabat Pemerintahan
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dengan staf di jajaran Biro APP. Sebuah 
langkah konstruktif yang diharapkan dapat 
mendukung pemantapan postur Biro APP 
sebagai unit kerja yang berzona integritas 
tinggi.
Keberadaan anjungan ini juga dilengkapi 
dengan akses untuk perolehan informasi 
tentang ketersediaan Keppres yang telah 
diterbitkan. Tentu saja untuk pencetakan 
Keppres dimaksud, pengguna harus 
berkomunikasi dengan staf Biro APP, 
s e h u b u n g a n  a nj u n g a n  i n i ,  t i d a k 
menyediakan layanan pencetakan, karena 
m e n y a n g k u t  u n s u r  k e r a h a s i a a n 
kepegawaian. Selain itu, anjungan ini juga 
menyediakan survei layanan yang dapat 

dilengkapi oleh pengguna, sebagai masukan 
bagi Biro APP dalam meningkatkan kualitas 
layanan birokrasi di masa-masa yang akan 
datang. 

Gambar 10. Melihat Daftar Keppres melalui anjungan mandiri

Gambar 11. Contoh Daftar Keppres melalui anjungan mandiri
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POSTER
Kreatifitas Pusdiklat Meningkatkan 

Kualitas Asesmen Satu Pintu

Yudhi Ardinal
Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Inovasi Pengembangan SDM



Salah satu dari banyak fungsi LMS 
adalah kemampuannya menyediakan 
media pelaksanaan ujian atau kuis. Ujian 
biasanya lekat dengan tantangan 
penggunaan kertas yang banyak dan 
waktu yang singkat untuk mengetahui 
hasilnya. Kedua tantangan itu bisa 
diatasi dengan LMS yang tidak saja 
menghemat dana penggunaan kertas dan 
kemampuannya untuk memunculkan 
hasil ujian sesegera setelah ujian selesai 
dilakukan. Selain itu,  LMS juga 
memfasilitasi penyediaan soal yang lebih 
dapat dipertanggungjawabkan secara 
transparan. 

Melengkapi penerapan LMS, Pusdiklat 
Kementer ian Sekretar iat  Negara 
mengembangkan aplikasi POSTER 
singkatan dari Portal Asesmen Terpadu. 
P O S T E R  a d a l a h  m e d i a  u n t u k 
melaksanakan berbagai macam tes atau 
ujian dengan menggunakan komputer 
yang terkoneksi dengan jaringan.

Masa Pembangunan POSTER

Aplikasi POSTER berbasiskan MOODLE 
(Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment), yakni aplikasi 
non berbayar yang dibuat untuk belajar 
dan mengajar dengan menggunakan 
p lat fo rm  web  ( About  Mood le  - 
M o o d l e D o c s , Ó  n . d . ) .  P O S T E R 

Perkembangan teknologi 
mampu mengubah banyak 

sisi kehidupan menjadi lebih 
baik. Salah satu di antaranya 

adalah perubahan proses 
kerja. Banyak proses kerja 

menjadi lebih sederhana dan 
mudah sehingga menjadikan 

tujuan tercapai lebih cepat. 
Inilah yang menjadikan 
pemanfaatan teknologi 

menjadi agenda penting 
dalam setiap organisasi. 

Demikian halnya dengan 
pengembangan sumber daya 

manusia. 

Penggunaan aplikasi berbasis web untuk 
mendukung pembelajaran sudah lama 
diterapkan di Pusdiklat Kemensetneg. 
Sebagai  contoh,  apl ikas i  s is tem 
manajemen pembelajaran atau Learning 
Management System  (LMS) yang 
membantu proses pembelajaran telah 
terlaksana dengan maksimal. 
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menggunakan Moodle 3.3.1 (Build: 
20170710) dengan spesifikasi server 
200Gb harddisk space, processor 2x4 
core, memory 8Gb, OS Centos 7, PHP 7, 
Apache 2.4 dan MySQL 5. Atas dasar 
keamanan, POSTER saat ini hanya dapat 
diakses melalui jaringan internal 
Kemensetneg.

Pembangunan POSTER dapat dikatakan 
tidak memakan waktu banyak dan biaya 
yang besar. Hal itu dikarenakan 
pemanfaatan Moodle yang merupakan 
aplikasi non berbayar dan dapat 
didapatkan dengan mudah di internet. 
Dikarenakan Moodle merupakan aplikasi 
LMS yang mengakomodir banyak fungsi 
dar i  pembelajaran,  maka hanya 
dibutuhkan beberapa penyesuaian saja 
terkait dengan penggunaannya, yakni 

Gambar 1. Course Lomba Mengetik Cepat pada POSTER

untuk ujian dan tes. Penyesuaian itu di 
antaranya mencakup instalasi beberapa 
modul lanjutan yang dibutuhkan untuk 
mendukung kegiatan ujian atau tes. 
Setelah proses instalasi di server selesai 
dan uji keamanan telah dilaksanakan, 
pada prinsipnya POSTER sudah dapat 
digunakan.

Uji Coba

Agar dapat digunakan dengan baik, 
maka POSTER harus diujicobakan 
terlebih dahulu sebelum dipergunakan 
untuk ujian atau tes di lingkungan 
kedinasan Kementerian Sekretariat 
Negara.  Uj i  coba apl ikasi  dapat 
dilaksanakan dengan beberapa cara. Di 
antaranya adalah mencoba ketahanan 
aplikasi ketika aplikasi dipergunakan 
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Sehubungan POSTER merupakan 
aplikasi baru yang tidak semua orang 
dapat menggunakannya. Maka Pusdiklat 
merilis video tutorial mengenai cara 
menggunakan dan cara mengikuti lomba 
dibuat sebagai panduan para pengguna. 
Video tersebut diletakkan di dalam 
course Lomba Mengetik Cepat agar para 
calon peserta lomba dapat mengaksesnya 
dengan cepat. Selain video, Pusdiklat 
juga menyediakan latihan yang dapat 
diakses di waktu tertentu dalam rangka 
membiasakan peserta lomba ketika 
melaksanakan lomba. Sebanyak lima 
latihan dibuat sesuai dengan tampilan 
aslinya ketika lomba. Konten latihan 
juga beraneka ragam sehingga peserta 
lomba dapat merasakan pengalaman 
tampilan yang berbeda-beda sehingga 
d a p a t  b e r g u n a  k e t i k a  l o m b a 
dilaksanakan.

Gambar 2. Video tutorial Lomba Mengetik Cepat pada POSTER

oleh banyak orang. Berkenaan dengan 
hal tersebut dan bertepatan dengan 
ulang tahun Kemerdekaan RI dan 
Pusdiklat Kemensetneg ke-12, muncul 
lah ide lomba mengetik cepat dengan 
menggunakan aplikasi POSTER. Selain 
untuk meramaikan HUT RI juga secara 
tidak langsung dapat menguji coba 
POSTER.

Untuk dapat digunakan, lomba mengetik 
cepat dibuat menjadi salah satu course di 
POSTER. Memorandum Plh. Kapusdiklat 
pun dibuat untuk menyebarluaskan 
informasi mengenai lomba tersebut. 
Selain itu,  memorandum diseminasi 
informasi tentang adanya lomba 
mengetik cepat, syarat, dan ketentuan 
pun dibuat agar perlombaan dapat 
berjalan dengan jujur dan adil.
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Lomba mengetik cepat dibuka selama 
dua hari mulai tanggal 28 Agustus 2017 
pukul 00.00 s.d. 29 Agustus 2017 pukul 
2 3 . 5 9 .  P e s e r t a  l o m b a  d a p a t 
melaksanakan lomba tersebut pada 
periode waktu yang telah ditentukan. 
Selain pemenang, beberapa data dapat 
diperoleh setelah lomba mengetik cepat 
dilaksanakan.

Berdasarkan pelaksanaan Lomba 
Mengetik Cepat tersebut, berbagai 
informasi dikumpulkan dalam rangka 
p e n i n g k at a n  k u a l i t a s  ap l i k a s i . 
Informasi- informasi  ini  mel iputi 
hambatan mengakses aplikasi bagi para 
pegawai yang berasal dari beberapa unit 
organisasi, kecepatan, dan stabilitas 
aplikasi.

Implementasi

Sete lah  P OSTER d iuj i  coba  dan 
dioptimalisasi, secara teknis POSTER 
s u da h  dap a t  d i gu n a k a n  u n t u k 
mendukung pelaksanaan ujian di 
lingkup kedinasan. Terhadap hal 
tersebut, setidaknya ada dua proses yang 
harus dilakukan, yakni membuat soal 
dan menampilkan soal. Kedua proses 
tersebut dijalankan secara runut dengan 
membuat soal terlebih dahulu. Berikut 
ini adalah alur proses pembuatan soal 
yang sudah menjadi standar untuk ujian 
kedinasan di lingkungan Kementerian 
Sekretariat Negara.

Dari gambar 5 di atas dapat diketahui 
bahwa proses pembuatan soal harus 
melalui beberapa kali verifikasi dan 
validasi. Hal itu ditujukan agar soal yang 
muncul di POSTER adalah soal yang 

Gambar 3. Latihan Lomba Mengetik Cepat pada POSTER

Gambar 4. Lomba Mengetik Cepat pada POSTER
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soal maka soal yang dimiliki berjumlah 
40 soal dikalikan 4 sama dengan 160 soal. 
H a l  i n i  b e r gu n a  k e t i k a  p r o s e s 
memasukkan soal ke dalam quiz . 
POSTER dapat melakukan pengacakan 
terhadap soal-soal tersebut.

Penggunaan soal dalam kegiatan ujian di 
ranah kedinasan, biasanya tahapan 
persiapan berupa proses enrolment, quiz 
setup, dan proses test taking

a. Enrolment
Proses ini adalah proses pendaftaran 
manual para peserta ujian. Proses ini 
didasarkan pada surat perintah yang 

Gambar 5. Alur pembuatan soal pada EPTIGO

dapat dipertanggungjawabkan. Setiap 
soal dibuat oleh ahli yang membidangi 
substansi ujian demikian pula validator 
yang juga merupakan ahli di bidang yang 
sama dengan pembuat soal. Setelah 
seluruh soal selesai barulah dimasukkan 
ke dalam question bank POSTER.

Setiap soal memiliki tahapan dan 
kategori tersendiri yang dipetakan dalam 
question bank POSTER. Hal itu ditujukan 
untuk mempermudah Tim POSTER 
ketika melakukan pengelolaan ujian. 
Biasanya soal yang dibuat berjumlah 
empat kali dari soal yang ditampilkan. 
Misalnya, jika seluruh soal berjumlah 40 
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dikeluarkan oleh unit kerja yang 
membutuhkan hasil ujian. Misalnya, 
Biro Sumber Daya Manusia untuk 
data asesmen individu dan Pusdiklat 
untuk pengembangan kompetensi 
individu.

b. Quiz Setup
Pada tahapan ini,  Tim Poster 
melakukan kegiatan pengelolaan 
quiz seperti, waktu mulai dan selesai 
ujian, durasi ujian, tampilan hasil 
dan sebagainya. Selain itu, proses ini 
juga memasukkan soal ke dalam quiz 

Gambar 6. Proses enrolment, quiz setup, dan test taking

d e n g a n  c a r a  a c a k .  M o o d l e 
memfasilitasi perlindungan admin 
dengan cara tidak memunculkan soal 
apa saja yang diacak.

c. Test Taking
Agar tes dapat berjalan lancar maka 
perlu dilakukan pengkondisian 
mulai dari sisi teknis sampai dengan 
manajemen pergerakan peserta ujian. 

Hingga tulisan ini disusun, POSTER 
telah diterapkan untuk mendukung 
pelaksanaan beberapa ujian di ranah 
kedinasan sebagai berikut:
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Dengan keberhasilan itu, POSTER saat 
ini sudah digunakan sebagai portal atau 
wadah utama untuk melaksanakan 
ujian-ujian di Kementerian Sekretariat 
Negara. POSTER terbukti mampu 
memfasilitasi seluruh proses ujian yang 
terdiri dari uji coba aplikasi, proses 
pembuatan soal, sampai dengan proses 
menampilkan soal sudah dilaksanakan. 
P O S T E R  j u ga  t e r b u k t i  m a m p u 
mendukung proses monitoring ketika 
ujian dilaksanakan maupun ketika 
pembuatan soal dikerjakan. 

Di tahun 2019 dan tahun tahun kedepan, 
Pusdiklat terus memantau kinerja guna 
mengembangkan kapasitas POSTER 
baik dari segi konten, teknologi, maupun 
model ujian. Diharapkan POSTER. yang 
saat ini masih bertaraf fasilitator ujian 
berbasis komputer atau Computer-Based 
Test dapat dikembangkan menjadi 
Computer-Adaptive Test, yang menjamin 
peningkatan kualitas hasil ujian 
kedinasan di Kementerian Sekretariat 
Negara.

1. Ujian Kenaikan Pangkat  dan 
Penyesuaian Ijazah (UKPPI)

2. Uj ian  Pemahaman Tekno log i 
Informasi dan Komunikasi (UPTIK)

3. E n gl i s h  P r o fi c i e n c y  Te s t  fo r 
Indonesian Government Official 
(EPTIGO)

4. Ujian Kemahiran Tata Naskah Dinas 
(UKTADIN)

5. Seleksi Pegawai PPK Kemayoran
6. Ujian Pemahaman Kompetensi Kerja 

Dasar 
7. Evaluasi Akademik Pelatihan Dasar 

CPNS

Ketujuh ujian tersebut memiliki question 
b a n k  t e r s e n d i r i  y a n g  s u d a h 
dikategorikan sesuai substansi dan 
tingkatan kesulitan. Hingga akhir 
November 2018, sebanyak 2.414 peserta 
te lah  melaksanakan uj ian  yang 
difasilitasi aplikasi POSTER dengan total 
4.760 ujian yang hasil terekam di 
POSTER. 
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BIO FERTILIZER
LANGKAH KREATIF ISTANA 

KEPRESIDENAN TAMPAKSIRING BALI 
PEMANFAATAN PUPUK ALAMI UNTUK 
PEMELIHARAAN TANAMAN BUNGA

I Nyoman Diana
Istana Kepresidenan Tampaksiring, Sekretariat Presiden

Inovasi Lingkungan



i tu,  selain ramah l ingkungan, juga 
diharapkan membantu ekonomi masyarakat 
setempat. 

Penggunaan Bio Urine 

P e n g g u n a a n  b i o  u r i n e  i n i  s u d a h 

diaplikasikan pada tanaman/bunga di 
beberapa titik halaman istana. Hasilnya pun 
d i luar  ekspektas i .  Awalnya  hanya 
dimaksudkan untuk menyuburkan tanaman 
tetapi ternyata hasilnya dapat berfungsi 
sebagai pestisida alami yaitu untuk 
membunuh hama/ulat tanaman. Begitu juga 
efek sampingnya hampir tidak ada. Hal itu, 
dapat dibuktikan saat penyemprotan bio 

urine pada tanaman seputaran kolam ikan di 
Wisma Negara, percikan bio urine yang 
tanpa sengaja jatuh ke kolam tidak membuat 

ikan-ikan di air kolam terganggu (mabuk) 

Dewasa ini kita sering dengar 
slogan "Go Green" yang 

berintikan dorongan 
penggunaan yang bahan 

organik, demi kehidupan yang 
lebih baik. Untuk penerapan di 

ranah pertanian, Go Green 
biasanya dimaknai sebagai 
pengurangan penggunaan 

pupuk dan pestisida buatan 
yang bersifat kimiawi 

sehubungan produk kimiawi itu 
dapat mempengaruhi 

keseimbangan unsur hara 
dalam tanah, yang berpotensi 

merusak daya serap dan 
kepadatan tanah. Penggunaan 
bahan kimia pada pupuk, juga 

ditengarai dapat 
mempengaruhi kualitas produk 

pertanian bagi kesehatan kita.

Sebagai bagian dari upaya "Go Green" itu, 
Istana Kepresidenan Tampaksiring Bali telah 
lama menggunakan pupuk dan pestisida 
alami dalam pemeliharaan tanaman/bunga 
di lingkungan Istana Tampaksiring. Pupuk 
dan pestisida alami atau bio fertilizer itu 
berbasiskan fermentasi air seni hewan 

ternak yang dibuat bersama dengan 
kelompok peternak di sekitar lingkungan 
istana. Penggunaan pupuk/pestisida seperti 
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atau disiram langsung ke tanaman/bunga. 
Di Istana Kepresidenan Tampaksiring, 
pemupukan/penyemprotan dengan bio urine 
dilakukan rutin setiap 15 hari sekali yaitu 
pada pagi hari sebelum jam 10 atau sore hari 
setelah jam 3. Sebelum digunakan bio urine 
dicampurkan dengan air. Perbandingan 
campurannya yaitu 1,5 liter bio urine 
ditambahkan dengan 20 liter air. Campuran 
itu dapat digunakan untuk areal tanaman 
sekitar 200-350 meter persegi dan 

Selain efek jangka panjang terhadap tanah 
dan efek samping kepada hewan peliharaan, 
dari segi pembiayaan penggunaan bio urine 
juga lebih murah jika dibandingkan dengan 
pupuk kimia. Sebagai perbandingan, satu 
liter bio urine seharga Rp. 5.000,- , satu kg 
Pupuk Urea seharga Rp. 7.000,-, dan 
pestisida kimia Rp. 18.500/Liter. Harga bio 

ataupun mati. Bahkan, tanaman air (eceng 
gondok) yang ada di kolam bertambah subur.

Kandungan unsur hara yang terdapat dalam 
bio urine cukup lengkap di antaranya 
Nitrogen, Kalium, Natrium, Fosfor, dan 
unsur lainnya, yang sangat dibutuhkan oleh 

tanaman. Bio urine juga mengandung zat 
perangsang tumbuh yang dapat digunakan 
sebagai pengatur tumbuh tanaman. Bio urine 

dapat memberi efek jangka panjang yang 
baik pada tanah yaitu dapat memperbaiki 

struktur atau keseimbangan unsur hara 
dalam tanah sehingga tanah akan menjadi 
subur dan tanaman juga dapat hidup dengan 

baik.

B io  u r i ne  l eb ih  mudah  d igunakan 
dibandingkan dengan pupuk padat. Bio urine 

dapat diaplikasikan dengan cara disemprot 
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urine terbilang lebih murah dari pupuk urea 
dan pestisida kimia. Kandungan zat hara 
pada  b io  ur ine  juga  leb ih  lengkap 
dibandingkan pupuk urea serta luas areal 
yang bisa diaplikasikan dengan bio urine 

juga lebih luas. Satu liter Bio Urine dapat 
diaplikasikan untuk 200-350 meter persegi 
sedangkan satu kg pupuk urea hanya cukup 

untuk 15-25 meter persegi lahan tanaman. 

Ke depannya, penerapan bio urine ini akan 

diaplikasikan untuk semua tanaman/bunga 
y a n g  a d a  d i  l i n g k u n g a n  I s t a n a 

Tampaksiring. Hasil pemupukan dengan bio 

u r i n e  m e m a n g  l e b i h  e fe k t i f  p a da 
tanaman/bunga dibandingkan dengan 

tanaman/pohon yang besar. Penggunaan bio 

urine selain berdampak positif bagi alam 
merupakan bagian dari upaya Istana 
Kepres idenan  Tampaks i r ing  dalam 
melaksanakan program pemerintah tentang 
pemanfaatan sumber alami/inovasi yang 
ramah lingkungan.

Pemanfaatan Limbah Satwa Peliharaan

Kegiatan lain tentang pemanfaatan sumber 
alami yang ramah lingkungan yang sudah 
d i terapkan d i  Is tana Kepres idenan 
Tampaksir ing,  berupa pemanfaatan 

sisa/limbah/kotoran satwa peliharaan di 
lingkungan istana, sebagai pupuk alami 

pada tanaman/bunga di lingkungan istana.

Di Istana Kepresidenan Tampaksiring, 
terdapat 114 rusa totol (axis axis) dan 16 rusa 
lokal (timorensis). Dari jumlah itu dapat 

menghasilkan kotoran setiap hari sekitar 10 
kg. Kotoran rusa tersebut dikumpulkan oleh 
petugas yang mengurus kebersihan kandang 
rusa. Setelah terkumpul nantinya didiamkan 
sampai kering secara alami sekitar 3 bulan.

Setelah kering, kotoran tersebut dapat 
digunakan langsung sebagai pupuk alami 
pada tanaman/bunga. Selain itu, jika 
penyerapan zat hara pupuk oleh tanaman 
bisa lebih cepat, kotoran rusa yang sudah 
kering dapat dicampur dengan sampah 
dedaunan lalu dicacah menggunakan mesin 
pencacah. Hasil campuran akan menjadi 

lebih kecil seperti buliran pupuk urea. 
Kandungan zat hara dalam pupuk alami ini 
cukup banyak di antaranya unsur Nitrogen, 
Fosfor, Kalium dan lainnya yang sangat 
dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh 

kembang. Pemupukan pada tanaman/bunga 
dilaksanakan setiap 3 bulan sekali.

Penggunaan pupuk alami seperti ini, 
diproyeksikan untuk dilanjutkan pada 
jangka panjang. Hasil dari pemupukan 
alami, sama baiknya dibandingkan dengan 
pemupukan kimia. Pemupukan alami juga 
dapat meningkatkan kesuburan dan 

kegemburan tanah, serta tidak berdampak 
negatif terhadap lingkungan. Dari segi biaya, 
p up u k  a l a m i  l e b i h  m u r a h  k a r e n a 
memanfaatkan limbah/kotoran hewan 
peliharaan yang ada di lingkungan istana.
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PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR 
ISTANA KEPRESIDENAN CIPANAS
Langkah Inovatif Istana Kepresidenan 

Cipanas Pada Pengelolaan Lingkungan

Ferdi Sjaiful
Istana Kepresidenan Cipanas, Sekretariat Presiden

Inovasi Lingkungan



Dengan luasnya ruang terbuka hijau yang 
dimiliki, Istana Kepresidenan Cipanas 
mempunyai wilayah resapan air yang cukup 
luas. Sepanjang tahun Istana Kepresidenan 
Cipanas boleh dibilang tidak pernah 
kesulitan air, terutama apabila datang 
musim hujan persediaan air akan melimpah 
dengan meningkatnya debit air Sungai 
Cisabuk. 

Meski relatif tidak pernah mengalami 
masalah kekurangan air, namun saat musim 
kemarau tiba, kadangkala debit air sungai 
menurun sehingga persediaan air tanah 
berkurang yang berdampak pada keringnya 
r u m p u t - r u m p u t ,  t a n a m - t a n a m a n , 
pepohonan serta kolam-kolam di lingkungan 
Istana. Kondisi itu tentu mengurangi 
keasrian dan keindahan taman istana. 

Istana Kepresidenan Cipanas 
merupakan istana 

kepresidenan yang tertua 
dibandingkan Istana 

Kepresidenan lainnya. Dengan 
luas tanah mencapai 26 

hektar Istana yang dibangun 
pada tahun 1742 itu, juga 

sekaligus menjadi istana 
kepresidenan tertua di negeri 

kita. Sebagian besar area 
istana ini masih berfungsi 

sebagai ruang terbuka hijau 
yang ditumbuhi berbagai 

jenis pohon-pohonan, 
tanaman hias, dan tanaman 

buah, termasuk 2 hektar area 
hutan lindung di dalamnya.

Gambar 1. Pekerjaan penataan lanskap dan penguatan 
struktur embung masih berlangsung
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Sistem Perjernihan Air Minum (SPAM) yang 
dibangun di Istana Kepresidenan Cipanas.

Pembangunan Embung

Embung adalah cekungan penampung air 
hujan yang berfungsi untuk menjaga 
kualitas air tanah, mencegah banjir, 
pengairan, hingga dapat pula berfungsi 
s ebaga i  unsu r  penambah  e s t e t i ka 
lingkungan. Embung yang dibangun di 
lingkungan Istana Kepresidenan Cipanas 
tidak hanya digunakan untuk menampung 
air hujan tetapi juga air dari Sungai Cisabuk, 
yang selanjutnya dapat didistribusikan ke 

Untuk mengatasi masalah itu, Kepala Istana 
Kepresidenan Cipanas, Sdr. Mustofa Alatas 
membuat langkah terobosan berupa 
pemanfaatan sumber daya alam yaitu 
sumber daya air secara lebih produktif 
d e n g a n  p e m b a n g u n a n  e m b u n g . 
Pembangunan embung itu ditujukan untuk 
memanfaatkan mel impahnya a i r  d i 
lingkungan Istana Kepresidenan Cipanas 
pada musim hujan guna memenuhi 
kebutuhan air secara lebih merata pada 
m u s i m  k e m a r a u .  S e b a g a i  w uj u d 
pemanfaatan embung tersebut, air dari 
embung juga dijadikan sumber pasokan bagi 

Gambar 2. Tampak dari kejauhan bangunan mata air (ground tank) Belanda  (foto diambil dari arah kolam renang)
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indah dan dilengkapi jogging track serta 
ampitheater yang dapat digunakan untuk 
menyelenggarakan kegiatan di luar ruang.

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Selain embung di Istana Kepresidenan 
Cipanas saat ini juga sedang dilakukan 
pembangunan SPAM. Inisiasi pembangunan 
SPAM ini bermula dari permintaan Istana 
Kepresidenan Cipanas melalui Kementerian 
Sekretariat Negara kepada Kementerian 
PUPR untuk memenuhi kebutuhan air 
minum (air bersih) dan siap dikomsumsi di 
lingkungan Istana Kepresidenan Cipanas. 

Rencana pembangunan SPAM kemudian 
berkembang tidak hanya untuk Istana 

Gambar 3. Mata Air (ground tank) Belanda saat ini

titik-titik lokasi di lingkungan istana yang 
membutuhkan air, utamanya di musim 
kemarau. 

Pembangunan embung dimulai pada bulan 
Oktober 2017 dengan menggandeng 
Kementer ian Peker jaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR). Memasuki 
tahun 2018, kegiatan pembangunan embung 
terus dilanjutkan dengan pengerjaan 
penataan lansekap dan penguatan struktur 
embung. 

Sebagai  unsur  pendukung estet ika 
lingkungan, lokasi embung juga diharapkan 
dapat menjadi spot baru yang menarik di 
lingkungan Istana Kepresidenan Cipanas. Di 
sekitar embung akan dibangun taman yang 
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Kepresidenan Cipanas, tetapi juga Istana 
Kepresidenan Jakarta. Sebelum proyek 
dimulai, dilakukan survei bersama antara 
Biro Umum Sekretariat Presiden, Istana 
Kepresidenan Cipanas, dan Direktorat 
Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR ke 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai 
pilot project SPAM yang telah berhasil 
dibangun Kementerian PUPR. 

Sumber air yang diolah di instalasi SPAM 
selain berasal dari embung yang dibangun 
juga ditambah dari sumber air yang berasal 
dari mata air (ground tank) warisan era 
pemerintahan Hindia Belanda di masa lalu, 
atau yang lazim disebut 'mata air Belanda'. 

Ground tank tersebut sebelumnya terkubur 
oleh tanah dan tumbuh tumbuhan liar. 
Nantinya pasokan air dari mata air Belanda 
ini akan menjadi sumber air utama yang 
akan dimanfaatkan untuk SPAM dengan 

Gambar 4. Pekerja sedang mengerjakan shelter water fountain di Lapangan Depan Istana Cipanas

dukungan sumber air dari embung yang 
akan dibangun.

Adapun proyek pembangunan SPAM telah 
dimulai sejak bulan April  2018 dan 
dikerjakan di dua lokasi yaitu Istana 
Ke p r e s i d e n a n  Ja k a r t a  da n  I s t a n a 
Kepresidenan Cipanas secara serentak. 
Untuk Istana Kepresidenan Cipanas, lokasi 
bangunan instalasi SPAM berada di antara 
Komplek Perumahan Pegawai Istana dan 
kandang pemeliharaan kuda. 

Hingga naskah ini dirilis, pembangunan 
embung dan SPAM masih berlangsung. 
Diharapkan manakala embung dan SPAM itu 
telah berfungsi dengan baik, maka dapat 
diperoleh pengurangan konsumsi air minum 
kemasan, yang tidak saja berimplikasi pada 
penghematan anggaran namun juga reduksi 
sampah plastik guna mendukung perbaikan 
kelestarian lingkungan. 
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