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Salam Redaksi

Hallo Sahabat ASN,
Buletin Kepegawaian X Media Edisi XVII hadir di penutup tahun 

2019 dengan menghadirkan informasi seputar kepegawaian. Pada edisi 
kali ini, X Media membawa kabar gembira terkait pelaksanaan Seleksi 
Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019. 

Menjelang Seleksi CPNS Tahun 2019, Pemerintah telah melakukan 
berbagai langkah persiapan, mulai penerbitan aturan pelaksanaan, 
sarana dan prasarana penunjang proses seleksi hingga mempersiapkan 
tim pelaksana seleksi. Berbagai persiapan pun  dilakukan oleh Badan 
Kepegawaian Negara (BKN), salah satunya Kanreg X BKN, dalam 
menyongsong Seleksi CPNS Tahun 2019. Dalam Laporan Utama X 
Media akan melaporkan secara khusus proses persiapan pelaksanaan 
Seleksi CPNS Tahun 2019 yang telah dilakukan oleh Kanreg X BKN 
sepanjang tahun 2019.

Pada edisi kali ini, Tim Redaksi X Media berkesempatan meliput 
sebuah karya inovatif  yang diinisiai oleh salah satu PNS di Kabupaten 
Bima. Bagaimana dan sejauh mana penerapan karya inovatif  
tersebut, akan disajikan dalam rubrik inovasi. Selain itu, X Media 
edisi penghujung 2019 ini juga meliput berbagai kegiatan yang digelar 
Kanreg X BKN Denpasar pada pertengahan hingga akhir tahun 2019. 
Yuk simak informasi selengkapnya mengenai kegiatan tersebut dalam 
rubrik Event.

Dan seperti biasa, liputan menarik tentang objek wisata juga akan 
disajikan dalam rubrik Pojok Wisata. Kali ini X Media akan menyelami 
keindahan Pulau Padar, pulau yang terkenal dengan gugusan perbukitan 
yang mempesona di ujung barat Nusa Tenggara Timur.

Menutup Salam, seluruh Tim Redaksi Buletin Kepegawaian X Media 
mengucapkan Selamat Hari Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Salam 
Redaksi



X-Media Desember 2019  |  3 

Daftar Isi



4  |  X-Media Desember 2019

Laporan Utama

MENUJU SELEKSI CPNS TAHUN 2019 : 

Seleksi Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) kembali digelar pada 
tahun 2019. Pemerintah melalui 
Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Sipil Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Kemenpan & RB) 
secara resmi telah mengeluarkan 
kebijakan sebagai dasar hukum 
pelaksanaan CPNS tahun 2019 
melalui Peraturan Menpan Nomor 
23 Tahun 2019 Tentang Kriteria 
Penetapan Kebutuhan PNS dan 
Seleksi CPNS Tahun 2019.  Tahun 
ini pemerintah membuka peluang 
bagi 196.687 putra putri terbaik 
bangsa untuk bergabung dan 
mengabdi kepada negara sebagai 
CPNS yang akan ditempatkan di 
68 instansi pusat dan 462 instansi 
daerah. 

Badan Kepegawaian Negara  
(BKN) sebagai pelaksana teknis 
seleksi CPNS tahun 2019 telah 
mempersiapkan diri untuk 
memberikan pelayanan terbaik 
bagi para calon peserta seleksi 
CPNS tahun 2019. BKN dalam 
hal ini terlibat langsung mulai 

dari proses pendaftaran, seleksi 
dan pemberkasan NIP CPNS. 
Ujian CPNS tahun ini kembali 
menggunakan aplikasi Computer 
Assissted Test (CAT) BKN 
sebagai sarana untuk mengukur 
kemampuan peserta ujian secara 
cepat, akuntabel dan transparan.

Pelaksanaan seleksi CPNS 
2019 menjadi pekerjaan besar 
yang melibatkan banyak instansi 
di dalamnya, tak terkecuali Kantor 
Regional X BKN sebagai ujung 
tombak BKN dalam memberikan 
layanan kepegawaian di wilayah 
Bali, NTB dan NTT. Kanreg X BKN 
pun telah melakukan serangkaian 
persiapan baik teknis maupun non 
teknis dalam rangka menyongsong 
seleksi CPNS tahun ini. Perlu 
diketahui sejumlah persiapan 
telah dilakukan oleh tim pelaksana 
seleksi CPNS tahun 2019 di 
Kanreg X BKN mulai pertengahan 
tahun ini. Di bawah koordinasi 

Bidang Informasi Kepegawaian 
(Inka)  berbagai kegiatan strategis 
dalam menyukseskan gelaran 
seleksi CPNS tahun 2019 telah 
diaksanakan.

Pemetaan Kesiapan 
Infrastruktur CAT di Daerah 

Tahap awal persiapan yang 
telah dilakukan adalah pemetaan 
kesiapan infrastruktur. Pemetaan 
kesiapan infrastruktur telah 
dilakukan semenjak pertengahan 
tahun 2019. Kanreg X BKN melalui 
Bidang Inka telah melakukan 
evaluasi pelaksanaan seleksi 
ujian CPNS tahun 2018 sebagai 
langkah awal untuk menyusun 
strategi persiapan seleksi di 
tahun 2019. Hasil evaluasi 
mencatat seleksi CPNS tahun 
2018 di wilayah kerja Kanreg X 
BKN Denpasar dilaksanakan di 
4 titik lokasi Mandiri BKN, dan 
24 titik lokasi mandiri Instansi 
yang tersebar di wilayah Bali dan 
Nusa Tenggara. Sedangkan dari 
jumlah sarana komputer yang 
digunakan di keseluruhan lokasi 
ujian terdapat total 3.328 unit, 
untuk melayani sejumlah 179.158 
peserta.

Pada tahun ini, BKN mengambil 
kebijakan untuk tidak lagi 
memfasilitasi pendirian lokasi 
mandiri CAT BKN, sehingga 
instansi yang membuka seleksi 
CPNS harus mempersiapkan 
infrastruktur pelaksanaan CAT 

Kanreg X Bersiap
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mandiri sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing instansi.

Tindak lanjut dari pemetaan 
kesiapan infrastruktur tersebut 
adalah pelaksanaan survei 
lokasi CAT mandiri di beberapa 
instansi. Tercatat sampai bulan 
November 2019 Kanreg X BKN 
telah melakukan survei di tiga 
titik lokasi CAT mandiri yang 
berada di Kabupaten Sikka, 
Kabupaten Sumba Timur dan 
Kabupaten Kupang. Dalam 
rangka seleksi CPNS  tahun  
2019  ini  Kanreg X  BKN 
memproyeksikan pelaksanaan 
ujian CAT dilangsungkan di 32 titik 
lokasi ujian dengan total komputer 
sejumlah 3.283 unit.

Sosialisasi Pengadaan CPNS 
Tahun 2019

Persiapan lain yang dilakukan 
Kanreg X BKN adalah sosialisasi 
untuk menyamakan persepsi 
antara BKN dengan stakeholder di 
wilayah kerja terkait pelaksanaan 
seleksi CPNS tahun 2019. 
Kegiatan yang dilaksanakan pada 
18 September 2019 membahas 
tentang rencana pelaksanaan 
seleksi CPNS 2019, teknis 
persiapan fasilitas ujian, serta 
kebijakan pengadaan CPNS 
2019. Khusus pada acara ini 
fokus pembahasan disampaikan 
oleh dua narasumber yang terkait 
langsung dengan pengadaan 
CPNS tahun 2019 yaitu Kepala 
Pusat Pengembangan Sistem 
Rekrutmen ASN BKN (PPSR 
ASN BKN) dan Kepala Pusat 
Perencanaan Pegawai dan 
Formasi. Dalam sosialisasi ini 
Kanreg X  bersama para peserta 
juga saling berbagi pengalaman 
mengenai pelaksanaan seleksi 
CPNS tahun 2018, dimana 

berbagai problem dan kendala 
yang terjadi dalam pelaksanaan 
Seleksi CPNS turut dibahas dan 
didiskusikan solusi terbaik melalui 
acara sosialisasi ini.

Persiapan Teknis Tim 
Pengelola CAT Kanreg X BKN

Selain penguatan  infrastruktur, 
Kanreg X BKN juga terus menerus 
memperkuat kemampuan para 
personil, salah satu yang dilakukan 
adalah dengan memberikan 
bimbingan teknis bagi tim 
pengelola CAT di Kanreg X BKN. 
Sebelumnya dua perwakilan tim 
pengelola CAT Kanreg X BKN telah 
mengikuti kegiatan bimbingan 
teknis yang diadakan di BKN 
Pusat Jakarta. Dalam persiapan 
teknis tersebut, sejumlah pegawai 
yang mendapatkan tugas sebagai 
tim pengelola CAT Kanreg X 

BKN mendapatkan pemahaman 
mengenai jumlah titik lokasi ujian 
CAT, ketersediaan infrastruktur 
di masing-masing lokasi, serta 
penyampaian proyeksi jumlah 
peserta dan waktu pelaksanaan. 
Tak lupa prediksi kendala dan 
tantangan yang harus dihadapi 
pada saat pelaksanaan ujian juga 
turut disampaikan disini, untuk 
memberikan gambaran mengenai 
langkah antisipasi yang diambil 
pada saat terjadi permasalahan di 
lapangan. (ADY)
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Laporan Khusus

Jelang Pengumuman CPNS Tahun 2019
Seperti yang ramai diberitakan 

di beberapa media tentang 
prediksi pelaksanaan rekrutmen 
CPNS tahun anggaran 2019, 
akhirnya kepastian tentang 
pelaksanaannya terjawab sudah. 
Dalam Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Kepegawaian 
yang diselenggarakan Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) 
pada tanggal 25 September 2019 
disebutkan bahwa pengumuman 
rekrutmen CPNS tahun 2019 
akan disampaikan ke masyarakat 
pada minggu ke tiga bulan 
Oktober dengan formasi sebanyak 
196.682 yang terdiri dari 37.425 
formasi untuk kementerian/
lembaga dan untuk daerah 
sebanyak 159.257 formasi. 
Tetapi angka itu masih dalam 
tahap finalisasi di Kemenpan RB.

Setelah melalui tahap finalisasi 
formasi CPNS 2019, Kemenpan 
RB menyampaikan informasi 
total formasi yang dibuka adalah 
sebanyak 152.250 formasi yang 
terdiri dari 37.425 formasi untuk 

68 Kementerian/Lembaga dan 
114.825 formasi untuk 461 
pemerintah daerah. Formasi 
CPNS tersebut terdiri dari dua 
jenis formasi yakni formasi umum 
dan formasi khusus (Cumlaude, 
Diaspora, Disabilitas, putra-
putri Papua, dan formasi lainnya 
yang bersifat strategis di pusat).

Melalui Siaran Persnya, Badan 
Kepegawaian Negara pada 
tanggal 28 Oktober 2019 secara 
resmi mengumumkan bahwa 
seleksi penerimaan Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 
telah dibuka. Hal ini didasarkan 
pada pengumuman Menpan RB 
tentang Informasi Penerimaan 
CPNS Tahun 2019 di Lingkungan 
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pada kesempatan lain, Kepala 
Biro Humas BKN Mohammad 
Ridwan menyampaikan bahwa 
pengumuman tersebut akan diikuti 
pembukaan pendaftaran secara 
online pada tanggal 11 November 
2019 melalui laman website 
https://sscasn.bkn.go.id. Disertai 

informasi mengenai persyaratan 
apa saja yang wajib disiapkan 
oleh calon pendaftar. Kepala Biro 
Humas BKN juga menyampaikan 
bahwa instansi yang membuka 
formasi CPNS 2019 diharapkan 
mempublikasikan pengumuman 
resmi pada website dan 
media sosial masing-masing.

Ada hal yang baru pada 
pelaksanaan seleksi CPNS tahun 
2019 nanti. Panselnas akan 
mengakomodiasikan peserta 
seleksi CPNS tahun 2018 yang 
memiliki kategori P1/TL. Peserta 
tersebut diberikan peluang untuk 
menggunakan nilai terbaik antara 
nilai Seleksi Kompetensi Dasar 
(SKD) tahun 2018 dan nilai SKD 
tahun 2019 sebagai dasar untuk 
mengikuti tahap selanjutnya yaitu 
Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). 
Hal ini tertuang pada Peraturan 
Menpan RB Nomor 23 tahun 
2019 tentang Kriteria Penetapan 
Kebutuhan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS) dan Pelaksanaan 
Seleksi Calon Pegawai Negeri 
Sipil (CPNS) Tahun 2019.

Pada Rapat Persiapan Sistem 
Seleksi Calon Aparatur Sipil 
Negara (SSCASN) di Kantor 
BKN Pusat, Deputi SINKA BKN, 
Suharmen menyampaikan bahwa 
peserta P1/TL adalah peserta 
seleksi penerimaan CPNS tahun 
2018 dan memenuhi nilai ambang 
batas berdasarkan Permenpan 
RB Nomor 37 tahun 2018 serta 
masuk dalam 3 (tiga) kali formasi 
jabatan yang dilamar untuk 
mengikuti SKB tahun 2018, namun 
dinyatakan tidak lulus sampai 
dengan tahap akhir. Peserta 
P1/TL tadi wajib mendaftar di 
SSCASN dengan NIK yang 
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Ada 5 kabupaten yang tidak melaksanakan seleksi CPNS 
tahun 2019 ini yang kesemuanya berada di wilayah Provinsi Bali 
yaitu Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten 
Gianyar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan.

Merujuk pada Peraturan Menpan RB Nomor 23 tahun 2019 
tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) Tahun 2019, Kepala Biro Humas BKN, Mohammad 
Ridwan menghimbau kepada seluruh calon pendaftar agar 
lebih selektif dalam memilih formasi dan instansi, karena 
dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa PNS yang 
sudah dinyatakan lulus namun mengajukan pindah sebelum 
genap 10 tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 
PNS, maka dianggap mengundurkan diri serta diberikan 
sanksi tidak boleh mendaftar CPNS pada tahun berikutnya.

Setelah pengumuman formasi CPNS disampaikan oleh 
masing-masing instansi melalui website dan media sosial, untuk 
selanjutnya pendaftaran CPNS akan dibuka mulai tanggal 11 
sampai dengan 24 November 2019. Sementara pengumuman 
seleksi administrasi direncanakan berlangsung tanggal 16 
Desember 2019. Untuk pelaksanaan Tes SKD dan SKB 
penerimaan CPNS tahun 2019, BKN telah mempersiapkan sekitar 
641 titik lokasi tes yang terdiri dari 33 lokasi tes milik BKN, 30 
titik lokasi dengan sistem cost sharing dan sekitar 578 titik lokasi 
tes mandiri yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. (T-10)

sama serta mengunggah semua berkas yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya.
Imbuhnya, secara sistem, nilai SKD yang didapat tahun 2018 sah digunakan oleh pelamar apabila:
Nilai SKD tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas SKD 

tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang dilamarnya
Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar tahun 2019 harus sama 

dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran tahun 2018.
Untuk wilayah kerja Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar yang meliputi 3 (tiga) Provinsi 

yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ada 39 instansi 
dari total keseluruhan 44 instansi yang membuka formasi CPNS tahun 2019 (5 instansi tidak membuka formasi). 



8  |  X-Media Desember 2019

Laporan Khusus

Sosialisasi Pengadaan ASN Tahun 2019

Kantor Regional X BKN 
Denpasar menyelenggarakan 
Sosialisasi Bidang Kepegawaian 
se wilayah kerja Kanreg X BKN 
dengan tema “Pengadaan ASN 
dan Teknis Pelaksanaanya” 
(18/9). Acara ini diikutii oleh 
Kepala BKD/BKPP/BKPSDM 
Pemerintah Provinsi, Kabupaten/
Kota se wilayah kerja Kanreg 
X BKN dan para pengelola 
kepegawaian di masing-masing 
instansi. Kegiatan sosialisasi ini 
juga dihadiri oleh Deputi Bidang 
Mutasi Kepegawaian BKN Aris 
Windiyanto, Kepala Kantor 
Regional X BKN Bambang Hari 
Samasto beserta narasumber 
yaitu Direktur Pengadaan dan 
Kepangkatan BKN Ibtri Rejeki 
dan Kepala Pusat Pengembangan 
Sistem Rekrutmen ASN BKN 
(PPSR ASN BKN) Heri Susilowati.

Kakanreg X BKN dalam 
sambutannya memaparkan hasil  
pelaksanaan seleksi CPNS tahun 

2018 di wilayah kerja Kanreg X 
BKN. “Perlu kami sampaikan di 
tahun 2018 Kanreg X BKN telah 
menetapkan sebannyak 10.715 
dari 10.718 NIP, dan tersisa 3 calon 
CPNS yang sampai saat ini belum 
disusulkan berkasnya. Untuk itu 
bagi daerah yang masih belum 
memproses silakan didiskusikan 
dengan PPK nya untuk mencari 
solusi terbaik” ungkapnya. 
Kakanreg juga menambahkan 
bahwa pelaksanaan seleksi CPNS 
berbasis CAT pada tahun 2018 
di wilayah kerja Kanreg X BKN 
berjalan dengan lancar, meski ada 
sedikit hal teknis yang bermasalah. 
Namun, berkat dukungan BKN 
dan panitia seleksi di daerah 
pelaksanaan seleksi secara 
umum berjalan dengan baik.

Dalam kesempatan ini Deputi 
Bidang Mutasi BKN Aris Windiyanto 
turut memberikan arahan. Beliau  
menyampaikan bahwa tahun ini 
akan dilaksanakan rekrutmen ASN 
baik PPPK maupun PNS. “Untuk 

tahun 2019 jika kebijakan resmi 
dari pemerintah sudah diresmikan, 
rencananya akan dilakukan 
pengangkatan ASN sebanyak 
254.173 formasi, dengan rincian 
formasi bagi pemerintah di 
tingkat pusat sejumlah 46.425, 
dan formasi bagi pemerintah di 
tingkat daerah sejumlah 207.748. 
Disamping itu Aris Windiyanto 
turut memberikan apresiasi yang 
luar biasa atas pencapaian yang 
didapat oleh Kanreg X BKN dalam 
pelaksanaan seleksi CPNS 2018. 
“Secara umum capaian seleksi 
CPNS tahun 2018 di wilayah 
Kanreg X luar biasa. Saya sebagai 
penanggung jawab seleksi, 
mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya atas dukungan 
bapak ibu sekalian, semoga 
pada tahun  ini  kerjasama 
antara BKN dan daerah bisa 
lebih meningkat” ungkapnya.

Sosialisasi yang fokus 
membahas mengenai pengadaan 
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ASN ini membahas mengenai 
kebijakan pengadaan ASN 
yang disampaikan oleh Direktur 
Pengadaan dan Kepangkatan BKN 
Ibtri Rejeki. Dalam paparanya Ibtri 
Rejeki menginfomasikan bahwa 
kebijakan pengangkatan ASN di 
tahun 2019 terdapat hal baru yaitu 
adanya kebijakan pengangkatan 
PPPK dan prosedur pelaksanaan 
seleksinya yang berbeda dengan 
CPNS.  Kebijakan rekrutmen 
PPPK menjadi topik menarik yang 
dinanti oleh peserta. Mengenai 
rekrutmen PPPK Ibtri Rejeki 
menyampaikan proses seleksi 
PPPK akan terdiri dari 3 tahap, 
yaitu seleksi administrasi, seleksi 
kompetensi, dan wawancara. 
Khusus seleksi kompetensi 
akan dilakukan berbasis 
komputer dengan soal yang 
terdiri atas penilaian kompetensi 
manajerial, kompetensi teknis 
dan kompetensi sosio kultural, 
ditambah dengan 10 soal 
wawancara berbasis komputer.

Sementara itu Kepala PPSR 
Heri Susilowati, memaparkan 
persiapan yang harus dilakukan 
oleh Kantor Regional dan 
Pemerintah Daerah. “Untuk 
seleksi CPNS 2019 daerah 
disarankan bisa membangun 
lokasi ujian CAT secara mandiri, 
karena titik lokasi yang didirikan 
oleh BKN akan diminimalkan 
jumlahnya. Untuk itu panitia 
seleksi instansi harus mendata 
terlebih dahulu  sumber daya 
yang saat ini dimiliki dan rencana 
kebutuhan untuk seleksi CPNS 
2019” ungkap Kepala PPSR. 

Pembahasan mengenai rencana 
pelaksanaan seleksi CPNS tahun 
2019 juga diiringi dengan saran 
serta masukan dari  para peserta. 
Perwakilan dari BKPSDM Flores 
Timur menyampaikan bahwa 
salah satu kendala bagi instansi 

pada saat pelaksanaan CAT 
adalah anggaran yang tersedia.” 
Untuk mendatangkan tim dari 
BKN ke daerah memerlukan biaya 
yang tidak sedikit, perlu dilakukan 
penjadwalan dalam satu tim 
supaya bisa melakukan kegiatan 
fasilitasi CAT di beberapa titik 
dalam satu periode, jadi daerah 
tidak perlu mendatangkan 
tim bolak-balik dari Denpasar 
ke kabupaten”, ungkapnya.

Di satu sisi apresiasi terhadap 
pelaksanaan CAT  disampaikan 
oleh peserta asal Lembata. Beliau 
menyatakan bahwa tahun 2019 
Lembata sudah menyiapkan 
sarpras penunjang CAT yang 
cukup memadai. “Saat ini kami 
sudah membangun gedung 
CAT beserta komputer lengkap 

sesuai dengan ketentuan, jadi 
pelaksanaan seleksi CPNS tahun 
2019 sudah bisa dilaksanakan di 
gedung CAT milik kami sendiri”.

Dalam sosialisasi yang menjadi 
agenda tahunan Kanreg X BKN ini, 
juga dilakukan penandatanganan 
komitmen bersama antara 
Kakanreg X BKN bersama 
dengan 44 Kepala BKD/BKPSDM/
BKPP Provinsi/Kabupaten/Kota 
di wilayah Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur. 
Penandatanganan komitmen 
bersama ini menjadi bukti bahwa 
pengelola kepegawaian se Bali 
dan Nusa Tenggara berkomitmen 
untuk mewujudkan layanan 
kepegawaian yang bersih 
demi mendukung terwujudnya 
reformasi birokrasi. (ADY)
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Laporan Khusus

Bimtek Admin SSCN Tahun 2019

Hingar bingar persiapan Seleksi 
CPNS Tahun 2019 semakin terasa. 
Badan Kepegawaian Negara diberi 
kewenangan oleh pemerintah 
pusat untuk melaksanakan seleksi 
penerimaan CPNS dengan 
sistem CAT(Computer Assisted 
Test). Sistem CAT dibangun oleh 
Badan Kepegawaian Negara 
untuk menjawab keraguan 
masyarakat akan transparansi 
dalam pelaksanaan seleksi 
penerimaan CPNS. Berbagai 
perbaikan dilaksanakan guna 
menyempurnakan aplikasi 
tes berbasis komputer ini. 
Pengalaman pelaksanaan tahun-
tahun sebelumnya  dijadikan bahan 
evaluasi untuk menyempurnakan 
aplikasi CAT menjadi semakin 
sederhana, ringan dan 
memudahkan petugas pengguna 
CAT dilapangan terutama yang 
bertugas di daerah yang terpencil 
dan sulit akses internetnya.

Guna menghadapi pelaksanaan 
Seleksi CPNS yang tinggal 
menghitung hari, BKN telah 
menyiapkan SDM yang akan 
bertugas di seluruh stasiun CAT 
baik di lingkungan Pemerintah 
Pusat, Provinsi serta Kabupaten/
Kota. Untuk memperkuat 
kemampuan SDM tersebut pada 
tanggal 23 sampai dengan 25 
Oktober 2019 BKN melaksanakan 
Bimbingan Teknis Fitur Terbaru 
Admin SSCN kepada perwakilan 
dari seluruh Kantor Regional BKN.

Kepala Kantor Regional X 
BKN Denpasar pada kesempatan 
ini mengutus dua pegawainya 
untuk mengikuti acara tersebut, 
yaitu Ida Ayu Widyantari Arnawa 
dan Pandu Setia Gama.  Kedua 
pegawai tersebut diberi mandat 
oleh Kakanreg untuk mengikuti 
acara tersebut dengan baik 
dan ilmu yang diserap nantinya 
akan di transfer kepada seluruh 

pegawai Kanreg X BKN 
Denpasar yang akan bertugas 
dilapangan selama pelaksanaan 
tes Seleksi CPNS tahun 2019.

Acara Bimbingan Teknis 
tersebut dibuka secara langsung 
oleh Deputi SINKA Suharmen 
sekaligus memberikan arahannya. 
Arahan selanjutnya disampaikan 
oleh Ibu Heni Sri Wahyuni selaku 
Direktur Pengolahan Data dan 
Informasi Kepegawaian.Kemudian 
memasuki acara inti paparan 
mengenai bimtek ini disampaikan 
oleh Andi Ibrahim selaku Kepala 
Seksi Penyajian Informasi dan 
Penyusunan Tabel Referensi 
Non PNS. Para peserta juga 
mendapatkan pelatihan langsung 
mengenai materi tentang Admin 
BKD/Instansi dan Validator formasi 
CPNS dari beberapa prakom 
yang bertugas di BKN Pusat.

Dalam acara tersebut juga 
dilaksanakan sesi evaluasi 
pelaksanaan tes seleksi CPNS 
tahun-tahun sebelumnya. Sesi 
ini dimanfaatkan maksimal oleh 
para utusan dari Kantor Regional 
BKN seluruh Indonesia untuk 
menyampaikan kendala-kendala 
yang pernah mereka alami 
langsung di lapangan. Tentunya 
kendala-kendala tersebut 
langsung dibahas bersama-
sama sampai dengan ditemukan 
solusinya, sehingga harapannya 
dalam pelaksanaan Seleksi CPNS 
tahun 2019 yang akan dihadapi bisa 
berjalan dengan lancar dan tidak 
ada kendala yang berarti. (T-10)
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Laporan Utama

Kantor Regional X BKN 
Denpasar menggelar simulasi 
pelaksanaan ujian CPNS berbasis 
Computer Assissted Test (CAT). 
Acara yang dihelat bersamaan 
dengan dibukanya seleksi CPNS 
tahun 2019 ini menjadi kegiatan 
yang sangat diminati oleh 
masyarakat, khususnya yang 
berada di wilayah kerja Kanreg X 
BKN yaitu Bali, NTB, dan NTT. 

Kanreg X BKN 
menyelenggarakan kegiatan 
simulasi bukan hanya di CAT 
Station Kanreg X BKN, melainkan 
juga dilaksanakan bersamaan 
dengan kegiatan Car Fre Day di 
Lapangan Niti Mandala Denpasar.  
Kegiatan simulasi ini diawali pada 
4 Oktober 2019. Tim CAT BKN 
menyasar masyarakat umum 
yang sedang berkegiatan di 
sekitaran Lapangan Niti Mandala 
untuk mencoba mengoperasikan 
aplikasi CAT BKN. Antusiasme 
masyarakat untuk mencoba 
aplikasi CAT BKN cukup terlihat. 
Helena peserta simulasi asal 
Batubulan Denpasar, merasa 
sangat terbantu dengan adanyan 
simulasi CAT ini.” Saya merasa 
kegiatan ini sangat membantu 
dalam mempersiapkan diri 
sebelum menghadapi ujian yang 

sesungguhnya” ungkapnya.  
Peserta Lain, Suardika juga 
mengapresiasi kegiatan ini.” Di 
tahun 2018 saya gagal diterima 
sebagai CPNS, jadi simulasi 
CAT ini saya manfaatkan untuk 
mengetahui model soal  CPNS 
yang terbaru, supaya bisa lebih 
fokus lagi dalam belajar”.  Peserta 
asal Tabanan tersebut juga tercatat 
sebagai peraih skor tertinggi 
pada simulasi CAT , dan berhak 
mendapatkan hadiah menarik 
yang disediakan oleh panitia.

Pelaksanaan simulasi yang 
melibatkan jumlah peserta lebih 
banyak diadakan di CAT Station 
Kanreg X BKN. Tercatat kuota 
1000 peserta memenuhi kegiatan 
ini, yang terbagi ke dalam 5 sesi 
di masing-masing hari, dimana 
setiap sesi diikuti oleh 100 
orang peserta. Dalam kegiatan 

simulasi ini peserta mendapatkan 
pengarahan teknis mengenai 
proses Seleksi CPNS tahun 2019, 
mulai dari proses pembuatan 
akun peserta di web sscasn.bkn.
go.id, pendaftaran formasi, seleksi 
administrasi dan mekanisme ujian 
CPNS berbasis CAT BKN. Setelah 
mendapatkan pengarahan teknis, 
peserta berkesempatan untuk 
mencoba mengoperasikan 
aplikasi CAT BKN. Selama 
30 menit peserta diharuskan 
menyelesaikan 50 soal yang terdiri 
dari Tes Intelegensi Umum (TIU), 
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 
dan Tes Karakteristik Pribadi 
(TKP).

Selain diadakan di Kanreg X 
BKN, peserta di wilayah NTB 
dan NTT juga berkesempatan 
mengikuti simulasi CAT. Di wilayah 
NTB, UPT BKN Mataram bekerja 
sama dengan Pemprov NTB juga 
turut mengadakan kegiatan serupa, 
yang diadakan di area Car Free 
Day Kota Mataram. Sedangkan 
pelaksanaan di wilayah NTT 
diadakan di beberapa Kabupaten 
yang sudah menyiapkan sarana 
dan prasarana pelaksanaan ujian 
CAT yakni Kabupaten Sikka, 
Kabupaten Alor, dan Kabupaten 
Nagekeo.(ADY)

Kanreg X BKN Gelar Simulasi CAT
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Laporan Khusus

Testimoni Sukses CPNS 2018

Seleksi CPNS secara nasional 
yang telah dilaksanakan di 
tahun 2018 memiliki berbagai 
kisah menarik di dalamnya, 
terutama penggalan kisah dan 
kiat sukses menembus formasi 
idaman dari para peserta yang 
berhasil lolos dan diterima di 
Badan Kepegawaian Negara.

Perjalanan menembus ketatnya 
persaingan dalam seleksi CPNS 
tahun 2018 yang pertama 
diceritakan oleh Made Bhasudewa 
Kresna. Pria asal Klungkung Bali 
ini mengisahkan alasan untuk 
memilih BKN sebagai instansi 
tujuan dalam seleksi CPNS 2018. 
“preferensi pertama saya adalah 
instansi yang akan saya pilih, 
jabatan, baru setelahnya lokasi 
penempatan dan disesuaikan 
dengan jumlah pelamar yang 
terdata, kemudian dengan 
latar belakang  Sarjana Hukum 
dan ketertarikan di bidang 
pemerintahan, saya memutuskan 
untuk memilih jabatan Analis 
Peraturan Perundang-
undangan dan Rancangan 
Peraturan Perundang-undangan 
pada Kantor Pusat BKN ”.  

Setelah mempertimbangkan 
pilihan instansi, ia mulai merancang 

strategi untuk sukses dalam 
mengerjakan ujian CPNS.”Metode 
pembelajaran saya sama seperti 
peserta lain, membeli buku 
kumpulan soal, belajar mandiri 
dengan mengasumsikan keadaan 
selama latihan mengerjakan soal 
adalah sama dengan saat seleksi 
dilaksanakan, rajin membaca 
kumpulan materi tentang wawasan 
kebangsaan, serta mengikuti forum 
diskusi online” begitu paparnya. 

Ada pengalaman menarik 
yang ia ceritakan saat berjuang 
mengikuti ujian CAT CPNS. 
Sosok yang gemar membaca 
ini menceritakan pengalamanya 
yang hampir saja gagal untuk lolos 
di Seleksi  Kompetensi Dasar. 
“Saat mengikuti SKD nilai TKP 
saya tidak memenuhi passing 
grade. Pasca mengetahui skor 
saya tidak memenuhi ambang 
batas kelulusan pada komponen 
TKP, saya langsung drop sejadi-
jadinya dan hanya bisa mengabari 
keluarga di rumah kalau saya 
tidak lolos. Beberapa lama 
kemudian dengan restu Tuhan 
melalui kebijakan yang diambil 
Pemerintah, saya bisa mengikuti 
SKB dan memperoleh nilai tertinggi 
pada jabatan Analis Peraturan 

CPNS BKN 2018 : PERJUANGAN MERAIH IMPIAN

Perundang-undangan dan 
Rancangan Peraturan Perundang-
undangan di titik lokasi ujian Kantor 
Regional I BKN Yogyakarta”.

Penggalan kisah sukses 
mengikuti seleksi CPNS juga 
disampaikan oleh Deby Anita 
Sari, CPNS yang saat ini bertugas 
sebagai Analis Hukum di Kanreg 
X BKN. Pertimbangan awal bagi 
alumni Universitas Udayana ini 
dalam memilih formasi adalah 
lokasi penempatan dan latar 
belakang pendidikan. Disamping 
itu ia juga memperhatikan 
jumlah pelamar pada jabatan 
yang dipilih untuk mengetahui 
besarnya peluang diterima.  

Untuk memastikan kesuksesan 
pelaksanaan ujian, Deby juga 
melakukan berbagai persiapan, 
“Saya memperbanyak waktu 
untuk mendalami TKP. Saya 
menemukan cara yang tepat 
yakni memposisikan diri saya, 
sebagai seorang PNS dalam 
menjawab soal TKP. Lain halnya 
dengan TWK, saya membiasakan 
diri untuk membaca buku setiap 
hari. Sedangkan untuk TIU, 
memfokuskan diri dan logika. 
Seleksi CPNS yang dilakukan 
merupakan pengalaman pertama 
baginya, dan selama menjalani 
ujian, beberapa strategi dilakukan 
oleh Deby. dalam mengartikan soal 
dan menyelesaikan perhintungan 
ia berusaha memperhitungkan 
waktu dalam mengerjakan 
soal dan  memeriksa jawaban 
kembali. Ia juga mengakui ada 
berbagai kendala pada saat 
mengerjakan soal, namun semua 
dapat dikerjakan dengan baik. 
“  Bersyukur berkat perjuangan 
dan kerja keras selama proses 
seleksi Deby dapat diterima 
dan mendapatkan nilai terbaik 
pada jabatan Analis Hukum 
untuk penempatan Kanreg 
X BKN” ungkap Deby. (ADY)
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Event

Brainstorming : 
Stakeholder Bicara, BKN Mendengar Tahun 2019

“Kami mengucapkan terima 
kasih atas pelayanan BKN yang 
semakin baik. Pengurusan SK 
Pensiun bagi PNS Kabupaten 
Karangasem juga berjalan lancar 
dengan sistem paperless” 

Demikian disampaikan oleh 
perwakilan BKPSDM Kabupaten 
Karangasem dalam acara 
“Brainstorming: Stake Holder 
Bicara, BKN Mendengar”, yang 
dilaksanakan pada Kamis, 19 
September 2019 lalu. 

Setelah sukses dengan 
penyelenggaraan acara serupa 
pada tahun sebelumnya, tahun ini 
Kantor Regional X BKN Denpasar 
kembali menyelenggarakan 
kegiatan yang sama. Bertempat di 
Aula AE. Manihuruk, pelaksanaan 
tahun ini tidak hanya berfokus 
pada sesi penyampaian saran, 
masukan, maupun keluhan dari 
para stake holder, namun juga 
silaturahmi, yang dikemas dalam 

sesi motivasi dengan mengundang 
pembicara Ibu Jero Jemiwi. 

Acara dibuka secara resmi oleh 
Kepala Kantor Regional X BKN, 
Bambang Hari Samasto. Dalam 
sambutannya, disampaikan 
bahwa acara Brainstorming atau 
curah gagas ini diselenggarakan 
agar Kanreg X BKN dapat 
mendengarkan gagasan dari 
seluruh stake holder, guna 

meningkatkan pelayanan 
terhadap stake holder. Kanreg X 
BKN menyadari arti pentingnya 
stake holder sebagai mitra kerja, 
sehingga perlu diadakannya 
curah gagas ini. Beliau juga 
menyampaikan bahwa acara ini 
juga akan menjadi acuan untuk 
berbenah secara terus-menerus. 

Peserta Brainstorming tahun 
2019 antara lain dari BKD/BKPP/
BKPSDM Pemerintah Provinsi, 
Kabupaten/Kota se wilayah 
kerja Kanreg X BKN PT. Taspen 
Persero, Bank Mantap, Bank BPD 
Bali, serta para rekanan penyedia 
barang/jasa. 

Sebelum memasuki sesi curah 
gagas, peserta bersama-sama 
mengikuti pemaparan materi Self 
Love: Mulat Sarira oleh Ibu Jero 
Jemiwi. Materi ini merupakan 
sebuah momen untuk mengenal 
kembali diri sendiri. Jero Jemiwi 
menyampaikan pentingnya 
mendengar dengan hati, 



14  |  X-Media Desember 2019

karena dari sanalah awal untuk 
mendengar dengan sepenuh hati.

Kemudian sesi dilanjutkan 
dengan bermeditasi. Seluruh 
peserta diajak untuk memejamkan 
mata dan merenungkan segala 
hal yang telah terjadi dalam hidup 
dan segala hal yang dirasakan 
dan apa yang diharapkan untuk 
kedepannya, untuk menyadari 
dengan segenap hati apa yang 
benar-benar kita inginkan. Sesi 
ini mendapatkan respon yang 
baik dari para peserta. Seorang 
peserta dari BKD Kabupaten 
Bima mengungkapkan perasaan 
bahagianya atas kesadaran 
utamanya terhadap Tuhan, yang 
membawanya kepada perasaan 
bahagia. 

Selanjutnya pada sesi 
curah gagas, para peserta 
menyampaikan berbagai 
pertanyaan, saran, maupun kritik 
terhadap pelayanan BKN selama 
ini. Sebagian besar pertanyaan 
yang disampaikan adalah seputar 
kasus-kasus pengangkatan dan 
pensiun pegawai hingga masalah 
tugas belajar maupun penyetaraan 
ijazah. Curah gagas dilaksanakan 
dalam dua sesi dan bagi peserta 
yang belum mendapatkan 
kesempatan menyampaikan 

secara langsung, dipersilakan 
untuk menyampaikan aspirasinya 
melalui tulisan. 

Permasalahan pensiun pegawai 
menjadi topik yang paling banyak 
disampaikan dalam acara ini, baik 
secra langsung maupun tertulis. 
Perihal yang diajukan mulai dari 
masalah Klaim Otomatis PT. 
Taspen, penetapan pertek pensiun, 
alur pengajuan pensiun berbasis 
less paper, hingga permintaan 
pembayaran pensiun otomatis 
per tanggal pensiun. Selanjutnya 
adalah seputar pengembangan 
dan supervisi kepegawaian antara 
lain soal kasus tipikor, kejelasan 
status Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 

masa kerja THK2, dan kasus-
kasus seputar formasi Guru Garis 
Depan (GGD). Disusul pertanyaan 
seputar status dan mutasi 
pegawai antara lain tentang 
Penyesuaian Masa kerja (PMK), 
penyesuaian pendidikan/ gelar, 
penetapan pertek kepangkatan, 
serta pertanyaan tentang tugas 
belajar/ penyetaraan ijazah, 
dan pelaksanaan seleksi 
CPNS. Beberapa peserta juga 
menyampaikan apresiasinya 
terhadap pelayanan Kanreg X 
BKN dan arah pelayanan yang 
menuju less paper. 

Setiap pertanyaan yang 
disampaikan baik langsung 
maupun tertulis akan dijawab 
dan dikirimkan kembali kepada 
para stake holder. Pada akhir 
acara, Kepala Kanreg X BKN 
menyampaikan ucapan terima 
kasih atas sumbangsih kritik, 
saran, dan masukan dari para 
stake holder. Diharapkan 
acara Brainstorming  ini dapat 
meningkatkan pelayanan 
BKN sebagai pembina dan 
penyelenggara manajemen ASN 
serta sebagai sarana silaturahmi 
dan komunikasi antara Kanreg X 
BKN dengan para Stake Holder. 
(GC)
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Event

Meriahkan HUT KORPRI ke 48, Kanreg X BKN Tanamkan Semangat 

“Berkarya, Melayani dan Menyatukan Bangsa"

Peringatan Hari Ulang Tahun 
ke-48 Korps Pegawai Republik 
Indonesia atau KORPRI,yang 
jatuh tepat pada 29 November 
2019 mengambil tema "KORPRI: 
Berkarya, Melayani dan 
Menyatukan Bangsa." Melalui 
tema tersebut diharapkan 
seluruh anggota KORPRI tetap 
bersemangat dalam bekerja 
melayani kepentingan publik dan 
mewujudkan fungsinya sebagai 
perekat dan pemersatu bangsa. 

Kanreg X BKN turut 
memeriahkan Hari Lahir KORPRI 

dengan sederhana, khidmat, 
tertib dan bermanfaat. Rangkaian 
kegiatan diawali dengan kegiatan 
jalan sehat dan puncaknya 
penyelenggaraan upacara 
bendera yang dilaksanakan pada 
hari Jum'at, 29 Nopember 2019 di 
Lapangan Volley Kanreg X BKN.

Jalan sehat yang mengawali 
rangkaian kegiatan HUT KORPRI 
ini digelar tepat di awal bulan,     1 
November 2019. Jalan sehat 
yang diikuti oleh seluruh pegawai 
Kanreg X BKN mengambil rute di 
seputar Kanreg X BKN dan dilepas 
langsung oleh Kepala Kanreg X 

BKN Bambang Hari Samasto. 

Rute yang ditempuh yaitu 
melewati Gang Pantusari, Jalan 
Diponegoro menuju ke Jalan By 
Pass Ngurah rai dan Finish di 
Kanreg X BKN. Setiba di kantor, 
seluruh peserta segera menyerbu 
jajanan tradisional serta minuman 
yang telah disediakan pihak 
panitia. Sempetin juga nih buat 
foto bersama…”Cekrek”…

Tak hanya jalan sehat, Kanreg 
X BKN juga menggelar Simulasi 
Computer Assisted Test (CAT) di 

Lapangan Bajra Sandhi Renon 
Denpasar bersamaan dengan 
Car Free Day pada Minggu pagi 
(03/11). Turut hadir Sekretaris 
Utama BKN Supranawa Yusuf 
didampingi Kepala Kanreg X 
BKN serta Pejabat Administrator 
di lingkungan Kanreg X BKN 

melakukan kunjungan ke lokasi 
simulasi CAT.

.
Simulasi CAT ini dimaksudkan 

untuk mengenalkan kepada 
masyarakat bagaimana proses 
mengikuti seleksi CPNS 
dengan menggunakan sistem 

CAT, menjelang pembukaan 
pendaftaran seleksi CPNS 2019 
pada 11 November lalu. Tak hanya 
kaum muda, terlihat pula beberapa 
orang tua yang penasaran dengan 
sistem seleksi CPNS saat ini. 
Ehmm…ternyata tidak mudah 
yaaa…
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Untuk memeriahkan kegiatan 
simulasi ini, Kanreg X BKN juga 
membagikan hadiah kepada 
peserta dengan nilai tertinggi.

Memeriahkan HUT KORPRI ke 
48, Kanreg X BKN juga mengajak 
seluruh pegawai mengikuti 
kegiatan donor darah pada Selasa 
(05/11), bertempat di Lobby 
Kanreg X BKN, bekerjasama 
dengan PMI Provinsi Bali. Sekitar 
30 pegawai turut berpartisipasi 
dalam kegiatan donor darah ini. 
Sayangnya ada yang tidak lolos 
dalam pemeriksaan awal karena 
tekanan darah rendah.

Menutup kegiatan doroh darah, 
petugas PMI memberikan sertifikat 
dan souvenir yang diserahkan 
langsung kepada Ketua KORPRI 
Heri Pitono.

Tak hanya donor darah, sebagai 
bentuk rasa kesetiakawanan dan 
kepedulian terhadap lingkungan 
serta meningkatkan jiwa sosial 
kepedulian kepada sesama, 
Kanreg X BKN melalui Paguyuban 
KORPRI Kanreg X BKN juga 
memberikan bantuan kepada 
Yayasan Angel Hearts yang 
berlokasi di Renon, Denpasar, 
pada Selasa (19/11). Kepala 
Kanreg X BKN didampingi Ketua 
KORPRI serta Jajaran Pengurus 
KORPRI menyerahkan bantuan 
secara langsung kepada Linda 
Pengelola Yayasan Angel Hearts 

Bali. Sampai di Kantor Yayasan 
Angel Hearts, Kakanreg beserta 
jajarannya disambut dengan 
senyum dan tawa anak-anak 
kecil yang ramai berebutan untuk 
bersalaman. 

Linda mengapresiasi kegiatan 
Tali Kasih yang digelar Kanreg X 
BKN. Linda mengatakan, Angel 
Hearts telah mengasuh 35 anak 
yatim dan anak-anak dari keluarga 
yang tidak mampu, mulai dari yang 
paling kecil usia 2 bulan hingga 
yang sudah menginjak bangku 
kuliah. Yayasan ini juga memiliki 
sekolah PAUD bagi anak-anak 
dari keluarga yang tidak mampu. 

Sebagai acara puncak 
Peringatan HUT KORPRI ke 
48, Kanreg X BKN menggelar 
upacara pada 29 November 2019 
di Lapangan Volley Kanreg X BKN. 
Dalam kesempatan ini Subagyo 
Kepala Bagian Tata Usaha selaku 
Inspektur Upacara menyampaikan 
sambutan Presiden RI Joko 

Widodo, yang menegaskan kepada 
seluruh Instansi Pemerintah untuk 
mengurangi kegiatan seremonial 
yang sifatnya rutinitas dan lebih 
meningkatkan produktivitas serta 
berorientasi pada hasil. 

Lebih lanjut disampaikan, 
tugas birokrasi memastikan 
rakyat terlayani dengan baik serta 
program-program pembangunan 
betul-betul ter-delivered, dirasakan 
manfaatnya oleh rakyat. Sekedar 
melayani saja sudah tidak cukup, 
pelayanan yang diberikan harus 
baik dan diimbangi dengan 
kemudahan serta kecepatan.  
Selain itu, dengan kemajuan 
teknologi, cara kerja birokrasi juga 
harus berubah. lnovasi teknologi 
harus bisa mempermudah, bukan 
mempersulit pekerjaan. 

Meski di tengah teriknya 
matahari, namun seluruh peserta 
terlihat tertib dan khidmat 
mengikuti upacara hingga selesai.

(IRN)
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Sasaran Lensa

SASARAN
LENSA
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Inovasi

"Si Mawar" Pelindung 
Anak dan Perempuan dari Bima

Belum optimalnya 
penanganan kasus kekerasan 
terhadap perempuan dan anak 
serta belum maksimalnya 
pemberdayaan kelompok 
usaha perempuan serta masih 
minimnya pelayanan terhadap 
kelompok disabilitas mendorong 
Pemerintah Kabupaten Bima 
melalui Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (DP3AP2KB) 
Kabupaten Bima meluncurkan 
sebuah aplikasi pelayanan 
perlindungan dan pemberdayaan 
perempuan dan anak yang 
berbasis android yang diberi nama 
SIMAWAR. SIMAWAR adalah 
akronim dari Sistem Informasi 
Warga. “Aplikasi SIMAWAR 
merupakan wahana bagi warga 
atau publik untuk memberikan 

laporan, terkait dengan kasus 
kekerasan pada perempuan dan 
anak,” jelas Laily Ramdhani, 
S.STP, Kabid Perberdayaan 
Perempuan pada DP3AP2KB 
Kabupaten Bima sekaligus 
penggagas Aplikasi SIMAWAR ini.

Laily juga menjelaskan bahwa 
disamping memberikan laporan, 
SIMAWAR juga memberikan 
informasi dan data tentang 
perempuan yang memiliki usaha, 
aktifitas perempuan, perempuan 
yang berkebutuhan khusus 
(difabel) serta informasi tentang 
perempuan yang memiliki inovasi. 
Aplikasi SIMAWAR memiliki enam 
menu pilihan. Pertama adalah 
Menu Kasus Perempuan, yaitu 
untuk memberikan laporan kasus 
kekerasan pada perempuan. 
Kedua Menu Kasus Anak, yakni 

untuk memberikan laporan 
kasus kekerasan terhadap 
anak. Menu ketiga adalah Menu 
Usaha Perempuan, yaitu untuk 
informasi atau bagi perempuan 
yang memiliki usaha. Kemudian 
keempat adalah Menu Difabel, 
yang berfungsi sebagai informasi 
dan laporan adanya disabilitas. 
Menu selanjutnya adalah Menu 
Aktivitas Perempuan, yaitu 
untuk memperoleh informasi 
dan pendataan perempuan yang 
bekerja. Sedangkan menu terakhir 
adalah Menu Perempuan Inspirasi, 
yakni menu untuk mendapat 
laporan bagi perempuan yang 
memiliki inovasi dan karya.  

Ditemui diruang kerjanya, 
perempuan kelahiran Bima ini 
menjelaskan dari data yang tercatat 
pada laporan di DP3AP2KB 
Kabupaten Bima, sepanjang tahun 
2018 ada 38 kasus kekerasan 
terhadap perempuan. Dengan 
adanya aplikasi SIMAWAR 
bukan berarti tingkat kekerasan 
terhadap perempuan langsung 
turun atau naik tetapi keinginnan 
untuk melaporkan kasus yang 
mereka alami diharapkan semakin 
meningkat, karena selama 
ini ada ketakutan dari korban 
untuk melaporkan. Kesadaran 
masyarakat melaporkan kasus 
yang menimpa perempuan sudah 
mulai meningkat. Hal ini terbukti 
sejak hadirnya inovasi ini sudah 
87 kasus kekerasan terhadap 
perempuan sudah dilaporkan 
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lewat aplikasi SIMAWAR. “Dengan 
adanya aplikasi SIMAWAR yang 
mulai diketahui oleh masyarakat 
diharapkan masyarakat tidak 
malu, rahasianya akan terjamin 
ketika melaporkan kasus 
menimpa perempuan dan anak 
lewat aplikasi ini,” ungkap Kabid 
Perberdayaan Perempuan ini.

Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB) telah 
menetapkan Top 45 Inovasi 
Pelayanan Publik 2019. Untuk 
tingkat Kota/Kabupaten, salah 
satunya adalah Pemerintah 
Kabupaten Bima mendapatkan 
penghargaan ini melalui inovasi 
‘Sentuh Perempuan dengan 

SIMAWAR’. Inovasi Sentuh 
Perempuan Dengan SIMAWAR 
juga merupakan salah satu dari 
20 inovasi se-Indonesia yang 
akan bersaing dengan inovasi 
pelayanan publik dari Negara-
negara di seluruh dunia pada 
tanggal 23 Juni 2020.

Laily juga menegaskan 
dengan adanya inovasi ini 
banyak program serupa yang 
ingin melakukan integrasi. 
Contohnya adalah aplikasi NTB 
Care yang dikelola oleh Pemprov 
NTB. Keberhasilan SIMAWAR 
tidak terlepas dari dukungan 
penuh Bupati Bima dengan Tim 
Inovasi Simawar dan Tim inovasi 
Daerah dipimpin Kepala Bagian 

Organisasi Pembinaan Aparatur 
Setda Kabupaten Bima dengan 
anggota tim dari Bappeda, 
Kominfostik dan DP3AP2KB 
sebagai leading sektor lahirnya 
inovasi Sentuh Perempuan 
Dengan Simawar. Adapun kendala 
dalam pengembangan aplikasi 
ini adalah masalah jaringan yang 
belum stabil. Dalam kesempatan 
ini kami juga berkesempatan 
menjajal aplikasi SIMAWAR 
dengan memasukkan simulasi 
data laporan kasus, dan hasilnya 
dalam hitungan detik laporan itu 
sudah masuk di admin aplikasi ini. 
(Yd)
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Event
Diklat Pelayanan Prima Kanreg X BKN : 

The Spirit Of Service Excellent
“Ada banyak  hal penting dalam 

melakukan pelayanan di sebuah 
instansi. Tak hanya senyum 
dan sapa ramah, tetapi juga 
harus mengetahui bagaimana 
harus melayani customer atau 
stakeholder dengan mengenal 
karakternya.“ 

Hal tersebut diungkapkan Ketut 
Wiratama SS, MNLP, CI, DCI, CEI 
seorang Profesional Trainer & 
Inner Motivation Coach yang hadir 
sebagai narasumber dalam Diklat 

Pelayanan Prima bertema The 
Spirit Of Service Excellent yang 
digelar Kamis (14/02) bertempat 
di aula A.E.Manihuruk Kanreg X 
BKN.

Menurut Ketut Wiratama, ada 3 
macam karakter costumer, yakni 
Visual, Audio dan Kinestetik. “Orang 
visual biasanya akan mengatakan 
sering melihat, misalnya melihat 
di televisi atau media cetak. 
Sementara orang audio lebih 
ke suara. misalnya mendengar 

melalui radio, dan orang kinestetik 
lebih menggunakan perasaan 
seperti mengatakan dengan 
menambahkan sejujurnya atau 
seharusnya.” Dengan mengetahui 
karakter tersebut, maka 
diharapkan costumer service 
dapat menyamakan bahasa 
dengan costumer.

Dalam Diklat Pelayanan Prima 
ini, seluruh peserta juga diajak 
untuk melatih konsentrasi pikiran 
dan gerak tubuh. Peserta harus 
melakukan gerakan jalan, stop, 
tepuk tangan dan menyebutkan 
nama secara berurutan dan sesuai 
dengan perintah trainer. Lucunya, 
meski semua peserta mengaku 

sudah cukup berkonsentrasi 
masih saja ada yang melakukan 
kesalahan. Tawa riuh pun 
mewarnai kegiatan ini. 

Lebih lanjut, Wiratama 
mengungkapkan dalam 
memberikan pelayanan, seorang 
costumer service harus mampu 
memberikan kesan pertama yang 
terbaik. Hal ini dapat dilakukan 
melalui Self Management, yakni 
bagaimana mengolah Emotional, 
Feelings Dan Thinking. Tak hanya 
itu, perlu juga mengolah mental 
untuk membentuk pola budaya 
kerja dalam menjalankan pekerjaan 
serta komitmen yang kuat untuk 
melakukan pengembangan diri. 
Dalam mengembangkan diri ini, 
seseorang juga perlu belajar. 

Tentu tidak harus serius, belajar 
juga dapat dilakukan dengan 
HAPPY DAN FUN, sehingga 
proses pembelajaran dapat lebih 
mengena dan masuk ke otak.

Dalam memberikan pelayanan 
kepada costumer, seorang 
customer service juga perlu 
mengenal apa itu service. Menurut 
Ketut Wiratama Service memiliki 
arti:

 S : Self Awareness, yakni 
percaya dengan kemampuan 
dirinya sendiri

E  : Enthusiasm, yakni antusias 
melakukan perubahan untuk lebih 
bersemangat

R  : Reform, yakni menciptakan 
hal baik di lingkungan kerja

V  : Values, yakni nilai positif 

yang dapat dikembangkan
I : Impressive, yakni sikap 

ramah dan selalu tersenyum saat 
bertemu dengan siapapun

C  : Care, yakni peduli dengan 
diri sendiri sebelum kepada orang 
lain

E  : Evaluation, yakni evaluasi 
terhadap kekurangan diri sendiri

Seorang Costumer service juga 
harus memiliki Attitude yang baik 
dan The Power of “KOMITMEN”, 
karena hal tersebut penting dalam 
kehidupan. 

Menutup pelatihan, Wiratama 
menekankan untuk mengubah 
motto hidup yang awalnya “Don’t 
be yourself” menjadi “grow your 
self.” (IRN) 
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Event

Tingkatkan Pemahaman SPIP, BPKP Adakan 
Sharing Knowledge Di Kanreg X BKN

Seluruh instansi pemerintah baik 
pusat maupun daerah kini dituntut 
untuk memiliki sistem pengawasan 
dan pengendalian intern yang 
mandiri dan terintegrasi, begitulah 
yang ditekankan oleh Kepala 
Kantor Regional X BKN Bambang 
Hari Samasto dalam sambutannya 
saat mengawali acara Sharing 
Knowledge dan Pengawasan 
Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah Kamis (11/9) di Aula 
A.E Manihuruk Kanreg X BKN 
Denpasar. 

Acara yang diselenggarakan 
atas kerja sama  Kantor Regional 
X BKN bersama Badan Pengawas 
Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP)  ini ditujukan untuk 
berbagi pengetahuan dan 
penyamaan persepsi mengenai 
SPIP serta teknik-teknik 
pengawasan dan pengendalian 
di instansi pemerintah. Disamping 
itu kegiatan sharing knowledge 
ini juga menjadi sarana untuk 
memperkuat pola pengawasan 
intern di lingkungan Kantor 
Regional X BKN Denpasar.

Inspektur BKN,  Darmuji 
turut hadir dan memberikan 
arahan kepada seluruh peserta 
sharing knowledge. Dalam 
arahanya Darmuji menyampaikan 
pentingnya pelaksanaan 
pengendalian internal. 
”Pengendalian  intern yang tertib 
dan teratur akan memperkuat 
pelaksanaan reformasi birokrasi” 
ungkapnya. Di akhir arahannya 
Inspektur juga memberikan 

apresiasi yang tinggi kepada 
Kanreg X BKN atas peran yang 
dilakukan dalam melaksanakan 
pengendalian internal. Kanreg X 
mendapat apresiasi sebagai unit 
kerja yang telah menerapkan 
pengendalian internal dengan baik. 
Kanreg X dianggap unggul dalam 
melakukan pendokumentasian 
kegiatan sesuai prosedur 
serta telah memiliki landasan 
pengawasan intern secara formal 
dalam bentuk Peraturan Kepala 
Kantor Regional. Hal tersebut bisa 
menjadi contoh yang patut ditiru 
oleh unit kerja lain di BKN.

Membangun Pola Pengawasan 
Terstruktur Melalui SPIP

Dalam acara ini dipaparkan 
materi teknis mengenai 
Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah oleh Narasumber 
dari BPKP. Materi kebijakan 
pengendalian disampaikan oleh 

Direktur Bidang Pengendalian 
IPTEK dan Reformasi Birokrasi 
BPKP, Bambang Utoyo yang 
menitikberatkan pada upaya 
pemerintah untuk mendorong 
proses pengawasan secara 
terstruktur melalui komando 
dari BPKP.  Dalam paparannya 
Bambang Utoyo menyampaikan 
peran serta BPKP sesuai PP Nomor 
60 Tahun 2008 Tentang Sistem 
Pengendalian Intern Instansi 
Pemerintah (SPIP). Peraturan 
tersebut memberikan petunjuk 
mengenai proses pembinaan 
pelaksanaan pengawasan intern 
baik di Kementerian dan Lembaga 
Pemerintah, dimana BPKP 
diberikan tanggung jawab untuk 
melakukan proses pembinaan 
tersebut.

Selain pembinaan, BPKP juga 
ditunjuk untuk mengkoordinasi 
proses peningkatan kualitas SPIP. 
Presiden telah mengeluarkan 
Inpres Nomor 9 Tahun 2014 
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Tentang Peningkatan Kualitas SPI 
dan Keandalan Penyelenggaraan 
Fungsi Pengawasan Intern 
Dalam Rangka Mewujudkan 
Kesejahteraan Rakyat. Dalam 
instruksi tersebut  Presiden 
menginstruksikan segenap 
Pimpinan lembaga pemerintahan 
untuk mempercepat efektivitas 
penerapan SPIP dalam 
pengelolaan keuangan negara/ 
daerah guna mendukung 
pembangunan nasional serta 
upaya pencegahan korupsi.

Maturitas SPIP : Fokus Utama 
Pengawasan Internal

Narasumber lainya dari 
BPKP Kasubditwas Bidang RB 
BPKP Lady Martha Napitupulu 

memaparkan mengenai maturitas 
SPIP dan strategi peningkatannya 
di lingkungan BKN, yang 
dilanjutkan dengan pemaparan 
materi mengenai teknik penilaian 
maturitas SPIP, beserta paparan 
hasil penilaian maturitas SPIP 
yang dilakukan di BKN.

Menurutnya penilaian 
maturitas SPIP merupakan 
tahapan penting yang menjadi 
fokus utama dalam proses 
pelaksanaan SPIP dalam suatu 
organisasi. Penilaian maturitas 
SPIP sendiri menitik beratkan 
pada lima komponen utama 
SPIP. Lady juga menambahkan 
bahwa untuk mencapai nilai 
maturitas yang optimal sebuah 

organisasi harus menitikberatkan 
pada strategis peningkatan level 
maturitas SPIP yang terdiri dari 
Penyiapan perangkat kebijakan, 
Kesadaran dan komitmen instansi 
pemerintah, Self assessment, 
Quality assurance oleh BPKP, Self 
improvement, dan Pengembangan 
berkelanjutan.

Penilaian Maturitas SPIP di 
Kanreg X BKN Denpasar

Sustiana Nurul Hayati dari 
BPKP memaparkan hasil 
penilaian yang telah dilakukan 
oleh BPKP terhadap maturitas 
SPIP di lingkungan BKN. Kanreg 
X BKN mendapatkan  penilaian 
maturitas SPIP sejumlah 3,22 
dengan kategori terdefinisi. 
Tingkatan tersebut menilai bahwa 
ada praktik pengendalian intern 
yg terdokumentasi dengan baik, 
namun evaluasi atas pengendalian 
intern dilakukan tanpa dokumentasi 
yang memadai.  Dalam hal ini 
keunggulan nilai maturitas SPIP 
di Kanreg X BKN adalah adanya 
kegiatan-kegiatan yang memberi 
pengaruh positif terhadap 
pengendalian intern dan kegiatan 
tersebut dapat terdokumentasi 
dengan baik. Kegiatan tersebut 
diantaranya adalah : Pemilihan 
pegawai berprestasi, Survey 
kepuasan pengguna layanan, 
Monev kinerja per smester, serta 
Sharing knowledge dalam bentuk 
brainstorming dan SMART ASN 
Learning Corner. (ADY)
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Event

Pendekatan Pelayanan Kepegawaian Lombok Utara

Simulasi CAT (tetap) Menjadi Primadona

Dalam rangka mendukung 
program pemerintah dalam upaya 
percepatan peningkatan kualitas 
pelayanan publik di daerah yang 
termasuk kategori tertinggal, 
terluar dan terdalam (3T), BKN 
merancang kegiatan Pendekatan 
Pelayanan Kepegawaian (P2K). 
Tahun 2019, Kantor Regional X 
BKN melaksanakan Pendekatan 
Pelayanan Kepegawaian di 
Kabupaten Lombok Utara. 
Daerah ini merupakan salah satu 
kabupaten di Provinsi NTB yang 
mengalami dampak kerusakan 
pasca gempa bulan Agustus tahun 
2018. 

Kegiatan P2K di Kabupaten 
Lombok Utara berlangsung 

selama tiga hari (21-23/8/19). Hari 
pertama dilaksanakan pembukaan 
kegiatan oleh Asisten III Sekda 
Kabupaten Lombok Utara, 
bertempat  di aula sementara. 
Kemudian dilanjutkan dengan 
FGD permasalahan kepegawaian 
dengan seluruh perwakilan 
Organisasi Perangkat Daerah. 
Banyak pertanyaan disampaikan 
tentang kepegawaian seperti 
masalah disiplin PNS, SKP, 
Jabatan Fungsional hingga terkait 
data kepegawaian yang banyak 
hilang akibat bencana gempa 
bumi. 

Hari kedua, Tim P2K dibagi 
menjadi dua untuk melaksanakan 
kegiatan di tempat berbeda. Satu 
tim untuk melaksanakan simulasi 
CAT di Ruang Aula  Sekretariat 
daerah Kabupaten Lombok 
Utara sementara tim lain menuju 
Kecamatan Kayangan untuk 
melaksanakan penyerahan SK 
Kenaikan Pangkat, SK Pensiun 

dan karis, serta dilanjutkan dengan 
FGD permasalahan kepegawaian. 
Semua peserta untuk kegiatan ini 
tampak begitu antusias. Kegiatan 
simulasi CAT menjadi primadona 
dari keseluruhan rangkaian 
kegiatan P2K. Simulasi CAT 
diikuti oleh para tenaga Non PNS 
di Lingkungan Sekretariat Daerah 
KLU. Mereka menjawab dengan 
serius soal dummy sejumlah 50 
soal yang dikerjakan dalam waktu 
30 menit. Tentu kegiatan ini akan 
menjadi tambahan pengalaman 
mereka yang akan mengikuti 
seleksi CPNS dengan CAT.

Hari ketiga diisi dengan FGD 
permasalahan kepegawaian 
bersama tim BKDPSDM 
Kabupaten Lombok Utara serta 
evaluasi pelaksanaan kegiatan. 
Terimakasih untuk keramahan 
Lombok Utara, semoga kehadiran 
Tim Kantor Regional X BKN dapat 
memberi suntikan semangat.. 
KLU Bangkit… !!! 
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Artikel

Wacana PNS Bekerja di Rumah Menuai 
Polemik

Setelah dikeluarkannya 
wacana mengenai kebijakan 
flexible working arrangement atau 
bekerja di rumah bagi PNS oleh 
pemerintah,belum ada gambaran 
yang pasti bagaimana mekanisme 
kebijakan ini akan dibuat dan 
bagaimana implementasinya ke 
depan, sehingga menimbulkan 
polemik di masyarakat. Ada yang 
mendukung adapula yang sangsi. 

Flexible working arrangement 
terinspirasi dari sistem kerja start-
up yang lebih mengutamakan 
output kerja dibanding kehadiran 
fisik. Hal ini dinilai publik sebagai 
terobosan baru bagi sistem kerja 
PNS yang selama ini dituntut 
untuk hadir secara fisik di kantor 
pada waktu yang telah ditetapkan.

Kepala Biro Humas Badan 
Kepegawaian Negara (BKN,) 
Mohammad Ridwan mengatakan, 
wacana flexible working 
arrangement yang akan diterapkan 
pada Aparatur Sipil Negara (ASN) 
sudah dibahas beberapa waktu 
lalu. Baik oleh BKN maupun 
Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (KemenPAN-RB). 
Wacana flexible working 
arrangement dilatarbelakangi oleh 
adanya pergeseran pekerjaan 
yang terjadi pada pemerintahan 
saat ini. Namun untuk mewujudkan 
flexible working arrangement 

tersebut memerlukan persiapan 
panjang sebab terdapat banyak 
prasyarat dan prakondisi yang 
perlu diperhatikan. Hal tersebut 
antara lain seperti peraturan, 
kematangan aplikasi virtual office, 
kejelasan target hingga Standard 
Operating Procedure (SOP).

Pengamat Kebijakan 
Publik, Trubus Rahardiansyah 
mengatakan, ada beberapa yang 
perlu menjadi perhatian dalam 
penerapan flexible working 
arrangement . Pertama, soal 
pengawasan akan kerja para 
PNS setiap harinya. Pengawasan 
ini perlu dilakukan secara ketat 
agar sistem kerja ini efektif."Ini 
siapa yang mengawasi, apakah 
KASN atau ada lembaga sendiri 
yang akan mengawasi. Ini perlu 
dipikirkan," tutur dia. Kedua, 
tidak semua jenis pekerjaan bisa 
dilakukan dari rumah. Sebagai 
contoh, pekerjaan terkait layanan 
publik yang harus dilakukan 
dengan bertatap muka dengan 
masyarakat, maka harus tetap 
dilakukan di kantor atau di instansi 
terkait. ASN itu adalah pelayan 
masyarakat, jadi tidak boleh 
masyarakat dirugikan. Dan yang 
paling penting masalah disiplin 
bekerja, karena banyak ASN yang 
masih kurang disiplin. Selama ini 
penegakkan disiplinnya masih 
lemah.

Komisi Aparatur Sipil Negara 
(KASN) sendiri sebenarnya 
mendukung rencana kebijakan 
ini. Namun, KASN berpendapat 
bahwa kebijakan flexible working 
arrangement tidak bisa diterapkan 
ke seluruh ASN, terutama jika 
sifatnya pelayanan langsung ke 
masyarakat. Komisioner KASN 
Waluyo Martowitoyo menyatakan 
rencana kebijakan ini harus 
disiapkan secara matang. Hal-
hal seperti sistem manajemen 
kerja, sasaran kinerja pegawai 
serta sistem pengawasan harus 
mendetail sehingga hasilnya 
optimal. Waluyo menambahkan 
sebaiknya tidak semua ASN 
bekerja dirumah. Pegawai 
dengan kinerja baguslah 
yang diperbolehkan bekerja di 
rumah, hal ini bertujuan untuk 
mengoptimalisasi output.

Lalu bagaimana dengan 
pendapat masyarakat tentang PNS 
bekerja dirumah? Hasil polling 
detik Finance untuk mengetahui 
respons masyarakat terkait 
wacana pegawai negeri sipil (PNS) 
bisa kerja di rumah menunjukkan 
dari sebanyak 5.136 responden, 
59% tidak setuju atas wacana ini. 
Ada beragam alasan responden 
tak setuju dengan wacana ini. 
Salah satunya karena PNS saat 
ini dianggap kerap membolos. 
Hal itu diungkapkan oleh akun 
@FadillahAkbar26. "Skrg aja, 
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pns walaupun kerjanya di kantor 
tetap aja aj bnyk yg mbolos kerja, 
apalagi kalo kerjaannya dipindah 
ke rumah," tulisnya. 

Sementara, Sari Amalia 
dengan akun @sariamallia punya 
pandangan beda..Dia menuturkan, 
PNS khususnya yang berprofesi 
sebagai guru harus bertemu 
dengan murid. Menurutnya, jika 
bekerja di rumah tidak bisa menilai 

perilaku murid. "aku sih no! karena 
kalo itu yang dituju untuk PNS 
yang berprofesi guru maka guru 
itu tidak bisa menilai perilaku 
anak muridnya. kalaupun diajari 
lewat video call, sangat tidak 
efektif selain menambah biaya 
pengeluaran kuota internet guru, 
guru juga ga fokus membimbing 
muridnya," jelasnya.

Kabar berita tentang wacana 

penerapan flexible working 
arrangement ini tentunya 
membawa angin segar bagi 
kalangan PNS sendiri. Sebagian 
besar PNS mendukung wacana 
ini segera diterapkan.. Mengingat 
perkembangan jaman yang 
semuanya sudah menggunakan 
teknologi sehingga bisa lebih efektif 
dan efisien. Dari sisi anggaran 
juga dapat dihemat. Selain itu 
dengan bekerja di rumah, PNS 

bisa menjalani work life balance, 
bisa sambil mengurus keluarga, 
kuliah dan lain sebagainya yang 
penting target sudah tercapai. Dan 
yang paling penting dari semua itu 
adalah, ketersediaannya teknologi 
itu sendiri serta kemampuan SDM 
untuk menjalankan teknologinya. 
Nah bagaimana dengan anda, 
apakah anda sendiri termasuk 
yang mendukung atau menolak 
program pemerintah ini? (CIOSA)

Sumber : 

https://geolive.id/aktual/menilik-
keb i j akan- f l ex ib le -work ing -
arrangement-bagi-pns/

https://www.liputan6.com/bisnis/
read/4037924/headline-wacana-
pns-boleh-ker ja-dar i - rumah-
manjakan-aparatur-sipil-negara

https://www.jpnn.com/news/pns-
bekerja-di-rumah-baru-wacana-
bkn-berat-syaratnya

https://finance.detik.com/berita-

ekonomi-bisnis/d-4659822/kata-
mereka-yang-menolaksetuju-pns-
kerja-dari-rumah

https://www.liputan6.com/bisnis/
read/4037924/headline-wacana-
pns-boleh-ker ja-dar i - rumah-
manjakan-aparatur-sipil-negara

https://geolive.id/aktual/menilik-
keb i j akan- f l ex ib le -work ing -
arrangement-bagi-pns/
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Artikel

KEBIJAKAN PENATAAN ORGANISASI 
PILAR PERTAMA REFORMASI BIROKRASI
Pendahuluan 

Berbagai krisis yang dialami 
oleh Indonesia sejak tahun 
1997 telah berkembang menjadi 
krisis multidimensi. Hal ini 
mengakibatkan rakyat menuntut 
pemerintah melakukan reformasi 
untuk menjaga kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 
Sejak itu, telah terjadi berbagai 
perubahan penting yang menjadi 
awal dimulainya era reformasi di 
bidang politik, hukum, ekonomi, 
dan birokrasi, yang dikenal 
sebagai reformasi gelombang 
pertama.

Banyak tantangan yang 
muncul khususnya terkait 
pemerintahan. Antara lain belum 
dilaksanakannya secara maksimal 
manajemen kinerja pemerintahan 
dalam rangka mewujudkan 
penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersih dan bebas KKN. 
Penataan kelembagaan yang 
masih belum efektif. Penerapan 
tata kelola pemerintahan 
yang belum efektif. (https://
www.academia.edu/9768900/
T U J U A N _ R E F O R M A S I _
BIROKRASI?auto=download). 
Semua hal tersebut tentu akan 
berpotensi menghambat upaya 
perwujudan pelayanan publik 
yang transparan dan akuntabel.

Tata kelola pemerintahan 
yang baik mutlak dibutuhkan. 
Pengelolaan pemerintahan 
secara transparan efektif dan 
efisien, serta gesit, lincah, dan 

cekatan menghadapi perubahan 
juga harus diupayakan, seperti 
yang disampaikan oleh Presiden 
Joko Widodo dalam pidato 
pelantikannya baru-baru ini. Untuk 
itu dalam perspektif kelembagaan,  
organisasi harus melakukan 
berbagai inovasi, tak terkecuali 
lembaga pemerintah. Penataan 
kelembagaan sebagai kegiatan 
dalam pengembangan organisasi 
merupakan suatu strategi 
terencana dalam mewujudkan 
perubahan organisasional. 

Beberapa pendekatan dalam 
Penataan Organisasi

 Krisis multidimensi telah 
berpengaruh besar dalam tatanan 
kehidupan dalam berbangsa dan 
bernegara, terkadang sulit untuk 
diurai. Persoalan korupsi, narkoba, 
radikalisme dan intoleransi 
mendorong bangsa Indonesia ke 
bibir jurang perpecahan. Hal ini 
tentu tidak boleh dibiarkan terus 
menerus berlarut. 

 
Pemerintah sebagai 

penyelanggara kekuasaan 
negara dengan segala 
perangkat birokrasinya tentu 
bertanggungjawab mengambil 
prakarsa dalam memperbaiki 
kondisi ini dengan melibatkan 
peran masyarakat. Sebelum 
melakukan hal tersebut 
pemerintah perlu mereform dirinya 
agar keinginan besar tersebut 
tidak hanya sekedar retorika.

Pengembangan organisasi 

menurut Fred Luthan adalah 
pendekatan modern dalam 
manajemen terhadap perubahan 
dan perkembangan organisasi 
dari sudut Sumber Daya Manusia. 
Sedangkan, Michael E. Mc Gill 
dalam Anoraga dan Suyati ( 1995 
) mengungkapkan pengembangan 
organisasi adalah suatu proses 
sadar dan terencana untuk 
mengembangkan kemampuan 
suatu organisasi sehingga 
mencapai dan mempertahankan 
suatu tingkat optimum prestasi 
yang diukur penting dan pantas 
dikembangkan.

Kebijakan penataan 
kelembagaan ini diarahkan 
pada upaya   rightsizing yaitu 
upaya penyederhanaan birokrasi 
pemerintah yang diarahkan 
mengembangkan organisasi 
pemerintah agar lebih proporsional 
dan efektif, sehingga diharapkan 
struktur birokrasi dapat  sesuai 
dengan semangat pembaharuan 
fungsi-fungsi pemerintahan yang 
efisien. 

Berkaitan dengan hal tersebut, 
reformasi birokrasi bermakna 
sebagai sebuah perubahan besar 
dalam paradigma dan tata kelola 
pemerintahan Indonesia. Jika 
berhasil dilaksanakan dengan 
baik, reformasi birokrasi akan 
mencapai tujuan yang diharapkan, 
antara lain menjadikan negara 
yang memiliki most-improved 
bureaucracy, yaitu birokrasi yang 
antisipatif, proaktif serta efektif 
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menghadapi tantangan globalisasi 
dan berorentasi pada hasil 
pelayanan.

Penataan organisasi sendiri 
dapat diartikan sebagai 
perampingan dalam upaya 
memberi kemudahan layanan dan 
perizinan, melalui perampingan 
organisasi dengan memindahkan 
pejabat struktural menjadi 
fungsional. Diharapkan melalui 
perampingan tersebut tercipta 
iklim investasi yang lebih kondusif 
dan kepuasan masyarakat pun 
kian meningkat.

Grand Design Reformasi 
Birokrasi

Dalam perkembangan reformasi 
gelombang pertama, reformasi 
di bidang birokrasi mengalami 
ketertinggalan dibanding reformasi 
di bidang politik, ekonomi, dan 
hukum. Oleh karena itu, sejak 
tahun 2004, pemerintah telah 
menegaskan kembali pentingnya 
penerapan prinsip-prinsip clean 
government dan good governance 
yang secara universal diyakini 
menjadi prinsip yang diperlukan 
untuk memberikan pelayanan 
prima kepada masyarakat. 
Berkaitan dengan hal tersebut, 
program utama yang dilakukan 
pemerintah adalah membangun 
aparatur negara melalui penerapan 
reformasi birokrasi. Pembangunan 
aparatur negara harus disertai 
dengan  upaya membangun 
birokrasi  yang antisipatif, 
proaktif serta efektif menghadapi 

tantangan globalisasi dan 
berorentasi pada hasil pelayanan 
(most-improved bureaucracy), 
sehingga pada tahun 2025, 
birokrasi pemerintahan yang 
profesional dan berintegritas tinggi 
dapat diwujudkan. 

Sebagai upaya nyata dalam 
rangka mewujudkan visi 
misi Presiden Joko Widodo 
pada periode kedua ini, 
pemerintah melalui kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi terus 
mendorong pelaksanaan reformasi 
birokrasi guna terciptanya tata 
kelola pemerintahan yang efektif 
dan efisien. Aksi inovasi yang 
dilakukan pemerintah saat 
sekarang ini terlihat dari maraknya 
program unggulan yang telah 
berjalan, baik yang bersifat fisik 
maupun kebijakan. Organisasi 
pemerintahan telah mencoba 
keluar dari kungkungan efek negatif 
dari teori-teori organisasi yang 
dirasa tidak adaptif dan responsif 
dalam merespon perubahan. 
Hal ini menandai adanya 
kondisi baru pada organisasi 
pemerintahan yang disebut 
sebagai era postbureaucracy 
(McKenna,Garcia & Brigmen, 
2010) dalam Inovasi pada 
Organisasi Pemerintah : Tahapan 
dan Dinamika, Gadjah Mada 
Journal Of Psychology, Volume 2 
Nomor 1, 2016.

Sejalan dengan hal tersebut 
Fritz Morstein Marx yang telah 
mendefinisikan birokrasi sebagai 

tipe organisasi yang dipergunakan 
pemerintahan modern untuk 
melaksanakan tujuannya yang 
bersifat spesialis dan dilaksanakan 
dalam sistem administrasi dan 
khususnya aparatur pemerintah, 
bahwa tugas-tugas pemerintahan 
yang bersifat spesialis itu ditujukan 
untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat melalui aparat 
pemerintah.

Pemerintah melalui 
implementasi Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025 
yang dipayungi oleh Peraturan 
Presiden Nomor 81 Tahun 2010, 
diharapkan dapat mewujudkan 
tata pemerintahan yang baik 
dengan birokrasi pemerintah yang 
profesional, berintegritas tinggi, 
dan menjadi pelayan masyarakat 
dan abdi negara. 

Penutup
Pemerintahan disebut sebagai 

seni adalah karena dalam 
pemerintahan dikenal berbagai 
cipta, rasa dan karsa dalam 
mempengaruhi rakyatnya.  
Menurut George Terry dalam Inu 
Kencana Syafiie (2004:2), seni 
adalah kekuatan pribadi seseorang 
yang kreatif ditambah dengan 
keahlian yang bersangkutan dalam 
menampilkan tugas pekerjaannya 
(art is personal creative power 
plus skill in performance). Dengan 
demikian seni pemerintahan 
merupakan kemampuan dan 
kemahiran seseorang untuk 
mewujudkan berbagai strategi 
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pemerintahan secara indah dan 
elok dalam tugas dan fungsinya 
sebagai seniman pemerintahan.

Dalam konteks penataan 
organisasi melalui perampingan 
eselon 3 dan 4 yang digagas oleh 
Presiden Joko Widodo dalam 
pidato pelantikannya baru-baru 
ini, beliau telah menunjukkan 
kemahirannya sebagai seniman 
pemerintahan dalam upaya 
mewujudkan pemerintahan yang 
indah dan elok agar birokrasi lebih 
efektif. 

Perkembangan lingkungan 
strategis di era globalisasi menuntut 
dilaksanakannya restrukturisasi 
atau reorganisasi kelembagaan, 
termasuk birokrasinya dengan 
memperhatikan adanya 
paradigma baru, yaitu pemerintah 
yang mempunyai keberpihakan 
kepada kepentingan masyarakat 
yang bebas dari monopoli 
kekuasaan. Kemampuan itu harus 
dikembangkan melaui strategi 
pendidikan bagi SDM yang dimiliki 
suatu organisasi, yang bertujuan 
untuk merubah keyakinan, sikap, 
nilai dan nilai-nilai yang dipedomani 
dalam bekerja, agar lebih responsif 
terhadap berbagai perubahan, 
termasuk dalam menyesuaikan, 
memperbaiki, menyempurnakan 

dan mengembangkan struktur 
organisasinya. 

Pendapat lain disampaikan oleh 
Warren G. Bennis   yang menyatakan 
bahwa pengembangan organisasi 
merupakan respon terhadap 
perubahan, yang berhubungan 
dengan segi pendidikan yang 
kompleks untuk merubah 
keyakinan, sikap, nilai-nilai 
dan struktur organisasi, agar 
mampu mengadaptasi secara 
baik teknologi baru, perubahan 
masyarakat yang dilayani, dan 
tantangan-tantangan di dalam 
perubahan yang rumit tersebut. 

Maka dari itu, keinginan 
kepala negara tersebut 
harus disambut baik  seiring 
perkembangan lingkungan 
strategis di era globalisasi yang 
menuntut restrukturisasi atau 
reorganisasi kelembagaan, 
termasuk birokrasinya dengan 
memperhatikan adanya 
paradigma baru, yaitu pemerintah 
yang memiliki keberpihakan 
untuk mewujudkan pelayanan 
masyarakat yang inovatif dan 
berkualitas .

Aris Mutoyo
Widyaiswara Ahli Madya

Sumber :

Drs.H.Inu Kencana Syafiie,M.,Si, 
Birokrasi Pemerintahan Indonesia, 
Mandar Maju, Bandung, 2004

https://www.menpan.go.id/site/
ber i ta- terk in i /menter i - t jahjo-
p e r m u d a h - p e l a y a n a n - d a n -
perizinan-melalui-perampingan-
organisasi
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Artikel

SPIP : Menerawang Metode Pengawasan 
yang Mandiri dan Terintegrasi
Pendahuluan

Pemerintahan yang baik dan 
akuntabel dengan mekanisme 
pengawasan yang terukur 
merupakan dambaan setiap 
warga negara. Secara umum 
pengawasan adalah salah satu 
fungsi dasar manajemen, yaitu 
kegiatan pengamatan agar tugas-
tugas yang telah direncanakan 
dapat terlaksana dengan tepat 
sesuai rencana, dan apabila 
terdapat penyimpangan diadakan 
tindakan-tindakan perbaikan. 
Dalam kaitannya dengan dunia 
birokrasi, salah satu yang bentuk 
pengawasan yang cukup populer 
adalah pengawasan melekat atau 
yang sering disebut dengan waskat.

Revrisond dalam Uci (2012) 
menyebutkan bahwa pengawasan 
melekat adalah pengawasan 
dengan menekankan pada 
pentingnya peranan atasan 
atau pimpinan. Pengawasan ini 
dilakukan oleh pimpinan atau 
atasan langsung suatu organisasi 
atau unit kerja terhadap bawahan 
dengan tujuan untuk mengetahui 
atau menilai apakah program kerja 
yang ditetapkan telah dilaksanakan 
sesuai dengan standar 
pengawasan dan peraturan 
perundangan yang berlaku. 
Namun demikian, sebagaimana 
yang disampaikan oleh Arini 
(2017), pengawasan melekat tidak 
sama dengan pengawasan atasan 
langsung. Walaupun pelaksanaan 
pengawasan melekat merupakan 
tanggung jawab seorang atasan 

atau pimpinan, namun dalam 
melaksanakan tanggung jawab 
kepengawasannya, seseorang 
atasan atau pimpinan tidak 
dapat hanya bergantung pada 
kehadiran dirinya sendiri. Untuk 
menjamin efektivitas pelaksanaan 
tugas kepengawasan tersebut, 
diperlukan suatu sistem 
pengawasan yang kokoh, yang 
dikembangkan dalam satu prosedur 
manajemen pengendalian 
melalui penataan organisasi, 
penyusunan program kerja dan 
penganggaran, serta evaluasi 
kinerja dan pemberian insentif.

Sebelum era otonomi daerah, 
pengawasan sektor publik 
dilaksanakan secara sentralistik. 
Dinamika yang dialami oleh 
Indonesia pasca peristiwa 
krisis ekonomi, reformasi, 
dan kemudian desentralisasi 
menimbulkan kesadaran publik 
bahwa tanpa pengawasanyang 
memadai penyelenggaraan 
pemerintahan mudah terjerumus 
ke dalam masalah korupsi, kolusi, 
dan nepotisme. Menyambut 
hal tersebut, melalui Pasal 58 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, Presiden diwajibkan 
untuk menyelenggarakan sistem 
pengendalian pemerintah secara 
menyeluruh. Dalam rangka 
melaksanakan amanat diatas, 
diundangkanlah Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah (SPIP) yang 
mengatur tata cara melaksanakan 

pengendalian intern atas 
penyelenggaraan negara, 
dengan BPKP sebagai instansi 
pembina penyelenggaraan SPIP. 

 
Pembahasan

Secara historis, perjalanan 
pengendalian atas 
penyelenggaraan negara berawal 
dari waskat yang mengacu 
pada Inpres No.15 Tahun 1983 
tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengawasan, Inpres No.1 
Tahun 1989 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengawasan, dan 
Kepmenpan No.93/Menpan/1994 
tentang Petunjuk Pengawasan 
Melekat. Kastowo (2014) 
menjelaskan bahwa selama 
ini waskat yang secara ilmiah 
merupakan pengendalian yang 
dibangun melekat pada kegiatan 
(built in control) mengalami reduksi 
makna sebagai pengawasan 
langsung dari atasan kepada 
bawahan. Dalam implementasinya 
terjadi banyak ketimpangan karena 
pengawasan tipe ini bersifat 
sangat statis. Peran manusia 
yang bersifat dinamis berupa 
kesadaran dan tanggungjawab 
semua personil terhadap 
pentingnya pengendalian dalam 
organisasi belum memperoleh 
perhatian yang serius.

Merangkul problematika 
tersebut, Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
SPIP hadir menawarkan 
paradigma baru. Dalam konsep ini, 
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Sistem Pengendalian Intern (SPI) 
merupakan proses pengendalian 
secara  integral yang dilaksanakan 
dengan kriteria yakni: kegiatan 
organisasi dilakukan secara 
efektif dan efisien; keandalan 
pelaporan keuangan; keamanan 
aset negara; dan adanya ketaatan 
terhadap peraturan perundangan.

Gambar 1.
Pengendalian internal model 

COSO Framework

SPIP sebagaimana yang diatur 
dalam PP 60/2008 mengadopsi 
desain pengendalian internal 
yang dipopulerkan oleh COSO 
(Committee of Sponsoring 
Organization of the Treadway 
Commission), sebuah lembaga 
sektor swasta di Amerika Serikat 
yang dibangun untuk melakukan 
riset terkait potensi kecurangan 
dalam pelaporan keuangan. 
Dalam kerangka pengendalian 
internal ala COSO, digunakan 
berbagai elemen sebagai 
instrumen pengendalian dengan 
tahapan serta langkah praktis 
berjenjang yang diterjemahkan 
ke dalam model pengendalian 
SPIP. Melalui 5 (lima) komponen 

penting yakni: Lingkungan 
Pengendalian; Penilaian Risiko; 
Kegiatan Pengendalian; Informasi 
dan Komunikasi; dan Kegiatan 
Pemantauan, model pengendalian 
dalam SPIP dilaksanakan 
dengan menggunakan 
sumber daya manusia internal 
yaitu pegawai atau pekerja 
dalam organisasi itu sendiri.

Dalam pelaksanaannya, konsep 
pengendalian internal dalam 
SPIP berdasarkan PP Nomor 
60/2008 mengamanatkan setiap 
organisasi pemerintahan untuk 
melaksanakan pengendalian 
internal secara mandiri. Proses 
pengendalian tersebut dilakukan 
terintegrasi dari hulu ke hilir 
sesuai dengan business process 
yang dimiliki oleh organisasi 
dengan langkah sebagai berikut:

Mempersiapkan lingkungan 
yang kondusif untuk penerapan 
pengendalian intern.

Organisasi membuat struktur 
beserta uraian tanggung jawab 
dengan delegasi serta penerapan 
kebijakan pembinaan sumber 
daya manusia yang tepat dan 
berintegritas, sesuai dengan nilai 
dan budaya kerja yang dijunjung. 

Melaksanakan manajemen 
risiko

Organisasi harus melakukan 
identifikasi risiko yan di dalamnya 
berisi daftar sumber risiko 

dan kejadian yang berpotensi 
membawa dampak, beserta 
dengan penyebab dan skenario 
yang dapat terjadi. Setelah 
dilakukan identifikasi, risiko 
dinilai estimasi kemungkinan 
muncul dan besaran dampaknya. 
Melalui analisis risiko, organisasi 
dapat menentukan dampak 
risiko terhadap pencapaian 
tujuan, tingkat risiko yang 
dapat diterima, dan prioritas 
risiko yang perlu ditangani 
dengan kegiatan pengendalian 
yang dipetakan kemudian.

Melaksanakan kegiatan 
pengendalian.

Organisasi melaksanakan 
tindakan yang diperlukan untuk 
mengatasi risiko serta penetapan 
dan pelaksanaan kebijakan dan 
prosedur untuk memastikan 
bahwa tindakan mengatasi risiko 
telah dilaksanakan secara efektif.

Menyiapkan informasi dan 
komunikasi yang andal.

Setiap organisasi harus 
memiliki informasi yang relevan 
dan dapat diandalkan baik dalam 
hal keuangan maupun non-
keuangan, yang berhubungan 
dengan peristiwa eksternal 
dan juga internal. Informasi 
tersebut harus direkam dan 
dikomunikasikan kepada 
pimpinan Instansi Pemerintah 
sehingga memungkinkan 
dilaksanakan pengendalian 
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intern dan pertangungjawaban 
secara operasional. 

Melakukan pemantauan 
berkelanjutan.

Pemantauan merupakan dasar 
bagi organisasi untuk memutuskan 
pengembangan lebih lanjut 
terhadap penerapan manajemen 
risiko. Membandingkan kejadian 
aktual dengan estimasi risiko serta 
dampaknya, organisasi dapat 
memperbaiki mutu proses penilaian 
risiko dan penentuan responnya.

Dengan menerapkan seluruh 
elemen tersebut, organisasi 
dikatakan telah mulai membangun 
SPIP yang bertujuan untuk 
menjamin pencapaian tujuan 
organisasi secara utuh, melalui 
metode manajemen risiko yang 
mandiri dan terintegrasi. Secara 
garis besar, organisasi dapat 
menentukan model implementasi 
SPIP yang sederhana namun 
efektif sesuai dengan kebutuhan, 
tujuan, dan kondisi internal 
organisasi masing-masing.

Kesimpulan

 Setelah lebih dari 1 dekade 
pasca diundangkan, SPIP telah 
memberikan perspektif yang luas 
bagi instansi pemerintah dalam 
melaksanakan pengawasan dan 
pengendalian guna memastikan 
tercapainya tujuan organisasi. 
Terlebih lagi, SPIP membebaskan 
organisasi untuk melaksanakan 

proses secara integral sejak 
perencanaan kegiatan, 
manajemen risiko, pengendalian 
terhadap risiko, hingga monitoring 
dan evaluasi, secara mandiri 
dengan metode self assessment. 
Melalui keleluasaan ini, organisasi 
dapat berkembang menjadi lebih 
dinamis dan mengurangi kesan 
kaku birokrasi sehingga juga 
turut membantu memperbaiki 
citra pelayanan sektor publik.

Namun demikian, dalam 
m e n g i m p l e m e n t a s i k a n 
manajemen risiko sektor publik, 
diperlukan kemawasdirian 
mengingat ada banyak komponen 
yang bersinggungan dengan 
potensi fraud, korupsi, dan 
sejenisnya. Implementasi 
SPIP dapat diawali dengan 
pembangunan valuedan culture 
organisasi, diikuti dengan 
penetapan tujuan organisasi 
secara keseluruhan, dan 
dilanjutkan dengan rangkaian 
pengendalian sebagaimana telah 
diuraikan sebelumnya. Tidak lupa 
memastikan aspek monitoring 
dan perbaikan yang berkelanjutan 
untuk menjamin efektivitas SPIP 
agar tujuan organisasi dapat 
tercapai dengan maksimal.
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Artikel

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 
Sesuai 

Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019
Sesuai ketentuan pasal 

78 Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara, bahwa ketentuan 
lebih lanjut mengenai penilaian 
kinerja diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. Sebelumnya bahwa 
penilaian prestasi kerja PNS diatur 
dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2011 dan 
petunjuk teknis pelaksanaannya 
mengacu kepada Peraturan 
Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013. 

Sesuai dengan amanat dari 
Undang-Undang di atas maka 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 
30 Tahun 2019 tentang Penilaian 
Kinerja Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) diterbitkan Berdasarkan PP 
ini, penilaian kinerja PNS bertujuan 
untuk menjamin objektivitas 
pembinaan PNS yang didasarkan 
pada sistem prestasi dan sistem 
karier. Penilaian dilakukan 
berdasarkan perencanaan kinerja 
pada tingkat individu dan tingkat 
unit atau organisasi dengan 
memperhatikan target, capaian, 
hasil, dan manfaat yang dicapai, 
serta perilaku PNS. Perencanaan 
kinerja itu sendiri terdiri atas 
penyusunan dan penetapan 
SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 
dengan memperhatikan perilaku 
kerja.

Pada pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 
PP ini menyatakan bahwa "SKP 
sebagaimana dimaksud memuat 
kinerja utama yang harus dicapai 
seorang PNS setiap tahun. Selain 
kinerja utama sebagaimana 
dimaksud, SKP dapat memuat 
kinerja tambahan," hal ini agak 
berbeda dengan PP sebelumnya 
dimana SKP hanya memuat 

tugas utama. Selanjutnya, 
penilaian SKP dilakukan dengan 
menggunakan hasil pengukuran 
kinerja yang dilakukan oleh 
pejabat penilai kinerja PNS. 
Khusus bagi PNS dalam jabatan 
fungsional, penilaian SKP dapat 
mempertimbangkan penilaian dari 
Tim Penilai Angka Kredit Jabatan 
Fungsional. 

Dalam PP ini penilaian perilaku 
kerja dalam jabatan dilakukan 
oleh pejabat penilai kinerja PNS, 
dan dapat berdasarkan penilaian 
rekan kerja setingkat dan/atau 
bawahan langsung (penilaian 
perilaku 360). Ditegaskan dalam 
PP ini, dokumen penilaian kinerja 
PNS dilaporkan secara berjenjang 
oleh pejabat penilai kinerja PNS 
kepada Tim penilai kinerja PNS dan 
PyB (Pejabat yang Berwenang) 
paling lambat pada akhir bulan 
Februari tahun berikutnya. PNS 
yang menunjukkan penilaian 
kinerja dengan predikat “Sangat 
Baik” berturut-turut selama 2 
(dua) tahun, menurut PP ini dapat 
diprioritaskan untuk diikutsertakan 
dalam program kelompok rencana 
suksesi (talent pool) pada instansi 
yang bersangkutan. Sedangkan 
PNS yang menunjukkan penilaian 
kinerja dengan predikat “Baik” 
berturut-turut selama 2 (dua) tahun, 
menurut PP ini dapat diprioritaskan 
untuk pengembangan kompetensi 
lebih lanjut sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan. "Pejabat pimpinan 
tinggi, pejabat administrasi, dan 
pejabat fungsional yang tidak 
memenuhi target kinerja dapat 
dikenakan sanksi administrasi 
sampai dengan pemberhentian," 
bunyi Pasal 56 PP ini.

Terkait sanksi, mengutip 
Pasal 56 PP ini dinyatakan 
bahwa pejabat pimpinan tinggi, 
pejabat administrasi dan pejabat 
fungsional yang tidak mencapai 
target kinerja dapat dikenakan 
sanksi hingga pemberhentian. 
Pejabat pimpinan tinggi yang 
tidak menunjukkan perbaikan 
kinerja diharuskan mengikuti uji 
kompetensi kembali. Berdasarkan 
hasil uji kompetensi, pejabat 
pimpinan tinggi dapat dipindahkan 
pada jabatan lain sesuai dengan 
kompetensinya atau ditempatkan 
pada jabatan yang lebih rendah 
sesuai ketentuan perundang-
undangan. Hal serupa juga berlaku 
bagi pejabat adiministrasi atau 
pejabat fungsional. Namun, PNS 
juga bisa mengajukan keberatan 
disertai dengan alasan-alasannya 
kepada atasan dari pejabat penilai 
kinerja PNS secara berjenjang 
paling lama 14 hari sejak diterima. 
Atasan dari pejabat peniai kinerja 
PNS wajib memeriksa dengan 
seksama hasil penilaian kinerja 
yang disampaikan kepadanya. 

Terakhir berdasarkan pasal 64 
PP ini bahwa ketentuan penilaian 
kinerja PNS dalam Peraturan 
Pemerintah ini dilaksanakan 2 
(dua) tahun setelah diundangkan 
serta adapun Peraturan 
Pelaksanaan dari Peraturan 
Pemerintah ini harus ditetapkan 
paling lama 2 (dua) tahun 
sejak Peraturan Pemerintah ini 
diundangkan, sembari  menunggu 
Peraturan Menteri PAN & RB dan 
Peraturan BKN tentang ketentuan 
pelaksanaan lebih lanjut dari 
Peraturan Pemerintah ini. (Ade)
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Tips

Senin, 11-11-2019 pukul 11.11 
PM, Pendaftaran Calon Pegawai 
Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2019 
telah dibuka. Bagi yang berminat 
menjadi PNS bisa mengikuti 
proses rekrutmennya melalui 
portal SSCN BKN di https://
sscn.bkn.go.id. Selain itu bagi 
yang masih bingung bagaimana 
alur pendaftarannya, kalian 
bisa download buku petunjuk 
pendaftaran melalui portal SSCN 
BKN.

Berdasarkan infografis jadwal 
pelaksanaan seleksi CPNS 
2019, jadwal tes SKD akan 
diselenggarakan pada bulan 
Februari 2020. Sambil menunggu 
jadwal pelaksanaan tes, kalian 
bisa menyicil mempersiapkan tes 
SKD.

Lantas, apa saja tips sukses 
persiapan mengikuti test CPNS ?

X Media berbincang dengan 
salah satu CPNS yang berhasil 
lulus seleksi CPNS tahun 2018 
seputar tips persiapan pendaftaran 
CPNS. CPNS tersebut adalah Nur 
Umi Latifah (26), CPNS Guru SMK 
N 3 Bangli, Pemerintah Provinsi 
Bali.
Berikut beberapa tips yang 
perlu diketahui untuk persiapan 
hingga mengerjakan tes SKD 
CPNS :

1.Mencari Informasi Pendaftaran 
dan Formasi CPNS

Seringkali kita mendengar 

bahwa seleksi CPNS rawan 
dengan modus penipuan. Oknum 
yang tidak bertanggung jawab ini 
biasanya menjanjikan menjadi 
PNS tanpa mengikuti seleksi 
apapun. Maka dari itu dalam 
mendapatkan informasi harus 
lebih berhati-hati, pendaftaran 
CPNS secara resmi hanya di portal 
SSCN BKN di alamat https://sscn.
bkn.go.id. 

2. Mengenal Computer Assisted 
Test (CAT)

Harus kalian ketahui 
bahwa ujian CPNS tidak lagi 
menggunakan lembar jawaban 
kertas, melainkan menggunakan 
komputer. Saat ini Pemerintah 
Indonesia dalam proses rekrutmen 
CPNS menggunakan sistem 
CAT, dimana prosedur ujian 
menggunakan komputer. Dengan 
sistem CAT, peserta langsung 
mengerjakan soal ujiannya pada 
layar monitor komputer dan hasil 
ujian pun akan langsung terlihat 
pada layar monitor komputer saat 
setelah selesai ujian. Saya sendiri 
sangat setuju dengan sistem 
CAT, proses ujian CPNS jadi lebih 
fleksibel karena berbasis IT dan 
menjadi lebih terbuka/transparan.

Bagi   yang  belum   tahu   bagaimana 
tes menggunakan sistem CAT 
dan penasaran bagaimana cara 
pengoperasiannya, kalian bisa 
mengikuti simulasi CAT yang 
diselenggarakan oleh BKN Pusat 
dan Kantor Regional BKN. Kalian 
bisa mengikuti simulasi yang 

terdekat dengan tempat tinggal 
kalian.

3. Memilih Instansi
Alangkah baiknya kalian 

memilih instansi yang sesuai 
dengan minat, sesuai dengan 
jurusan, dan keinginan lokasi 
penempatan. Selain itu memilih 
instansi yang membuka banyak 
formasi sehingga kesempatan 
diterima menjadi PNS lebih besar.

4. Belajar Latihan Soal Tes SKD
Tes SKD terdiri dari tiga jenis, 

yaitu Tes Wawasan Kebangsaan 
(TWK), Tes Intelegensi Umum 
(TIU), dan Tes Karakteristik 
Pribadi (TKP). Jumlah soal tes 
SKD sebanyak 100 soal dengan 
waktu pengerjaan 90 menit. 
Seleksi CPNS tahun 2018 lalu 
masing-masing memiliki passing 
grade, 75 untuk TWK, 80 untuk 
TIU, dan 143 untuk TKP. 

Mengerjakan latihan soal tes 
SKD dapat kalian lakukan dengan 
membeli buku latihan soal-soal 
CPNS, selain itu kalian bisa 
melihat referensi dari orang-orang 
yang pernah mengikuti tes CPNS 
di Youtube.

Hindari sistem belajar kebut 
semalam. Meluangkan waktu 
untuk belajar latihan soal-soal tes 
CPNS secara konsisten. Sebelum 
jadwal tes SKD tiba, dalam satu 
hari usahakan waktu 1 s.d 2 jam 
untuk mengerjakan soal-soal tes 
CPNS agar nantinya terbiasa saat 
ujian. 

Berminat Jadi PNS ? 
Yuk Intip Bocoran Tips Sukses Persiapan CPNS dari 

Mantan Peserta yang Sudah Jadi CPNS
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5. Persiapan Pelaksanaan Tes 
CPNS

Menjelang pelaksanaan tes 
SKD persiapkan dokumen yang 
harus dibawa seperti Kartu 
Peserta dan KTP karena jika 
kalian tidak membawa dokumen 
tersebut panitia seleksi CPNS 
tidak akan mengijinkan kalian 
untuk mengikuti tes SKD.

Perhatikan ketentuan pakaian 
saat mengikuti tes karena 
beberapa dari instansi mewajibkan 
menggunakan kemeja putih polos 
dan bawahan hitam polos.

Pastikan kalian mengetahui 
lokasi tes mulai dari nama wilayah, 
nama jalan, dan nama gedung. 
Sebaiknya sehari sebelum tes 
jangan lupa untuk melakukan 
survei lokasi tes, jangan sampai 
kalian nyasar dan telat sampai ke 
lokasi tes.

Pastikan kalian sarapan 
sebelum mengikuti tes, karena 
sarapan membuat kita lebih 
konsentrasi dalam mengerjakan 
soal-soal. 

Datang minimal 1 s.d 2 

jam sebelum ujian dimulai. 
Sebelum kalian mengikuti tes 
dan memasuki ruang tes, kalian 
diwajibkan untuk melakukan 
registrasi dan menyimpan barang-
barang ke dalam loker peserta. 
Pastikan kalian tidak terlambat 
saat pelaksanaan tes karena jika 
terlambat panitia seleksi CPNS 
tidak akan mengijinkan untuk 
mengikuti tes.

Berdoa kepada Allah, meminta 
kepada Nya agar diberikan 
kelancaran dan kesuksesan 
dalam mengerjakan soal-soal.

Mengerjakan soal-soal 
dengan tenang dan jangan grogi, 
memaksimalkan waktu ujian yang 
ada, dan fokus pada soal yang 
mudah dijawab terlebih dahulu 
yang sulit belakangan. Dalam 
mengerjakan soal janganlah 
berkutat pada 1 soal saja, kalian 
harus ingat masih banyak soal-
soal lain yang harus dikerjakan. 
(mm)

Nur Ummi Latifah



X-Media Desember 2019  |  37 

Pojok Wisata

Surga Tersembunyi di Pulau Padar, 

Taman Nasional Komodo
Manggarai Barat, NTT
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Salah satu daya tarik wisata 
yang masih trend di Kabupaten 
Manggarai Barat saat ini adalah 
pulau padar. Pulau Padar 
merupakan salah satu pulau yang 
berada dalam Taman Nasional 
Komodo yang merupakan  pulau 
ketiga terbesar di kawasan Taman 
Nasional Komodo, setelah Pulau 
Komodo dan Pulau Rinca. Mungkin 
keberadaan Pulau Padar tidak se-
terkenal Pulau Komodo ataupun 
Pulau Rinca, namun keindahan 
Pulau Padar tidak kalah cantiknya 
dengan kedua pulau tersebut. 
Letak Pulau Padar cenderung 
lebih dekat dengan Pulau Rinca 
dibandingkan dengan jarak ke 
Pulau Komodo dan dipisahkan 
oleh Selat Lintah.

Setelah selesai menjalankan 
tugas negara kami berkesempatan 
mengunjungi pulau yang memiliki 
luas 14,09 kilometer persegi 
tersebut. Untuk sampai ke Pulau 
Padar, kita harus menggunakan 
perahu dari Labuan Bajo. Kami 
menggunakan perahu Pinisi yang 
sudah menggunakan mesin. Tepat 
jam 5 pagi kami sudah berkumpul 
di pelabuhan. Dari pelabuhan di 
Labuan Bajo, perjalanan memakan 
waktu kurang lebih 4 jam. Namun, 
panjangnya perjalanan tak terasa 
membosankan karena kita bakal 
disuguhkan pemandangan 
gugusan pulau-pulau cantik nan 
memukau yang manjain mata 
banget, baik dikiri-kanan, depan 
belakang.

Gugusan pulau-pulau cantik 
saat perjalanan ke Pulau Padar. 
Mirip Dino yang lagi bobok cantik. 
Pulau-pulau cantik sepanjang 

perjalanan. Mulut rasanya tak 
henti mengucap rasa kagum 
akan keindahan ciptaan-Nya 
sementara jari-jari tangan gatal 
menekan shutter mengabadikan 
keindahan ini. Ditambah lagi trip 
bareng teman-teman yang kerap 
‘berulah’ memberikan hiburan 
tersendiri. Empat jam ga ada apa-
apanya, deh. Saya berangkat 
bersama 9 orang teman, ada 
Irrine, Ino, Upeng, Lian, ibu Dewi, 
ibu Endang, Silvan, ibu Filo dan 
Jonta. Sunbathing on the deck? 
Bisaaaa… Padahal lelah ngebacol 
mulu.

Untuk mencapai puncak Pulau 
Padar, kita harus mendaki bukit 
yang cukup terjal sekitar 30 menit 
atau lebih. Apalagi dengan panas 
matahari yang sedang teriknya. 
Seperti biasa, motret-sana-
motret-sini mengabadikan gambar 
keindahan Pulau Padar bisa 
menjadi alasan yang tepat untuk 
beristirahat, seakan tak peduli 
dengan panasnya sengatan sang 
mentari.

Sekitar pukul 11 siang, saat 
matahari sedang terik-teriknya 
kami tiba diatas Pulau Padar. Saya 
beristirahat sejenak di bawah 
pohon menanggalkan peralatan-
peralatan yang saya bawa dan 
duduk beralaskan batu-batu tajam 
yang menusuk-nikmat pantat 
untuk beristirahat sebelum benar-
benar menikmati pemandangan 
indah dari atas Pulau Padar. Kan 
ga lucu ya, keliyengan sehabis 
kelelahan mendaki langsung 
berdiri diatas batu untuk berselfie-
ria. Bisa-bisa nyungsep ke bawah. 
Take your time dulu, tarik nafas 

dalam-dalam, baru kemudian 
nikmati keindahan Pulau Padar 
sepuasnya.

Tak lama kami berada diatas, 
waktu sejam rasanya tak cukup. 
Tak sempat pula mengibarkan 
tikar apalagi angin-anginan 
sambil memandang jauh ke 
pulau diseberang Padar. Kami 
sudah harus turun. Turun pun 
bukan perkara gampang karena 
curamnya bukit. Tapi begitulah ya, 
katanya tempat yang sulit digapai 
itu memiliki pemandangan yang 
memukau bin takjub.

Kamipun harus kembali ke 
kapal dan menikmati santap 
siang di kapal bersama teman-
teman. Dalam perjalanan pulang 
kami menyempatkan diri singgah 
di Pulau Pink. Melihat air pantai 
pink yang begitu jernih membuat 
kami tidak tahan lagi untuk segera 
bermain air. Khususnya bagi kalian 
yang memiliki hobi menyelam, 
maka wajib melakukan snorkeling 
atau diving karena kalian akan 
menemukan istana bawah laut 
yang begitu mempesona.

Namun, bagi kalian yang enggan 
berbasah-basahan, bisa berjemur 
di tepi pantai karena halusnya 
pasir pantai akan membuat kita 
betah dan merasa senang saat 
bermain pasir. Dengan hamparan 
pasir pink yang berkilau saat terik 
matahari menambah eksotiknya 
pulau ini. Kami bergegas turun dari 
kapal dan berenang menikmati 
indahnya pantai pink sebelum 
kembali ke pelabuhan. (Yd)
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Resensi buku

Personality Plus

Pernah kah terbersit pertanyaan 
di benak Anda, mengapa saya 
melakukan sesuatu dengan 
cara saya sendiri, dan orang 
lain melakukan hal yang sama 
dengan cara yang berbeda? Atau, 
mengapa kadang kita merasa 
cocok dengan seseorang dan 
merasa sangat tidak cocok dengan 
orang lainnya?

Buku ini mengupas banyak hal 
dan menguraikan jawaban dari 
segala pertanyaan yang berkaitan 
dengan relasi antar manusia. Kita 
sering kali menemukan kesulitan 
dalam memahami pola perilaku 
orang lain yang berinteraksi 
dengan kita. Ketidakpahaman 
tersebut bisa jadi berlarut-larut 
dan memengaruhi berbagai aspek 
baik dalam kehidupan sosial 
maupun hubungan interpersonal 
seseorang.

Florence menjelaskan bahwa 
secara umum, terdapat 4 tipe 
kepribadian manusia: Sanguinis; 
Koleris; Melankolis; dan 
Plegmatis. Setiap tipe kepribadian 
ini membawa karakter utama yang 

jauh berbeda satu sama lain. 
Misalnya, Sanguinis yang Populer, 
memiliki energi yang seolah tiada 
habisnya. Pikiran seorang Sanguin 
akan selalu penuh dengan 
gagasan yang baru dan menarik, 
penuh kreasi serta inovasi. Lain hal 
nya dengan seorang Melankolis 
yang Sempurna, yang mendalam, 
penuh pikiran, dan sangat 
analitis. Perfeksi, keseriusan, 
dan ketekunan merupakan ciri 
utama dari tipe kepribadian ini. 
Sementara itu, Koleris yang 
Kuat selalu berorientasi pada 
tujuan dan mempunyai kualitas 
kepemimpinan bawaan, dia 
biasanya menanjak ke puncak 
karier apa saja yang dipilihnya. 
Terakhir, seorang Plegmatis yang 
Damai adalah sosok yang tenang, 
tidak cepat marah, terkendali atas 
stress, tidak impulsif, logis, sabar, 
dan sangat bisa diandalkan. Tipe 
ini adalah penyeimbang, dan 
biasanya bisa menjadi penengah 
di tengah tiga kepribadian lainnya.

Buku best seller ini  tergolong 
ringan dan enak untuk dibaca. 

Gaya bercerita yang mengalir 
ditambah contoh pengalaman 
pribadi Penulis dalam berhadapan 
dengan semua tipe kepribadian 
membuat pembaca mudah untuk 
mencernanya. Tidak hanya itu, 
buku ini juga dilengkapi dengan 
lembaran tes kepribadian. Lembar 
tes ini akan menunjukkan Anda, 
siapakah diri Anda sebenarnya, 
dan tipe kepribadian apa yang 
cenderung Anda miliki. Sungguh 
mengasikkan bukan? Membaca 
buku ini tidak seperti sedang 
membaca buku psikologi 
populer yang terkesan berat dan 
membosankan. Anda dijamin akan 
terhenyak, tersenyum, dan bahkan 
bisa tertawa terpingkal-pingkal 
saat menikmati halaman demi 
halamannya yang membongkar 
sisi kepribadian Anda hingga celah 
terdalam.

Selamat membaca!!! (Diah)

Judul  : Personality Plus : Bagaimana Memahami  
   Orang Lain Dengan Memahami Diri Anda   
    Sendiri
Penulis : Florence Littauer
Sulih Bahasa :  Anton Adiwiyoto
Penerbit : Binarupa Aksara
Tahun Terbit  : 1996 (Edisi Pertama)
Halaman : ix + 370 hlm
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English Corner

ENGLISH IDIOMS FOR OUR DAILY “PNS 
LIFE”

 “Idiom” adalah kelompok kata yang 
dirangkai dengan susunan tertentu 
dimana artinya tidak dapat ditebak 
dari arti kata-kata penyusunnya 
secara terpisah. Dalam Bahasa 
Indonesia sering kita jumpai 
dengan istilah “ungkapan”. 
Beberapa English Idioms sangat 
sesuai untuk mengungkapkan 
kejadian-kejadian dalam aktivitas 
pekerjaan kita sebagai PNS, loh!

1. To think outside the box
Yang satu ini barangkali sudah 
sering kita dengar. Artinya untuk 
berpikir di luar kebiasaan yang 
sudah ada atau berpikir kreatif.

Example: If you want to succeed in 
this highly competitive economic 
environment, you have to think 
outside of the box to gain an edge 
on your rivals.
Jika kamu ingin berhasil dalam 
lingkungan yang kompetitif ini, 
kamu harus berpikir dengan tidak 
biasa untuk dapat mengungguli 
lawanmu. 

2. Hands are tied
Merupakan ungkapan atas 
keadaan dimana seseorang tidak 

dapat melakukan suatu tindakan 
karena terbatas regulasi, aturan, 
maupun seseorang yang memiliki 
kewenangan. 

3. Red Tape
Merupakan ungkapan untuk suatu 
prosedur administrasi. 
 
Example: I wish I could help you 
cut through all this red tape but my 
hands are tied. My boss won’t let 
me. 
Aku berharap dapat membantu mu 
mempersingkat semua prosedur 
administrasi ini, tapi aku tidak bisa 
berbuat apa-apa. Atasanku tidak 
akan mengijinkan. 

4. By the book
Untuk melakukan sesuatu secara 
taat sesuai peraturaan.

Example: I don’t want to take any 
chances getting caught by the 
financial regulators and having to 
pay significant fines. We have to 
do everything by the book.
Aku tidak mau menciptakan 
peluang untuk tertangkap 
pemeriksa keuangan dan harus 
membayar denda. Kita harus 

melakukan semuanya sesuai 
peraturan. 

5. Corridors of power
Istilah ini merujuk pada 
pemerintahan pada tatanan yang 
lebih tinggi dimana keputusan-
keputusan penting dibuat.

Example: The matter is the subject 
of much discussion in the corridors 
of power at the present time.
Permasalahan inilah yang sedang 
sangat didiskusikan pada tingkat 
penentu keputusan saat ini.

6. Bring to Heel
Ungkapan ini digunakan dalam 
menuntut seseorang untuk 
bersikap disiplin.  

Example: The new staff had 
always behaved badly, but the 
head office managed to bring him 
to heel."
Pegawai baru itu selalu bersikap 
buruk, tapi pimpinan telah berhasil 
mendisiplinkannya. GC

Sumber: 
www.europelanguagejobs.com
www.learn-english-today.com
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Recently, there was an English 
development program on Regional 
Office X BKN Denpasar in the form 
of English Language Course. The 
course was held in cooperation 
with Indonesian-Australian 
Language Foundation (IALF) Bali, 
in accordance with their Business 
English program. The program 
itself was aimed to improve the 
civil servants’ competence, and 
help prepare them to face the 
Industry 4.0.

The course consisted of 40 hours 
of lessons, with two-hour sessions 
for each class, from September 
to November. The classes were 
held every Tuesday and Thursday, 
and every two weeks on Friday. 
There were about 15 students 
registered for the class and the 
teacher was I Made Wahyudi 
Suprayatna. He often gave tips 
and advices on learning English 
from both Indonesian and English 
perspectives.

To determine the student’s 
English aptitude, a placement 
test was held on the 10th of 
September, before the course was 
officially started. The placement 
test consisted of interview, multiple 
choices and writting test.  The 
result was on the level of Business 
Communication Skills 1.

The course was formally started 
on September 24th, and the last 
class was on November 19th. Over 
the course of those 3 months, the 
lessons were never boring, and the 
students were always enthusiastic. 
Mr. Yudi had a good sense on how 
to balance the seriousness of the 

class while kept it light at the same 
time, to ensure the lessons were 
well-understood by the students. 
There were quizzes to keep the 
students moving and involved in 
the learning processes, plenty 
of listening activities, and there 
were also independent tasks as 
opportunities for the students to 
show off their English skills outside 
of the classroom.

The following are a few words 
by Mr. Yudi from an interview 
regarding teaching English.

How long have you been an 
English teacher?

Working at IALF Bali is my 
second job and I have been there 
since October 2006. I think most 
people can imagine how I started 
my “work life” in 2006. I was a 
fresh graduate from university and 
lived with a youth’s idealism, doing 
something for my hometown by 

becoming a teacher in two different 
senior high schools, which only 
lasted for two or three months 
before I got my job here at IALF.     

Have you ever been teaching 
civil servants English program 
before?

Teaching at Regional Office 
X BKN Denpasar was one of my 
experience being involved with 
civil servant in a long period of 
teaching-learning process as I 
have been teaching the Custom 
and Excise (Bea Cukai) at Ngurah 
Rai Airport before. I have had 
some civil servants attending my 
workshops before but none of 
those were as long as the English 
course I had with BKN. 

What do you find most 
frustrating when teaching civil 
servant English?

Frustrating is probably too 
harsh. Generally having a 
fully committed class is rather 

English Corner

2019 English Language Course of Regional 
Office X BKN Denpasar
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challenging. Having the students 
choose between attending the 
class and finishing their work will 
always be a normal condition. The 
most challenging part is when 
you have to be “interesting and 
amusing” in order to attract the 
students to choose your class, and 
how to adapt when you only have 
2 or 3 students present meanwhile 
you have prepared a fully group 
based activities for your class. To 
be honest, it’s not only challenging 
but also fun. 

What do you like best about 
teaching civil servant?

Being a civil servant is the most 
comfortable place for Indonesian 
people. Generally their personal 
development skills are only 
measured through workshops 
or seminar. Although having an 
English course is probably beyond 
their radar of importance, seeing 
them attending the class, using 
the language, comparing and 

showing their skills or background 
in English have become unique 
entertainments in class for me 
personally.

Do you think it is important for a 
civil servant to learn English?

From my perspective, language 
should be, at least, the second 
skills everyone should have. 
Many overseas scholarships are 
floating on the web and waiting 
to be grabbed. Therefore, having 
English should come in handy 
for this kind of situation. But for 
those who think that their “time 
to study” has ended, they need 
to look at their own children who 
need, at least, basic support in 
Englishwhen they have homework 
for example.

Do you have tips for all of office 
staffs who wants to learn English?

Learning English is actually 
similar to learning another 
language. We start by listening the 
word/sentences. Then try to imitate 

and construct your own sentences. 
Regular practice will be one of 
the keys, as learning a language 
means learning to speak. Use the 
language whenever you feel like 
using it. Don’t be afraid to make 
mistakes. Just say what you have 
in mind. Once you are comfortable 
with what you have, everyone 
understands what you are saying 
and you can communicate well, 
don’t stop! In fact, never stop! 
Keep improving yourself. Make it 
into a habit. 

What do you think is the most 
important thing students need to 
have to learn English effectively?

Willingness to review the 
language and a consistent habit 
of using them. Also, make use of 
every available resource to help 
the skills develop consistently. 

-Surya-
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Kanreg Menjawab

Sertifikat Pendidik

Jawaban :
Dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud sertifikat pendidik dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Permendiknas Nomor 
10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan yang menjelaskan bahwa sertifikasi  bagi 
guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru 
kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor, dan guru yang diangkat dalam 
jabatan pengawas satuan pendidikan. Sertifikasi tersebut diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang 
menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri 
Pendidikan Nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sertifikasi bagi guru dalam jabatan 
dijelaskan secara lengkap dalam  Permendiknas Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam 
Jabatan.

Bahwa sesuai Pasal 30 Permenpan nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka 
Kreditnya disebutkan bahwa  Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan 
Fungsional Guru harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV, dan bersertifikat pendidik;
2. Pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang III/a;
3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
    (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 
4. Memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi.

Sesuai penjelasan diatas bahwa sepanjang Saudara sudah memenuhi syarat sebagaimana peraturan 
yang berlaku maka Saudara dapat diangkat dalam jabatan fungsional Guru dan apabila Saudara belum 
memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan fungsional Guru sesuai persyaratan diatas masih sebagai 
pelaksana dalam jabatan administrasi.

Pertanyaan :
Saya adalah seorang PNS dari dari jalur formasi Honor K.II tenaga pendidik, pada saat diangkat sebagai CPNS 
pendidikan saya SMU golongan ruang II/a. Sampai saat ini saya masih mengajar di salah satu sekolah dasar. 
Pertanyaan saya adalah, bagaimana saya memperoleh sertifikat pendidik dan kapan saya bisa untuk diangkat ke 
dalam jabatan fungsional guru?
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