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PEnganTaR REDaKsi
Tabe...
Puji syukur kehadirat Allah SWT, Buletin Kepegawaian dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
(BKD Sulteng) kembali terbit dan hadir ditengah-tengah khalayak pegawai Sulteng. Media penyampai informasi
umum terkait kepegawaian dan kegiatan internal BKD Sulteng edisi kali ini merupakan terbitan ke 6 sejak diterbitkan
pertama kali pada Tahun 2013. Selama ini, sesuai kemampuan anggaran yang ada, buletin ini memang hanya
terbit setahun sekali. Suatu kesyukuran, dalam situasi yang terbatas, BKD Sulteng masih bisa secara konsisten menerbitkan buletin ini. Bahkan tetap dalam corak dan materi sebagaimana dimaksudkan sebuah media informasi
diluncurkan.
Edisi ke 6 kali ini, Buletin Kepegawaian dihadirkan dengan format rubrikasi yang disesuaikan dengan kaidah jurnalistik umum dan kepegawaian. Artikel informasi, berita atau tulisan kajian dikelompokkan dalam rubrik-rubrik tersebut.
Setelah melalui proses bongkar pasang, disepakati oleh redaksi untuk menamakan ruang berita tersebut antara lain
: redaksiana, utama, internal, fungsional, serba-serbi dan rehat. Format demikian semoga bisa dipertahankan dan
menjadi acuan setiap penerbitan buletin ini.
Redaksiana berisi pengantar dari redaksi penerbit buletin berupa uraian singkat materi yang ditampilkan atau
analisa ringkas atas fenomena terkait kepegawaian atau birokrasi yang lagi populer. Rubrik utama sebagai ruang
berita bagi artikel yang bersumber dari birokrat utama Prov. Sulteng. Internal menjadi ruang berhimpunnya artikel
informasi dan data terkait layanan internal BKD Sulteng. Selanjutnya rubrik fungsional disiapkan sebagai ruangan
untuk artikel atau tulisan kajian dari pejabat fungsional. Terakhir, rubrik serba-serbi dan rehat, sebagaimana namanya lebih bersifat refreshing dan cuci mata melalui berita dan info ringan serta dipadatkan dengan ragam gambar
atau foto-foto kegiatan BKD Sulteng.
Pendekatan ini sengaja dilakukan dengan harapan memudahkan proses penyiapan dan pengumpulan artikel yang berujung terwujudnya buletin. Kejelasan rubrik mempertegas darimana atau siapa personal yang bisa
berkontribusi sebagai sumber artikel. Adanya rubrik fungsional tentunya sebagai media PNS pejabat fungsional
kaitannya bagi pengumpulan angka kredit untuk pengembangan kariernya. Sebenarnya, skema demikian sudah
dijalankan pada terbitan-terbitan sebelumnya. Hanya belum terstruktur dan cenderung berubah-ubah mengikuti
inputan artikel yang tersedia. Ini dapat dimaklumi karena semangat atau kebiasaan menulis belum menjadi suatu
hal yang diperhatikan oleh banyak aparatur kita.
Terakhir, buletin ini telah mewujud dan beredar. Kepada semua pihak, utamanya para kontributor artikel, tim
penyusun menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas partisipasi aktif yang telah
diberikan. Atas segala bercak kesalahan dan kelemahan yang masih menempel pada buletin ini kiranya dapat dimaklumi dan diinformasikan kepada tim penyusun sebagai bahan perbaikan dan koreksi untuk terbitan berikutnya.
Semoga bermanfaat...
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pengelola urusan kepegawaian
adalah pemangku JFT analis
kepegawaian
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Dinamisasi Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian 2017 :

Memproses Pengangkatan Pahlawan
Tanpa Tanda Jasa
(Guru Garis Depan)
Bidang Pengadaan, Penghargaan
dan Informasi Kepegawaian merupakan
salah satu dari 3 bidang teknis di BKD
Prov. Sulteng. Dua lainnya adalah bidang
mutasi dan bidang pengembangan dan
pembinaan pegawai. Bidang yang latah
disebut sebagai “bidang data’ ini, karena
sebelumnya bernama Bidang Data dan
Formasi, terdiri atas 3 sub bidang teknis,
yakni Sub Bidang Pengadaan, Sub
Bidang Penghargaan dan Sub Bidang
Informasi Kepegawaian.
Cakupan tugas rutin dari bidang
ini antara lain melaksanakan kegiatan

pengadaan pegawai (mulai dari proses rekrutmen/seleksi sampai dengan
pengangkatan CPNS), penerbitan Surat
Cuti, fasilitasi penerbitan Kartu Identitas
Pegawai (Karpeg, Karis dan Karsu), fasilitasi pemberian tanda jasa Satyalencana
Karyasatya, persemayaman pegawai/
pensiun wafat, pengelolaan/pengarsipan data pegawai secara ﬁsik dan
elektronik, fasilitasi perbaikan data
proﬁl pegawai dan penyediaan
informasi kepegawaian secara
manual ataupun elektronik.
Hal yang cukup menyita

perhatian
dari
tugas
reguler

Kepala Bidang Pengadaan, Penghargaan Dan Informasi Kepegawaian

Purwoko, S.Sos.
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yang dilaksanakan bidang ini di 2017
adalah proses pengangkatan CPNS
dari formasi khusus Kemendikbud.
Formasi khusus tersebut adalah formasi
Guru Garis Depan (GGD). Sebanyak
43 pahlawan tanpa tanda jasa diangkat
sebagai CPNS lingkup Provinsi Sulawesi
Tengah. Kesemuanya ditempatkan pada
SMA/SMK di pelosok wilayah Sulawesi Tengah. Keberadaan guru baru ini
tentunya akan sangat membantu upaya
pemerataan pendidikan.
Selain tugas reguler diatas, bidang
ini juga melaksanakan urusan kekorprian
Sulawesi Tengah serta tugas temporer
lainnya. Di 2017, kegiatan non rutin yang
dilaksanakan antara lain sertiﬁkasi ISO
9001 : 2015, mengikuti Expo Sulteng
2017, manajemen kinerja berbasis
aplikasi komputer (SKP Online), mengikuti Pekan Olah Raga Nasional Korpri
(Pornas Korpri) di Jogyakarta serta
menyelenggarakan serangkaian acara
memeriahkan HUT Korpri Ke 46 tingkat
Provinsi Sulawesi Tengah.
PEngaDaan PEgaWai
Kegiatan pengadaan pegawai sangat
bergantung pada kebijakan pemerintah
pusat. Kebijakan pengadaan pegawai,
khususnya proses seleksi dilaksanakan
secara nasional oleh Pusat melalui
Panitia Seleksi Nasional (Panselnas)
yang dikoordinir oleh Kemenpan dan RB
dan BKN. Instansi Pusat dan Daerah
(Prov/Kab/Kota) hanya menjadi fasilitator
pelaksanaan seleksi yang kesemuanya
menggunakan sistem CAT. Instansi juga
kebagian tugas mengangkat mereka
yang lolos seleksi dan telah memenuhi
syarat sebagai Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS) melalui penerbitan SK
CPNS yang ditandatangani oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK). PPK
tingkat provinsi adalah Gubernur.
Pengadaan pegawai secara nasional untuk instansi daerah masih dalam
suasana moratorium atau penundaan.
Pada 2016 dan 2017 dilakukan seleksi
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pengadaan pegawai tapi hanya khusus
untuk instansi pusat dan daerah tertentu
(Prov. Papua dan Prov. Kalimantan
Utara).
Lingkup Prov. Sulteng, seleksi pengadaan pegawai terakhir dilaksanakan
pada 2014. Pada 2016 dan 2017, Prov.
Sulteng melaksanakan pengadaan pegawai berupa pengangkatan CPNS dari
hasil seleksi yang dilakukan oleh Pusat/
Panselnas. Berikut data pengadaan
(pengangkatan CPNS) pada 2 tahun
tersebut :
Golongan
Ruang Jumlah Keterangan
II III

No. Nama Formasi

Lulusan STTD Ke5 3 8
menhub
Guru Garis Depan
2
0 43 43
(GGD) Kemendikbud
Total
5 46 51
1

TMT 1 Desember 2016
TMT 1 Agustus 2017

CuTi PEgaWai
Pegawai mendapat hak untuk cuti.
Terdapat 6 jenis cuti yang bisa digunakan
oleh pegawai baik untuk rehat sejenak dari
rutinitas, persalinan dan perawatan, hingga
untuk melakukan aktivitas tertentu yang
memerlukan waktu panjang seperti ibadah
haji/umroh atau proses pengobatan dan
perawatan penyakit yang diderita.
Regulasi terbaru terkait cuti adalah
pada PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Beleid ini memberi angin
segar bagi pemerhati cuti. Sebelumnya,
cuti tahunan yang berjumlah 12 hari terpotong oleh adanya cuti bersama pada
libur perayaan hari keagamaan (lebaran
dan natal). Tapi kini cuti bersama tidak
memotong hak cuti tahunan pegawai.
Berikut rekapitulasi data cuti yang
dikeluarkan selama 2017 :
NO.

KATEGORI CUTI

JUMLAH

1

CUTI TAHUNAN

137

2

CUTI ALASAN PENTING

48
11

3

CUTI SAKIT

4

CUTI MELAHIRKAN

9

5

CUTI BESAR

35

6

CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
TOTAL

0
240

fasiliTasi PEnERBiTan
KaRTu iDEnTiTas PEgaWai
Kepada setiap pegawai diberikan
kartu identitas pegawai. Tentunya setelah
memenuhi syarat yang ditetapkan.
Kartu identitas pegawai antara lain Kartu
Pegawai (Karpeg), Kartu Istri (Karis) dan
Kartu Suami (Karsu). Penerbitan kartu
identitas pegawai dilakukan oleh Badan
Kepegawaian Negara (BKN). BKD hanyalah sebagai fasilitator atau pengusul
penerbitan kartu tersebut kepada BKN.
Karpeg diberikan kepada pegawai
bersangkutan. Karsi dan Karsu diberikan
kepada istri atau suami dari pegawai
bersangkutan. Kartu tersebut diberikan
hanya kepada pegawai yang sudah berstatus PNS. CPNS belum bisa mengurus
dan mendapatkan kartu demikian.
Berikut rekap data fasilitasi penerbitan kartu identitas pegawai selama 2017:
TAHUN
2017

JENIS KARTU
JUMLAH
KARPEG KARIS KARSU
163
37
81
281

PEngHaRgaan TanDa
Jasa
Terhadap pegawai yang memenuhi
syarat diganjar penghargaan berupa
tanda jasa satyalencana karyasatya.
Tanda jasa ini diberikan untuk pegawai
yang telah mengabdi selama 10, 20 dan
30 tahun. Pemberian dan penyematan
tanda jasa lingkup Prov. Sulteng dilakukan minimal 2 kali setahun. Yakni pada
HUT Prov. Sulteng setiap tanggal 13 April
dan HUT Kemerdekaan RI pada tanggal
17 Agustus.
BKD dalam hal ini juga berperan
sebagai fasilitator, dengan mengusul
pegawai yang memenuhi syarat menerima tanda jasa kepada Kementerian
Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Merekalah selanjutnya yang memproses
dan menetapkan pegawai yang diberikan
tanda jasa.
Berikut ditampilkan data tanda jasa
yang diberikan kepada pegawai sepan-
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jang 2017 :
NO.

KATEGORI
TANDA JASA

1

30 TAHUN

JENIS KELAMIN
P

W

JUMLAH

38

21

59

2

20 TAHUN

51

42

93

3

10 TAHUN

24

21

45

113

84

197

TOTAL

Diperlihatkan melalui tabel diatas
bahwa tanda jasa yang terbanyak diberikan adalah tanda jasa satyalencana
20 tahun. Dan walau masih didominasi
Pria, pada tanda jasa 10 tahun komposisi
pegawai pria dan wanita penerima tanda
jasa cukup berimbang.
Layanan pemberian tanda jasa kepada pegawai diupayakan bisa berjalan
otomatis. Sepanjang telah memenuhi
syarat dan tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai atau kasus lainnya,
pegawai bersangkutan akan menerima
tanda jasa tanpa perlu mengajukan
berkas. Semua persyaratan disiapkan
oleh BKD. Pola ini tentu akan memberi
dampak psikologis positif bagi semangat
dan kinerja pegawai.
PERsEMaYaMan
Bentuk penghargaan lain yang diberikan kepada pegawai adalah upacara
persemayaman sipil bagi pegawai yang
meninggal dunia. Perlakuan ini juga
diberikan kepada pensiunan PNS yang
wafat. Prosesi ini sejatinya adalah bagian
dari layanan yang diberikan oleh organisasi korps pegawai negeri sipil (Korpri).
PP 18/2016 tentang perangkat daerah
sudah tidak mengakomodir urusan
kekorprian diwadahi dalam suatu OPD.
Karena itu urusan kekorprian -termasuk
persemayaman- dibebankan kepada
BKD. Khususnya pada Sub Bidang
Penghargaan.
Persemayaman adalah upacara sipil
pelepasan jenazah pegawai/pensiun
wafat. Dilaksanakan bersama dengan
tim lintas sektoral seperti Satpol PP
(upacara sipil), Biro Humas dan Protokol
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(sambutan pelepasan oleh pimpinan),
BKD (penyiapan daftar riwayat hidup
singkat, pelaksana protokoler acara,
santunan duka dan penyediaan mobil
jenasah) dan berkoordinasi dengan OPD
bersangkutan.
Berikut ini data persemayaman yang
dilaksanakan sepanjang Tahun 2017 :
NO.

PERSEMAYAMAN

JUMLAH

1

PNS

39

2

PENSIUNAN

30

TOTAL

69

Data diatas memperlihatkan bila
persemayaman justru lebih banyak
dilaksanakan terhadap PNS yang wafat
ketimbang Pensiunan. Terlepas dari
maut yang menjadi hak prerogatif Tuhan
YME, fenomena ini menuntut kita sekalian senantiasa menjaga kesehatan dan
mengatur pola hidup yang lebih sehat
dan seimbang.
fasiliTasi PERBaiKan
DaTa/PRofil PEgaWai
Fasilitasi perbaikan data/proﬁl
pegawai dilakukan pada Sistim Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang
dimiliki dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Perbaikan data ini
perlu dilakukan utamanya terhadap data
atau proﬁl pegawai yang tidak sesuai
dengan kondisi atau data pada dokumen formal yang dimilikinya. Layanan
kepegawaian kepada pegawai bersangkutan akan terkendala jika tidak dilakukan perbaikan.
Peran ini adalah salah satu tugas
dan fungsi dari Sub Bidang Informasi
Kepegawaian (INKA). Dalam pelaksanaannya, hanya beberapa item perbaikan data yang menjadi kewenangan
Sub Bidang INKA,. Ini seperti perbaikan
data pribadi (alamat, keluarga, NIK),
perubahan jabatan dan hal lainnya yang
tidak substansif. Untuk perbaikan NIP
(nama, tanggal dan tahun lahir, dan pengangkatan CPNS), pendidikan, dan hal

lain yang fundamental mempengaruhi
status kepegawaian seorang PNS, harus
dilakukan di BKN. Olehnya, Subbid INKA
umumnya hanya memfasilitasi perbaikan
data/proﬁl pegawai ke BKN, baik ke BKN
Kanreg IV di Makassar atau langsung ke
BKN Pusat di Jakarta.
Sepanjang 2017 dilakukan fasilitasi
perbaikan data/proﬁl pegawai sebanyak
67 PNS melalui 12 pengusulan baik
ke BKN Pusat di Jakarta maupun BKN
Kanreg IV di Makassar.
laYanan infoRMasi
KEPEgaWaian
Bentuk – bentuk informasi kepegawaian yang dirilis pada 2017 adalah :
1. Penyusunan/pencetakan Buletin
Kepegawaian edisi ke 5, 2017
sebanyak 150 examplar.
2. Penyusunan/pencetakan Buku
Statistik Kepegawaian, 2 edisi April
dan Oktober 2017 sebanyak 180
buku.
3. Penyusunan/pencetakan Buku Proﬁl
Jabatan Pimpinan Tinggi (Es.II)
Tahun 2017 sebanyak 45 buku.
4. Penyusunan/pencetakan Buku Proﬁl
Jabatan Fungsional lingkup Prov.
Sulteng Tahun 2017, 2 edisi April
dan Oktober 2017, sebanyak 36
buku.
5. Penyusunan/pencetakan Buku Proﬁl
CPNS 2017 sebanyak 40 buku.
6. Penyusunan artikel informasi
kepegawaian pada situs resmi BKD
Prov. Sulteng http://bkd.sultengprov.
go.id/ sebanyak 50 halaman.
Uraian diatas cukup menggambarkan
dinamisnya kegiatan yang dilaksanakan
sepanjang tahun 2017 oleh bidang
yang saat ini dipimpin oleh Purwoko,
S.Sos. Bidang ini ternyata tidak hanya
berinteraksi dengan internal atau urusan
kepegawaian tapi juga berhubungan
dengan pihak eksternal yang terkait.
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Performa Bidang Pengembangan dan Pembinaan Pegawai 2017 :

Memproses Pelantikan Ribuan Pejabat
(Penerapan PP No. 18/2016 Tentang Perangkat Daerah)
salaH satu bidang
pengelolaan manajemen
kepegawaian pada BKD
Prov. Sulteng adalah Bidang
Pengembangan dan Pembinaan
Pegawai. Terdiri atas 3 sub teknis
(sub bidang) yakni Sub Bidang
Jabatan Struktural, Sub Bidang
Jabatan Fungsional dan Sub
Bidang Disiplin Pegawai.
Bidang ini khusus menangani
urusan kepegawaian seperti :
pengembangan dan pengelolaan
pegawai dalam jabatan struktural
dan fungsional, proses dan
penerbitan SK Izin Belajar, Tugas
Belajar, fasilitasi penerimaan
Praja IPDN, penerbitan SK
Jabatan Fungsional, penerbitan
dokumen jabatan struktural (JPT
dan JA), penjatuhan hukuman
disiplin pegawai dan pemberian

BULETIN KEPEGAWAIAN

Kepala Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Pegawai

agung Purwoko, s.sos.
izin perceraian pegawai. Selain
itu secara berkala, bidang ini

menangani pelaksanaan Ujian
Dinas, fasilitasi pengisian jabatan
struktural (Rapat Baperjakat atau
Tim Penilai Kinerja), fasilitasi
banding pegawai atas kasus
hukuman disiplin pegawai.
Pada layanan tertentu,
bidang ini, tidak hanya sebatas
melayani urusan kepegawaian
internal lingkup Provinsi Sulawesi
Tengah, tapi juga kepada Pemkab/
Pemkot. Seperti pada proses
pelaksanaan ujian dinas serta
pengisian jabatan struktural atau
pimpinan tinggi pratama (Sekkab/
Sekkot). Dengan demikian, tanpa
mengabaikan fungsi lainnya,
maka proses pengembangan
pegawai dalam jabatan struktural
menjadi unit kelolaan yang menjadi
pusat perhatian. Hal yang bisa
dimaklumi, karena harus diakui,
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menduduki jabatan struktural
(jabatan pimpinan tinggi/eselon
II, jabatan administrator/eselon III
dan jabatan pengawas/eselon IV)
masih menjadi incaran dan idaman
para aparatur sipil negara.
Performa bidang
pengembangan dan pembinaan
pegawai BKD Sulteng yang
fenomenal pada 2017 adalah
memproses pengisian dan
pelantikan ribuan pejabat
struktural. Pelantikan tersebut
dilangsungkan pada Jumat, 6
Januari 2017. Jumlah pejabat
yang dilantik sebanyak 1.157. Ini
dilakukan sebagai dampak dari
pemberlakuan PP. No. 18/2016
tentang Perangkat Daerah. PP ini
mewajibkan daerah melakukan
evaluasi menyeluruh terhadap
struktur perangkat daerah yang
ada. Atas hal ini maka harus
dilakukan pengisian kembali
struktur yang baru pada perangkat
daerah yang terbentuk melalui
pelantikan atau pengukuhan
pejabat yang berjumlah ribuan
tersebut. Tentulah proses kegiatan
ini merupakan suatu kesibukan
yang luar biasa dari Bidang
Pengembangan dan Pembinaan
Pegawai BKD Sulteng pada 2017.
Berikut uraian kegiatan lainnya :
PEnERBiTan suRaT iZin
BElaJaR
Motivasi para pegawai untuk
mengembangkan diri dengan
melanjutkan pendidikan ke
jenjang lebih tinggi saat ini relative
semakin baik. Ini dibuktikan
dengan semakin banyaknya
surat izin belajar yang diterbitkan
oleh Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Pegawai. Jika pada
2016 sebanyak 121 Surat Izin
Belajar maka pada 2017 mencapai
264 Izin Belajar.
Situasi ini, boleh jadi

14
1
8
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dipengaruhi oleh alternatif
pendidikan tinggi yang semakin
beragam di Kota Palu dengan
biaya yang juga cenderung
terjangkau atau lebih efisien
ketimbang harus ke luar Palu.
Selain itu, kemungkinan dilatari
juga oleh adanya kebijakan
pemberian tambahan penghasilan
bagi pegawai (TPP) Prov. Sulteng
memungkinkan para pegawai
memiliki dana untuk melanjutkan
pendidikan secara swadana.
Berikut data Izin Belajar yang
diterbitkan selama 2017 :
NO.

KATEGORI PENDIDIKAN

JENIS
KELAMIN JUMLAH
P W

1

Pendidikan Non Sarjana
(Diploma)

1

10

11

2

S1 / D IV (Sarjana)

13

39

52

3

S2 / Master (Pasca Sarjana)

30

32

62

4

S3 / Doktor

3

4

7

5

Dokter Spesialis

47

85

132

94 170

264

TOTAL

Data diatas memperlihatkan
bahwa para kaum hawa lebih
termotivasi untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Mereka dominan di semua jenjang
pendidikan. Tabel tersebut juga
menunjukkan bahwa animo untuk
ke jenjang S3 masih sangat minim.
Biaya yang masih cukup besar
boleh jadi sebagai halangnya
selain mungkin adanya persepsi
belum ada kepastian karier
sekalipun memiliki ijasah doktoral.
Perlu dipertimbangkan untuk
menelurkan kebijakan yang
berpihak kepada PNS yang telah
menggondol doktoral. Bisa berupa
kepastian karier atau pemberian
kompensasi TPP yang bersifat
khusus.
Pns Tugas BElaJaR
Pengembangan pegawai juga
dilakukan melalui dukungan APBD
dalam bentuk kebijakan tugas

belajar. Diberikan kepada pegawai
yang melanjutkan pendidikan
pada jenjang atau program studi
yang belum tersedia di Kota Palu.
Atau prodi yang keilmuannya
bersifat khusus dan dibutuhkan
dalam proses kepemerintahan dan
pelayanan masyarakat.
Berikut data penugasan
pegawai melalui tugas belajar
yang saat ini berlangsung pada
perguruan tinggi di dalam maupun
di luar negeri.
PERGURUAN TINGGI
NO.

KATEGORI PENDIDIKAN

DALAM LUAR
NEGERI NEGERI

JUMLAH

P

W P W

Pendidikan Non Sarjana
1
(Diploma)

0

0

1

0

1

2 S1 / D IV (Sarjana)

62

6

0

0

68

3 S2 / Master (Pasca Sarjana)

12 10 0

0

22

4 S3 / Doktor

3

2

0

0

5

5 Dokter Spesialis

4

7

0

0

11

81 25 1

0

107

TOTAL

Tabel diatas menginformasikan
bahwa mayoritas tugas belajar
pegawai berlangsung pada
perguruan tinggi di dalam negeri.
Juga memperlihatkan keunikan
karena ternyata tujuan melanjutkan
pendidikan para PNS tugas belajar
didominasi oleh jenjang pendidikan
S1 (sarjana).
Setidaknya ini menjadi signal
bagi pengelola perguruan tinggi
lokal utamanya PTN untuk
mengantisipasi dengan lebih
melengkapi program studi yang
dikelolanya.
PRaJa iPDn
Terkait dengan perekrutan
mahasiswa pada Institut
Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN) atau sering disebut
dengan Praja IPDN, peran daerah
melalui BKD, hanyalah sebagai
fasilitator proses pelaksanaan
seleksi. Proses seleksi dilakukan
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langsung oleh Pusat (IPDN) dan
sepenuhnya menggunakan sistem
CAT (computer assisted test).
Peluang intervensi BKD atau
daerah untuk meloloskan pihak
tertentu sama sekali tidak ada.
Pola tersebut sudah
berlangsung sejak 2014. Pola
perekrutan ini ternyata tidak
menyurutkan animo masyarakat
untuk memasuki pendidikan tinggi
ilmu kepamongprajaan tersebut.
Hanya pada 2016, Praja IPDN dari
Provinsi Sulawesi Tengah terbilang
minim. Berikut data Praja IPDN
Provinsi Sulawesi Tengah 5 Tahun
terakhir.
PRAJA IPDN
NO.

TAHUN

PRAJA
PRIA

1

2013

15

12

27

2

2014

19

10

29

3

2015

20

11

31

4

2016

9

5

14

5

2017

22

9

31

85

47

132

TOTAL

PRAJA JUMLAH
WANITA

Data diatas menunjukkan bahwa
Praja IPDN Provinsi Sulawesi
Tengah didominasi oleh Pria. Boleh
jadi ini terkait dengan kondisi bahwa
pendidikan ini menuntut kesiapan
fisik.
PEnERBiTan iZin CERai
Pns
Perceraian adalah suatu yang
halal tapi dibenci. Karenanya
perceraian para pegawai juga
mendapat perhatian serius dan
prosesnya dilakukan secara teliti
dan hati-hati. Berikut data proses
izin cerai selama 3 tahun terakhir :
NO.

TAHUN

JUMLAH IZIN
CERAI

1

2015

23

2

2016

19

2017

19

3

TOTAL

61
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Data diatas memperlihatkan
izin cerai yang dikeluarkan oleh
BKD Sulteng cenderung stabil.
Harapannya penerbitan izin cerai
semakin berkurang bahkan -walau
musykil- hilang sama sekali.
PEnJaTuHan HuKuMan
DisiPlin
Berikut ini ditampilkan data
penjatuhan hukuman disiplin
pegawai oleh BKD Prov. Sulteng
pada 2016 dan 2017 berdasarkan
tingkat hukuman disiplin :
NO. TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN

2016
2017
JUMP W JMLH P W JMLH LAH

1 Hukuman Disiplin Ringan

0 0

0 0 0 0

0

2 Hukuman Disiplin Sedang

0 2

2 0 0 0

2

3 Hukuman Disiplin Berat

9 1 10 5 3 8

18

9 3 12 5 3 8

20

TOTAL

Sebagaimana penerbitan
izin cerai pegawai, penjatuhan
hukuman disiplin pegawai juga
adalah layanan manajemen
kepegawaian yang diharapkan
semakin berurang atau hilang
sama sekali. Tabel penjatuhan
hukuman disiplin diatas
memperlihatkan bahwa tidak
ada hukuman disiplin ringan
yang diterbitkan. Ini dimaklumi
karena hukuman disiplin tingkat
ini menjadi ranah atasan
langsung pegawai dan pejabat
yang berwenang membina
kepegawaian di organisasi
perangkat daerah (OPD)
pegawai bersangkutan.
Hukuman disiplin
sedang dan berat, yang
pengelolaannya dilakukan di
BKD, pada 2 tahun terakhir
tampak menurun. Bahkan
untuk hukuman disiplin
sedang, pada 2017 tidak ada.
Diharapkan pada masa akan
datang, tidak ada lagi pegawai
yang dikenai hukuman disiplin.

ujian Dinas 2017
Ujian dinas dilakukan untuk
perpindahan golongan ruang
(golru) pegawai. Terdiri atas 2
jenis, ujian dinas tingkat I untuk
perpindahan dari golru II (II/d)
ke golru III (III/a) dan ujian dinas
tingkat II untuk perpindahan
dari golru III (III/d) ke golru IV
(IV/a). Kegiatan ujian dinas oleh
BKD Prov. Sulteng dilakukan
pada 2015 dan 2017. Di 2016,
kegiatan ini tidak dilaksanakan.
Berikut data kepesertaan ujian
dinas 2 tahun tersebut :
NO.

TAHUN

1
2
3

PESERTA UJIAN

JUMLAH

P

W

2015

173

89

262

2016

0

0

0

96

39

135

269

128

397

2017
TOTAL

Data diatas menginfor masikan bahwa jumlah peserta ujian
dinas pada 2017 lebih sedikit
dibanding pada 2015. Dan
pegawai pria lebih banyak yang
mengikuti ujian dinas ketimbang
pegawai wanita.
Uraian berikut tabel diatas
semakin mempertegas bahwa
proses atas pelantikan atau
pengukuhan sebanyak 1.157
pejabat pada Januari 2017
menjadi kesibukan luar biasa
bagi Bidang yang kini dipimpin
oleh Asri, SH., M.Si. Tidak
hanya dalam konteks aktivitas
tapi juga pada tingkat tekanan
kerja yang pasti tinggi. Karena
proses pengisian pejabat
memerlukan ketelitian dan
kehati-hatian serta harus
mengacu pada aturan yang
berlaku. Kiranya prestasi kerja
di 2017 dapat dipertahankan
dan ditingkatkan di 2018.
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Realisasi Kerja Bidang Mutasi :

DISIBUKKAN OLEH UU. NO. 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Bidang Mutasi harus diakui sebagai unit layanan yang paling
populer dilingkup BKD Prov. Sulteng. Bahkan semakin viral dan
sibuk pada 2017 karena telah diefektifkannya UU. No. 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut mengamanatkan adanya pengalihan beberapa kewenangan atau urusan dari
kabupaten/kota ke provinsi. Tidak hanya urusan tetapi juga pengelolaan kepegawaiannya.
Salah satu kewenangan yang dialihkan dan sangat menyita
perhatian adalah bidang pendidikan, yakni pengelolaan SMA/
SMK. Untuk urusan personil, Bidang Mutasi lah yang kebagian
tugas memproses perpindahan para PNS tenaga pendidikan
(guru) dan kependidikan (administrasi) di SMA/SMK Kab/Kota
se Sulteng menjadi PNS lingkup Prov. Sulteng. Tentu suatu kesibukan yang luar biasa.
Untuk diketahui, Bidang Mutasi BKD Prov. Sulteng, terdiri
atas 3 sub teknis (sub bidang) yakni Sub Bidang Kepangkatan,
Sub Bidang Pindah Wilayah Kerja dan Sub Bidang Pensiun. Bidang ini menangani
urusan kepegawaian
antara lain : proses
dan penerbitan SK
Pangkat, penerbitan SK Kenaikan
Gaji
Berkala,
penerbitan SK
Pe n ga n g ka ta n
Pegawai Negeri
Sipil (PNS), penerbitan SK/Rekomen-

dasi Pindah Wilayah Kerja dan proses Pemberhentian Pegawai
(pensiun). Selain itu secara berkala, bidang ini menangani pelaksanaan Ujian Penyesuaian Ijasah (PI). Jadi sangat wajar jika bidang ini populer di kalangan pegawai.
Cakupan kerja Bidang ini, tidak hanya sebatas pegawai lingkup Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk layanan seperti kepangkatan, pindah wilayah kerja dan pensiun serta pelaksanaan Ujian
PI, bidang ini (sesuai kewenangan yang diatur oleh peraturan
yang ada) juga harus mengelola dan memberikan layanan kepada pegawai dari Kabupaten dan Kota di Sulawesi Tengah maupun instansi pemda dan lainnya, termasuk instansi pusat.
Berikut ini data realisasi dari layanan Bidang Mutasi sepanjang Tahun 2017, yang tim redaksi tampilkan dalam bentuk tabel
bersumber dari Kepala Bidang Mutasi, Hasim R., S.Kom., M.Si.
Realisasi Layanan Kenaikan Pangkat :
NO

INSTANSI

APRIL 17

OKTOBER 17

IV/c Ke IV/b Ke
IV/c Ke IV/b Ke
JUMLAH
JUMLAH
Atas Bawah
Atas Bawah

JUMLAH
(APR +
OKT)

1 Provinsi Sulawesi Tengah

18

1.089

1.107

19

896

915

2.022

2 Kota Palu

4

118

122

6

105

111

233

3 Kabupaten Donggala

3

46

49

3

75

78

127

4 Kabupaten Sigi

3

117

120

4

73

77

197

5 Kabupaten Parigi Moutong

2

122

124

3

114

117

241

6 Kabupaten Poso

3

72

75

6

97

103

178

7 Kabupaten Tojo Unauna

0

44

44

4

43

47

91

8 Kabupaten Banggai

0

123

123

2

108

110

233

9 Kabupaten Banggai Kep

1

64

65

3

51

54

119

10 Kabupaten Banggai Laut

1

20

21

3

34

37

58

11 Kabupaten Morowali

4

88

92

4

66

70

162

12 Kabupaten Morowali Utara

7

98

105

1

73

74

179

13 Kabupaten Tolitoli

1

46

47

0

38

38

85

14 Kabupaten Buol

3

66

69

3

19

22

91

TOTAL

50

2.122

2.163

61

1.789

1.853

4.016

Kepala Bidang Mutasi

Hasim R., S.Kom, M.Si.
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Realisasi Layanan Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala
(KGB) & SK PNS :

NO

GOLONGAN RUANG

SK
KGB

SK
PNS

1

Juru Muda, I/a

0

7

2

Juru Muda Tingkat I, I/b

0

0

3

Juru , I/c

1

30

4

Juru Tingkat I, I/d

0

0

5

Pengatur Muda, II/a

4

288

6

Pengatur Muda Tingkat I, II/b

6

0

7

Pengatur, II/c

2

9

8

Pengatur Tingkat I, II/d

2

0

9

Penata Muda, III/a

13

42

10

Penata Muda Tingkat I, III/b

21

0

11

Penata, III/c

68

0

12

Penata Tingkat I, III/d

78

0

13

Pembina, IV/a

295

0

14

Pembina Tingkat I, IV/b

198

0

15

Pembina Utama Muda, IV/c

17

0

16

Pembina Utama Madya, IV/d

2

0

17

Pembina Utama, IV/e

1

0

708

376

JUMLAH

Realisasi Layanan Penerbitan SK/Rekomendasi Pindah
Wilayah Kerja :

Realisasi Pengalihan PNS Kab/Kota Ke Provinsi
(Implementasi UU. No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah) :
NO KAB/KOTA ASAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Bid.
Bid.
Bid. Tenaga
Bid. Pendidikan
Bid. Energi
Kehutanan Perhubungan
Kerja
Menengah

Kota Palu
Kabupaten Donggala
Kabupaten Sigi
Kabupaten Parigi Moutong
Kabupaten Poso
Kabupaten Tojo Unauna
Kabupaten Morowali
Kabupaten Morowali Utara
Kabupaten Banggai
Kabupaten Banggai Kep
Kabupaten Banggai Laut
Kabupaten Tolitoli
Kabupaten Buol
JUMLAH

JENIS PINDAH

JUMLAH
SK / REKOMENDASI

1 Pindah masuk Provinsi

112

2 Pindah keluar Provinsi

75

3 Pindah antar kab/kota se Sulteng

198

4 Pindah dari Instansi Pemda ke kab/kota se Sulteng

123

5 Pindah dari Instansi Pusat ke kab/kota se Sulteng

3

6 Pindah dari kab/kota se Sulteng ke Instansi Pemda

84

7 Pindah dari kab/kota se Sulteng ke Instansi Pusat

70

8 Pindah antar OPD

106
JUMLAH

771

0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
3

5
4
2
1
3
0
1
0
2
1
3
2
4
28

0
2
0
0
0
2
0
0
1
1
3
0
3
12

1.156
378
455
435
604
297
229
200
751
218
127
359
329
5.538

6.042

Proses Pengusulan Pensiun BUP/Batas Usia Pensiun (SK
Diterbitkan Oleh BKN) :
NO

GOLONGAN

USUL

REALISASI

SISA

1

Golongan I

1

0

1

2

Golongan II

23

20

3

3

Golongan III

259

223

36

4

Golongan IV

103

93

10

386

336

50

JUMLAH

NO

12
50
37
21
51
15
15
12
41
12
8
43
39
356

Pendidikan
Luar
Biasa
37
0
0
7
19
9
2
2
11
1
1
9
7
105

Realisasi Proses Penerbitan Pensiun Atas Pemintaan Sendiri (APS), Meninggal Dunia (MD) dan Bebas Tugas (BT) :

APS
NO GOLONGAN
1
2
3
4

Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV
TOTAL

PNS
PNS KAB/
PROV.
KOTA
SULTENG
0
0
5
0
16
0
16
21
37
21

MD BT JUMLAH
0
4
5
10
19

0
0
5
0
5

0
9
26
47
82

Tabel diatas mempertegas bahwa Bidang Mutasi pada 2017 memang ramai dan sibuk utamanya pada Sub Bidang Pindah Wilayah
Kerja.
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UPT Penilaian Kompetensi Pegawai :

BARU
mar

LAJU
Implementasi PP No. 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Sulawesi Tengah diakui menjadi pintu masuk bagi
penataan kelembagaan yang lebih kekinian.
Berdasar regulasi tersebut, memungkinkan
terbentuknya unit kerja pengelolaan kepemerintahan yang lebih responsive dengan kondisi
terbaru. Baik dari sisi regulasi pada urusan
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kepemerintahan
bersangkutan
maupun dari sudut pandang publik yang menginginkan layanan
atau operasional pemerintahan
yang lebih modern dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Pengelolaan
kepegawaian
termasuk hal yang juga berkesempatan untuk ditata kembali
sehingga lebih adaptif dengan
situasi terakhir. UU. Aparatur Sipil
Negara (ASN) yang dilansir sejak
2014 mengamanatkan dilakukannya proses seleksi terbuka dalam
pengisian jabatan publik tingkat
tinggi. Salah satu tahapan dalam
seleksi tersebut adalah dengan
melakukan uji kompetensi. Tidak
saja untuk jenjang top management, uji kompetensi sejatinya
juga dilakukan sejak pengadaan
(seleksi CPNS) apatah lagi pada
pengembangan karier pegawai.
Pendekatan ini membuat term
“the right man on the right job” tidak hanya slogan.
Penggunaan metode uji kompetensi ini tentunya mengadopsi
kebiasaan yang sudah dilakukan
oleh pihak swasta, yang memang
mampu memunculkan pegawai
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yang berkinerja baik. Masyarakat,
termasuk internal birokrasi sendiri, memang menginginkan adanya
pendekatan yang lebih fair dalam
pengembangan karier seorang
pegawai. Juga menuntut digunakannya metode modern yang
mampu memastikan ditemukannya aparatur yang berkualitas.
Mengakomodir keadaan tersebut, sejak 2017 terbentuklah UPT
Penilaian Kompetensi Pegawai di
lingkungan Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Pembentukannya berdasar Perda
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi dan Peraturan Gubernur
Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana
Teknis Badan dan Cabang Dinas
(Pergub terbaru).
UPT Penilaian Kompetensi
Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengujian, penilaian dan
rekomendasi pengembangan kompetensi pegawai serta kerjasama
pengembangan kompetensi pega-

wai. Untuk melaksanakan tugas
tersebut UPT Penilaian Kompetensi Pegawai menyelenggarakan fungsi ; penyiapan penyusunan program kerja UPT Penilaian
Kompetensi Pegawai; penyiapan
bahan perumusan kebijakan pengujian, penilaian dan hubungan
antar lembaga; penyiapan bahan
pelaksanaan kebijakan pengujian, penilaian dan hubungan antar
lembaga; dan penyiapan bahan
pembinaan pada UPT Penilaian
Kompetensi Pegawai (Pergub No.
27 Tahun 2017 Tentang Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja UPT BKD
Prov. Sulteng).
Praktis, telah 1 tahun UPT ini
berkiprah. Sekalipun baru, dengan formasi 1 jabatan Administrator (Es. III.b) dan 3 jabatan Pengawas (Es. IV.a) berikut pejabat
assessor yang terlibat didalamnya berhasil menunjukkan bahwa
unit kerja demikian memang perlu
dibentuk. Sepanjang 2017 dan diawal 2018, UPT Penilaian Kompetensi Pegawai yang dikomandani
oleh Mohammad Iqbal Labalo,
S.STP., M.Si., cukup dalam injak
gas. Terbukti dengan banyaknya
UPT mendapat penugasan dan
permintaan pelayanan pengujian
kompetensi pegawai. Bahkan di
Tahun 2017, saat UPT ini masih
begitu baru sudah dipercaya untuk melakukan seleksi JPT Madya
(Eselon I.b) yaitu Jabatan Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah,
suatu jabatan puncak bagi karier
kePNSan di daerah.
Tidak saja lingkup Provinsi,
UPT Penilaian Kompetensi Pegawai juga berhasil meyakinkan
Pemda Kab/Kota di Sulteng untuk
menggunakan jasanya. Melalui
kegiatan yang sukses menghadirkan Ketua KASN (Prof. DR. Sofian Effendi) dan Komisioner KASN
lainnya pada akhir 2017 lalu, UPT
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Penilaian Kompetensi Pegawai
mampu mengukuhkan komitmen
Kab/Kota di Sulteng (penandatanganan MoU antara Gubernur
dengan Bupati/Walikota) untuk
menjalin kerjasama penggunaan
layanan UPT. Dasar itu, UPT terlibat secara aktif pada setiap seleksi terbuka pengisian jabatan atau
keperluan lainnya yang bersifat
pemantauan atau pemetaan kompetensi aparatur di lingkungan
kab/Kota bersangkutan.
No

Mitra Kerja Sama
Antara Daerah

1

1.

Tabel dibawah yang menunjukkan berbagai aktivitas pengujian dan penilaian kompetensi aparatur yang dilakukan oleh
UPT Penilaian Kompetensi Pegawai di Sulawesi Tengah memang
memperlihatkan begitu aktif dan
dinamisnya pergerakan UPT. Eksistensinya ternyata memang
dibutuhkan.
Dimasa
datang,
sepanjang profesionalisme dan
kompetensi para punggawa UPT
bisa terus dipertahankan dan dit-

2

BKPSDM Kab.Dong-

-

Jumlah Peserta

3

4

24 orang

ma Kab. Donggala Tahun 2017
-

Assesament Penilaian Potensi dan Kompetensi Manajerial, Pemetaan

Pengawas 298 orang

Daerah Kab. Toli - Toli Tahap. I Tahun 2017
BKPSDM Kabupaten

-

Assessment Seleksi Pengisian JPT Pratama

Toli-Toli
-

aan

6

17 s.d 19 Maret

-

27 s.d 28 Oktober
2017
-

2018

Assessment Penilaian Potensi dan Kompetensi
Manajerial, Pemetaan

Ket

5

1 s.d 2 Maret

38 Orang

Kab Toli - Toli Tahun 2018

Waktu Pelaksan-

2017

Administrator 32 Orang

Pejabat Administra-

tor dan Pengawas di Lingkungan pemerintah

2.

(Sumber : UPT Penilaian Kompetensi Pegawai, 2018)

Kegiatan

Assessment Seleksi Terbuka Pengisian JPT Prata-

gala

ingkatkan, bukan tidak mungkin
layanan yang dikelolanya digunakan pula oleh instansi lainnya. Seperti pemda tetangga atau
instansi pusat/vertikal lainnya.
Tidak salah jika UPT Penilaian
Kompetensi
Pegawai
Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah berjuluk Baru
mar Laju, salut !

-

Pengawas di Lingkun-

19 s/d 20 Maret

362 orang

gan pemerintah Daerah Kab. Toli-Toli Tahap II

2018

Tahun 2018
-

Assessment Seleksi Terbuka

Pengisian JPT

5 orang

Pratama Kab. Tojo Una-Una Tahun 2017
3.

BKPSDM Kabupaten

-

Assessment (Job Fit) Uji Kesesuaian JPT Pratama lingkup Pemda Kab. Tojo Una-una Tahun

Tojo Una-Una

Assessment Seleksi Terbuka

Pengisian JPT

-

Assessment
Pratama

Moutong

Sekda

Kab.

Pengisian
Parimo)

ama dan Pemetaan Pejabat Administrator di

Morowali Utara

Lingkungan Pemerintah Kab. Morowali Utara

BKPSDM Kabupaten

12 s.d 14 Juni

7 orang

Assessment (Job Fit) Uji Kesesuaian JPT Prat-

BKPSDM Kabupaten

-

7.

Buol

Assessment Uji Kesesuaian/Job Fit JPT

Administrator 125

Prat-

Prat-

31 orang

13 s.d 18 Maret
2018

Assessment Pemetaan Pejabat Administrator,

694 orang

Pengawas dan Pelaksana Tahun 2018
Assessment Uji Kompetensi Seleksi Terbuka

-

10 s.d 12 Juni

7 Orang

JPT Madya Prov.Sulawesi Tengah Tahun 2017

8.

Perencanaan, Keuangan dan SKPD Penghasil

10 s.d 12 Oktober

71 orang

Assessment Seleksi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Ta-

8 s.d 9 Martet

70 Orang

Prov. Sulawesi Tengah

-

Assessment Pemetaan Pelaksana Tahun 2018

Prov. Sulawesi Tengah

-

Assessment

(BKD)

Pejabat

Administra-

Prov.Sulteng

Prov. Sulawesi Tengah

-

tor dan Pengawas serta Pelaksana pada BKD

10

11

Pemetaan

-

Assessment Fungsional Polisi Hutan

(Dinas Kehutanan)
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11 s.d 13 Novem-

76 orang

(BAPPEDA)

-

-

2018

hun 2018
9

-

2017

Tahun 2017
-

-

2017

Assessment Pemetaan Pejabat Administrator

Prov. Sulawesi Tengah

-

2018

Tahun 2018

-

2018

19 s.d 22 Februari

22 Orang

ama di Lingkungan Pemerintah Daerah Buol
-

17 s.d 20 Januari

Banggai Kepulauan Tahun 2018.

BKPSDM Kabupaten

-

2017

JPT Pratama 27 Orang

ama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab.
-

-

Orang

Assessment Uji Kesesuaian/Job Fit JPT

Banggai Kepulauan

-

2018

JPT

Tahun

Tahun 2018
6.

12 s.d 15 Februari

2017
-

5.

Seleksi Terbuka

(calon

-

2017

19 Orang

Pratama Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2018
BKPSDM Kab. Parigi

23 s.d Agustus

16 orang

2017
-

4.

8 s.d 10 Mei 2017

-

ber 2017
-

Administrator 5
orang

16 s.d 18 Novem-

-

Pengawas 8

-

Pelaksana

Orang

ber 2017

54 Orang

89 orang

21 s.d 23 Maret

-

2018
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SUMPAH JANJI PNS PROV. SULTENG 2018
Gubernur Longki Djanggola : PNS untuk terus mengembangkan kompetensi
diri, bersikap disiplin dan menjunjung tinggi integritas dan loyalitas kerja
BERTEMPaT di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tengah,
sebanyak 540 PNS lingkup
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah diambil sumpah dan
janjinya selaku PNS. Pengambilan sumpah dan janji tersebut
dilakukan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah disaksikan
oleh pejabat tinggi lainnya,
seperti Sekprov Sulteng Drs. H.
Mohamad Hidayat, M.Si, Asisten
Bidang Administrasi Umum dan
Organisasi, Mulyono, SE, Ak,
MM, dan Kepala BKD Sulteng
Zubair, S.Sos, M.Si.
Kegiatan Sumpah dan Janji
PNS yang berlangsung pada
Kamis, 19 Juli 2018 tersebut
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dirangkaikan dengan upacara
bulanan PNS Prov. Sulteng
(Apel Korpri) yang bertepatan
dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Karenanya sumpah janji PNS kali ini
berlangsung semarak karena
diramaikan dan disaksikan oleh
PNS lain yang mengikuti
upacara bulanan. 540 PNS yang
diambil sumpah dan janjinya
tersebut terdiri atas 25 PNS Gol
I, 289 PNS Gol II dan 226 PNS
Gol III.
Dalam sambutannya, Gubernur Longki Djanggola sangat
berharap para PNS untuk terus
mengembangkan kompetensi
diri, bersikap disiplin dan men-

junjung tinggi integritas dan
loyalitas kerja. Lebih dari itu, kekompakan dan semangat kerja
sama antar semua komponen
aparatur juga harus ditumbuhkan. Karena kesemua sikap
demikian itu terbukti mampu
meningkatkan kinerja. Tidak saja
kinerja pegawai bersangkutan
tetapi juga kinerja organisasi dan
pemerintahan secara keseluruhan.
Semoga harapan dan pesan
Bapak Longki Djanggola
tersebut dapat diwujudkan oleh
seluruh ASN Prov. Sulteng.
Demi percepatan tercapainya
visi Sulteng Maju Mandiri dan
Berdaya Saing.
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UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN
IJAZAH (KPPI) PNS PROV. SULTENG 2018

uJian KPPI PNS Prov.
Sulteng kembali digelar oleh
BKD Prov. Sulteng pada tahun ini. Kegiatan yang hampir
rutin dilakukan setiap tahun
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ini dilaksanakan pada Sabtu,
30 Juni 2018 lalu. Ujian bertempat di Aula Kantor BKD
Prov. Sulteng dan ruang CAT
UPT BKN Jl. Kartini Palu.

Ujian KPPI diadakan untuk
memfasilitasi PNS yang ingin
menyesuaikan jenjang pendidikannya dengan pendidikan atau ijazah yang saat ini
dimilikinya. Jika berhasil lulus
dan memenuhi syarat yang
ditentukan, pangkat/golongan
ruang PNS bersangkutan memungkinkan untuk diupgrade.
Kegiatan ujian KPPI kali ini
diikuti oleh 124 PNS lingkup
Prov. Sulteng (70 pria dan 54
wanita). Terdiri atas 69 PNS
untuk jenjang sarjana (38 pria
dan 31 wanita) dan 10 PNS
untuk jenjang pascasarjana
(3 pria dan 7 wanita). Sedangkan untuk jenjang SMA
sebanyak 45 PNS (29 pria
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dan 16 wanita).
Walau rutin dilaksanakan,
ujian KPPI PNS Prov. Sulteng
tahun ini dilaksanakan dengan metode yang berbeda
dan modern. Sebelumnya
ujian KPPI masih menggunakan ujian tulis dan wawancara bagi semua jenjang
pendidikan. Pada tahun ini,
ujian untuk jenjang SMA tetap
dengan ujian tulis (PBT/paper
based test), tapi untuk jenjang
sarjana dan pascasarjana
sudah menggunakan perangkat komputer (CAT/computer
assisted test). Karena itulah,
ujian berlokasi di 2 tempat.
Jenjang SMA di aula BKD
Prov. Sulteng dan jenjang
sarjana/pascasarjana di
ruang CAT UPT BKN. Untuk
wawancara, yang dilakukan
terhadap peserta ujian KPPI
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jenjang sarjana/pascasarjana,
juga ditiadakan dan materinya
diincludekan pada materi
dalam ujian CAT.
Kepala Bidang Mutasi BKD
Prov. Sulteng, Hasim R.
S.Kom, M.Si., menyampaikan
bahwa model ujian KPPI kali
ini memang disetting menggunakan perangkat computer
(CAT) selain alasan keprakti-

san mengingat sudah adanya
fasilitas CAT dari BKN di Palu,
yang lebih utama adalah
untuk memastikan proses
ujian berjalan objektif. Untuk
hasil ujiannya, Kabid Mutasi
mengupayakan untuk disampaikan lebih cepat. “Sepanjang memungkinkan dan
memenuhi syarat ditentukan,
PNS yang lulus ujian KPPI ini,
kami upayakan disesuaikan
pangkat atau golongannya
pada periode Oktober 2018
ini”.
Semoga ujian KPPI PNS
Prov. Sulteng Tahun 2018
yang dilaksanakan dengan
pola baru dan modern ini
dapat melahirkan PNS yang
berkompeten dan mampu
berkontribusi bagi percepatan
pencapaian visi Sulteng Maju,
Mandiri dan Berdaya Saing.
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KORPRI SULAWESI TENGAH

RAPAT KERJA KORPRI PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2018

Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah (BKD
Sulteng) selaku perangkat
daerah lingkup Prov. Sulteng
yang menangani urusan kekorprian Prov. Sulteng memfasilitasi
penyelenggaraan Rapat Kerja
(Raker) Korpri Sulawesi Tengah.
Kegiatan tersebut dilaksanakan
di Kota Ampana Kabupaten Tojo
Una Una (Touna) pada 14 – 15
Pebruari 2018 bertempat di Hotel
Lawaka.
Raker Korpri Sulteng, yang dihadiri oleh Dewan Pengurus Korpri Sulteng seperti Dr. Adidjoyo
Dauda, M.Si, Sitti Norma Mardjanu, SH., M.Si., MH. dan Zubair,
S.Sos., M.Si., dibuka langsung
oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri Sulteng, Dra. Derry B. Djanggola, M.Si. Peserta Raker Korpri
Sulteng 2018 ini didominasi oleh
para pengurus atau pengelola
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Korpri tingkat unit kerja. Yaitu
para Kasubag Kepegawaian dan
Umum serta Bendahara Gaji pada
Perangkat Daerah (PD) lingkup
Prov. Sulteng.
Dalam sambutannya, Ketua
DPK Sulteng, Dra. Derry B.
Djanggola, menekankan perlunya
diperbaharui legal standing atas
pengelolaan Korpri Sulteng.
Termasuk aturan main terkait penarikan iuran korpri kepada para
PNS selaku insan korpri Sulteng.
Ini harus segera dilakukan karena
urusan kekorprian tidak lagi ditangani oleh suatu unit perangkat
daerah seperti sebelumnya. Saat
ini, pengelolaan korpri menjadi
tugas dan fungsi dari BKD Sulteng. Raker ini diharapkan menjadi
momen untuk membicarakan hal
tersebut. Termasuk hal lain yang
dianggap perlu terkait dengan
pengelolaan urusan kekorprian.
Selain ber-raker, kegiatan
tersebut juga dirangkaikan dengan pemberian materi layanan
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kepegawaian kepada para
Guru SMA/SMK/SLB yang
merupakan bagian dari PNS
Sulteng. Materi yang disampaikan adalah : penyusunan
Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) bagi pejabat fungsional Guru menggunakan
aplikasi excel, penggunaan
aplikasi SKP Online serta
sosialisasi layanan ketaspenan.
Acara yang berlangsung
dalam suasana cair dan
semarak ini diapresiasi oleh
peserta untuk diselenggarakan dua kali dalam
setahun dengan berpindahindah tempat. Selain untuk
mengakrabkan dan menjalin
silaturrahim sesama pengelola Korpri juga untuk
menggairahkan ekonomi
daerah.
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pembinaan korpri
sulawesi tengah
(Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi PNS Fungsional Guru)
Tugas dan fungsi Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah saat ini
sudah semakin meluas. Selain
membantu Gubernur merumuskan dan melaksanakan
kebijakan manajemen kepegawaian daerah, BKD Prov.
Sulteng juga kebagian tugas
melaksanakan urusan kekorprian. Ini sebagai dampak
pemberlakuan PP No. 18/2016
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tentang Perangkat Daerah
yang isinya antara lain melikuidasi perangkat daerah yang
menangani korpri.
Berdasar kondisi tersebut
dan sebagai bentuk pembinaan terhadap anggota KORPRI lingkup Provinsi Sulawesi
Tengah, BKD Prov. Sulteng
menginisiasi suatu kegiatan
bertajuk Pembinaan Korpri.
Didalamnya berisi berbagai

sub kegiatan baik berupa
rapat reguler organisasi korpri
Sulteng maupun sosialisasi
dan bimbingan teknis atas
kebijakan terkait manajemen
kepegawaian. Sasaran utama
tentunya para PNS Prov. Sulteng yang berada di pelosok
seperti para Guru SMA/SMK.
Mengingat PNS di perkotaan
atau ibukota Provinsi (Palu)
tentu lebih mudah dan dekat
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mendapat informasi.
Pada Bulan Pebruari 2018
lalu, kegiatan Pembinaan
Korpri telah dilaksanakan
dalam bentuk Raker Korpri
Sulteng yang diikuti pengelola
Korpri pada Perangkat Daerah
Prov. Sulteng. Raker tersebut
berlangsung di Kota Ampana
Kab. Tojo Una-Una.
Selanjutnya pada Bulan April
2018, kegiatan Pembinaan
Korpri kembali dilaksanakan.
Dalam bentuk sosialisasi,
yaitu sosialisasi penyusunan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
bagi PNS Fungsional Guru
dan SKP Online. Kegiatan
sosialisasi berlangsung di 2
tempat. Pada Rabu, 25 April
2018 berlangsung di SMAN 1
Tojo Desa Uekuli Kab. Touna
dan pada Kamis, 26 April 2018
bertempat di SMAN I Una-Una
Desa Wakai Kab. Touna.
Kepala BKD Prov. Sulteng,
Zubair, S.Sos, M.Si, terlibat
langsung pada kegiatan tersebut. Bersama dengan Sekre-
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taris BKD, Agus Munandar,
S.Sos, M.Si, secara bergantian
keduanya menyampaikan
materi sekaligus menerima
keluhan, tanggapan dan saran
terkait manajemen kepegawaian dari para PNS yang mengabdi di pelosok ini.
Tentunya ini merupakan
salah satu metode yang baik

dalam menyerap aspirasi
dan mengetahui secara jelas
kondisi, kebutuhan dan kendala yang dialami oleh para
PNS Prov. Sulteng yang kebetulan mendapat penugasan
di daerah pelosok. Semoga
format kegiatan demikian dapat
dipertahankan dan mendapat
dukungan pimpinan.
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Produk Informasi
Kepegawaian BKD Sulteng
BaDan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah (BKD Sulteng)
melalui Sub Bidang Informasi Kepegawaian (INKA)
sejak 2012 secara rutin
mempublikasikan profil
kepegawaian Prov. Sulteng. Jauh sebelumnya, profil atau data
keadaan kepegawaian Prov. Sulteng
sudah didokumentasikan. Tapi relatif
hanya digunakan atau
didistribusikan kepada
pihak internal lingkup
Prov. Sulteng.
Mulai 2012, profil
keadaan kepegawaian
Prov. Sulteng disusun
sedemikian rupa dalam
beberapa bentuk produk
dan disebarluaskan ke
publik yang lebih luas.
Bentuk atau produk
informasi kepegawaian
yang dirilis oleh BKD
Sulteng terdiri atas
dua media. Media fisik
berupa cetakan (buku/
majalah) dan media
elektronik dalam
bentuk website, bkd.
sultengprov.go.id.
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Melalui media cetak,
informasi kepegawaian
yang diterbitkan BKD
Sulteng antara lain : Buku
Statistik Kepegawaian,
Buku Profil Jabatan Fungsional (JF) Prov. Sulteng,
Buku Profil Jabatan
Pimpinan Tinggi (JPT),
Buku Profil Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS), Buku
Profil Pejabat BKD dan
Buletin Kepegawaian. Via
media elektronik (situs
bkd), berisikan informasi
kepegawaian harian serta
penyebarluasan regulasi
kepegawaian dan wadah
bagi beberapa aplikasi
layanan kepegawaian.
Buku Statistik Kepegawaian berisikan profil
atau keadaan PNS Prov.
Sulteng dan Kab/Kota
berdasarkan jenis kelamin,
jenis jabatan, pangkat/
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golongan ruang, pendidikan, dlll yang terkait. Tidak
saja pemaparan angka dan
data, juga dilengkapi narasi singkat yang relevan.
Terbitan ini dipublis 2 kali

dalam setahun (semesteran). Sejenis dengan ini
adalah Buku Profil Jabatan
Fungsional (JF). Tetapi
penyusunannya disesuaikan dengan karakteristik
dari jabatan fungsional,
yang umumnya terdiri atas
jenjang ahli dan terampil.
Buku Profil JF juga diterbitkan 2 kali setahun.
Buku Profil Jabatan
Pimpinan Tinggi (JPT),
Buku Profil Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS),
Buku Profil Pejabat
BKD hanya dirilis sekali
setahun. Begitu pula Buletin Kepegawaian. Keterbatasan pembiayaan dan
langkanya kontribusi artikel
dari para pihak -utamanya
PNS- antara lain penyebab
Buletin Kepegawaian baru
bisa terbit hanya sekali
setahun.
Sumber utama dari penyusunan produk informasi
kepegawaian tersebut ada-
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lah kegiatan rutin Subbid
INKA (Pemutakhiran Data
Kepegawaian) baik secara
manual turun ke lapangan
(ke Perangkat Daerah
Prov. Sulteng dan dari
BKD/BKPSDM Kab/Kota)
juga berdasar data yang
terecord pada aplikasi
SAPK BKN dan SIMPEG
BKD Sulteng.
Sesuai maksudnya, yaitu
penyediaan produk informasi kepegawaian (fisik
atau elektronik) adalah
sebagai upaya memperluas dan memudahkan
akses pihak berkepentingan kepada profil dan
data kepegawaian Prov.
Sulteng, maka terbitan
informasi kepegawaian
tersebut didistribusikan
baik di internal Pemda
Sulteng maupun Kab/Kota,
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juga ke pihak eksternal.
Pihak eksternal, mengingat
keterbatasan cetakan, baru

kepada pihak tertentu yang
relevan. Seperti Badan
Pusat Statistik, Universitas
Tadulako (Perpustakaan
Pusat dan Pascasarjana),
PTS di Kota Palu, PT.
Taspen, dan BPJS Kesehatan/Ketenagakerjaan.
Semoga penerbitan
produk informasi kepegawaian bisa terus mendapat
dukungan pimpinan dan
penganggaran sehingga
tetap berkelanjutan dimasa
datang dan dapat memperluas penyebaran penerimanya. Ini tentunya akan
semakin memudahkan
masyarakat mendapatkan
informasi terkait data atau
profil kepegawaian daerah
Sulteng. Dan yang lebih
utama lagi, BKD bisa lebih
riil eksistensinya atau tidak
saja melayani masyarakat
PNS tapi juga masyarakat
yang lebih luas.
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Aplikasi E-Kinerja (SKP Online)

Dievaluasi Oleh KPK
BERTEMPAT di Aula Polibu
Kantor Gubernur Prov. Sulteng,
pada Senin, 3 September 2018
dilangsungkan Rapat Monitoring
Dan Evaluasi Implementasi
Rencana Aksi Pencegahan
Korupsi Terintegrasi antara pihak
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah (Prov. Sulteng).
Rapat dibuka dan dipandu oleh
Asisten III Bidang Administrasi
Umum dan Organisasi Setda Prov.
Sulteng, Mulyono, SE, Akt, MM.
Pihak KPK diwakili oleh pejabat
pada Kedeputian Pencegahan
KPK Koordinator Unit Koordinasi
dan Supervisi Bidang Pencegahan
(Korsupgab), Nexio Helmus.
Kepala BKD Sulteng, Zubair,
S.Sos, M.Si, berkesempatan
hadir mengikuti rapat tersebut
bersama pejabat JPT lainnya,
seperti Inspektur Inspektorat,
Kepala Bappeda, Kepala Bapenda,
Kepala Dinas PMPTSP dan
Sekwan DPRD. Ini menunjukkan
keseriusan dan dukungan Prov.
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Sulteng atas upaya pencegahan
korupsi di Sulteng.
Objek monev kali ini difokuskan
pada sejauh mana penerapan
beberapa kebijakan yang telah
disepakati oleh Gubernur
Sulteng dan KPK dalam upaya
pencegahan korupsi secara
terintegrasi di Sulawesi Tengah
sejak 2016 lalu. Sebagaimana
diketahui, area kebijakan yang
didorong sebagai bagian program
pencegahan korupsi terintegrasi
di Sulteng antara lain, Manajemen
ASN, Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu (PTSP),
Perencanaan Pembangunan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset,
Pelayanan Pengadaan Barang
dan Jasa (ULP), dan Pengawasan
Pemerintahan.
Aplikasi manajemen kinerja
elektronik berupa SKP Online
yang dikelola oleh BKD Sulteng,
sebagai bagian dari manajemen
ASN, termasuk hal yang
dievaluasi dan dikritisi secara
ketat oleh KPK. KPK mengakui

bahwa aplikasi ini telah terwujud
dan tersosialisasikan di kalangan
pegawai utamanya PNS penerima
Tambahan Penghasilan Pegawai
(TPP). Penerapan aplikasi ini juga
disokong secara yuridis karena
telah dimasukkan dalam regulasi
daerah (Pergub No. 5/2018 ttg
Perubahan Atas Pergub No.
1/2017 ttg TPP).
Walau demikian, KPK tetap
menyoal proses implementasi SKP
Online dikalangan PNS. KPK
mengkhawatirkan antusiasme
PNS dalam menyusun dan
melaporkan prestasi kerja
hariannya menggunakan aplikasi
tersebut. Menurut KPK, justru
pada titik aktualisasi inilah
yang penting. Bahkan lebih
jauh, KPK juga melihat adanya
kemungkinan formalitas (sekedar
melaksanakan kewajiban) dalam
penerapannya. Independensi atau
komitmen atasan langsung selaku
penilai kinerja pegawai penerima
TPP, yang tentunya turut
mempengaruhi jalannya aplikasi
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ini, juga perlu menjadi perhatian.
Padahal, keberadaan aplikasi
e-kinerja dimaksudkan agar
pemberian TPP bisa lebih tepat
sasaran. Bukan hanya tepat
penerima tapi juga tepat nilai
atau sesuai dengan prestasi
dan perilaku kerja pegawai
bersangkutan. Dengan begitu,
penggunaan anggaran TPP bisa
semakin efisien dan rasional.
Pencegahan korupsi pun bisa
tercapai.
Olehnya, sebagai resume, kepada
BKD Sulteng selaku pengelola
aplikasi e-kinerja ini dituntut
untuk terus melakukan terobosan
dan pendekatan yang efektif agar
aplikasi SKP Online bisa berjalan
secara maksimal dan mampu
mendorong keberhasilan upaya
pencegahan korupsi di daerah.
Tindak Lanjut
Memperhatikan hasil rapat
monev sebagaimana uraian
diatas, Kepala BKD Sulteng
pun menginisiasi kebijakan
yang dimaksudkan untuk
memastikan pelaksanaan dari
penyusunan dan pelaporan harian
prestasi kerja secara elektronik
menggunaan SKP Online oleh
para PNS Prov. Sulteng berjalan
baik. Salah satunya adalah pada
proses layanan kepegawaian.
Terhadap layanan kepegawaian
yang dikelola oleh BKD
Sulteng dipersyaratkan untuk
melampirkan cetakan Laporan
Harian Prestasi Kerja PNS dari
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aplikasi SKP Online. Adapun
layanan kepegawaian yang wajib
melampirkan dokumen tambahan
berupa cetakan Laporan Harian
Prestasi Kerja PNS bulan
sebelumnya adalah sebagai berikut
: pada Bidang Pengembangan
& Pembinaan Pegawai :
Layanan Penerbitan SK Jabatan
Fungsional; Layanan Penerbitan
SK Izin Belajar dan Tugas Belajar;
Layanan Penerbitan Dokumen
Jabatan Struktural. Pada Bidang
Mutasi : Layanan Kenaikan
Pangkat; Layanan Penetapan
Kenaikan Gaji Berkala; Layanan
Mutasi Wilayah Kerja (Keluar dan
Antar Perangkat Daerah Prov.
Sulteng); dan Layanan Pensiun.
Untuk bidang Bidang Pengadaan,
Penghargaan dan Informasi
Kepegawaian : Layanan Cuti PNS;
Layanan Pengusulan Penerima
Penghargaan (Satya Lancana);
Layanan Perbaikan SK CPNS; dan
Layanan Perbaikan Data / Profil
PNS pada SAPK BKN.
Direncanakan pula untuk
menjalin kerjasama pemeriksaan
bersama Inspektorat Prov.
Sulteng. Obyek pemeriksaan
adalah kepatuhan PNS
penerima TPP dalam membuat
laporan harian prestasi kerja
menggunakan aplikasi e-kinerja.
Pada saat pemeriksaan, Perangkat
Daerah (pengelola TPP) diminta
menyiapkan dokumen laporan
harian prestasi kerja PNS secara
elektronik dari masing-masing

pegawai penerima TPP.
Penguatan lainnya adalah
mencoba membangun sistim
informasi yang mampu
mengintegrasikan sistim absensi
secara elektronik (sidik jari
atau sidik wajah) dengan SKP
Online. Ini merupakan agenda
jangka panjang, diawali dengan
memberlakukan sistim pencatatan
kehadiran secara elektronik (absen
elektronik) di semua unit kerja
perangkat daerah Prov. Sulteng.
Pendekatan yang coba
diupayakan tersebut semoga bisa
dapat diberlakukan dan berjalan
dengan baik. Karena upaya
pencegahan dan pemberantasan
korupsi sudah menjadi agenda
utama nasional. Sehingga perlu
keseriusan dan dukungan semua
pihak tanpa kecuali. Upaya
pencegahan korupsi tidak semata
untuk menghindari terjadinya
tindakan korupsi tapi yang lebih
hakiki adalah menyelamatkan
dana pembangunan
(merasionalkan pembiayaan).
Dengan begitu ruang gerak
pembiayaan pembangunan akan
lebih longgar yang berujung pada
semakin baiknya pembiayaan pada
fungsi-fungsi pelayanan kepada
masyarakat (pendidikan, kesehatan
dan pangan) dan pembangunan
perekonomian bangsa secara
keseluruhan. Semoga ikhtiar ini
mendapat dukungan dan ridha
dari Maha Pemberi Keberhasilan,
amin.
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Peran BKD

dalam Sistem Informasi ASN
DiTEngaH era keterbukaan
informasi publik, serta
meningkatnya manfaat
internet dalam memberikan
informasi kepada masyarakat,
Pemerintah mengeluarkan
aturan yang tertuang dalam
Undang-undang Nomor 5
tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara yang disahkan
dan
diundangkan pada
tanggal 5
Januari 2014.
Regulasi

Oleh :

Ratna, S.Sos
Analis Kepegawaian
Pertama BKD Prov. Sulteng
Sistem Informasi ASN,
disebutkan, dalam rangka
menjamin efisiensi, efektivitas,
dan akurasi pengambilan
keputusan dalam Manajemen
ASN diperlukan Sistem
Informasi ASN yang

kepegawaian yang baru
ini
banyak dilakukan

penyesuaian
berdasarkan
kondisi dan
situasi terkini yang
sedang terjadi. Dengan
maksud capaian atau visi
menuju Smart ASN 2019 dan
mewujudkan cita-cita memiliki
ASN yang mampu menjadi
pelayan kelas dunia (World
Class Civil Service) di Tahun
2025.
Pada Bab XII tentang
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wajib memutakhirkan
data secara berkala dan
menyampaikannya kepada
BKN. Disinilah peran
BKD sebagai pengelola
kepegawaian pada Instansi
Pemerintah Daerah dalam
memutakhirkan data pegawai.
Saat ini, BKN sebagai
regulator manajemen
kepegawaian
sudah
menyiapkan
aplikasi
berbasis

teknologi informasi yang
mudah diaplikasikan

diselenggarakan secara
nasional dan terintegrasi
antar-Instansi Pemerintah
untuk mengetahui secara jelas
mengenai keadaan pegawai
Aparatur Sipil Negara yang
berada di pemerintahan, baik
pusat ataupun daerah.
Selanjutnya, untuk
menjamin keterpaduan dan
akurasi data dalam Sistem
Informasi ASN tersebut,
setiap Instansi Pemerintah

dan diakses
oleh BKD.
Aplikasi yang
mempunyai
sistem
keamanan yang bisa
dipercaya tersebut juga bisa
diakses oleh semua PNS.
Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK) yang
disediakan BKN menuntut
BKD agar mengupdate
data kepegawaian guna
menjadikan data yang
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terintegrasi secara nasional.
Hal ini dikarenakan SAPK
yang disediakan oleh BKN
sudah terintegrasi dengan
aplikasi Profil ASN yang
bisa diakses oleh setiap
ASN untuk mengetahui
status kepegawaiannya
melalui https://apps.bkn.
go.id/ProfilPns/. Perangkat
ini memungkinkan PNS
secara mandiri mengecek
kelengkapan profil datanya
sendiri.
Status Kepegawaian yang
ditampilkan di Profil PNS
sesuai dengan Pasal 128 ayat
2 UU ASN yakni diantaranya
memuat data riwayat hidup,
riwayat pendidikan, riwayat
jabatan dan kepangkatan,
riwayat pendidikan dan latihan.
BKD Sulteng sebagai
regulator manajemen ASN
di daerah berupaya untuk
memaksimalkan peran serta
dalam mengupdate data
di SAPK. Hingga saat ini
beberapa upaya yang telah
dilakukan seperti proses usul
kenaikan pangkat otomatis
(KPO) berbasis less paper
dengan memanfaatkan
SAPK. Dalam rangka update
data, proses pencetakan SK
Kenaikan Pangkat sudah
dilakukan langsung dari SAPK,
sehingga nomor SK kenaikan
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pangkat langsung terupdate di
SAPK. Hal tersebut juga mulai
diberlakukan untuk proses
usulan Pensiun dan Pindah
Wilayah.
Disisi lain, update data
jabatan, baik Jabatan
fungsional maupun struktural
terus didorong untuk diupdate,
hal yang sama terus didorong
untuk update data SKP.
Sehingga kedepan data ASN
bisa dilihat dan diteliti tanpa
ada pemberkasan lagi.
Mengutip pernyataan Kepala
BKN Bima H Wibisana di
hadapan 45 peserta Pelatihan
Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian (SAPK) dari
Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Provinsi Kalimantan
Utara (Kaltara), Jumat
(20/4/2018) di Kantor Pusat
BKN Jakarta, jika transformasi
pemerintah terwujud
melalui digitalisasi layanan
kepegawaian terjadi maka
jagad Indonesia akan heboh.
Apa pasalnya, sebab menurut
Kepala BKN bahwa pengelola
kepegawaian baik itu BKD,
BKPP maupun BKSDM masih
merupakan unit kerja instansi
pemerintah yang ‘dipandang
sebelah mata’. “Apakah kita
bisa, saya yakin kita pasti bisa.
Tinggal kita mau atau tidak,”.
Namun dalam upaya

tersebut memang masih
terdapat beberapa kendala
yang tidak bisa dipungkiri
untuk terus diperbaiki.
Kendala tersebut diantaranya
yakni saat ini masih terus
diupayakan adalah merubah
mindset (pola pikir) pengelola
kepegawaian yang masih
terbawa dengan pola
pikir yang lama. Hal ini
terus diupayakan dengan
memberikan pelatihan
dan mendorong semangat
perubahan. Kendala lainnya,
yang juga dialami yakni masih
kurangnya pemahaman
pengelola kepegawaian
tentang manfaat informasi
kepegawaian yang disediakan
oleh BKN. Namun hal ini
menjadi dasar BKD untuk
mensosialisasikan manfaat
tersebut. Semoga bermanfaat.
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RAPAT KOORDINASI TEKNIS (RAKORNIS) KEPEGAWAIAN PROV. SULTENG 2018:

Transformasi Manajemen Kepegawaian Menuju
Perwujudan Birokrasi Bersih dan Melayani
RaKoRnis Kepegawaian
Tingkat Prov. Sulteng kembali
digelar pada Rabu, 4 Juli
2018. Bertindak selaku tuan
rumah penyelenggaraan
Rakornis adalah Kabupaten
Tojo Unauna. Acara yang
diikuti oleh seluruh instansi
pengelola kepegawaian atau
BKD/BKPSDM Kab/Kota se
Sulawesi Tengah tersebut
berlangsung di Hotel Ananda
Kota Ampana.
Agenda tahunan instansi
manajemen kepegawaian
daerah se-Sulteng tersebut
dibuka oleh Gubernur
Sulawesi Tengah yang diwakili
Asisten III Bidang Administrasi
Umum dan Organisasi
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Setdaprov Sulteng,
Mulyono, SE, Ak, MM.
Dalam sambutan tertulisnya,
Gubernur Sulteng berharap
Rakornis 2018 Tingkat
Provinsi Sulawesi Tengah
ini mampu menyamakan
persepsi dan implementasi
dari regulasi terkait
manajemen kepegawaian.
Lebih khusus lagi, Gubernur
meminta Rakornis untuk
fokus mendiskusikan upaya
peningkatan dan penegakan
disiplin pegawai. Ini terkait isu
nasional kepegawaian adalah
menuju ASN kelas dunia.
Narasumber utama dalam
Rakornis, yang juga dihadiri
oleh Wakil Bupati Tojo

Unauna, Admin Lasimpala,
adalah pejabat dari Badan
Kepegawaian Negara
(BKN) dan Kemenpan RB.
Yaitu Bpk. Cari, S.Sos,
Kepala Bidang Informasi
Kepegawaian BKN Kanreg
IV Makassar, dengan materi
penanganan terhadap PNS
yang terlibat tindak pidana
kejahatan jabatan. Dan, Ibu
Rosdiana, SE, Kepala Bidang
Penegakan Disiplin SDM
Aparatur Kemenpan RB, yang
mensosialisasikan aplikasi
sistem penegakan disiplin
ASN (sigakdis).
Adapun materi suplemen
adalah sosialisasi ketaspenan
dan perbankan oleh pihak
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PT. Taspen Cab. Palu dan
Bank Mandiri Taspen (Bank
Mantap). Adanya sesi ini
sebagai bentuk sinergitas
antar instansi pengelola
kepegawaian. Karena
sampai saat ini, Taspen
adalah instansi yang ditunjuk
mengelola dan membayar
dana pensiun PNS.
Rakornis di Touna kali
ini sudah memasuki tahun
kelima. Dirintis sejak Tahun
2014, dengan penyelenggara
awal BKD Prov. Sulteng. Saat
itu disepakati jika pertemuan
yang dimaknai sebagai
ajang silaturahmi dan media
tukar menukar informasi
sekaligus sinkronisasi
manajemen kepegawaian
daerah ini dilakukan setiap
tahun dengan tempat
penyelenggaraan berpindahpindah pada Kab/Kota
di Sulteng. Pembiayaan
pelaksanaan Rakornis juga
tidak sepenuhnya menjadi
beban tuan rumah. BKD Prov.
Sulteng, sebagai bentuk
pembinaan Provinsi kepada
Kab/Kota di lingkungannya
turut andil mensupport
pendanaan kegiatan.
Walhasil, Rakornis
Kepegawaian se-Sulteng
telah dilaksanakan di Palu
(2015), Luwuk (2016),
Bungku (2017) dan Ampana
(2018). Sesuai kesepakatan
di Ampana, pada Tahun 2019,
Rakornis Kepegawaian akan
dituanrumahi oleh Kab. Poso.
REKoMEnDasi RaKoRnis
Sebagaimana Rakornis
sebelumnya, Rakornis
Kepegawaian Prov. Sulteng
Tahun 2018, menghasilkan 3
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rekomendasi sebagai berikut :
1.
1. Mengimplementasikan
penjatuhan sanksi berupa
pemberhentian tidak
dengan hormat bagi
ASN yang melakukan
tindak pidana kejahatan
jabatan/tindak pidana
yang ada hubungannya

dengan jabatan dan telah
mempunyai kekuatan
hukum tetap (incraht)
dan melaporkan kepada
Pemerintah Provinsi
(Gubernur) c.q. Badan
Kepegawaian Daerah.
2. Melaporkan implementasi
sigakdis ke Menpan,
Pemerintah Kabupaten/
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Kota memberikan
tembusannya kepada
Pemerintah Provinsi
(Gubernur) c.q. Badan
Kepegawaian Daerah.
3. Dalam rangka menetapkan
grade jabatan sebagai
dasar pemberian
tambahan penghasilan
pegawai/tunjangan kinerja
Pemerintah Kabupaten/
Kota dengan terlebih
dahulu menyusun analisis
jabatan (anjab) dan analisis
beban kerja (ABK) serta
evaluasi jabatan (evajab)
yang dilaksanakan oleh
tim terdiri dari unsur
BKD/BKPSDM dan
Bagian Organisasi, serta
mendukung implementasi
eSKP (sistem kinerja
pegawai secara elektronik).
Rekomendasi yang
ditandatangani oleh
perwakilan pejabat BKD/
BKPSDM dari masing-masing
Kab/Kota se Sulteng ini akan
terus dipantau dan dievaluasi
serta menjadi bahan diskusi
pada Rakornis selanjutnya
di Tahun 2019. Semoga
rekomendasi tersebut dapat
segera diimplementasikan
dan bermanfaat bagi
pengembangan kualitas SDM
Aparatur Sulawesi Tengah.
PEsERTa RaKoRnis
Pada penyelenggaraan
Rakornis tersebut, sesuai
pantauan dan daftar hadir,
BKD/BKPSDM seluruh Kab/
Kota di Sulteng mengikuti
acara yang berlangsung
santai dan akrab tersebut.
Bahkan 6 Kabupaten dihadiri
langsung oleh Kepala BKD/
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BKPSDM-nya, yaitu Kab.
Tolitoli, Kab. Sigi, Kab.
Parigi Moutong, Kab. Poso,
Kab. Banggai dan Kab.
Banggai Laut. Sedangkan
Kab/Kota lainnya mengutus
pejabat eselon III dan IV di
lingkungannya.
Ini berbeda dengan
Rakornis sebelumnya. Ada
saja Kab/Kota yang tidak

mengutus perwakilannya.
Boleh jadi, tambahan daya
tariknya adalah stigma
Kab. Tojo Unauna sebagai
destinasi utama pariwisata
Sulteng. Karena adanya
Kepulauan Togean. Selain
itu akses ke Kab. Tojo
Unauna juga semakin
mudah dan nyaman.
Tersedia transportasi jalur
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darat dengan kualitas jalan
yang mantap dan adanya
transportasi udara dengan
maskapai nasional yang
terjadwal harian.
Tidak berlebihan jika
pelaksanaan Rakornis di
Ampana kali ini terbilang
sukses. Sukses secara
praktis, dimana acara
berjalan lancar sesuai
jadwal dan materi
berikut narasumber yang
direncanakan. Juga sukses
secara substantis, karena
maksud dari Rakornis
sebagai wahana pertemuan
seluruh BKD/BKPSDM seSulteng terwujud. Bahkan
menghasilkan rekomendasi
yang berkorelasi dengan
materi yang didiskusikan
dalam Rakornis.
Rakornis ditutup oleh
Kepala BKD Prov. Sulteng,
Zubair, S.Sos, M.Si,
yang sebelumnya secara
musyawarah memandu
perumusan beberapa
pernyataan kesepakatan
sebagai rekomendasi
dari Rakornis. Secara
khusus, Kaban BKN
Sulteng mengapresiasi
penyelenggara Rakornis,
dalam hal ini BKPSDM
Kab. Tojo Unauna.
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Karena Rakornis berjalan
dengan lancar, nyaman
dan bersahabat dalam
suasana keakraban dan
kekeluargaan. Bahkan
Rakornis di Ampana ini
mampu menghasilkan
rekomendasi yang lebih

tegas dan mengikat terkait
dengan penanganan
terhadap PNS yang
melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan. Terima
kasih, salut dan selamat
untuk BKPsDM Kab. Tojo
unauna.
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Peserta dan
Panitia dari
Kab. Tojo
Unauna

Peserta dari
Kab. Banggai
Laut, Kab.
Morowali
dan Kab.
Donggala

Peserta
dari Kab.
Sigi dan
Kab. Poso

Peserta dari
Kab. Tolitoli
dan UPT
Penilaian
Kompetensi
Pegawai

Foto Foto Peserta Rakornis Kepegawaian 2018
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Peserta
dari Kab.
Banggai dan
Kab. Parigi
Moutong

Peserta dari
Kab. Bangkep
dan Kab. Buol

Peserta dari
Kab. Morowali
Utara dan
Kota Palu

Foto Foto Peserta Rakornis Kepegawaian 2018
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TINJAUAN ATAS RAPAT KOORDINASI
TEKNIS (RAKORNIS) KEPEGAWAIAN
PROV. SULTENG 2018
(Rakornis akan datang harus substantif,
interaktif, dan implementatif)
Oleh :

Zubair, S.Sos, M.Si
(Kepala BKD Prov. Sulteng)
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Prolog
Rakornis Kepegawaian Tingkat
Prov. Sulteng telah digelar pada
Rabu, 4 Juli 2018. Bertindak selaku
tuan rumah adalah Kabupaten Tojo
Unauna dalam hal ini BKPSDM
Kab. Touna. Acara yang diikuti
oleh seluruh instansi pengelola
kepegawaian atau BKD/BKPSDM
Kab/Kota se Sulawesi Tengah
tersebut berlangsung di Hotel
Ananda Kota Ampana.
Agenda tahunan instansi
manajemen kepegawaian daerah
se-Sulteng tersebut dibuka
oleh Gubernur Sulawesi Tengah
yang diwakili Asisten III Bidang
Administrasi Umum dan Organisasi
Setdaprov Sulteng, Mulyono,
SE, Ak, MM. Gubernur Sulteng
sangat berharap Rakornis Tingkat
Provinsi Sulawesi Tengah mampu
menyamakan persepsi dan proses
implementasi dari regulasi terkait
manajemen kepegawaian. Dan
lebih khusus lagi, meminta Rakornis
untuk fokus mendiskusikan upaya
peningkatan dan penegakan disiplin
pegawai. Ini terkait isu nasional
kepegawaian yang menggadang misi
menuju ASN kelas dunia.
Narasumber utama dalam
Rakornis, adalah pejabat dari
Badan Kepegawaian Negara
(BKN) dan Kemenpan RB. Yaitu
Bpk. Cari, S.Sos, Kepala Bidang
Informasi Kepegawaian BKN
Kanreg IV Makassar, dengan materi
penanganan terhadap PNS yang
terlibat tindak pidana kejahatan
jabatan. Dan, Ibu Rosdiana, SE,
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Kepala Bidang Penegakan Disiplin
SDM Aparatur Kemenpan RB, yang
mensosialisasikan aplikasi sistem
penegakan disiplin ASN (sigakdis).
Selain itu disisipkan materi suplemen
berupa sosialisasi ketaspenan dan
perbankan oleh pihak PT. Taspen
Cab. Palu. Sesi ini sebagai bentuk
sinergitas antar instansi pengelola
kepegawaian. Karena sampai saat
ini, Taspen adalah instansi yang
ditunjuk mengelola dan membayar
dana pensiun PNS.
Rakornis di Touna kali ini
sudah memasuki tahun kelima.
Dirintis sejak Tahun 2014, dengan
penyelenggara awal BKD Prov.
Sulteng. Saat itu disepakati
jika pertemuan yang dimaknai
sebagai ajang silaturahmi dan
media tukar menukar informasi
sekaligus sinkronisasi manajemen
kepegawaian daerah ini dilakukan
setiap tahun dengan tempat
penyelenggaraan berpindahpindah pada Kab/Kota di Sulteng.
Pembiayaan pelaksanaan Rakornis
juga tidak sepenuhnya menjadi
beban tuan rumah. BKD Prov.
Sulteng turut andil mensupport
pendanaan kegiatan. Sebelumnya
Rakornis Kepegawaian se-Sulteng
telah dilaksanakan di Palu (2015),
Luwuk (2016), Bungku (2017).
Kesepakatan peserta, pada Tahun
2019, Rakornis Kepegawaian akan
dilaksanakan oleh Kab. Poso.
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Rakornis Kepegawaian Prov.
Sulteng Tahun 2018, menghasilkan 3
rekomendasi, yaitu :
1. Mengimplementasikan
penjatuhan sanksi berupa
pemberhentian tidak dengan
hormat bagi ASN yang
melakukan tindak pidana
kejahatan jabatan/tindak pidana
yang ada hubungannya dengan
jabatan dan telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (incraht)
dan melaporkan kepada
Pemerintah Provinsi (Gubernur)
c.q. Badan Kepegawaian
Daerah.
2. Melaporkan implementasi
sigakdis ke Menpan, Pemerintah
Kabupaten/Kota memberikan
tembusannya kepada
Pemerintah Provinsi (Gubernur)
c.q. Badan Kepegawaian
Daerah.
3. Dalam rangka menetapkan
grade jabatan sebagai
dasar pemberian tambahan
penghasilan pegawai/tunjangan
kinerja Pemerintah Kabupaten/
Kota dengan terlebih dahulu
menyusun analisis jabatan
(anjab) dan analisis beban kerja
(ABK) serta evaluasi jabatan
(evajab) yang dilaksanakan
oleh tim terdiri dari unsur BKD/
BKPSDM dan Bagian Organisasi,
serta mendukung implementasi
eSKP (sistem kinerja pegawai

secara elektronik).
Sesuai pantauan dan daftar
hadir, BKD/BKPSDM seluruh Kab/
Kota di Sulteng mengikuti acara
yang berlangsung santai dan akrab
tersebut. 6 Kabupaten dihadiri
langsung oleh Kepala BKD/BKPSDMnya, sedang Kab/Kota lainnya
mengutus pejabat administrasi (es
III dan IV). Boleh jadi, antusiasme
mengikuti Rakornis adalah stigma
Kab. Tojo Unauna sebagai destinasi
utama pariwisata Sulteng. Akses ke
Kab. Tojo Unauna juga kini semakin
mudah dan nyaman. Tersedia
transportasi jalur darat dengan
kualitas jalan yang mantap dan
adanya transportasi udara dengan
maskapai nasional yang sudah
terjadwal harian.
Tidak berlebihan jika pelaksanaan
Rakornis di Ampana kali ini, oleh
sementara pihak, terbilang sukses.
Sukses secara praktis, dimana acara
berjalan lancar sesuai jadwal dan
materi berikut narasumber yang
direncanakan. Dan diikuti oleh
seluruh Kab/Kota se Sulteng. Juga
sukses secara substantis, karena
maksud dari Rakornis sebagai
wahana pertemuan seluruh BKD/
BKPSDM se-Sulteng terwujud.
Bahkan menghasilkan rekomendasi
yang berkorelasi dengan materi yang
didiskusikan dalam Rakornis.
Tinjauan
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Mengklaim
bahwa
pelaksanaan
Rakornis di Ampana sebagai
tersukses tentu sah-sah saja.
Berdasar record pelaksanaan
Rakornis yang ada, memang
Rakornis kali inilah yang semarak.
Di rakornis sebelumnya ada saja
perwakilan yang tak hadir. Tapi
di Ampana, semua BKD/BKPSDM
se Sulteng mengirim delegasinya.
Rundown acara yang berlangsung
lancar sesuai tahapan dan on
schedull juga patut diacungi
jempol. Bahkan masih sempat
menyiapkan farewell party di malam
harinya untuk mengakrabkan
para peserta. Tentu ini tidak lepas
dari peran panitia lokal (BKPSDM
Kab. Tojo Unauna) yang memang
cukup bersemangat dan akrab
dalam mengelola kegiatan. Untuk
ini apresiasi penuh wajib kita
sampaikan kepada penyelenggara.
Menjudge keberhasilan tentu
tidak bisa hanya dari satu sisi
penyelenggaraan. Label ini pun
kadang melenakan dan melemahkan
imajinasi. Olehnya kita tetap harus
focus dan melihat celah-celah yang
perlu dibenahi. Karena kegiatan ini
disepakati untuk tetap dilanjutkan
pada tahun depan. Berikut beberapa
sektor penyelenggaraan yang
menjadi tinjauan untuk mendapat
perhatian bagi penyempurnaan
kegiatan sejenis akan datang.
Materi Rakor
Materi yang didiskusikan saat
rakor, selain tentang persoalan
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kepegawaian yang sering
terjadi atau sosialisasi
regulasi terbaru terkait
pengelolaan kepegawaian,
juga harus membahas materi
yang berkaitan langsung
dengan tata kelola pelayanan
kepegawaian di Sulteng dalam
hal ini di tingkat BKD Provinsi.
Dengan ini, bisa semakin jelas
dan tegas apa dan bagaimana
hal yang harus dilakukan dan
dipenuhi BKD/BKPSDM Kab/Kota
ketika berurusan di BKD Provinsi.
Intisari dari penyelenggaraan rakor
justru pada hal ini. Yaitu untuk
menyamakan pola pikir dan pola
tindak semua pihak berkepentingan
sehingga harmonisasi pengelolaan
kepegawaian yang sesuai regulasi
bisa terwujud.
Kisah sukses atau kiat baru
pengelolaan kepegawaian juga perlu
dipertimbangkan untuk menjadi
materi rakor. Penyelenggaraan
rakornis 2017 di Morowali bisa jadi
contoh. Saat itu, dihadirkan BKD
Jabar untuk mempresentasikan
manajemen kepegawaian ala Jabar
yang memang menjadi kiblat tata
kelola kepegawaian Indonesia saat
ini. Jika belum ada lagi yang terbaru,
akademisi yang berkompeten
dibidang SDM pun boleh mengisinya
dengan menyampaikan temuantemuan empiric terkini terkait
manajemen kepegawaian. Bahkan
informasi dari pihak swasta atau
praktisi SDM lainnya tentang tips &
trik pengelolaan mereka terhadap
perilaku karyawan dan organisasi
juga patut kita dengar.
Singkatnya, pada penyelenggaraan
rakor berikut, materi rakor harus
semakin substantif. Yakni bisa
menjawab kebutuhan/persoalan
para pihak dan mampu memperkaya
khasanah pengetahuan dan
keilmuan dalam melaksanakan
tugas sebagai insan pengelola SDM
aparatur di daerah.

Rakornis akan datang harus
membuka kesempatan berupa
session acara khusus yang
memungkinkan Kab/Kota
menyampaikan pandangan atau
keluh kesahnya (jika ada) tatkala
berurusan di BKD Provinsi. Kita tidak
boleh merasa benar terus. Posisi
sebagai perwakilan pemerintah
pusat di daerah bukan berarti
segala-galanya. Boleh jadi, ini
memberi suplemen positif bagi
penyempurnaan tata cara kerja BKD
Provinsi dalam memproses layanan
kepegawaian.
Perlu didesain sedemikian rupa
suatu acara dalam rakor sehingga
Kab/Kota bisa nyaman secara lugas
dan terus terang memberikan
masukan dan curhatnya. Termasuk
sekiranya ada perilaku menyimpang
dari pihak-pihak tertentu. Saat
memimpin perumusan rekomendasi
rakornis lalu, Kami sempat
menginisiasi hal tersebut. Tapi tidak
bisa maksimal mengingat acara
sudah dipenghujung dimana energi
dan konsentrasi sudah terpecah.
Tidak saja dari mereka, tetapi dari
pihak Provinsi juga berkesempatan
untuk menyampaikan unegunegnya tatkala mengurus
layanan kepegawaian para pihak
tersebut. Suasana interaktif akan
terbentuk. Informasi tentang apa
hal yang dibutuhkan Kab/Kota dari
Provinsi tersampaikan, begitu pula
sebaliknya, kebutuhan Provinsi dari
Kab/Kota juga dapat diketahui. Dan
ini menjadi pegangan dan komitmen
bersama untuk dijalankan.
Pendekatan ini diyakini bisa lebih
implementatif.

Desain Acara
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Peserta Rakor
Perlu diperluasnya
kategori peserta rakornis
di kegiatan akan datang
juga masuk dalam radar
tinjauan Kami. Pengelola
kepegawaian tingkat
Perangkat Daerah Provinsi
harus dipertimbangkan
untuk menjadi bagian
dari peserta rakornis
kepegawaian. Alasan
bahwa mereka relatif
lebih mudah berinteraksi
dengan BKD Provinsi
sehingga tidak perlu
ikut rakornis menjadi
terbantahkan ketika
materi rakor sudah
semakin berbobot dan
mengangkat isu-isu
faktual yang mampu
memperkaya ilmu
pengetahuan. Pengelola
kepegawaian di perangkat
daerah juga perlu
mendapat penguatan.
Dari perspektif lain,
rakornis di daerah
dengan peserta yang
semakin banyak ini akan
menjadi pengungkit bagi
ekonomi lokal. Diakui,
kebergantungan daerah
pada APBD masih sangat
tinggi. Porsi pembiayaan
swasta masih sangat
kecil. Kunjungan para
peserta dengan berbagai
pembelanjaan atau
pengeluaran mereka pada
produk dan entitas lokal
tentu sangat berarti bagi
daerah setempat.
Review Kegiatan
Perbaikan tidak akan
maksimal jika masih dan
hanya memakai cermin
pribadi. Kita sudah
harus membiasakan
diri menerima saran

dan kritikan. Termasuk
dalam penyelenggaraan
semacam ini. Apalagi yang
diniatkan menjadi agenda
rutin tahunan.
Ke depan, peserta
rakornis harus diberi
kesempatan untuk
memberi tanggapan dan
usulan atas pelaksanaan
rakornis. Ini dilakukan
melalui survei dengan
mengedarkan kuesioner
yang dikumpul selesai
kegiatan. Subjektiﬁtas
tetap akan ada dan sulit
terhindarkan. Tapi pasti
diantaranya ada yang
objektif. Review atas
seluruh pelaksanaan
acara rakornis ini (mulai
tempat acara, materi,
pemateri, panitia, sampai
makanan yang disajikan,
dan lainnya) akan sangat
membantu perbaikan
kegiatan akan datang.
Jika diperlukan,
pengumpulan informasi
terkait rakornis, juga
dilakukan sebelum
kegiatan. 3 – 4 bulan
sebelum rakornis.
Dalam artian, Kab/Kota
menyampaikan usulan
kebutuhan materi yang
akan didiskusikan dalam
rakornis. Jika perlu,
lengkap dengan PIC yang
bisa menjadi narasumber
atas materi bersangkutan.
Ini memungkinkan BKD
Provinsi menyusun materi
yang lebih sesuai dan
berkesempatan untuk
mengontak pemateri
bersangkutan. Pola ini
tentu membuat rakornis
ke depan semakin
bermanfaat.
Penutup
Tinjauan diatas
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tentu semakin panjang
jika ditilik lagi dari
pendekatan lain, semisal
perlunya pada acara
rakornis jadi ajang
penganugerahan (reward)
atau penghargaan bagi
Kab/Kota atau Perangkat
Daerah Prov. Sulteng yang
interaksi dan layanan
kepegawaiannya baik.
Ini tentu bisa memacu
motivasi kerja lebih
baik. Bisa pula pada
rakornis, BKD Provinsi
menyerahkan dokumen
SK Pangkat Kab/Kota yang
menjadi kewenangan
Provinsi. Atau tembusan
atas penerbitan suratsurat atau dokumen
lainnya. Walau berkesan
seremonial, tapi akan
menimbulkan kesan
berbeda dan tidak
monoton.
Lebih jauh lagi, untuk
semakin semaraknya
rakornis, keterlibatan
pihak internal dan
eksternal kepegawaian
juga perlu dikaji
kemungkinannya.
Sehingga rakornis bisa
diakses oleh publik
setempat walau terbatas.
UPT Penilaian Kompetensi
BKD Provinsi mungkin
bisa hadir membuka klinik
pengenalan kompetensi
oleh PNS setempat. UPT
BKN Palu mungkin bisa
terlibat dengan
memboyong
perangkat
CATnya untuk
disimulasikan
kepada para
masyarakat/
pelajar. Termasuk
pula (jika ada) PNS
yang mendekati
pensiun tapi sudah

siap dengan aktiﬁtas baru
yang bernilai ekonomis
dan memamerkan kreasi
atau dagangannya. Pihak
perbankan atau lembaga
keuangan lainnya yang
terkait pun akan senang
dan bersedia untuk
meramaikan rakornis.
Akan semakin banyak.
Tapi yang utama perlu
diperhatikan adalah
keempat hal diatas,
materi rakor, desain acara,
peserta rakor dan review
kegiatan. Melaksanakan
keempatnya pun,
disadari tidak mudah.
Pasti menimbulkan
biaya yang tidak sedikit
sekalipun tandem dengan
Kab/Kota tuan rumah.
Olehnya dukungan dan
perhatian pimpinan
Provinsi Sulawesi Tengah
sangat dibutuhkan.
Penganggaran pada
kegiatan ini tentu perlu
menjadi perhatian. Ini
dengan maksud agar
Rakornis Kepegawaian
Provinsi Sulawesi
Tengah Tahun 2019 di
Kab. Poso bisa lebih
substantif, interaktif dan
implementatif
Demikian sekelumit
tinjauan Kami atas
penyelenggaraan rakornis
kepegawaian Prov.
Sulteng lalu. Semoga
bermanfaat.
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TAMBAHAN

PENGHASILAN
PEGAWAI

(Keperluan dan Pengaruhnya Pada PNS Prov. Sulteng)
Pendahuluan
Sejak Tahun 2015, PNS
Prov. Sulteng mendapatkan
insentif berupa Tambahan
Penghasilan Pegawai.
Terkenal dikalangan
pegawai dengan sebutan TP.
Kebijakan yang dikeluarkan
pada periode kedua
kepemimpinan Gubernur
Longki Djanggola ini bahkan
dibayarkan secara bulanan.
Jadi, setiap bulan, PNS
Prov. Sulteng menerima 2
penghasilan. Gaji bulanan
dan TP. Sepatutnyalah, kita
selaku PNS Prov. Sulteng
bersyukur dan membalasnya
dengan terus meningkatkan
prestasi dan perilaku kerja.
Tambahan Penghasilan
Pegawai Negeri Sipil,
didefinisikan sebagai
tunjangan yang diberikan
oleh Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah kepada
Pegawai Negeri Sipil yang
bekerja pada Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah
yang memenuhi kriteria
dalam jangka waktu penilaian
dalam upaya meningkatkan
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kinerja, meningkatkan
disiplin, meningkatkan
pelayanan publik dan
pelayanan aparatur, serta
meningkatkan kesejahteraan.
(Pergub No. 1 Tahun 2017)
Kebijakan pemberian
TP oleh Prov. Sulteng
didasarkan pada 2 regulasi
teknis. Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan
Daerah, yang telah diubah
terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Kedua peraturan tersebut
menyatakan bahwa
daerah dapat memberikan
tambahan penghasilan
bagi PNSD berdasarkan

EDISI VI AGUSTUS 2018

41

uTaMa
ringkas, dapat
dikatakan bila
TP diperlukan
untuk

pertimbangan yang
obyektif dengan
memperhatikan kemampuan
keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan
DPRD sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Tambahan penghasilan
tersebut diberikan dalam
rangka peningkatan
kesejahteraan pegawai
berdasarkan beban kerja,
tempat bertugas, kondisi
kerja, kelangkaan profesi,
prestasi kerja, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya
(Pasal 39 Permendagri No.
59/2007).
Apa Perlunya TP ?
Secara yuridis, dengan
penjelasan diatas maka
kebijakan pemberian TP
memang beralasan. Lantas
apa perlunya kebijakan ini ?
Diskusi meriah tentang TP
di Prov. Sulteng nanti pada
2015. Padahal, beberapa
pemda di Indonesia telah
memulainya sejak lama.
Sangat minim awalnya.
Pemerintah Provinsi
Gorontalo dan Kabupaten
Solok telah melakukannya
sejak Tahun 2004. Kemudian
Kota Pekanbaru dan
Kabupaten Jembrana pada
Tahun 2006.
Merujuk pada definisi TP
diatas (Pergub), secara
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meningkatkan kualitas kerja
aparatur. Secara lengkap,
TP dimaksudkan untuk
meningkatkan kinerja,
meningkatkan disiplin,
meningkatkan pelayanan
publik dan pelayanan
aparatur, serta meningkatkan
kesejahteraan.
TP, sebagai penghasilan
atau penerimaan yang
diterima pegawai berbentuk
materil, berupa nominal
rupiah atau uang secara
terjadwal (bulanan) setelah
memenuhi kriteria tertentu,
dalam perspektif manajemen
sumber daya manusia
dapat diartikan sebagai
kompensasi. Hasibuan
(2005) mengemukakan
kompensasi adalah semua
pendapatan yang berbentuk
uang, barang langsung atau
tidak langsung yang diterima
karyawan sebagai imbalan
atas jasa yang diberikan
kepada perusahaan.
Kompensasi, sesuai kajian
dan studi empiris yang
dilakukan oleh pemerhati
sumber daya manusia
memang mengindikasikan

adanya pengaruh
kompensasi terhadap kualitas
kerja pegawai. Marthis dan
Jackson (2002) menyatakan
bahwa salah satu cara
untuk meningkatkan prestasi
kerja, memotivasi dan
meningkatkan kinerja para
karyawan adalah melalui
kompensasi.
Secara tegas, Wibowo
(2013:357, dalam Jurnal
Borneo Administrator/
Volume 13/No. 2/2017),
menambahkan bahwa pada
dasarnya, setiap pekerja
yang telah memberikan
kinerja terbaiknya
mengharapkan imbalan
di samping gaji atau upah
sebagai tambahan berupa
insentif atas prestasi
yang telah diberikannya.
Apabila organisasi dapat
memberikannya, akan
meningkatkan motivasi,
partisipasi dan membangun
saling pengertian dan saling
mempercayai antara pekerja
dan atasan. Efek dominonya
tentu akan juga sampai
kepada performa organisasi
secara keseluruhan.
Tentu masih banyak
lagi temuan sejenis
lainnya. Namun sudah
cukup menjelaskan, bila
TP sebagai salah satu
bentuk kompensasi. Dan
implementasinya oleh
pemerintah daerah kepada
aparatur diyakini akan
meningkatkan motivasi kerja
aparatur. Untuk selanjutnya
berdampak positif pada
kinerja pemerintahan.
Sudut pandang lain, boleh
jadi TP diperlukan untuk
mengikis anggapan ”tempat
basah dan tempat kering”
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yang santer dikalangan
aparatur. Sekaligus
mereduksi kecemburuan
antar pegawai bahkan
ketimpangan antar unit kerja.
Ini karena pemberlakuannya
kepada seluruh pegawai
yang memenuhi syarat tanpa
memandang unit kerjanya.
Nilai TP yang diterima juga
didasarkan pada prestasi dan
perilaku kerjanya.
TP semakin mendapat
legitimasi ketika Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK) memasukkannya
sebagai salah satu perangkat
kebijakan untuk mencegah
tindak atau perilaku korupsi
di kalangan aparatur. KPK
sebelumnya tentu sudah
memiliki kajian mengenai
ampuhnya kompensasi
atau insentif berupa
tambahan penghasilan
bagi pencegahan korupsi.
Kebijakan Pemerintah
Prov. Sulteng (Sulteng
adalah salah satu daerah
locus supervisi upaya
pencegahan korupsi oleh
KPK) memberikan TP
kepada aparaturnya pun
diaminkan oleh KPK. Walau
untuk itu, KPK menghujani
dulu dengan berbagai syarat
yang harus dipenuhi sebelum
memberlakukan TP.
Demikianlah sehingga
TP diperlukan. Karena
bisa berdampak
positif bagi
penyelenggaraan
pemerintahan.

kebijakan yang perlu
diterapkan dan diteruskan,
dan pembiayaannya pun
tidak masalah, maka
bagaimana dengan
realitasnya. Khususnya
TP yang diberlakukan di
Prov. Sulteng. Apakah telah
mampu menjawab harapan
yang termaktub dalam
definisi TPP, apakah betul
berdampak pada performa
aparatur sebagaimana
temuan ilmiah, atau
bagaimana.
Kebijakan pemberian TP di
Prov. Sulteng sudah berjalan
efektif tiga tahun. 2018 ini
merupakan tahun keempat.
Dengar-dengar akan
dilanjutkan pada tahun 2019.
Tentu perlu pemantauan
bagaimana pengaruh
adanya kebijakan pemberian
TP terhadap perilaku dan
prestasi kerja penerima TP
(PNS). Semakin diperlukan,
dilihat dari sisi, bahwa
kebijakan pemberian TP,
menggunakan dana (APBD)
yang tidak sedikit. Apabila
TP tidak mempengaruhi
kinerja dan disiplin pegawai,
tentu akan lebih bijak apabila
dana tersebut
dimanfaatkan dan
dipergunakan
pada sektor publik
(belanja

langsung) karena dapat
dirasakan langsung oleh
masyarakat luas.
Pergub No. 1/2017
memaksudkan TP untuk
meningkatkan kinerja,
meningkatkan disiplin,
meningkatkan pelayanan
publik dan pelayanan
aparatur, serta meningkatkan
kesejahteraan. Jadi ada
4 faktor yang diharapkan
membaik dan mengalami
peningkatan dengan adanya
insentif kepada aparatur
melalui TP. Yaitu kinerja,
disiplin, kualitas pelayanan
publik dan aparatur, dan
kesejahteraan. Keempat
faktor inilah yang mesti
menjadi obyek pantauan
terkait dampak dari adanya
TP.
Tentu perlu survey ilmiah
atau kajian akademis
yang komprehensif untuk
mengetahui pengaruh
adanya TP terhadap kinerja,
disiplin, kualitas pelayanan
publik dan aparatur,
dan kesejahteraan para
PNS
Prov.
Sulteng.

Pemantauan
Jika secara ideal
dan konstitusional,
TP memenuhi
syarat menjadi
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Sayangnya, sampai saat
ini, sesuai pelacakan yang
ada, belum ada evaluasi
resmi terkait hal ini dari Prov.
Sulteng. Begitu juga rilisan
dari pihak eksternal yang
diakui oleh Prov. Sulteng.
Padahal evaluasi atas
suatu kebijakan adalah suatu
hal yang wajib. Dimaksudkan
sebagai metode untuk
mengetahui efektif tidaknya
kebijakan. Minimal mendapat
bahan untuk perbaikan
dan penyempurnaan
implementasi
kebijakan. Artikel yang
singkat ini sebenarnya
bermaksud untuk
mengetengahkan
hasil evaluasi
tersebut, sekiranya
ada. Sesegera
mungkin Prov. Sulteng
harus melakukan
survey terkait pengaruh
dari adanya pemberian TP.
Baik secara internal oleh
instansi terkait ataupun
menggunakan pihak luar
yang berkompeten dan
independen.
Lantas, seperti apa efek
TPP saat ini ? Merujuk
pada informasi sekunder
berupa data kepegawaian
dan informasi yang dirilis
oleh perangkat daerah Prov.
Sulteng serta penelusuran
lainnya muncul kesan jika
pemberian TP memang
berpengaruh positif pada
perilaku dan prestasi kerja
PNS Prov. Sulteng.
Kinerja
Sisi kinerja aparatur Prov.
Sulteng cukup terdongkrak
seiring dengan adanya
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TP mulai 2015. Berbagai
penghargaan tingkat
nasional yang diterima
oleh Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah pada
2015 sampai 2017 mungkin
bisa memperkuat asumsi
tersebut. Termasuk juga
penyelenggaraan berbagai
iven tingkat nasional yang
berlangsung lancar dan
sukses. Predikat WTP untuk
Laporan

Keuangan
Pemda
Prov.
Sulteng yang
bisa
terus dipertahankan juga
merupakan cerminan. Akan
sangat panjang jika raihan
itu disampaikan pada artikel
yang terbatas ini. Yang pasti
prestasi tersebut adalah
buah kerja dari aparatur.
Disiplin
Informasi mengenai kondisi
kedisiplinan pegawai dari
BKD Prov. Sulteng juga
cenderung mendukung
dugaan bahwa pegawai
semakin disiplin (PP No.
53/2010). Disiplin PNS
lingkup Prov. Sulteng rentang

2015 – 2017 atau saat
kebijakan TPP diterapkan
menunjukkan itu. Izin cerai
PNS yang diterbitkan BKD
Prov. Sulteng mengalami
degradasi. Dari 23 perceraian
pada 2015 menjadi 19 di
2017. Penjatuhan hukuman
disiplin PNS juga turun
sepertiga. 12 di 2016 menjadi
8 di 2017.
Nominal TP yang diterima
oleh PNS setiap bulan adalah
berdasar perilaku kerja
(kehadiran atau tepat waktu
datang dan pulang kerja)
dan prestasi kerja (kinerja
harian). Sesuai Pergub,
komposisinya masih
didominasi oleh
prilaku kerja
(60%) dan
prestasi
kerja (40%).
Dengan skema ini
diyakini kepatuhan
aparatur untuk
datang tepat waktu
dan pulang sesuai
jadwal terungkit.
Walau dilatari
semangat mengejar
TP dan orientasi materi,
setidaknya keberadaan
aparatur untuk bisa segera
melaksanakan tugas dan
fungsinya bisa terjaga.
Pelayanan Publik dan
Aparatur
Kualitas pelayanan kepada
publik dan aparatur oleh PNS
Prov. Sulteng sejak adanya
TP juga dapat diasumsikan
meningkat. Ini merujuk pada
nilai Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah (LAKIP)
Sulteng yang meningkat
dari CC di 2014 menjadi
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B di sepanjang 2015 –
2017 dengan poin yang
terus meningkat. Indeks
Pembangunan Manusia
(IPM) Sulteng juga bisa
menjadi penegas layanan
publik semakin baik. IPM
(berbasis kondisi kesehatan,
pendidikan dan ekonomi
masyarakat) Sulteng terus
meningkat sejak adanya TP
(66,43 di 2014 kini 68.11
pada 2017) walau masih
dibawah rata-rata nasional
(70.81) atau masih dalam
taraf sedang.
Kesejahteraan
Untuk mengklaim
kesejahteraan aparatur
meningkat atau terpengaruh
positif oleh adanya TP,
secara kualitatif belum
ada rujukan yang bisa
dikorelasikan. Secara
nominal jelas ada arus
kas masuk baru pada
penghasilan pegawai
penerima TP. Tapi apakah
itu menambah daya beli
dan memberi kemampuan
pegawai
untuk
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meragamkan pola
konsumsinya masih perlu
kajian secara kuantitatif.
Taraf sejahtera boleh
jadi pada saat seseorang
sudah mampu melengkapi
pemenuhan kebutuhan
hidupnya, secara lahir dan
batin. Tidak hanya kebutuhan
primer dan sekunder tapi
juga tersier.
Penutup
Sesuai uraian pada telaahan
atau pemantauan diatas
-yang tentunya masih sangat
umum dan sumir- dapat
disimpulkan bahwa kebijakan
pemberian TP kepada PNS
Prov. Sulteng berpengaruh
positif pada perilaku dan
prestasi kerja PNS. Dari 4
faktor yang coba ditingkatkan
kualitasnya melalui adanya TP,
3 faktor (kinerja, disiplin, dan
kualitas pelayanan publik dan
aparatur) berhasil dipengaruhi
dan berbuah hasil
positif. Sedang 1
faktor

(kesejahteraan) masih perlu
analisa lanjutan.
Dengan demikian
sebagian besar maksud
dan tujuan pemberian TP
sesuai Pergub No.1/2017
telah tercapai. Paparan
diatas juga seirama dengan
temuan ilmiah sebelumnya
yang menyatakan bahwa
kompensasi berpengaruh
kepada prestasi kerja.
Untuk selanjutnya, karena
terbukti positif, pemberian
TP kepada PNS Prov.
Sulteng tetap diperlukan dan
diteruskan dengan senantiasa
melakukan penyempurnaan
dan penyesuaian dengan
kondisi kemampuan keuangan
daerah. Proses evaluasi dan
kajian terhadap implementasi
kebijakan juga harus menjadi
kebiasaan. Demikian, semoga
bermanfaat.
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MENGINTIP RENCANA
DIKLAT PIMPEMDAGRI
latarbelakang.
Tuntutan dalam menjalankan tugas pelayanan publik,
tugas pemerintahan, dan
tugas pembangunan tertentu
saat ini semakin bertambah,
seiring dengan perubahanpebutuhan publik yang selalu
berkembang dari waktu ke
waktu. Baik buruknya penyelenggaraan pelayanan
publik di suatu daerah sangat
tergantung pada tingkat
kompetensi aparatur daerah
yang bersangkutan. Untuk
kelancaran pelaksanaan
tugas sehari-hari maka
pegawai ASN harus memiliki
kompetensi dan kinerja yang
memadai sesuai tingkatan
jabatan yang diembanya
guna meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang
lebih baik. Beberapa kepala
perangkat daerah saat ini
disinyalir masih banyak yang
lebih berorientasi sektoral
teknis dalam menjalankan
tugas jabatannya, sehingga
kurang memahami kebijakan
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menjelang akhir tahun
2017, Kementerian Dalam
Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 85 tahun 2017
Tentang Pendidikan Dan
Pelatihan Kepemimpinan
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Oleh :

Ir. Sigid Totok, MP.

Widyaiswara Madya BPSDMD Prov.
Sulawesi Tengah

Pemerintahan Dalam Negeri.
Dalam Pasal 1 (1) Peraturan tersebut, menyebutkan
bahwa “Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri
selanjutnya disebut Diklat
Pimpemdagri adalah jenis
pengembangan pendidikan
dan pelatihan khusus kompetensi pemerintahan bagi
Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Administrator, dan
Pengawas yang diselenggarakan secara berjenjang
untuk memenuhi persyaratan
kompetensi pemerintahan

dalam negeri pada setiap jenjang organisasi pemerintahan
di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah”
Pendidikan dan Pelatihan
ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memimpin pelaksanaan seluruh
kegiatatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
sesuai jenjang jabatannya.
Sedangkan sasaran yang
ingin dicapai adalah terwujudnya ASN yang memiliki
kompetensi kepemimpinan
pemerintahan dalam negeri
pada jabatan pimpinan tinggi
madya, jabatan pimpinan
tinggi pratama, jabatan
administrator, dan jabatan
pengawas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
dalam negeri. Pembentukan
pendidikan dan pelatihan ini
juga untuk menjawab amanat
pasal 69 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara dimana
pengembangan karier PNS
dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian
kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.
Tuntutan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014
tentang Pemerintahan Daerah juga melatari penyeleng-
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garaan diklat ini. Pasal 23
(1) Undang Undang tersebut
menyatakan bahwa “Pegawai
aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 208 ayat (2) yang
menduduki jabatan kepala
Perangkat Daerah, harus
memenuhi persyaratan kompetensi: a. teknis; b. manajerial; dan c. social kultural.
Selanjutnya pada ayat 2
disebutkan : Selain memenuhi kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),
pegawai aparatur sipil negara
yang menduduki jabatan
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kepala Perangkat Daerah
harus memenuhi kompetensi
pemerintahan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa,
yang dimaksud dengan “kompetensi pemerintahan” antara
lain mencakup pengetahuan,
sikap dan keterampilan yang
terkait dengan kebijakan
desentralisasi, hubungan
pemerintah pusat dengan
daerah, pemerintahan umum,
pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan
daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD

dan etika pemerintahan.
Kompetensi bidang pemerintahan ini dibuktikan dengan
sertifikasi.
Program Pembelajaran.
7 kompetensi pemerintahan
yang diuraikan dalam penjelasan itulah yang akhirnya
menjadi materi inti dalam
kurikulum Diklat Pimpemdagri. Metode pembelajaran
Diklat Pimpemdagri terdiri
atas lima tahap pembelajaran, secara singkat dapat
dilihat sebagaimana tergambar dalam bagan berikut:
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Kegiatan pembelajaran
Diklat Pimpemdagri dirancang dengan metoda yang
bervariasi, lebih banyak
melibatkan peran serta
peserta diklat dan menggabungkan antara pembelajaran klasikal dan non
klasikal. Sebelum memasuki
tahap pembelajaran I, setelah
pembukaan Peserta akan
mendapatkan beberapa
ceramah/materi diantaranya
tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan, Tinjauan
Kebijakan Penyelenggaraan
Diklat Pimpemdagri, Collective Leadership Building
dan dilanjutkan dengan Pra
Uji Kompetensi. Pada tahap
pembelajaran I peserta akan
dipandu fasilitator untuk
menemukan dan menetapkan permasalahan dalam
penyelenggaraan tugastugas pemerintahan yang
diistilahkan dengan tahapan
Define A Problem. Dalam
satu kelas belajar diupayakan
untuk dapat menetapkan
satu masalah yang menjadi
masalah utama yang paling
dominan yang disepakati
seluruh peserta.
Selanjutnya pada tahap
pembelajaran II diberikan 7
materi inti tentang kompetensi pemerintahan. Mata
diklat yang disampaikan
pada tahap pembelajaran ini
disesuaikan dengan standar
kompetensi dari setiap jenjang jabatan. Pembelajaran
pada tahap I dan II dilakukan
di dalam kelas. Berdasarkan
hasil penetapan masalah
pada tahap I dan materi yang
disampaikan pada tahap
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II maka pada tahap pembelajaran III dilakukan Comparative Study ke lokus yang
dianggap memiliki kemiripan
permasalahan penyelenggaraan pemerintahan dan lokus
tersebut berhasil menemukan
solusi pemecahannya. Hasil
dari Comparative Study dan
dipadu pengetahuan yang
telah didapat selama proses
pembelajaran selanjutnya
peserta menyusun skenario untuk melakukan geladi
manajemen pemerintahan
dan geladi olah kepemimpinan di lokasi Comparative
Study dengan melibatkan
seluruh stake holder. Kegiatan geladi masuk pada tahap
pembelajaran IV. Terakhir,
pada tahap pembelajaran V,
peserta kemudian diminta
membuat rencana aksi
pemecahan masalah (Back
Home Action Plan) dalam
bentuk karya tulis untuk
kemudian dipresentasikan di
hadapan tim penguji. Lama
penyelenggaraan Diklat
Pimpemdagri untuk jenjang
Jabatan PimpinanTinggi
Pratama adalah 242 jam
pelajaran, Jabatan Administrator 244 jam pelajaran dan
Jabatan Pengawas 262 jam
pelajaran atau kurang lebih 1
bulan.
Peserta Diklat Pimpemdagri yang mampu menyelesaikan seluruh program
pembelajaran dengan baik
akan mendapatkan Surat
Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan. Surat Tanda Tamat
Pendidikan dan Pelatihan ini
selanjutnya dijadikan dasar
untuk mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh

Lembaga Sertifikasi Profesi
Kementerian Dalam Negeri
atau LSP-PDN dan pemerintah daerah. Peserta yang
dinyatakan lulus uji kompetensi, akan mendapatkan sertifikat kompetensi dan akan
menjadi salah satu syarat
pengangkatan dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas.
Penutup
Banyak kalangan mengkhawatirkan adanya tumpang
tindih antara Diklat Pimpemdagri dengan DiklatKepemimpinan dari Lembaga
Administrasi Negara (LAN),
namun apabila kita cermati
dengan seksama dapat dikatakan bahwa Pimpemdagri
dan Diklat Kepemimpinan
mempunyai arah pengembangan kompetensi yang
berbeda. Diklat Kepemimpinan lebih berorientasi
pada aspek pengembangan
kompetensi manajerial,
sementara Diklat Pimpemdagri berorientasi dalam aspek
pengembangan kompetensi
pemerintahan.
Kini saatnya kita bersamabersama menunggu,
bagaimana implementasi
Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 85 tahun 2017
Tentang Pendidikan Dan
Pelatihan Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri,
standar materi dan standar
biaya penyelenggaraan Diklat
Pimpemdagri yang akan
berlaku efektif mulai 1 Juli
2018 yang akan datang.
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PENINGKATAN KOMPETENSI

KECERDASAN EMOSIONAL
APARATUR SIPIL NEGARA
APARATUR Sipil Negara (ASN)
memainkan peranan yang sangat menentukan dalam pelaksanaan kegiatan
instansi secara efektif dan efisien. Tugas
ini menuntut dimilikinya kompetensi
kepemimpinan operasional, yaitu kemampuan dalam membuat perencanaan
pelaksanaan kegiatan instansi dan
kemampuan mempengaruhi serta memobilisasi pemangku kepentingan strategisnya
dalam melaksanakan kegiatan yang telah
direncanakan. ASN dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu
perubahan di unit kerjanya dan memimpin
perubahan tersebut sehingga memberikan
hasil yang signifikan.
Berdasarkan hasil observasi pada
Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
ditemukan permasalahan dalam kepemimpinan, khususnya bekerja secara
tim yang masih belum optimal dalam
pelayanan publik. Ini disebabkan oleh
rendahnya kualitas koordinasi, kolaborasi,
rendahnya kompetensi kecerdasan emosi
dan rendahnya kemampuan membangun
tim efektif dalam pelayanan publik.
Permasalahan kompetensi kecerdasan
emosional ini dilihat dari empat dimensi
yaitu Self Awareness, Self Management,
Social Awareness dan Relationship
Management.
Emosi adalah reaksi dari keberatan,
contohnya, ketika seorang rekan kerja
mengkritik anda karena cara anda berbicara pada masyarakat, anda mungkin akan
marah padanya. Karena pegawai membawa komponen emosional bersamanya
untuk bekerja setiap hari, atasan perlu
memahami peranan yang dimainkan emosi
dalam perilaku pegawainya. Emosi adalah
bagaimana orang merasakan sesuatu,
perasaan emosional tersebut ditujukan
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Dr. Aspina
Widyaiswara Madya
Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
aspinasarif@ymail.com
pada seseorang atau sesuatu. Emosi
didefinisikan sebagai suatu perasaan dan
pikiran yang khas, suatu keadaan biologis
dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak yang merupakan
reaksi terhadap rangsangan dari luar dan
dari dalam diri individu.
Konsep kepemimpinan mengenali
pentingnya emosi sebagai dasar untuk
memberikan pengaruh. Kepemimpinan
jauh lebih menekankan aspek emosional
pengaruh daripada penalaran. Aspek
kepemimpinan yang didasarkan pada
emosi dan nilai dapat diperhitungkan
untuk mencapai keberhasilan luar biasa
bagi kelompok/tim dan organisasi. Pemimpin memberikan inspirasi kepada para
pengikutnya agar bersedia mengorbankan
kepentingan sendiri demi tujuan yang
lebih tinggi.

Kecerdasan Emosional adalah keterampilan untuk memahami diri sendiri
(termasuk kekuatan dan kelemahan),
mengelola diri sendiri (berkenaan dengan
emosi, membuat keputusan baik, mencari
dan menggunakan umpan balik, melatih
kendali diri), dan berhubungan dengan
orang lain secara efektif (mendengarkan,
menunjukkan simpati, memotivasi,
memimpin).
Emotional Self Awareness atau kemampuan mengenali emosi diri, Accurate Self
assesment atau kemampuan memahami
kekuatan dan keterbatasan diri, dan Self
Confident atau kepercayaan diri Aparatur
Sipil Negara masih harus terus ditingkatkan.
Self Management menunjukkan bahwa
Adaptability atau kemampuan beradaptasi Aparatur Sipil Negara masih lemah.
Initiative atau kemampuan untuk melakukan inisiatif, Emotional Self Control
ataukemampuan mengontrol emosi diri,
dan Consciencetiousness atau kemampuan
untuk sadar diri dan disiplin diri dalam
melaksanakan tugas harus terus ditingkatkan. Trustworthiness atau kemampuan
membangun kepercayaan orang lain
terhadap diri, dan Achievement drive
atau kemampuan untuk berorientasi pada
perbaikan harus menjadi prioritas ASN.
Adaptability atau kemampuan beradaptasi
ASN masih rendah dibanding dengan
indikator Self Management yang lainnya.
Sedangkan Adaptability merupakan salah
satu kemampuan yang sangat diperlukan
dalam organisasi.
Aparatur Sipil Negara harus meningkatkan kompetensi Social Awareness
yaitu Empathy atau kemampuan memahami emosi orang lain ,Organizational
Awareness atau kemampuan membaca
emosi organisasi, Service Orientation
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atau kemampuan memahami kebutuhan
orang. Empati yang dimaksud disini
adalah kemampuan untuk merasakan
perasaan orang lain; kemampuan untuk
menempatkan diri dalam posisi orang lain
dan melihat sesuatu dari sudut pandang
orang tersebut. Hal ini sesuai dengan
pendapat Goleman yang membagi lima
wilayah kecerdasan emosional dan salah
satunya adalah kemampuan mengenali
emosi orang lain. Mengerti perasaan dan
kebutuhan orang lain, sehingga orang lain
merasa senang dan dimengerti perasaannya. Orang yang memilik empati cenderung
disukai orang lain. Empati sangat penting
guna mengelola diversitas (usia, gender,
kesukuan, pendidikan) karena anggota
kelompok yang berbeda sering merasa
bahwa hanya merekalah yang benar-benar
memahami tantangan atau masalah yang
mereka hadapi. Empati merupakan cara
penting untuk berhubungan dengan
masalah-masalah tersebut yang membantu
atasan memahami sudut pandang bawahannya yang berbeda-beda.
Aparatur Sipil Negara selain harus
meningkatkan Social Awareness juga
paling penting adalah meningkatkan
Relationship Management, yaitu Building
bonds atau kemampuan membangun jejaring kerja Aparatur Sipil Negara, Conflict
management atau kemampuan mengelola
konflik, Teamwork and collaboration atau
kemampuan bekerja sama dan bekerja
bersama-sama, Communication atau
kemampuan melakukan komunikasi,
Visionary leadership atau kemampuan
menginspirasi orang lain untuk bekerja
bersama mencapai suatu visi, Influence
atau kemampuan mempengaruhi orang
lain, Catalyzing Change atau kemampuan
mengenali perubahan untuk adaptasi,
dan Developing others atau kemampuan
mengembangkan orang lain.
Hal yang paling urgent untuk segera
menjadi perhatian bagi Aparatur Sipil
Negara adalah peningkatan kemampuan
Adaptability,Conflict management,
Building bonds, dan Teamwork and collaboration, yaitu kemampuan beradaptasi
dalam melaksanakan tugas, kemampuan
mengelola konflik yang terjadi didalam
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organisasi, kemampuan membangun jejaring kerja, dan kemampuan bekerja sama
dan bekerja bersama-sama.
Kecerdasan emosi menunjukkan kaitan
yang positif dengan kinerja disemua
tingkat. Menjadi Aparatur Sipil Negara
yang sukses dan dapat mencapai sasaran
berarti harus bekerja sama dengan baik
dengan orang lain baik di dalam maupun
di luar organisasi. Agar dapat bekerja
sama dengan efektif, Anda perlu saling
memahami satu sama lain. Pemahaman itu
muncul, setidak-tidaknya, dari mengenali
perbedaan antar-orang, yaitu dari menghargai ciri-ciri kepribadian.Kecerdasan
emosional memainkan peranan utama
untuk memonitor perasaan dan emosi diri
sendiri dan orang lain, membedakan emosi
dan menggunakan informasi tersebut
untuk menuntun Aparatur Sipil Negara
dan tindakan. Kapasitas untuk mengenali
perasaan diri sendiri dan orang lain, untuk
memotivasi diri, dan untuk mengelola
emosi diri sendiri dalam hubungannya
dengan orang lain.
Sosok Aparatur Sipil Negara yang
menduduki jabatan, khususnya Aparatur
Sipil Negaraharus bisa berperan sebagai
manajer seperti diuraikan diatas juga
harus berperan sebagai adaptive leader.
Adaptive leader yang akan dibentuk dari
pelaksanaan pelayanan publik adalah
sosok pemimpin perubahan yang memiliki
kompetensi knowledge dan skill kecerdasan emosional. Penerapan kecerdasan
emosional dapat meningkatkan kinerja
pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya.
Kompetensi ini dibutuhkan terkait dengan
tantangan perubahan yang perlu dihadapi
dengan kemampuan adaptasi yang tinggi
yang bukan hanya fokus pada penyelesaian secara teknikal.
Sosok pemimpin yaitu para Aparatur
Sipil Negarayang akan dibentuk dalam
pelaksanaan pelayanan publik adalah
sosok pemimpin perubahan yang dimilikinya kompetensi adaptif dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan
di unit kerjanya. Kompetensi adaptif
sangat berkaitan erat dengan kompetensi
kecerdasan emosional, ini dibutuhkan
terkait dengan tantangan perubahan

yang perlu dihadapi dengan kemampuan
adaptasi yang tinggi yang bukan hanya
fokus pada penyelesaian secara teknikal.
Tetapi pemimpin yang efektif lebih penuh
perhatian, mendukung, dan membantu
para bawahan. Perilaku mendukung yang
berkorelasi dengan kepemimpinan efektif
meliputi memperlihatkan kepercayaan
dan rasa dipercaya, bertindak ramah dan
perhatian, berusaha memahami permasalahan bawahan, membantu mengembangkan
bawahan dan memajukan karier mereka,
selalu memberi informasi kepada bawahan, memperlihatkan apresiasi terhadap
ide-ide para bawahan, dan memberikan
pengakuan atas kontribusi dan keberhasilan bawahan. Para pejabat struktural
dituntut menerapkan tujuan dan pedoman
umum bagi para bawahan, tetapi memberikan mereka beberapa otonomi dalam
memutuskan cara melakukan pekerjaan
dan cara menentukan kecepatan kerja
mereka. Pejabat struktural harus memperlakukan tiap bawahan dengan cara
yang sedemikian rupa sehingga orang
tersebut akan melihat pengalaman itu
sebagai sesuatu yang mendukung dan
hal tersebut akan membangun dan
mempertahankan rasa harga diri dan rasa
dipentingkan.
Kompetensi kecerdasan emosional
yang telah diuraikan diatas harus dimiliki
oleh seorang Aparatur Sipil Negarayang
menjadi seorang adaptive leader. Aparatur Sipil Negara dengan kompetensi
kecerdasan emosional yang tinggi akan
mampu berkontribusi dalam peningkatan
kinerja individu dan kinerja organisasi
yang tentunya berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap kualitas
layanan publik, khususnya kecerdasan
emosional para Aparatur Sipil Negara
dalam kemampuan Adaptability,Conflict
management, Building bonds, dan
Teamwork and collaboration agar
mampu beradaptasi dalam melaksanakan
tugas, mengelola konflik yang terjadi
didalam organisasi, membangun jejaring
kerja, dan mampu bekerja sama dan
bekerja bersama-sama dengan baik
sehingga kualitas kecerdasan emosional
meningkat.

V APRIL 2018
2017
EDISIEDISI
VI AGUSTUS

fungsional

Proyek Perubahan Diklat PIM III

“pangkatKU tepat GAJI”
Substansi pelayanan publik selalu
dikaitkan dengan suatu kegiatan
yang dilakukan oleh seseorang
atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan
bantuan dan kemudahan kepada
masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan
publik ini menjadi semakin penting
karena senantiasa berhubungan
dengan khalayak masyarakat ramai
yang memiliki keanekaragaman
kepentingan dan tujuan.
Pemerintah sebagai organisasi
birokrasi dalam pelayanan publik,
merupakan organisasi terdepan
yang berhubungan dengan
pelayanan publik. Dalam hal
institusi pemerintah memberikan
pelayanan, maka yang terpenting
adalah bagaimana memberikan
bantuan dan kemudahan kepada
masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingannya.
Suatu pelayanan bermutu yang
diberikan kepada masyarakat
menuntut adanya upaya dari
seluruh pegawai, dan bukan hanya
dari petugas di “Front Office”. Jadi,
upaya itu tidak hanya dituntut
dari mereka yang berhadapan
langsung dengan masyarakat
dalam menghasilkan pelayanan
yang mencerminkan kualitas sikap
pegawai tersebut, tetapi juga dari
para pegawai di “Back Office” yang
menghasilkan layanan di belakang
layar yang tidak kelihatan oleh
masyarakat.
Mengapa dalam konsep pelayanan masyarakat yang dilakukan
oleh Instansi Pemerintah harus
dilakukan oleh seluruh pegawai
? Karena, tugas apa saja yang
dilakukan oleh setiap pegawai
mengandung unsur pelayanan yang
pada gilirannya akan mempengaruhi mutu pelayanan jasa produk
dari instansi dimana pegawai
tersebut bekerja yang diterima oleh
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Hasim R, S.Kom, M.Si
Kepala Bidang Mutasi BKD
Prov. Sulteng
masyarakat.
Demikian halnya dengan Badan
Kepegawaian Daerah (BKD)
Provinsi Sulawesi Tengah sebagai
salah satu Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) yang dibentuk
untuk mengurusi dan bertanggung
jawab terhadap seluruh layanan
yang berhubungan dengan urusan
kepegawaian. BKD Provinsi sebagai organisasi yang memonopoli
pelayanan urusan kepegawaian
juga dituntut untuk meningkatkan
pelayanan yang diberikan kepada
pelanggannya dalam hal ini adalah
kepada masyarakat dan aparatur
itu sendiri.
Salah satu persoalan yang
dominan dalam mewujudkan
pelayanan yang lebih baik adalah
permasalahan penerbitan SK
kenaikan pangkat dan SP kenaikan
gaji berkala yang dirasakan masih
jauh dari harapan menuju pelayanan yang lebih baik. Atas dasar
tersebut, Zubair, S.Sos., M.Si.
selaku Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi telah memerintahkan kepada pejabat Administrator,
Pengawas dan Pelaksana khususnya yang mengurusi pelayanan
kenaikan pangkat dan kenaikan gaji
berkala untuk melakukan pembenahan personil dan mekanisme kerja
serta mengambil langkah-langkah
yang efektif dalam mewujudkan pelayanan yang lebih baik khususnya
menyangkut kedua produk mutasi
tersebut.
Mengindahkan instruksi tersebut
selanjutnya pejabat Administrator
dan Pengawas di Bidang Mutasi
selanjutnya menyusun perbaikan

mekanisme kerja dengan terlebih
dahulu mengidentifikasi persoalan
yang menjadi penyebab keterlambahan proses penerbitan serta
mengambil langkah-langkah dalam
mengatasinya.
Salah satu solusi yang ditawarkan
dalam mewujudkan percepatan
pelayanan urusan mutasi kepegawaian khususnya layanan kenaikan
pangkat dan layanan kenaikan gaji
berkala adalah dengan menerapkan layanan mutasi kepegawaian
berbasis tepat gaji. Inti dari mekanisme percepatan layanan tersebut
adalah bagaimana mewujudkan
penerbitan SK KP / SK KGB dapat
diterbitkan dan diterima oleh pihak
Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (BPKAD) paling
lambat sebulan sebelum TMT
berlakunya Keputusan tersebut.
Atas dasar tersebut, berikutnya
ini disampaikan identifikasi, solusi
dan mekanisme kerja yang ditawarkan dan sudah diterapkan dalam
mewujudkan percepatan layanan
tersebut, sebagai berikut :
a) Percepatan layanan kenaikan pangkat
1) Identifikasi permasalahan
Identifikasi ini didasarkan
atas permasalahanpermasalahan yang terjadi
disetiap tahapan kenaikan
pangkat yang dianggap/
berpotensi menjadi penghambat penerbitan SK
kenaikan pangkat sebagai
berikut :
• Berkas yang diterima
dalam keadaan tidak
lengkap, bahkan seringkali pengusulan kenaikan
pangkat ke BKN RI/
Kanreg IV BKN Makassar
melampirkan berkas yang
dalam keadaan tidak
lengkap sehingga dapat
menghambat penetapan
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Nota Persetujuan sebagai dasar pembuatan SK
KP;
• Proses kenaikan pangkat
yang dimulai dengan
pencetakan nota usul,
pembuatan daftar nominatif, dan pencetakan
SK KP masih/dapat
dilakukan secara manual
atau tidak melalui aplikasi
SAPK (Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian). Proses yang
tidak melalui aplikasi
SAPK memungkinkan
pengusulan kenaikan
pangkat banyak menemui
hambatan karena saat ini
pihak BKN RI/kanreg IV
BKN Makassar melakukan verifikasi usul dan
proses melalui aplikasi
SAPK. Selain itu, kesulitan dalam memonitoring
proses kenaikan pangkat
jika pengusulan dilakukan
secara manual.
• Penandatanganan SK,
proses yang diawali
dengan pemberian paraf
mulai pejabat Pengawas,
Administrator, dan Pimpinan Tinggi tidak dapat
dipungkiri membutuhkan
waktu sehingga seringkali
keterlambatan penanda-
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tangan SK karena proses
pemberian paraf yang
membutuhkan waktu
yang cukup lama
• Distribusi SK dilakukan
dimana setiap PNS
berurusan sendiri-sendiri
untuk mengambil SK, sehingga seringkali terjadi
SK lambat diterima karena PNS yang bersangkutan berhalangan/sakit/
sibuk untuk mengambil
secara langsung SKnya
• Rendahnya koordinasi dengan Pejabat
Kepegawaian OPD, hal
ini terjadi karena mulai

dari tahapan pemasukan
berkas sampai dengan
distribusi SK dapat
dilakukan tanpa melalui
Pejabat Kepegawaian
OPD atau dilakukan
melalui masing-masing
PNS. Sehingga jika PNS
masing-masing yang
berurusan tentunya
hanya PNS yang punya
waktu luang saja nantinya yang akan diproses
dengan cepat/segera
sedangkan PNS lainnya
merasakan keterlambatannya.
2) Solusi yang ditawarkan
Berdasarkan identifikasi
penyebab permasalahan
keterlambatan proses
kenaikan pangkat tersebut, maka solusi yang
ditawarkan sebagai upaya
mewujudkan percepatan
layanan kenaikan pangkat
adalah sebagai berikut :
• Berkas yang diterima
untuk diproses adalah
berkas yang dalam
keadaan lengkap. Sehingga jika ada berkas
masuk maka langsung
diverifikasi kelengkapannya. Jika tidak
lengkap, maka berkas
langsung dikembalikan
ke masing-masing
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Pejabat Kepegawaian
atau Pelaksana;
• Seluruh prosedur kenaikan pangkat mulai dari
proses penerbitan nota
usul sampai dengan
pencetakan SK KP dilakukan melalui aplikasi
SAPK. Selain mempercepat proses registrasi
dan memudahkan monitoring maka prosedur
ini menjamin kesalahan
identitas pada aplikasi
SAPK sedini mungkin
dapat terdeteksi;
• Menerapkan mekanisme “one day
disposition” yaitu proses
pemberian paraf untuk
pejabat Administrator
dan Pengawas dilakukan hanya dalam
waktu sehari sudah di
meja Pejabat Pimpinan
Tinggi untuk paraf/
tandatangan lebih lanjut.
Selain itu, mekanisme
perubahan format SK
menjadi model petikan
juga diharapkan dapat
mengefektifkan waktu
pemberian paraf/penandatanganan SK;
• Menerapkan mekanisme
“one day distribution”
yaitu proses distribusi
SK dilakukan sehari
setelah SK yang telah
ditandatangani diterima.
Mekanisme ini dilakukan
dengan cara menghubungi via telephone
Pejabat Kepegawaian
OPD untuk menerima
SK dan untuk kabupaten terjauh seperti Poso,
Toj Unauna, Morowali,
Morowali Utara, Banggai, Banggai Kepulauan,
Banggai Laut, Tolitoli
dan Buol maka proses
distribusi dilakukan
melalui via pengiriman
paket dokumen;
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• Seluruh proses koordinasi pengusulan
kenaikan pangkat mulai
dari pemasukan berkas
sampai dengan distribusi SK dilakukan melalui
Pejabat Kepegawaian
masing-masing OPD;
• Menyampaikan
tembusan SK untuk
pihak BPKAD Provinsi
tanpa harus berharap/
menunggu kepegawaian OPD/PNS yang
bersangkutan yang
menyampaikan.
b) Percepatan layanan Kenaikan Gaji Berkala
1) Identifikasi permasalahan
Identifikasi ini didasarkan
atas permasalahanpermasalahan yang terjadi
disetiap tahapan kenaikan
gaji berkala yang dianggap/berpotensi menjadi
penghambat penerbitan
SP kenaikan gaji berkala
sebagai berikut :
• Keterlambatan dalam
pengusulan kenaikan gaji
berkala yang berdampak
pada keterlambatan
pencetakan SP kenaikan
gaji berkala;
• Perbedaan pemahaman
mengenai tata cara
pembuatan SP kenaikan
gaji berkala.
2) Solusi yang ditawarkan
• Menerapkan mekanisme
baru dalam pengusulan
kenaikan gaji berkala,
mekanisme tersebut
antara lain :
♦♦ Pimpinan OPD menyampaikan usul kenaikan gaji berkala pada
awal tahun dengan
menyampaikan daftar
nama-nama PNS yang
akan mendapatkan
kenaikan gaji berkala
dalam tahun berjalan.
Atau dengan kata lain
daftar usulan kenaikan

gaji berkala disampaikan 1 kali untuk 1
tahun;
♦♦ Proses verifikasi berkas
dilakukan di OPD,
setelah itu OPD hanya
menyampaikan daftar
nama-nama PNS yang
akan diusulkan kenaikan gaji berkalanya
disertai berkas pangkat/
SP KGB sebelumnya
sebagai dasar penerbitan SP KGB;
♦♦ Implementasi Sistem
Aplikasi Gaji Berkala
(Srigala) untuk proses
kenaikan gaji berkala.
• Untuk keseragaman
produk maka seluruh
penerbitan SP gaji
berkala dilakukan oleh
BKD Provinsi dan tidak
lagi mendelegasikannya
ke masing-masing OPD.
Sebagai langkah awal, mulai
Mei 2018 telah dilakukan uji coba
mekanisme kerja yang baru ini
untuk proses kenaikan pangkat
dan kenaikan gaji berkala. Khusus
untuk kenaikan gaji berkala uji coba
baru dilakukan untuk 5 (lima) OPD
yaitu RSU Undata, RSU Madani,
BPKAD Provinsi, Badan Penghubung Provinsi dan BKD Provinsi.
Harapannya mulai Januari 2019
seluruh OPD sudah menerapkan
mekanisme kerja yang baru tersebut.
Dengan mekanisme kerja dari
solusi yang ditawarkan, diharapkan ada percepatan pelayanan
disetiap tahapan proses kenaikan pangkat dan kenaikan gaji
berkala, akumulasinya adalah
mempercepat penerbitan SK KP
dan SP KGB. Ini tentunya mewujudkan layanan kenaikan pangkat
dan kenaikan gaji berkala berbasis tepat gaji. Dan dilain sisi
akan tidak ada lagi pengurusan
kekurangan penerimaan gaji
sebagai akibat keterlambatan
penerbitan SK KP/SP KGB.
Semoga.-
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EVALUASI SISTEM REKRUTMEN TENAGA HONORER
KATEGORI 1 MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
salaH satu kunci utama
dalam menciptakan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang
profesional adalah terletak pada
proses rekrutmen, seleksi, dan
training calon tenaga kerja.
Mencari tenaga kerja yang profesional dan berkualitas tidaklah
gampang. Merupakan sebuah
kewajiban dalam sebuah organisasi harus melakukan penyaringan untuk anggota atau para
pekerja yang baru, seperti kata
Sondang P. Siagian (1997:102)
“sebagai definisi dapat dikatakan
bahwa rekrutmen adalah proses
mencari, menemukan dan
menarik pelamar yang kapabel
untuk dipekerjakan dalam dan
oleh suatu organisasi”.
Pengelolaan kepegawaian
merupakan aktifitas pengelolaan
pegawai mulai dari penyusunan
kebutuhan, rekruitmen, pengendalian dan pengembangan,
perlindungan sampai dengan
pemberhentian. Di lingkup organisasi pemerintahan pengelolaan kepegawaian telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara. Dasar-dasar pengelolaan Pegawai Negeri Sipil
tidaklah jauh berbeda dengan
dasar pengelolaan organisasi
pada umumnya. Penerapan
manajemen sumber daya manusia yang mengedepankan
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Syarifuddin, S.Sos., M.AP.
Kepala Sub Bagian Kepegawaian
dan Umum BKD Prov. Sulteng
manusia sebagai aset yang
paling berharga di dalam suatu
organisasi kelihatannya belum
benar-benar dijalankan dalam
pengelolaan PNS. Pengelolaan
sumber daya manusia yang
baik dimulai dari penyaringan
kandidat PNS, hingga melakukan pendidikan dan pelatihan,
pemberian reward dan juga
punishment yang sesuai dan
didasari kepada penilaian kinerja
yang akurat dengan rencana
kerja yang jelas serta kompetensi yang dimiliki tiap PNS. Pola
rotasi, promosi dan mutasi juga
masih banyak sekali kelemahan
dan perlu dilakukan perombakan

secara intensif dan menyeluruh.
Dalam pengadaan calon pegawai negeri sipil mulai tahun 2006
pemerintah telah menetapkan
kebijakan pengangkatan tenaga
honorer menjadi calon pegawai
negeri sipil. Pengangkatan ini dilaksanakan oleh pemerintah atas
pertimbangan agar pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan pusat
maupun pemerintahan daerah,
yang sebagian dilakukan oleh
tenaga honorer dapat berjalan
dengan lancar. Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun
2007 yang merupakan perubahan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005
Tentang Pengangkatan Tenaga
Honorer Menjadi CPNS dan
Peraturan Pemerintah Nomor
56 Tahun 2012 yang merupakan
perubahan kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun
2005, merupakan kebijakan
pemerintah untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan
tenaga honorer di Indonesia,
terutama bagi tenaga honorer
yang telah lama mengabdi pada
suatu instansi pemerintahan.
Bukan rahasia umum lagi,
kalau permasalahan mengenai
pengangkatan tenaga honorer
ini sudah menjadi masalah yang
pelik tanpa berkesudahan. Seperti yang telah terjadi di tahuntahun yang lalu memang kerap
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kali tenaga honorer melakukan
unjuk rasa untuk mendapatkan
kesempatan atau diangkat menjadiPNS. Dari segi jumlah, dalam
satu instansi tenaga honorer
pasti lebih dari satu orang baik
itu yang dipekerjakan dalam
urusan administrasi maupun
sebagai tenaga pengamanan
kantor atau kebersihan kantor.
Sedangkan, prosedur seleksi
tes CPNS kini dalam penentuan
jumlah formasi dan juga kuota
yang dibutuhkan haruslah sesuai
dengan perhitungan kebutuhan
jumlah pegawai berdasarkan
analisa jabatan (ANJAB) dan
analisa beban kerja (ABK) dan
kemampuan keuangan daerah.
Dengan filosofi ingin merekrut
Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) dari tenaga honorer sebagai apresiasi terhadap pengabdian mereka terhadap pemerintah, dikeluarkanlah kebijakan
Pemerintah berupa Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun
2005 tanggal 11 Nopember 2005
tentang Pengangkatan Tenaga
Honorer Menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil yang telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun
2005 tanggal 11 Nopember 2005
tentang Pengangkatan Tenaga
Honorer Menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil. Pengangkatan
Tenaga Honorer menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini
dilakukan bertahap mulai Tahun
Anggaran 2005 dan paling
lambat selesai Tahun Anggaran
2009.
Implementasi Peraturan
Pemerintah tersebut ternyata
mengalami banyak permasalahan dan kendala. Apa yang
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diharapkan pemerintah sesuai
dengan filosofi yaitu adanya
wujud reward (penghargaan)
terhadap tenaga honorer yang
telah mengabdi pada pemerintah melalui perekrutan tenaga
honorer menjadi Calon Pegawai
NegeriSipil, pada kenyataannya belum bisa menuntaskan
ataupun mengakomodir semua
honorer yang ada.
Melihat realitanya, Sistem
Rekrutmen Tenaga Honorer
Kategori 1 Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah belumlah tercapai sesuai dengan
yang diharapkan. Fakta dilapangan, diketahui bahwa secara
umum tenaga honorer kategori 1
yang terangkat belum memenuhi
kebutuhan daerah akan jabatan
yang diprioritaskan serta belum
mencapai standar kualitas kompetensi sesuai yang diharapkan.
Hal tersebut dapat dilihat dari
tidak tercapainya pemenuhan
kebutuhan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah akan
kriteria Calon Pegawai Negeri
Sipil yang direkrut, atau dengan
kata lain belum menjawab
harapan yang dicanangkan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah, yaitu :
1. Hampir seluruhnya tenaga
honorer yang terangkat
menjadi Calon Pegawai
Negeri Sipil merupakan
tenaga administratif bukan
jabatan teknis yang sangat
diperlukan.
2. Tidak tercapai pemenuhan
kebutuhan daerah akan kualitas kompetensi dari tenaga
honorer yang terangkat
menjadi calon pegawai negeri
sipil, tidak adanya proses
analisa jabatan, tidak adanya

penentuan formasi jabatan,
dan pengangkatan tanpa
melalui test, merupakan halhal yang menyebabkan tidak
terjaminnya kualitas calon
pegawai negeri sipil tersebut.
3. Tidak adanya perataan distribusi tenaga honorer kategori
1 yang terangkat menjadi
calon pegawai negeri sipil ke
organisasi perangkat daerah,
sesuai dengan kebutuhan
masing-masing organisasi
perangkat daerah.
4. Belum menunjukkan adanya
kepuasan bagi kelompok
yang terkait, yaitu tenaga
honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah yang tidak
dibiayai oleh APBD/APBN.
Sehingga ke depannya
persoalan tenaga honorer
masih akan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah
Daerah.
5. Rekrutmen tenaga honorer kategori 1 menjadi calon
pegawai negeri sipil tersebut
dinilai belum tepat dalam
menyelesaikan masalahmasalah seperti menggembungnya jumlah PNS dan
kualitas PNS yang terabaikan,
di sisi lain kebijakan penataan
tenaga honorer mestinya
dilakukan dengan mengevaluasi kinerja tiap tenaga honorer yang ada di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah.
Adapun saran yang dapat direkomendasikan demi perbaikan
ke depannya yaitu :
1. Rekrutmen Tenaga Honorer
Kategori 1 Menjadi Calon
Pegawai Negeri Sipil hendaknya tetap memprioritaskan
tenaga honorer yang mempunyai latar belakang pendidikan
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yang sangat dibutuhkan
Pemerintah Daerah.
2. Minimal untuk tenaga honorer
yang masuk dalam kategori
tenaga administrasi tetap
melalui seleksi kompetensi
atau ujian test, agar tidak terjadi penggembungan tenaga
administrasi di daerah dengan
kualitas kompetensi yang tidak

terjamin.
3. Penghargaan terhadap tenaga
honorer yang telah bekerja
lama dapat dilakukan dengan
meningkatkan taraf penghasilannya, seperti menaikkan
besaran honor sebagai penghargaan terhadap pengabdiannya.
Demikian sekelumit intisari

dari tesis penyelesaian studi
Magister Administrasi Publik
pada Program Pascasarjana
Universitas Tadulako Palu.
Juga analisis pribadi saat
menjabat sebagai Kasubid
Pengadaan BKD Prov. Sulteng
selama 5 tahun (2010 – 2012
dan 2013 – 2017).
semoga bermanfaat.

Pose bersama sebagian TH K1 Prov. Sulteng saat menerima SK CPNS di Tahun 2016
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SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
infoRMasi merupakan salah
satu sumber daya penting dalam
manajemen moderen. Banyak
keputusan strategis yang bergantung kepada informasi. Dewasa
ini telah dikembangkan suatu
sistem jaringan informasi untuk
kepentingan manajemen yaitu
Sistem Informasi Manajemen
(SIM). Jaringan SIM ini dalam
operasionalnya berkembang
sangat cepat dengan menggunakan peralatan komputer. Hal
ini berpengaruh besar terhadap
sistem pelayanan secara positif,
sebab dengan demikian dapat
mempercepat pekerjaan, dan
waktu yang digunakan menjadi
lebih efisien.
Di era globalisasi saat ini, penggunaan teknologi informasi dan
komunikasi memberikan manfaat
bagi para pimpinan organisasi
dalam pengembangan organisasi. Penggunaan komputerisasi
dalam manajemen organisasi
publik merupakan salah satu
jawaban dari tantangan yang
dihadapi oleh penyelenggara
administrasi publik terkait dengan
era globalisasi dan informasi yakni besarnya cakupan pelayanan
dan kompleksitas tugas serta
fungsi pemerintahan terhadap
publik. Tantangan ini mendasari
penggunaan sistem informasi
manajemen kepegawaian di
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah dimana
pokok-pokok pelaksanaannya
tercantum dalam Keputusan
Mendagri Nomor 17 Tahun 2000
Tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen
Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah. Pemanfaatan Sistem
Informasi Manajemen dalam
pemerintahan bahkan diatur juga
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Sandi Gustomo, S.Sos., M.AP.
Pengelola Kepegawaian BKD
Prov. Sulteng
dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah Pasal 41 disebutkan bahwa “Pimpinan Instansi
Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk
dan waktu yang tepat”.
Manfaat pencatatan data
kepegawaian di BKD Provinsi
Sulawesi Tengah adalah sebagai

sarana untuk menyimpan data
kepegawaian secara sistematis,
sehingga memudahkan penemuan kembali jika diperlukan.
Data kepegawaian diolah
menjadi informasi kepegawaian, sangat diperlukan untuk
bahan pembinaan pegawai.
Pengelolaan kepegawaian yang
bersifat manajerial maupun teknis
administratif selalu berhubungan
dengan data, dalam bentuk yang
tercetak maupun data elektronik.
Kegiatan administrasi kepegawaian (mutasi kepegawaian) akan
berpengaruh pada keadaan data
perorangan pegawai maupun
keseluruhan.
Informasi yang dihasilkan oleh
adanya Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, sesuai amatan yang ada, belum digunakan
atau dimanfaatkan sepenuhnya
oleh pihak pengambil keputusan
atau pihak-pihak yang terkait.
Sementara, adanya pengolahan
data yang tersistematik dengan
menggunakan perangkat pengolahan data yang memadai
dapat menghasilkan output
berupa informasi yang dapat
dijadikan dasar dalam pembuatan kebijakan atau pengambilan
keputusan yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan
dalam pengelolaan pegawai di
Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah. Sedangkan
dalam melakukan pengolahan
data, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang berada
di BKD Provinsi Sulawesi Tengah
telah menghasilkan informasi
kepegawaian yang dapat digunakan dalam perencanaan, pengendalian maupun pengambilan
keputusan.
Belum maksimalnya peman-
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faatan output dari pengolahan
data yang dilakukan oleh Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian di BKD Provinsi Sulawesi
Tengah dapat dilihat dari beberapa fenomena antara lain adanya
kesan jika pengangkatan pejabat
struktural yang cenderung tertutup atau belum sepenuhnya
melihat sistim merit, baik dari sisi
masa kerja, kepangkatan, latar
belakang pendidikan, maupun
penilaian prestasi kerja. Selain
itu fenomena lainnya yaitu mutasi
pegawai yang masuk
dari luar ke dalam

wilayah
Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah
belum
terkontrol
dengan
baik,
jumlah

pegawai terus bertambah
tanpa memperhatikan informasi
mengenai kebutuhan
pegawai dari segi jumlah maupun
latar belakang pendidikan.
Berdasarkan uraian tersebut,
maka terlihat masih banyak
kelemahan dalam pemanfaatan
informasi yang dihasilkan oleh
pengolahan data pegawai melalui
adanya Sistem Informasi Manajemen Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah, baik dalam bidang
perencanaan, pengambilan keputusan, maupun pengendalian.
Pengambilan Keputusan
Informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan
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keputusan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah idealnya dihasilkan oleh
unit Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian. Untuk mengukur
fungsi Sistem Informasi Manajemen dalam pengambilan keputusan, indikator yang dapat dilihat
yaitu :
1.
Fungsi sistem informasi
manajemen sebagai pendukung
pengambilan keputusan mengenai pengangkatan pejabat
struktural.
2.
Fungsi sistem informasi
manajemen sebagai pendukung
pengambilan
keputusan
mengenai

mengenai pengangkatan pegawai dalam jabatan struktural
belum sepenuhnya didasarkan
pada informasi yang dihasilkan
oleh pengolahan data Sistem
Informasi Manajemen. Pada satu
sisi telah sesuai yaitu apabila
dilihat dari segi kepangkatan
dan masa kerja, namun dari segi
pendidikan dan penilaian prestasi
kerja belum sepenuhnya sesuai
dengan informasi yang dihasilkan
oleh pengolahan data Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian.
Indikator fungsi
sistem informasi
mana-

jemen
sebagai
pendukung
pengambilan
perpindahan

pegawai
dari luar ke dalam wilayah
Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah.
Pada indikator pertama
informasi yang dihasilkan dari
pengolahan data sistem informasi
manajemen kepegawaian seharusnya dapat dijadikan dasar
bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan pengangkatan
pegawai dalam jabatan struktural,
namun informasi tersebut tidak
akan berguna apabila pihak
pengambil keputusan tidak
memanfaatkannya. Namun data
di lapangan mengungkapkan
bahwa pengambilan keputusan

keputusan yang
kedua
adalah
pengambilan
keputusan
mengenai perpindahan pegawai dari luar kedalam wilayah
Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah. Berdasarkan
pengamatan, pelaksanaan mutasi wilayah kerja pada lingkungan
Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah belum sepenuhnya
mempertimbangkan informasi
yang dihasilkan dari pengolahan
data kepegawaian pada sistem
informasi manajemen kepegawaian, terutama ketidaksesuaian
mengenai kebutuhan jumlah
pegawai antara wilayah kerja
yang ditinggalkan dengan yang
dituju pada saat terjadi mutasi
terutama menyangkut kebutuhan kualifikasi pendidikan dan
kemampuan pegawai. Seringkali
terjadi seorang pegawai yang

EDISI VI AGUSTUS 2018

fungsional
dipindahkan ke salah satu
wilayah kerja, ternyata di wilayah
kerja atau daerah tersebut justru
sudah kelebihan pegawai, atau
pegawai yang baru masuk
tersebut kemudian ditempatkan
di instansi yang sebenarnya
tidak membutuhkan lagi tambahan pegawai yang kualifikasi
pendidikan dan kemampuannya
sama dengan pegawai yang baru
masuk tersebut, dikarenakan
sudah berlebih.
Pendukung Perencanaan
Fungsi sistem informasi manajemen yang berikutnya adalah sebagai pendukung perencanaan.
Hal terpenting dalam manajemen
selain pengambilan keputusan
adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu langkah
terpenting dalam manajemen,
karena perencanaan menentukan langkah-langkah selanjutnya
dalam manajemen, yaitu pengorganisasian, penyusunan staf,
penganggaran, penggerakan
pelaksanaan, dan pengendalian.
Henry Fayol dalam Bambang
Hartono (2013:131) menyatakan
bahwa “managing means looking
ahead” (memanajemeni berarti
memandang ke depan). Katakata ini menunjukkan pentingnya
perencanaan dalam manajemen.
Pandangan ke depan adalah
syarat terpenting. Fungsi sistem
informasi manajemen kepegawaian sebagai unsur pendukung
perencanaan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah, dapat diukur dengan tiga
indikator yaitu :
a.
Fungsi sistem informasi
manajemen sebagai pendukung
perencanaan Kenaikan Pangkat
Otomatis pegawai.
b.
Fungsi sistem informasi
manajemen sebagai pendukung
perencanaan kebutuhan pegawai
akan pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).
c.
Fungsi sistem informasi
manajemen sebagai pendukung
perencanaan pengembangan
karier pegawai.
Indikator pertama yaitu perencanaan kenaikan pangkat otoma-

BULETIN KEPEGAWAIAN

tis pegawai. Kenaikan pangkat
otomatis merupakan paradigma
baru yang telah lama diupayakan
dalam hal pelayanan kenaikan
pangkat pegawai oleh lembaga
pembina kepegawaian, dalam
hal ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah. Namun berdasarkan
hasil pengamatan dan data di
lapangan, perencanaan kenaikan
pangkat otomatis yang telah
direncanakan sejak 8 (delapan)
tahun yang lalu ini sampai saat ini
tidak pernah terealisasi, sempat
diupayakan tapi akhirnya terhenti
di tengah jalan. Perencanaan
kenaikan pangkat otomatis tidak
bisa terlaksana tanpa kelengkapan data dan informasi yang
akurat mengenai calon-calon
pegawai yang akan tiba masa
kenaikan pangkatnya.
Oleh karena itu dalam perencanaan kenaikan pangkat otomatis
tersebut harus terkoneksi dengan
unit pengolahan data kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian Daerah yaitu unit Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Pemanfaatan
informasi yang dihasilkan oleh
pengelolaan data sistem informasi manajemen kepegawaian
belum dilakukan dengan baik,
ketidaksiapan berkas fisik dan
kurangnya komitmen kerjasama
antar bidang pengelola merupakan kendala tidak tercapainya
perencanaan kenaikan pangkat
otomatis hingga saat ini. Disamping itu masalah kurangnya
motivasi dalam memberikan
pelayanan yang maksimal juga
menjadi kendala yang menghambat tercapainya perencanaan
tersebut.
Indikator kedua untuk mengukur fungsi sistem informasi
manajemen sebagai pendukung
perencanaan yaitu dalam perencanaan kebutuhan pegawai akan
pemangku Jabatan Fungsional
(JF). Hingga saat ini berdasarkan
data yang peneliti dapatkan baru
terbentuk 50 jabatan fungsional
tertentu dilingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Ten-

gah. Sedangkan Jumlah Pegawai
Negeri Sipil yang memangku
jabatan fungsional tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah ialah
sebanyak 6431 PNS (yang
didominasi JF Guru).
Informasi yang dihasilkan
melalui pengelolaan data sistem
informasi manajemen kepegawaian dapat dijadikan dasar dalam
proses perencanaan pemenuhan
kebutuhan akan pemangku
jabatan fungsional. Namun
sampai saat ini belum dilakukan,
terlihat dengan masih minimnya
pemangku Jabatan Fungsional di
lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah (JF
non pendidikan).
Berdasarkan pengamatan di
lapangan fungsi sistem informasi
manajemen sebagai pendukung
perencanaan dalam pemenuhan
kebutuhan pegawai akan pemangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) belum dimanfaatkan
dengan baik. Belum ada proses
perencanaan dengan memanfaatkan informasi yang dihasilkan
oleh pengolahan data sistem
informasi manajemen kepegawaian terkait dengan hal tersebut.
Selain itu perlu dirumuskan
kebijakan manajemen kepegawaian yang secara ekstrim bahkan
revolusioner mampu merangsang
dan memotivasi PNS beralih
pada jabatan fungsional tertentu.
Indikator ketiga untuk mengukur fungsi sistem informasi
manajemen sebagai pendukung
perencanaan yaitu perencanaan
pengembangan karier pegawai.
Pengembangan karier pegawai
menyangkut tiap proses yang
dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi seorang
pegawai. Peningkatan kompetensi pegawai tentunya akan
memberikan timbal balik yang
positif bagi kepentingan organisasi. Karena pegawai yang
berkualitas sekalipun apabila dibiarkan stagnan tanpa ada upaya
peningkatan maka diwaktu-waktu
berikutnya akan mengalami ketertinggalan karena tidak adanya
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kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan
zaman yang semakin pesat.
Proses perencanaan pengembangan karier pegawai tentunya
membutuhkan data dan informasi
yang akurat mengenai profil dan
track record kinerja tiap-tiap
pegawai untuk mengukur dan
menganalisis kinerja dan menentukan proses selanjutnya dalam
rangka mengembangkan kompetensi pegawai. Namun hal inipun
belum dimanfaatkan dengan
baik, belum ada semacam proses
untuk menganalisa informasi
yang dihasilkan oleh sistem informasi manajemen kepegawaian
untuk menghasilkan suatu pilihan
dalam rangka perencanaan
pengembangan karier pegawai.
Pendukung Pengendalian
Fungsi sistem informasi manajemen yang berikutnya adalah
sebagai pendukung pengendalian. Dalam perencanaan di
bidang kepegawaian diperlukan
sebuah kontrol atau pengendalian untuk menjaga agar perencanaan yang sedang dijalankan
terlaksana dengan baik. Indikator pertama yang dapat dilihat
dalam mengukur fungsi sistem
informasi manajemen sebagai
pendukung pengendalian yaitu
pengendalian jumlah pegawai
di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
Sistem informasi manajemen
kepegawaian dalam pengolahan data yang dilakukan, telah
dapat menghasilkan informasi
mengenai jumlah pegawai negeri
sipil pada tiap bulannya. Informasi tersebut sebenarnya dapat
digunakan pembina kepegawaian di daerah dalam proses
pengendalian jumlah pegawai.
Namun belum ada pemanfaatan
informasi yang dihasilkan oleh
sistem informasi manajemen
pegawai dalam pengendalian
jumlah pegawai negeri sipil di
lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah. Belum
ada kebijakan mengenai proses
seleksi terhadap pegawai yang
mengusulkan masuk ke dalam
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lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah.
Indikator kedua yang dapat
diamati guna mengukur fungsi
sistem informasi manajemen
sebagai pendukung pengendalian yaitu Pengendalian mutasi
pegawai yang masuk dari luar
kedalam wilayah Pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pemanfaatan fungsi sistem
informasi manajemen dalam
pengendalian mutasi perpindahan pegawai yang masuk ke
dalam lingkungan Pemerintah
Daerah provinsi Sulawesi Tengah
belum dilakukan. Padahal unit
Sistem Informasi Manajemen
Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah telah melakukan pengelolaan data yang menghasilkan
informasi keadaan pegawai tiap
bulannya, sehingga dapat diketahui tiap perubahan yang terjadi.
Indikator ketiga yang peneliti
gunakan untuk mengukur fungsi
sistem informasi manajemen
sebagai pendukung pengendalian yaitu pengendalian distribusi pegawai ke tiap Perangkat
Daerah (PD) berdasarkan latar
belakang pendidikan. Untuk menjamin tercapainya program dan
perencanaan di tiap Perangkat
Daerah tentunya membutuhkan
komposisi dan distribusi pegawai
yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Adanya kegiatan analisis
jabatan (anjab) sebagai salah
satu proses pengendalian
pegawai, tidaklah menggunakan
data yang dihasilkan oleh sistem
informasi manajemen kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah. Hal tersebut dikarenakan
kegiatan tersebut dilakukan
oleh masing-masing Perangkat
Daerah dengan menggunakan
data kepegawaian yang ada di
masing-masing satuan kerja,
hal tersebut dipandang sebagai
sesuatu yang wajar karena dirasa
lebih efisien ketimbang apabila
masing-masing satuan kerja
meminta data di Badan Kepega-

waian Daerah.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi sistem informasi manajemen sebagai pendukung pengambilan keputusan,
perencanaan dan pengendalian
belum dimanfaatkan secara
optimal. Hanya pada indikator
pengendalian distribusi pegawai
ke tiap satuan kerja yang memanglah tidak menggunakan
informasi yang dihasilkan sistem
informasi manajemen kepegawaian, dikarenakan metode yang
digunakan dalam proses tersebut
yaitu melakukan analisa jabatan
yang dilakukan di tiap satuan
kerja dengan menggunakan
data yang ada di masing-masing
satuan kerja.
Penutup
Masih adanya pengabaian
atau belum maksimalnya penggunaan terhadap informasi yang
dihasilkan oleh sistim informasi
manajemen yang ada di Badan
Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah tentu bukanlah
hal yang berdiri sendiri. Boleh jadi
karena kualitas informasi yang
dihasilkan oleh sistim itu sendiri
yang masih perlu penyempurnaan. Juga kemampuan kontinyuitas informasi yang diberikan
juga mungkin perlu pembenahan.
Dan tidak kalah penting, bisa karena aksesibilitas mendapatkan
informasi dari sistim informasi
manajemen yang ada belumlah
secara mudah.
Ringkasnya, para pihak terkait,
pengelola dan pengguna sistim
informasi manajemen yang ada
harus bersinergi saling mendukung sehingga informasi yang
ada bisa bernilai dan memiliki
kemampuan untuk dimanfaatkan
sebagaimana idealnya sebuah
informasi dari sistim informasi
manajemen. Yaitu sebagai pendukung pengambilan keputusan,
perencanaan dan pengendalian.
(Artikel diatas adalah ringkasan dari tesis penulis saat
penyelesaian studi Magister
Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas
Tadulako Palu)
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MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
MEngaWali tulisan ini
perlu kita ketahui bersama
tentang apa itu Mutasi
Pegawai, apa alasannya
sehingga perlu dilakukan
Mutasi Pegawai, kapan
itu terjadi dan apa saja
persyaratannya.
Mutasi pegawai adalah
perpindahan dari tempat
kerja lama ke tempat
kerja baru namun tetap
dalam tingkat jabatan yang
setara. Setiap Aparatur
Sipil Negara berhak untuk
mutasi kerja bila memenuhi
persyaratan yang ditetapkan
dengan mengacu peraturan
perundang-Undangan yang
berlaku.
Mutasi Pegawai Negeri Sipil
terakhir telah diatur kembali
dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017, yang
menyebutkan : Pasal 190
ayat 2 : Setiap PNS dapat
dimutasi tugas dan/atau
lokasi dalam 1 (satu) Instansi
Pusat, antar-Instansi Pusat,
1 (satu) Instansi Daerah,
antar-Instansi Daerah,
antar-Instansi Pusat dan
Instansi Daerah, dan ke
perwakilan Negara Kesatuan
Republik Indonesia di luar
negeri. Pasal 191 ayat 2
: Mutasi dalam 1 (satu)
Instansi Pusat atau dalam
1 (satu) Instansi Daerah
dilakukan oleh PPK, setelah
memperoleh pertimbangan
tim penilai kinerja PNS. Pasal
192 ayat 1 : Mutasi PNS
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Pusat ditetapkan oleh Kepala
BKN

Oleh :

Ratna, S.Sos
Analis Kepegawaian
Pertama BKD Prov. Sulteng
antar-kabupaten/kota dalam
satu provinsi ditetapkan
oleh gubernur setelah
memperoleh pertimbangan
Kepala BKN. Pasal 193
ayat 1 : Mutasi PNS antar
kabupaten/kota antar
provinsi, dan antar provinsi
ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam
negeri setelah memperoleh
pertimbangan Kepala BKN.
Pasal 194 ayat 1 : Mutasi
PNS provinsi/kabupaten/
kota ke Instansi Pusat atau
sebaliknya, ditetapkan oleh
Kepala BKN. Pasal 195 ayat
1 : Mutasi PNS antar-Instansi

Berdasarkan Peraturan
Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor 85 Tahun 2016
tentang Tugas Fungsi
dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi, BKD mempunyai
tugas membantu Gubernur
dalam hal melaksanakan
urusan pemerintahan
di Bidang Kepegawaian
yang menjadi kewenangan
Daerah Provinsi dan
Tugas Pembantuan yang
ditugaskan kepada Daerah
Provinsi.
Olehnya dalam rangka
optimalisasi standar mutu
pelayanan kepegawaian,
sampai saat ini Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
khususnya Bidang Mutasi
terus melakukan perbaikan
pelayanan demi percepatan
proses penyelesaian Surat
Keputusan Mutasi/Pindah
kerja bagi setiap Pegawai
Negeri Sipil. Selama
bertugas dalam proses
penyelesaian mutasi PNS,
ditemui berbagai macam
permasalahan yang cukup
kompleks sebagi alasan
atau dasar sehingga
memungkinkan dilakukannya
mutasi pindah kerja bagi
seorang Pegawai Negeri
Sipil, diantaranya :
1. Untuk dapat memenuhi
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kebutuhan pegawai
pada setiap organisasi
perangkat daerah,
sehingga setiap Pegawai
Negeri Sipil dapat dimutasi
atau pun mengajukan
mutasi.
2. Pindah karena ingin
menambah wawasan
pengetahuan ditempat
kerja yang baru setelah
mendapat persetujuan
Kepala Daerah asal dan
tujuan.
3. Bagi PNS dalam kondisi
yang terdesak oleh
keadaan sehingga tidak
dapat bekerja secara
maksimal yang berimbas
terhadap penurunan
kinerja sehingga solusi
ditempuh yaitu mutasi/
pindah kerja,(contoh
konkrit pindah dengan
alasan mengikuti suami,
atau mendekati ke sarana
pelayanan kesehatan yang
lebih baik).
4. Khusus tenaga Pendidik/
Guru yang terkendala
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oleh durasi jam mengajar
hanya sedikit sehingga
tidak dapat memenuhi
standar minimal Angka
Kredit yang dipersyaratkan
baik ketika akan naik
pangkat maupun untuk
penerimaan sertifikasi.
5. Tenaga Guru yang
belum memperoleh
ijazah S-1/D-IV dengan
adanya Peraturan
Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 16 Tahun
2007 tentang Standar
Kualifikasi Akademik dan
Kompetensi Guru (karena
informasi terlambat
diterima sehingga masih
tetap mengajar, yang
seharusnya dikembalikan
dalam jabatan fungsional
umum).
Kendala Umum Proses
Mutasi
Secara umum permasalahan
penyelesaian proses
perpindahan PNS adalah
sebagai berikut :

~ Usul Pindah dari luar
ke lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi
Tengah harus mendapat
persetujuan Gubernur
: karena terkadang
permohonan yang
bersangkutan langsung
ditujukan kepada Kepala
BKD Provinsi, sehingga
usul tidak dapat diproses
: Sebaliknya kalaupun
berkas sudah diajukan
ke Gubernur namun tidak
mendapat persetujuan,
usul tidak dapat diproses
lanjut.
~ Usul Pindah keluar dari
lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah
juga harus mendapat
persetujuan Gubernur
selain persyaratan lainnya.
~ Usul pindah antar
Kabupaten/Kota yang
belum lengkap menjadi
kendala dalam proses
penyelesaian, ditambah
lagi tidak ada kontak
antara pengelola BKD
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Kabupaten/Kota kepada
BKD Prov. Sulteng
sehingga mau tidak mau
atau terpaksa menunggu
yang bersangkutan datang.
Persyaratan Umum
Adapun persyaratan
secara umum untuk proses
penyelesaian SK Mutasi
Pegawai Negeri Sipil Daerah
pada Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah sebagai berikut :
1. Surat Pernyataan
Persetujuan Pindah dari
PPKD Provinsi/Kabupaten

Daerah yang dituju (Asli)
2. Surat Pernyataan
Persetujuan Pindah dari
PPKD Provinsi/Kabupaten
Daerah asal (Asli)
3. Fotocopy SK CPNS yang
dilegalisir
4. Fotocopy SK PNS yang
dilegalisir
5. Fotocopy SK Pangkat
Terakhir yang dilegalisir
6. Fotocopy Karpeg yang
dilegalisir
7. Fotocopy SKP, Capaian
dan Penilaian 2 (dua)
tahun terakhir
8. Rekomendasi dari Kepala

Jenis Pindah
Pindah Masuk Prov. Sulteng
Pindah Keluar Prov. Sulteng
Pindah Antar Kab/Kota se Sulteng
Pindah dari Instansi Pemda ke Kab/Kota se Sulteng
Pindah dari Kabupaten/Kota se Sulteng ke Instansi Pemda
Pindah dari Kabupaten/Kota se Sulteng ke Instansi Pusat
Pindah Antar PD di Sulteng
PNS Dipekerjakan
Total

Dinas Dikbud diketahui
oleh Sekda bagi Guru
SMA/SMK dan yang
sederajat (Asli)
9. Surat Keterangan tidak
sedang dijatuhi Hukuman
Disiplin dari Badan
Kepegawaian Daerah asal
(Asli)
10. Surat Keterangan tidak
sedang menjalani Tugas
Belajar dari Badan
Kepegawaian Daerah asal
(Asli)
11. Surat Pernyataan Bebas
Temuan dari Inspekorat
Daerah Asal (Asli)
12. Data Keadaan Guru
(untuk tenaga fungsional
guru)
13. Data Tenaga Kesehatan
(untuk tenaga kesehatan).
Realisasi Proses Mutasi
Adapun realisasi Surat
Keputusan dan Persetujuan
Pindah Wilayah Kerja
Pegawai Negeri Sipil sampai
dengan tanggal 31 Agustus
2018 sebagai berikut :

Jumlah
150
37
266
23
65
30
127
7
705

Realisasi
21,28%
5,25%
37,73%
3,26%
9,22%
4,26
18,01%
0,99%

Demikian informasi ini dapat kami sajikan semoga bermanfaat.

BULETIN KEPEGAWAIAN

EDISI VI AGUSTUS 2018 63

sERBa sERBi

PERAYAAN HUT KORPRI KE 46
TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) memasuki usia ke
46. Untuk menyemarakkan sekaligus ajang
unjuk kebolehan dan
silaturahmi sesama
anggota Korpri, diselenggarakan berbagai
acara yang melibatkan
Aparatur Sipil Negara
di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tengah.
Sebagaimana diketahui, bahwa urusan
kekorprian kini menjadi
tugas dan fungsi dari
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah (BKD
Sulteng). Instansi yang
kini dikomandani oleh
Bpk. Zubair, S.Sos.,
M.Si., tersebut melaksanakan sejumlah
kegiatan di 2017 untuk
merayakan HUT Korpri
Ke 46 Tingkat Provinsi
Sulawesi Tengah.
3 kegiatan yang
telah dilaksanakan dan
mendapat antusiasme
para ASN adalah
Lomba Paduan Suara
Korpri, Jalan Sehat
kemudian dipuncaki
oleh Upacara HUT
Korpri.
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loMBa PaDuan suaRa
Lomba Paduan Suara Korpri dilaksanakan pada Rabu, 15 November 2017. Bertempat di Gedung Pogombo Kantor Gubernur
Sulawesi Tengah. Pada lomba tersebut Dinas Perkebunan dan
Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah berhasil meraih Juara I,
disusul Dinas ESDM Prov. Sulteng Juara II dan Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Prov.
Sulteng Juara III.
Acara yang dibuka
oleh Asisten III
Bidang Administrasi
Umum dan Organisasi Setda Provinsi
Sulawesi Tengah,
Bpk. Mulyono, SE.,
Akt, MM., berlangsung meriah selama
seharian penuh.
Disayangkan,
Perangkat Daerah
(PD) yang turut
berpartisipasi pada
lomba tersebut
hanya 16 PD dari
48 PD lingkup
Provinsi Sulawesi
Tengah. Tentunya
dari sisi persentase
keikutsertaan
PD dalam lomba
tersebut sangatlah
minim. Semoga
pada lomba yang
akan datang, lebih
banyak lagi PD
yang berpartisipasi.
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Jalan sEHaT
Jalan Sehat yang dilaksanakan pada Jumat, 24 Nopember
2017, berlangsung meriah.
Ini dimotivasi oleh fasilitasi
dari Kepala BKD, Bpk. Zubair,
S.Sos., M.Si berupa pembagian kaos Korpri kepada ASN
melalui PD dan dibagikan di
tempat kegiatan. Selain itu, antusiasme mengikuti Jalan San-
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tai semakin besar mengingat
jumlah hadiah yang disediakan
kurang lebih 60 unit. Termasuk
hadiah utama berupa 4 unit
sepeda sport. Keberhasilan
Kepala BKD dan jajarannya
memfasilitasi insentif berupa
kaos dan hadiah (door prize)
kepada peserta jalan santai
dalam jumlah besar tersebut
perlu mendapat apresiasi.

Jalan sehat yang mengambil
rute Jl. Ahmad Yani (Lap Pogombo) – Jl. S. Parman – Jl.
Samratulangi - Jl. Cut Mutia
_ Jl. Raden Saleh – Jl. Sam
Ratulangi – Jl. Cik Di Tiro – Jl.
Ahmad Yani (Lap Pogombo)
berlangsung tertib lancar dan
akrab serta semarak karena
terhibur dengan prosesi pengundian hadiah.

EDISI VI AGUSTUS 2018 65

sERBa sERBi
uPaCaRa HuT KoRPRi
Puncak perayaan HUT Korpri Ke 46 Tahun 2017 Tingkat
Provinsi Sulawesi Tengah
adalah pada Upacara Bendera hari Rabu, 29
Nopember 2017,
bertempat di
Lap. Pogombo
Kantor Gubernur Sulawesi
Tengah. Upacara dikomandani
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oleh Kepala UPT Penilaian
Kompetensi Pegawai, Mohammad Iqbal, S.STP., M.Si
dan yang bertindak selaku
inspektur upacara Sekretaris
Provinsi (Sekprov) Drs. H.
Mohamad Hidayat, M.Si.
Pada upacara HUT Korpri, yang tahun ini bertema
“46 Tahun KORPRI Kerja
Bersama” diserahkan
piala dan bonus kepada PD yang menjuarai

lomba paduan suara. Juga
bonus dan penghargaan
kepada 2 PNS yang berprestasi meraih medali perunggu
nomor ganda campuran tenis
lapangan pada PORNAS
Korpri Ke XIV Tahun 2017 di
Yogyakarta (DIY). Keduanya
adalah Ridwan Thayeb, S.Sos
(PNS Prov. Sulteng) dan
Indriyani, S.AP (PNS Prov.
Toli Toli)
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Gubernur Sulawesi Tengah
Sulteng 54 Tahun dengan
5 Gubernur Putra Daerah
TaHun ini Provinsi
Sulawesi Tengah memasuki
usia 54 tahun. Sejak
terbentuk pada 13 April
1964, Sulteng dikelola oleh
15 periode kepemimpinan
gubernur. Gubernur Longki
Djanggola saat ini adalah
periode kepemimpinan
14 dan 15, karena beliau
menjabat dalam 2 periode
Gubernur. Periode 2011
– 2016 dan periode 2016 –
2021. Keduanya bersama

Wakil Gubernur H. Sudarto,
SH, M.Hum (alm).
Bagi generasi yang lahir di
era 90an dan milenial mungkin
sangat jarang mendapat
informasi atau pengetahuan
akan kepemimpinan Sulteng
periode awal. Bahkan boleh
jadi, dikalangan pegawai pun
masih banyak yang tidak
mengenal dan mengetahui
sejarah kepemimpinan
Sulteng. Ini tentunya
disumbang oleh edukasi dan

11
12

nama Pejabat
gubernur
Wakil gubernur
Anwar Gelar Datuk Madjo Basa Nan Kuning Kol. TNI. Mohammad Yasin
Brigjen TNI. A. M. Tambunan
Brigjen TNI. Moenafri, SH.
Kol. TNI. R. H. Eddy Djajang Djaya Atmadja Mayjen TNI. H. Eddy Sabara
Drs. H. Galib Lasahido
H. Abdul Azis Lamadjido, SH.
H. Abdul Azis Lamadjido, SH.
Kol. Inf. M. Soeleman
Drs. H. Kiesman Abdullah, M.Si
Brigjen TNI. H. B. Paliudju
Brigjen TNI. Haryono
Prof. (EM) H. Aminuddin Ponulele, MS.
H. Rully Lamadjido, SH.
Mayjen H. B. Paliudju
H. Ahmad Yahya, SE., MM.

13

Drs. Achmad Tanribali Lamo, SH.

-

14
15

Drs. H. Longki Djanggola, M.Si.
Drs. H. Longki Djanggola, M.Si.

H. Sudarto, SH., M.Hum
H. Sudarto, SH., M.Hum (alm)

no.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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penyampaian ke masyarakat
yang memang minim. Juga
oleh minat mengenal dan
belajar sejarah daerah
yang tipis. Padahal, materi
demikian bisa menjadi salah
materi ajar dalam muatan
lokal pada pendidikan dasar
atau menengah pertama di
Sulteng.
Untuk itu, redaksi buletin
kepegawaian pada terbitan
kali ini coba menelusuri dan
merangkum periodesasi
kepemimpinan Sulteng sejak
awal dilengkapi dengan
beberapa karakteristik yang
ada.
Periode kepemimpinan Sulteng sejak tahun 1964 adalah
sebagai berikut :

Periode

Keterangan

1964 s/d 1968
1968 s/d 1973
1973 s/d 1978
1978 s/d 1979
1979 s/d 1980
1980 s/d 1981
1981 s/d 1986
1986 s/d 1991
1991 s/d 1996

Pejabat Gubernur
Pejabat Gubernur
Gubernur putra daerah pertama
Periode awal adanya Wagub

1996 s/d 2001

Memiliki 2 Wagub

2001 s/d 2006
2006 s/d 2011
23 Maret 2011 s/d
17 Juni 2011
2011 s/d 2016
2016 s/d 2021

Awal Pilkada
Pejabat Gubernur
Wagub Sudarto wafat akhir 2016
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gubernur Putra Daerah
Pada awalnya, dan ini lumrah
terjadi pada sebuah pemerintahan
daerah baru, Sulteng dipimpin
oleh Gubernur yang berasal
dari luar Sulteng. Nanti pada
kepemimpinan ke 7, barulah
Gubernur Sulteng dijabat oleh
putra daerah Sulteng. Yaitu
Gubernur Drs. H. Galib Lasahido.
Jika 6 Gubernur sebelumnya
berlatar militer maka beliau adalah
seorang birokrat sipil tulen. Drs. H.
Galib Lasahido berasal dari Kab.
Tojo Unauna, tepatnya di Pulau
Unauna.
Sejak itu, pejabat Gubernur
Sulteng selanjutnya diisi oleh
putra daerah Sulteng. Baik
dari birokrat sipil atau militer.
H. Abdul Azis Lamadjido, H.
Aminuddin Ponulele, H. Longki
Djanggola adalah birokrat sipil
dan H. B. Paliudju dari militer.
Keunikan dari 5 putra daerah
yang menjadi Gubernur Sulteng
tersebut adalah asal area
pengabdian.
2 Gubernur (H. Galib Lasahido
dan H. Longki Djanggola)
merupakan birokrat Pemda
Sulteng. Kemudian H. Abd.
Azis Lamadjido berkarier di
Kejaksaan RI (Kejati Sulteng).
H. Aminuddin Ponulele aktif
berdinas sebagai pendidik
(Rektor Universitas Tadulako)
dan H. B. Paliudju berlatar
militer (Dandim 1306 Donggala).
Fenomena ini menunjukkan
kesan terbuka dan bebasnya
masyarakat Sulteng dalam
memilih pemimpin.
Wakil gubernur
Jabatan wakil gubernur
bukanlah barang baru. Kotak
ini tidak baru muncul pada era
pilkada langsung saat ini. Di
Sulteng, jabatan wagub, dimulai
sejak era Gubernur H. Abd. Azis
Lamadjido, periode kedua (1991
– 1996). Wakil Gubernur Sulteng
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pertama adalah M. Soeleman.
Jadi, jabatan ini sudah lama ada.
Bahkan pada periode pertama
Gubernur H. B. Paliudju (1996
– 2001) beliau didampingi oleh
2 Wagub, H. Kiesman Abdullah
dan Haryono.
Pilkada langsung
Mulai kepemimpinan awal
sampai Gubernur Sulteng
dijabat oleh H. Aminuddin
Ponulele, pemilihan Gubernur
dilangsungkan dan menjadi
kewenangan wakil rakyat di
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah (DPRD Sulteng).
Pilkada langsung -sebagai
salah satu terobosan di orde
reformasi - untuk jabatan
Gubernur Sulteng pertama
kali dilakukan pada 2006
dan dimenangkan oleh H.
B. Paliudju. Keunggulannya

tentu berbekal reputasi dan
pengalaman ketika menjabat di
periode 1996 – 2001. Beliaulah
Gubernur Sulteng pertama hasil
pilkada langsung. Menjabat
bersama H. Ahmad Yahya
sebagai wagub.
Demikian beberapa hasil
penelusuran redaksi terkait
Gubernur Sulteng sejak awal
pendirian Provinsi Sulawesi
Tengah. Pada edisi akan datang,
coba dipaparkan hasil lainnya,
seperti profil bersangkutan
serta upaya dan strategi
pembangunan yang dijalankan
oleh para pendahulu tersebut
saat menjabat. Yang kesemua
hasilnya bisa kita rasakan
sampai saat ini. Semoga amal
ibadah para Gubernur Sulteng
tersebut bernilai kebaikandari
allah SWT dan menjadi
penyelamat mereka di akhirat
kelak, amin.

1. anwar gelar Datuk Madjo
Basa nan Kuning
(1964 s/d 1968)
2. Kol. Tni. Mohammad
Yasin
(1968 s/d 1973)
3. Brigjen Tni. a. M.
Tambunan
(1973 s/d 1978)
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4. Brigjen Tni. Moenafri, sH.

(1978 s/d 1979)
5. Kol. Tni. R. H. Eddy
Djajang Djaya atmadja
(1979 s/d 1980)
6. Mayjen Tni. H. Eddy
sabara
(1980 s/d 1981)
7. Drs. H. galib lasahido

(1981 s/d 1986)
8. H. abdul azis lamadjido,
sH.
(1986 s/d 1991)
9. H. abdul azis
lamadjido, sH.

Wakil gubernur :
Kol. inf. M. soeleman

(1991 s/d 1996)
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10. Brigjen Tni. H.
B. Paliudju
(1996 s/d 2001)
11.

Prof. (EM) H. aminuddin
Ponulele, Ms

Wakil gubernur :
Drs. H. Kiesman abdullah, M.si

Wakil gubernur :
Brigjen Tni. Haryono

Wakil gubernur :
H. Rully lamadjido, sH

(2001 s/d 2006)
12. Mayjen H. B.
Paliudju

Wakil gubernur :
H. ahmad Yahya, sE., MM.

(24 Maret 2006 s/d 2011)
13. Drs. achmad Tanribali
lamo, sH.
(23 Maret 2011 s/d 17 Juni 2011)
14.

Drs. H. longki
Djanggola, M.si

(17 Juni 2011 s/d sekarang)

Wakil gubernur :
H. sudarto, sH.,M.Hum

70 BULETIN KEPEGAWAIAN

EDISI VI AGUSTUS 2018

sERBa sERBi

Focus Group Discussion (FGD)

Peningkatan Disiplin
dan Kinerja PNS

PEngElolaan
kepegawaian tidak akan
pernah sepi dari dinamika
dan persoalan yang menuntut
tindakan cepat untuk
mengatasinya. Penanganan
yang bersifat segera tersebut
mengingat motor penggerak
organisasi, termasuk instansi
pemerintah, tetap adalah
sumber daya manusia
didalamnya. Subyek yang
berperan utama dalam
aktifitas kepemerintahan,
utamanya pelayanan kepada
masyarakat (publik) masih
diperankan secara dominan
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oleh aparatur. Karenanya,
ketika terjadi kendala atau
persoalan pada aparatur
secara otomatis akan
berdampak pada daya gerak
organisasi itu.
Menjadi suatu keniscayaan
untuk segera menghindari
keadaan atau situasi
tersebut. Olehnya, perhatian
dan konsentrasi kebijakan
pada sisi manajemen
kepegawaian harus diberi
porsi yang signifikan.
Menyadari hal tersebut,
Sekretaris Provinsi Sulawesi
Tengah, Drs. H. Mohamad

Hidayat, M.Si, selaku pejabat
yang berwenang dalam
mengendalikan kepegawaian
daerah, menginisiasi
dilakukannya kegiatan focus
group discussion (FGD).
Materi utama diskusi terkait
dengan disiplin dan kinerja
PNS.
FGD yang difasilitasi
oleh Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi
Tengah (BKD Sulteng)
tersebut berlangsung di
Ruang Polibu pada Kamis,
16 Agustus 2018. Sekprov
Sulteng, Kepala BKD Sulteng
(Zubair, S.Sos, M.Si) dan
Kabag Pembinaan Kinerja
dan Pelayanan Publik Biro
Organisasi (Irwan, S.Pd,
M.Si) memandu langsung
jalannya diskusi. Seluruh
Kasubag Kepegawaian
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dan Umum pada perangkat
daerah lingkup Prov. Sulteng
menghadiri FGD tersebut.
Kegiatan yang berlangsung
cair dan bersahabat
tersebut, cukup
berhasil
memunculkan
berbagai
persoalan
dan kendala
yang dialami
oleh para
pihak dalam
mengelola
dan melakukan
pembinaan
kepada aparatur.
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Sekaligus pula mengemuka
resep dan trik yang bisa

menjadi alternatif solusi
dalam menangani persoalan
kepegawaian yang muncul.
Kesemuanya mendapat
perhatian dari 3 pejabat
utama Sulteng bidang
pengelolaan kepegawaian
tersebut. Untuk selanjutnya
menjadi bahan kajian dan
perumusan kebijakan
pembinaan kepegawaian oleh
pimpinan (Gubernur).
Hal yang santer dibicarakan
dan disepakati dalam diskusi
adalah faktor kepemimpinan,
dalam semua jenjang,
dan kondisi kesejahteraan
aparatur menjadi pemicu baik
buruknya kedisiplinan
dan prestasi kerja
seorang pegawai.
Olehnya, kebijakan
pada kedua sisi
tersebutlah
yang coba
dikembangkan oleh
Sekprov Sulteng
di masa datang.
Semoga disiplin dan
kinerja PNS Sulteng
semakin baik dan
berkwalitas. Amin.
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BKD Sulteng
Berbagi di Hari Raya
Idul Adha 1439 H
Keluarga besar Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (BKD
Sulteng) kembali merayakan hari raya
Idul Adha tahun ini dengan melaksanakan
pemotongan dan pembagian kurban.
Kegiatan yang sudah menjadi agenda
rutin tahunan ini dilaksanakan di halaman
Kantor BKD Sulteng, pada Kamis, 23
Agustus 2018.
Kepala Bidang Pengadaan, Penghargaan dan Informasi Kepegawaian BKD
Sulteng, Purwoko, S.Sos, selaku penanggungjawab pelaksaan kegiatan, menyampaikan “Tahun ini BKD Sulteng berkurban
6 ekor sapi. Semuanya berasal dari PNS
BKD Sulteng yang berserikat (7 orang/
ekor). Pembagiannya kepada semua
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karyawan termasuk seluruh
tenaga kontrak BKD Sulteng dan pastinya kepada
masyarakat sekitar Kantor
BKD Sulteng”.
Pada Idul Kurban tahun
ini, semua kurban disembelih dan dibagikan langsung
di BKD Sulteng seharian
penuh. Untuk pembagiannya, para penerima kurban
atau masyarakat sekitar
tidak mendatangi langsung
ke Panitia Kurban. Kurban
diserahkan melalui tokoh
masyarakat yang ditentukan
yaitu Imam Mesjid Kompleks
BKD Sulteng dan Ketua
RT setempat. Selanjutnya,
merekalah yang menyalurkan kepada masyarakat
yang berhak. Dengan cara
ini, tidak terjadi hiruk pikuk
di BKD Sulteng dan tetap
tenang. Walau begitu,
kemeriahan dan suka cita
serta kebahagiaan berkurban tetap terasa di keluarga
besar BKD Sulteng.
Jumlah kurban kali ini
meningkat 50% dibanding
tahun lalu, yang hanya 4
ekor. Tentunya semangat
berkurban yang semakin
bergairah ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
Semoga pada Hari Raya
Idul Adha akan datang,
jumlah kurban PNS BKD
Sulteng bisa semakin bertambah. Kiranya Allah Swt
menerima dan meridhoi
kurban BKD Sulteng kali ini
dan membalasnya dengan
limpahan rahmat kesehatan,
umur yang panjang dan
keselamatan di dunia dan
akhirat kelak, amin ya rabbil
alamin.
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Lapor BKD, Oknum Minta Pelicin
Mengantisipasi maraknya
aksi percaloan dan penipuan kepada masyarakat
terkait dengan pelaksanaan
rekrutmen CPNS dan atau
layanan kepegawaian lainnya, Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Sulawesi

Tengah mengeluarkan press
release lengkap dengan
nomor pengaduan. Informasi ini telah disebarluaskan
melalui media cetak lokal
Sulteng dan via elektronik
(situs resmi bkd dan medsos
lainnya).

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Disampaikan kepada PNS dan masyarakat umum di Provinsi Sulawesi Tengah sehubungan dengan Penerimaan CPNS Tahun 2018 dan
layanan kepegawaian pada BKD. Prov. Sulteng :
1. Bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui BKD Prov. Sulteng belum melaksanakan proses penerimaan Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018.
2. Pelaksanaan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 sampai saat ini masih menunggu kebijakan dari Pemerintah
Pusat dalam hal ini pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Informasi terkait hal ini, hanya melalui portal resmi www.menpan.go.id dan www.bkn.go.id.
3. Masyarakat diminta untuk waspada dan tidak mempercayai/melayani/meladeni permintaan baik sejumlah uang atau barang dari
pihak – pihak yang mengatasnamakan diri Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau BKD Prov. Sulteng dengan memberikan jaminan kelulusan dalam seleksi CPNS. Termasuk dalam hal ini permintaan sejumlah uang untuk membantu proses layanan kepegawaian di BKD. Prov. Sulteng.
4. Masyarakat diharapkan untuk segera melapor atau memberikan informasi kepada BKD Prov. Sulteng jika menerima/mendengar/
mendapati oknum masyarakat/PNS yang mengatasnamakan diri Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atau BKD Prov. Sulteng meminta sejumlah uang atau barang dengan memberikan jaminan kelulusan dalam seleksi CPNS. Termasuk dalam hal ini permintaan
sejumlah uang untuk membantu proses layanan kepegawaian di BKD. Prov. Sulteng.
5. BKD Prov. Sulteng tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat akibat perilaku dan tindakan pihak - pihak atau
oknum yang meminta sejumlah uang atau barang dengan memberikan jaminan kelulusan dalam seleksi CPNS dan atau membantu
proses layanan kepegawaian di BKD. Prov. Sulteng.
6. Nomor kontak yang dapat dihubungi antara lain :
a. Kepala BKD
: 081234562347 (Zubair)
b. Kabid Pengembangan dan Pembinaan Pegawai
: 081341451164 (Agung Eko Purwoko)
c. Kabid Mutasi
: 082348886767 (Hasim)
d. Kabid Pengadaan, Penghargaan dan INKA
: 081242457189 (Purwoko)
Demikian press release ini untuk menjadi perhatian bersama.
Hormat kami,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah,
ttd + cap
Zubair, S.Sos, M.Si
NIP. 197010091990031003
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BKD PROVINSI SULAWESI
TENGAH RAIH

ISO 9001 : 2015

BERBEKal komitmen yang tinggi dari pimpinan dan kesediaan para pejabat berikut seluruh
karyawan untuk memberikan pelayanan yang
bermutu serta memenuhi standar yang ditentukan,
pada 2017, tepatnya 10 April 2017, BKD Provinsi
Sulawesi Tengah (BKD Sulteng) berhasil meraih
sertifikat sistim manajemen ISO 9001 : 2015. Raihan
sertifikasi ISO ini menunjukkan bahwa BKD Sulteng
telah memenuhi standar manajemen mutu layanan yang
diakui secara global.
Capaian sertifikasi ISO BKD Sulteng ini
berproses sejak 2016. Diawali kegiatan
Sosialisasi Pelayanan Kepegawaian
Berbasis ISO pada akhir 2016 di
Hotel Best Western Coco Palu.
Pasca itu dimulailah rintisan
menuju ISO didampingi oleh
konsultan ISO, PT. QIMS Intrasindo Medan. Konsultan ini
juga membantu BKN Kanreg
IV Makassar dalam proses
sertifikasi ISO. BKN Kanreg
IV Makassar meraih ISO pada
2016. Pendampingan ini praktis
berjalan 4 bulan. Setelah melalui proses audit, yang berjalan
hingga dua kali, oleh PT. TUV
Nord Indonesia, sebagai salah
satu badan sertifikasi ISO
di Indonesia, BKD Sulteng
dinyatakan layak dan berhak
mendapat sertifikat ISO 9001 :
2015. Masa berlaku predikat
ISO ini 3 tahun atau sampai
dengan tahun 2020.
Sertifikat ISO 9001 : 2015
BKD Sulteng diserahkan
pada perayaan HUT Provinsi Sulawesi Tengah ke-53
pada Hari Kamis Tanggal
13 April 2017. Sertifikat ISO
diserahkan oleh Angelin Patrycia Br. Sianipar perwakilan
dari PT. QIMS Intrasindo Medan
selaku konsultan pendamping,
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langsung kepada Gubernur Sulawesi Tengah
Bpk. Longki Djanggola
dan diteruskan kepada
Kepala BKD Sulteng,
Drs. H. Aries Singi, M.Si.
Belum semua layanan
teknis kepegawaian
dalam BKD Sulteng yang
tersertifikasi ISO. Layanan teknis kepegawaian
yang berpredikat ISO ini
barulah layanan proses
Kenaikan Pangkat, layanan Pensiun, layanan
Jabatan Fungsional dan
proses Pengadaan PNS.
Raihan ini harus memacu
kinerja para insan BKD
Sulteng menjadi lebih
baik dan berkualitas serta
semakin berorientasi
pada mutu layanan dan
kepuasan pengguna sebagaimana maksud dari
manajemen mutu ISO.
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Lepas Lajang di 2018
Alhamdulillah, sepanjang 2018, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (BKD
Sulteng) panen kawinan. Sebanyak 6 karyawan/karyawati BKD Sulteng mengikat janji pernikahan
melepas masa lajang. 1 diantaranya adalah pejabat pengawas dan lainnya pejabat pelaksana.
Tentu ini suatu kesyukuran karena menambah keluarga besar BKD dan memperluas jaringan
silaturrahim.
Semoga pasangan baru lingkup BKD Sulteng ini sukses membangun keluarga sakinah dan bahagia yang senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Serta mampu menghadirkan generasi penerus
yang saleh/saleha, sehat dan berbakti kepada bangsa dan negaranya. Dan tidak kalah penting,
perkawinan tersebut menjadi penyemangat untuk bekerja lebih giat dan berprestasi tinggi, amin.
Keenam pasangan yang berbahagia tersebut adalah sebagai berikut:

Mufliha Kamase, SE, M.Si
&
Franky Loho

82 BULETIN KEPEGAWAIAN

Kasubag Program,
Keuangan dan aset
BKD sulteng yang
akrab dipanggil
ibu uli ini menikah
pada sabtu, 21 april
2018. akad nikah
berlangsung di Jl.
Yojokodi Palu dan
resepsi bertempat di
gedung al-Muhsinin
Kompleks alkhairat
Palu.
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Ardin Arso & Silvana
Pria yang viral di panggil Ebit ini
menghapus status bujangnya dengan
mempersunting gadis yang juga
tenaga kontrak di BKD sulteng, Vana.
Pasangan ini menikah pada hari Minggu,
18 Maret 2018 di Kel. ganti Donggala.
Keesokan harinya, senin, 19 Maret
2018 dilaksanakan acara mematua di
kediaman Ebit tepat di belakang kantor
BKD sulteng. garis depan BKD sulteng
menjadi pos utama aktivitas kedinasan
pria yang digadang-gadang menjadi
ikon BKD masa depan.
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Aldwin Sudarwin, S.STP.
&
Putri Anjani Setiadi, SE.
Pria alumni STPDN, salah satu sekolah
kedinasan ternama di Indonesia tersebut
melangsungkan perkawinan pada Sabtu,
7 Juli 2018. Sehari-harinya, pemuda yang
biasa dipanggil Awin ini berdinas di Bidang Pengembangan dan Pembinaan
Pegawai BKD Sulteng.

EDISI VI AGUSTUS 2018 83

REHaT

Armita Liya, S.STP.
&
Muhammad Fitra, S.STP.
Pasangan sesama alumni
STPDN ini menikah pada
Senin, 9 Juli 2018. PNS
yang berperawakan tinggi
dan akrab dipanggil Mita,
kini berkarier di UPT
Penilaian Kompetensi
dan dalam rintisan untuk
menekuni jabatan fungsional
PNS Assessor SDM
Aparatur.

Nurul Fitri Fatimah, S.Kom
&
Gunawan Pratama Putra, S.Kom.

Siti Raodha Zulkifli
Yabi, S.IP, M.Si
&
Aidynal A. Mustari,
ST., MT.

Pasangan dengan formasi pendidikan
sejenis ini mengikrarkan janji suci pada
Sabtu, 25 Agustus 2018 di Ampana Kab.
Tojo Unauna. Sehari-harinya, Nurul
berdinas pada Bidang Pengadaan,
Penghargaan dan Informasi Kepegawaian
BKD Sulteng.

Sabtu, 14 Juli 2018, menjadi hari
yang tak terlupakan bagi wanita
dengan panggilan kecil Oda ini.
Oda menjadi PNS alumni sekolah
kedinasan ketiga lingkup BKD
Sulteng yang membangun mahligai
rumah tangga di 2018. Setelah,
Awin dan Mita. Oda adalah salah
satu pengelola kepegawaian di
Bidang Mutasi BKD Sulteng.
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Lepas Tugas di 2018
MEnJaDi suatu kesyukuran
bagi seorang PNS jika
bisa menyelesaikan tugas
pengabdian birokrasinya
hingga akhir sampai
memasuki batas usia pensiun
(BUP). Lebih bahagia
lagi, jika karier kePNSan
tersebut diakhiri dengan
kondisi kesehatan yang baik
dan seluruh penugasan

telah diselesaikan tanpa
meninggalkan bengkalai.
Rasa bahagia itulah yang
sedang dialami oleh 3 PNS
BKD Sulteng yang purna
tugas di 2018. Ketiga PNS
tersebut adalah Bpk. Tumpu,
Pak Anwar dan Pak Noldi
Lowongan.
Keluarga besar BKD Sulteng
mengucapkan selamat

memasuki masa pensiun.
Semoga silaturahim dan
keakraban yang sudah terjalin
tetap terpelihara. Terima
kasih atas dukungan dan
kinerjanya selama ini, kiranya
semua pengabdian itu bernilai
kebaikan dan mendapat
balasan pahala dari Allah
SWT. Amin.
3. noldi lowongan
Pak Noldi adalah PNS
ketiga yang purna tugas
di 2018. TMT 1 Desember
2018 menjadi awal masa
pensiunnya. Pak Noldi
terakhir menjabat sebagai
pengadministrasi asset
pada Subbag Program,
Keuangan dan Aset BKD
Sulteng. Beliau memulai
karier sejak 1 Nopember
1988.

1. Tumpu
Diangkat sebagai CPNS
sejak Maret 1990, Pak
Tumpu purna tugas per
1 Maret 2018. Beliau
terakhir bertugas sebagai
pejabat pengadministrasi
kepegawaian pada Sub
Bidang Pensiun.

2. anwar
Pak Anwar adalah
salah satu pejabat
pengawas (eselon IV)
di BKD Sulteng. Tepat 1
Nopember 2018 beliau
pensiun. Jabatan Pak
Anwar terakhir adalah
Kasubid Penghargaan
BKD Sulteng. Beliau
berdinas sejak 1 April
1985.
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Agus Munandar

Jabat Kasat Pol PP Kota Palu
sEnin, 9 Juli 2018 lalu, Walikota Palu, Drs.
Hidayat, M.Si, melantik Pejabat Pimpinan Tinggi
(JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota
Palu. 5 pejabat JPT jenjang Pratama (eselon II.b)
yang dilantik saat itu. Kelimanya adalah hasil dari
proses seleksi jabatan yang dilakukan sejak Mei
2018.
Berikut ini daftar pejabat yang dilantik tersebut :
1. ir. iskandar arsyad, M.si, sebagai Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sebelumnya adalah PNS pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional XIII Kementerian PUPR di Makassar.
2. Mohammad arif, s.sTP., M.si, sebagai Kepala
Dinas Perhubungan. Sebelumnya adalah Camat
Palu Timur.
3. Dr. farid Rifai, s.sos, M.si, sebagai Kepala Badan
Pendapatan Daerah. Sebelumnya Sekretaris Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Palu.
4. abidin, s.iP, sebagai Kepala Dinas Sosial. Sebelumnya Sekretaris Dinas Bina Marga dan Penataan
Ruang Prov. Sulteng.
5. agus Munandar, s.sos, M.si, Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP). Sebelumnya Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi
Sulawesi Tengah.

86 BULETIN KEPEGAWAIAN

Sebagaimana daftar diatas, terdapat 2 PNS
berasal dari pejabat administrator (eselon III.a)
lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dengan begitu jabatan yang ditinggalkan tentu
mengalami kekosongan. Jabatan tersebut kiranya
dapat segera terisi mengingat strategisnya posisi
sekretaris sebagai penggerak roda organisasi/
instansi dalam hal pelayanan operasional perkantoran. Bahkan terkadang harus berperan sebagai
kepala kantor atau pelaksana tugas sehari-hari dari
pejabat kepala dinas/badan saat berhalangan.
Salah satu pejabat dari Prov. Sulteng diatas
adalah Bpk. Agus Munandar, S.Sos, M.Si. Sebelumnya beliau adalah Sekretaris BKD Prov. Sulteng.
ASN lingkup Prov. Sulteng dan pejabat pengelola
kepegawaian Kab/Kota di Sulteng cukup akrab
dengan Ybs. Ini mengingat sebagian besar kariernya berkecimpung di ranah kepegawaian.
Tentu menarik perhatian khalayak dengan pelantikannya sebagai Kasat Pol PP Kota Palu. Tapi jika
merunut pada karier dan masa kerja yang telah
dilewatinya maka adalah suatu yang wajar jika
PNS kelahiran Ciamis 14 Juni 1969 ini menduduki
jenjang jabatan JPT Pratama (eselon II). Berikut
riwayat karier singkat dari PNS yang dikenal disiplin, bersikap normatif namun penuh kehangatan
dan keakraban dalam menjalankan tugas.
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iDEnTiTas :
NAMA
NIP
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
AGAMA
JENIS KELAMIN
STATUS PERKAWINAN
ALAMAT RUMAH
NO. TELP / HP
EMAIL

:
:
:
:
:
:
:
:
:

agus MunanDaR, s.sos, M.si
196906141990031011
CIAMIS, 14 JUNI 1969
ISLAM
LAKI-LAKI
KAWIN, 2 ANAK
JL. TANJUNG LOMBONGAN NO. 9 PALU
085241289555
agusmunandar69@yahoo.com

RiWaYaT JaBaTan :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8

NAMA JABATAN
KASUB BAG. MUTASI PNS DINAS-DINAS PADA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN SETDA PROV. SULTENG
KASUB BID. KEPANGKATAN PADA BKD PROV. SULTENG
KEPALA BIDANG MUTASI PADA BKD PROV. SULTENG
PNS KABUPATEN CIAMIS PROV. JABAR
KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN SETDA KABUPATEN SIGI
KEPALA BIDANG ANALISA KEBUTUHAN DIKLAT PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT PROV. SULTENG
KEPALA BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT PROV. SULTENG
SEKRETARIS BKD PROV. SULTENG

TAHUN
2001
2003
2005
2007
2009
2010
2012
2017

RiWaYaT KEPangKaTan :
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

JENJANG KEPANGKATAN
CPNS, PENGATUR MUDA
PNS, PENGATUR MUDA
PENGATUR MUDA Tk.I
PENATA MUDA
PENATA MUDA Tk.I
PENATA
PENATA Tk.I
PEMBINA
PEMBINA Tk.I

GOLRU
II/a
II/a
II/b
III/a
III/b
III/c
III/d
IV/a
IV/b

TMT
1 MARET 1990
1 MARET 1991
1 APRIL 1994
1 APRIL 1998
1 APRIL 2001
1 JULI 2001
1 OKTOBER 2005
1 APRIL 2007
1 APRIL 2011

RiWaYaT PEnDiDiKan :
NO
1
2
3
4
5

TINGKAT PENDIDIKAN
SD
SMP
SMA
SARJANA / S.1
PASCA SARJANA / S.2

TAHUN
1982
1985
1988
1996
2000

TEMPAT
CIAMIS
CIAMIS
CIAMIS
STIA PALU
UGM YOGYAKARTA

Segenap Keluarga Besar BKD Sulteng
menyampaikan selamat bertugas sebagai
Kasatpol PP. Semoga sukses dan lancar
mengemban amanah serta selalu
dilimpahi rahmat dan kemudahan
dari Allah SWT. Amin YRA.

BULETIN KEPEGAWAIAN

EDISI VI AGUSTUS 2018 87

REHaT

In Memoriam :

Alm Abd. Haris Renggah
(Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah)
aWal 2018, tepatnya Senin, 12 Februari
2018, Provinsi Sulawesi Tengah kehilangan
salah satu putra terbaiknya. Abd. Haris
Renggah, SE, Kepala Dinas Perhubungan
Prov. Sulteng, menghembuskan nafas
terakhirnya di Yogyakarta. Beliau
almarhum dalam usia
57 Tahun 10 Bulan,
meninggalkan seorang
istri dan empat
anak.
Jenasah
almarhum,
yang sebelum
berkarier di
Prov. Sulteng
adalah PNS
Pemkab
Poso,
dikebumikan
di Poso, pada
Selasa 13
Februari 2018.
Sebelumnya,
terlebih dulu
dilakukan upacara
persemayaman di
kediaman beliau Jl.
Beruang Palu. Gubernur
Sulteng, Longki Djanggola
memimpin langsung upacara
pelepasan jenasah menuju Kota Poso.
Artikel ini sekelumit mengenai sepak terjang
almarhum semasa hidup yang bisa menjadi
pengingat dan pelajaran bagi birokras
penerus Sulteng.
Karier birokrasi pemerintahan Alm Abd.
Haris Renggah ternyata cukup panjang
dan berwarna. Tidak hanya berkutat pada
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satu lini penugasan saja. Hampir semua
lini kepemerintahan pernah dikecapnya.
Bidang pemerintahan, pemberdayaan
masyarakat, kehumasan, kebencanaan,
hingga perlindungan masyarakat/Pol PP
telah dilaluinya selama berdinas.
Tidak heran, dengan
rekam jejak demikian,
Gubernur Sulteng
Longki Djanggola,
menunjuknya
sebagai
Pejabat Bupati
Morowali
Utara.
Bapak
yang
semasa
hidupnya
rajin
bertegur
sapa ini lahir
di Una Una,
wilayah Kab.
Tojo Una Una
pada tanggal yang
mirip dengan HUT
Prov. Sulteng yakni
13 April. Tepatnya 13
April 1960. Pendidikan
dasar dan menengah
pertamanya ditamatkan di Una-Una.
SD Tahun ’73 dan SMP Tahun ’76. Pendidikan
menengah atas dan tinggi, dijalaninya diluar
Una Una. Tamat SMA di Poso Tahun 1980
dan menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di
FE - Untad Palu pada 1988.
Dua tahun setelah lulus menyandang gelar
Sarjana Ekonomi, almarhum mengawali
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kariernya sebagai PNS. 1
Maret 1990 dia diangkat
menjadi CPNS (III/a) dengan
NIP. 570010530. Setahun
kemudian, 1 April 1991
diangkat sebagai PNS
(Penata Muda, III/a). Pada
1 April 1994, alm meraih
pangkat Penata Muda Tkt I,
III/b. Pangkat Penata, III/c
diraihnya secara regular
pada 1 April 1998. Untuk
pangkat III/d didapatnya
pada 1 April 2001. Pada
jenjang pangkat Pembina
(gol. IV), masing-masing
direngkuhnya pada 1 April
2002 (IV/a), 1 April 2006
(IV/b), 1 April 2011 (IV/c), dan
terakhir pangkat Pembina
Utama Madya (IV/d) pada 1
Oktober 2016. Pada 2009,
NIP alm dirubah menjadi
19600413199031007.
Riwayat pangkat tersebut
menunjukkan jika 3 kali
pangkat alm dinaikkan
tanpa menunggu jadwal
regular (4 tahunan). Ini
tentu suatu prestasi yang
membanggakan.
Jabatan yang pernah
diemban almarhum juga
bisa menjadi perhatian kita.
Jabatan struktural Abd. Haris
Renggah (alm) dimulai dari
jabatan Kasubag Protokol
dan Perjalanan pada Bagian
Umum Setwilda Tkt. II Poso
pada 1991. Berpindah
ke Bagian Perekonomian
Setwilda Tkt.. II Poso
sebagai Kasubag Pembinaan
Perekonomian di 1993 lalu
Kasubag Produksi Bidang I
pada 1994.
Pada 1995 alm keluar
dari Sekretariat menjadi
Camat Ulubongka (sekarang
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wilayah Kab. Tojo Unauna).
Kemudian 1998 sebagai
Camat Petasia (sekarang
wilayah Kab. Morowali
Utara). Tahun 2000, kembali
ke Sekretariat Daerah Poso,
menjabat Kabag Pemdes dan
Kabag Umum. Di 2001 keluar
sejenak sebagai Kasubdin
Usaha Ekonomi pada Dinas
PMD kab. Posotapi masuk
lagi sebagai Kabag Humas
sampai 2003. Kemudian
menjabat Kabag Infokom
pada 2003. Tahun 2005 alm
dipercaya sebagai Kasubdin
Pos & Telekomunikasi
Dinas Perhubungan Kab.
Poso. Tahun 2008 menjabat
Sekretaris Badan Lingkungan
Hidup Kab. Poso.
Tahun 2009 menjadi awal
suami yang beristrikan
Lilis Suryani Willah,
SE, menduduki jabatan
pimpinan tinggi (es II).
Dimulai sebagai Kepala
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kab.
Poso. Di 2010 duduk
sebagai Staf Ahli Bupati
Bidang Ekonomi dan
Keuangan dan 2012
berjibaku sebagai Kasatpol
PP dan Linmas Kab. Poso.
Pada 2013, Gubernur
Sulteng Longki Djanggola
merekrutnya untuk
mengabdi di palagan
Sulteng, mendampingi
sebagai Staf Ahli Gubernur
Bidang Pembangunan.
Terbentuknya Kab. Morowali
Utara pada 2015, memaksa
Gubernur Sulteng untuk
menunjuk pejabat Bupati.
Tanpa pikir panjang, Alm
Abd. Haris Renggalah yang
dipilih, tentunya melihat

rekam jejak penugasannya
diatas. Pasca
menyelesaikan tugasnya di
Morut, pada awal 2017, alm
mengemban tugas sebagai
Kepala Dinas Perhubungan
Prov. Sulteng. Inilah jabatan
terakhir almarhum sebelum
dipanggil kembali oleh Allah
Swt.
Tidak terbantahkan, jika
riwayat jabatan almarhum
sangat berwarna. Tidak
hanya dalam cakupan
pelayanan dan dukungan
kepada pimpinan di
sekretariat tapi juga
bersentuhan dengan
masyarakat yang lebih luas.
Mulai yang bersifat teknis
layanan pemerintahan
hingga sebagai pengambil
kebijakan dalam posisi
jabatan negara/politis. Tak
berlebihan jika alm dicap
sebagai orang yang loyal,
pekerja keras yang mampu
secara cepat menyesuaikan
diri dan bertanggung
jawab atas penugasannya.
Sebagaimana disampaikan
oleh Gubernur Sulteng
saat melepas jenasah
almarhum.
Kiranya kita menjadikan
almarhum Abd. Haris
Renggah, SE sebagai
panutan dalam berkarier
di birokrasi pemerintahan.
Semoga amal ibadah dan
perbuatan baik alm kepada
masyarakat dan daerah
Sulawesi Tengah semasa
hidupnya diterima oleh Allah
Swt. Dan atas semua salah
dan khilaf beliau di dunia
diampuni pula oleh Allah
Swt. Alfatiha buat almarhum
Abd. Haris Renggah, amin.
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Gubernur Sulteng, Longki Djanggola memimpin langsung upacara pelepasan jenasah menuju Kota Poso
saat upacara persemayaman di kediaman almarhum di Jalan Beruang Palu.
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10 PNS Prov. Sulteng Raih Magister
dari Universitas Tadulako Palu
(Wisuda Ke 93 Untad Palu, Senin, 20 Agustus 2018)
Perguruan tinggi negeri
kebanggaan Sulawesi
Tengah, Universitas Tadulako
Palu kembali melaksanakan
wisuda pada Senin, 20
Agustus 2018. Wisuda
yang ke 93 ini bertepatan
pula dengan dies natalis
Universitas
Tadulako
ke 37
(Untad
berdiri
1981). Dan yang
membanggakan, pada acara
tersebut juga dikukuhkan
2 Guru Besar (Profesor)
bidang teknik.
Wisuda Untad ke 93
tersebut mengukuhkan
sebanyak 691 lulusan yang
terdiri atas : 35 Wisudawan
Fakultas Kedokteran,
21 Wisudawan Fakultas
Peternakan,75 Wisudawan
Fakultas Ekonomi , 7
Wisudawan
Fakultas
Kesehatan
Masyarakat,
34 Wisudawan
Fakultas
Pertanian,
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35 Wisudawan FMIPA,
15 Wisudawan Fakultas
Kehutanan, 180 Wisudawan
FKIP, 79 Wisudawan Fakultas
Hukum, 48 Wisudawan
Fakultas Teknik, dan 60
Wisudawan FISIP. Total
alumni sejak awal resminya
kampus
Tadulako
hingga saat
ini telah

yang dikukuhkan saat itu,
berdasar pantauan informasi
dan data yang ada, terdapat
10 wisudawan merupakan
PNS yang berdinas di
Provinsi Sulawesi Tengah.
4 pejabat administrasi
dan 6 pejabat fungsional.
Kesepuluhnya adalah lulusan
program pascasarjana
(Magister). Satu
diantaranya
adalah Kasubag
Kepegawaian
dan Umum BKD
Prov. Sulteng,
Syarifuddin,
S.Sos.
Selamat

mencapai
64.096
Wisudawan.
Suatu
kesyukuran,
diantara para
lulusan Untad
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dan sukses untuk para
wisudawan tersebut. Tentunya
jenjang pendidikan berikut
ilmu pengetahuan yang
No Nama
1 DODY SETIAWAN, S.STP.

berhasil diraih ini semakin
memotivasi diri untuk bekerja
lebih maksimal dan memberi
pelayanan dengan sepenuh

hati. Berikut 10 PNS Prov.
Sulteng yang turut dikukuhkan
pada wisuda ke 93 Untad
Palu :

2

SYARIFUDDIN, S.Sos.

3

Drs. LADES PATANMO

Jabatan
Kabag Fasilitasi Toponimi
dan Batas Daerah
Kasubag Kepegawaian
& Umum
Kasubag Dekonsentrasi

Unit Kerja
BIRO ADMINISTRASI WILAYAH
DAERAH DAN PEMERINTAHAN
BKD PROV. SULTENG

Keterangan
Magister Adm Publik

4
5
6

DEVI INDAYANI, SH.
MERRY KRISDIANAWATY, S.Pd.
IRNA TRISMA HASAN, S.Pd.

Pelaksana
Fungsional Guru
Fungsional Guru

BIRO ADMINISTRASI WILAYAH
DAERAH DAN PEMERINTAHAN
DINAS PANGAN PROV. SULTENG
SMKN 3 Palu
SMKN 1 Poso

Magister Hukum

7

Drs. SYAPRIL A LAGULIGA

Fungsional Guru

SMAN 7 Sigi

8 ADRIANUS HALAWA, S.Pd.
9 SHINTA, S.Pd.
10 AZWAR, S.Pd.

Fungsional Guru
Fungsional Guru
Fungsional Guru

SMA BK Palu
SMA Katolik Santo Andreas Palu
SMAN 8 Palu

Magister Adm Publik

Magister Adm Publik
Magister Pendidikan Sains
Magister Pendidikan
Bahasa Indonesia
Magister Pendidikan
Bahasa Indonesia
Magister Pendidikan Sains
Magister Pendidikan Sains
Magister Pendidikan Sains

DODY SETIAWAN, S.STP.
(Tesis : Evaluasi Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur
Di Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah)
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SYARIFUDDIN, S.Sos.
(Tesis : Evaluasi Sistem Rekrutmen
Tenaga Honorer Kategori I
Menjadi CPNS Di Lingkungan
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah)

Drs. LADES PATANMO
(Tesis : Keabsahan Status
Perkawinan : Analisis Terhadap
Pencatatannya Di Kabupaten
Poso)
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Berkesempatan
Diklat di MAP UGM
Yogyakarta
DEMi meningkatkan
kompetensi PNS, BKD
Sulteng mengutus 3 PNS
mengikuti diklat di Yogyakarta.
Diklat yang dilaksanakan
oleh Program Pascasarjana
Magister Administrasi Publik
(MAP) Universitas Gajah
Mada tersebut berlangsung
2 hari pada 29 – 30 Agustus
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2018. 3 PNS yang didiklatkan
adalah Sandi Gustomo, S.Sos,
MAP, Dwi Astuti, S.Sos, dan
Tiwi Restuyanti. Mereka
bergabung dengan PNS
lainnya dari berbagai daerah di
Indonesia. Total peserta diklat
mencapai 22 orang.
Materi diklat yang diikuti

adalah terkait dengan
Penyusunan dan Penilaian
Sasaran Kinerja Begawan
(SKP). Materi ini memang
berkorelasi dengan ruang
lingkup kerja ketiga PNS
tersebut sebagai pengelola
aplikasi e-kinerja (SKP
Online) di BKD Sulteng. “Kami
bersyukur bisa mengikuti
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diklat ini. Materinya memang
sesuai dengan penugasan
kami dan ini sangat membantu
kami dalam memberikan
penjelasan dan pelayanan
terkait manajemen kinerja
kepada PNS nantinya”, tutur
Sandi Gustomo. Dan yang luar
biasa, “Pematerinya sangat

berkompeten karena mereka
yang ikut merumuskan dan
menyusun regulasi terkait
penilaian kinerja PNS, seperti
Dr. Ir. Aswin Eka Adhi, M.Si,
Direktur Kompensasi ASN
BKN”, Sandi melengkapi.
Selain itu, melalui diklat

tersebut diperoleh informasi
baru terkait penilaian
kinerja bagi PNS. “Sempat
disampaikan pula bahwa
regulasi terkait manajemen
kinerja PNS segera akan
dilakukan penyesuaian, kini
dalam proses penggodokan
dan harmonisasi. Saat ini
penilaian kinerja seorang
PNS hanya dilakukan oleh
atasannya. Ke depan,
penilaian tidak hanya
oleh atasan tapi juga oleh
bawahan, rekan selevel dan
juga pihak yang dilayani.
Diistilahkan penilaian 360
derajat”, Sandi melanjutkan.
Informasi ini tentunya menjadi
bahan yang menarik untuk
didiskusikan dan disiapkan
pendukungnya ketika benarbenar diterapkan.
Pengiriman pegawai
mengikuti diklat ini dirasakan
sangat bermanfaat. Tidak saja
menambah pengetahuan tapi
juga berkesempatan melihat
perkembangan dan kemajuan
daerah lain. “Yang sangat
disyukuri juga, Kami sekaligus
berwisata mengunjungi
tempat-tempat yang selama
ini hanya bisa dilihat di layar
kaca, gadget atau kalender
serta buku. Semoga pada
kesempatan berikut PNS
lainnya juga bisa berdiklat
diluar daerah seperti Kami”,
ujar Sandi dengan penuh
kesyukuran.
Semoga melalui diklat
tersebut kompetensi aparatur
BKD Sulteng meningkat dan
berimbas pada peningkatan
kinerja dan pelayanan kepada
PNS dan masyarakat.
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DARI MASA KE MASA

MoHaMaD KasiM RaZaK

Kepala Bahagian Urusan Pegawai
(1964)

Adapun nama-nama kepala bahagian/biro/badan
yang menahkodai kepegawaian dari mulai terbentuk sampai saat ini :

DJafaR laPasERE
Kepala Biro Kepegawaian
(1965–1968)

C.P.E. ManuMPil
Kepala Biro Kepegawaian
(1968–1970)

Drs. niCo aDaM

Kepala Biro Personalia (1973–1975)
Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat
(1973–1975)

BasiR nuRsin, sH
Kepala Biro Kepegawaian
(1981–1987)

Drs. aHMaD aBDul Rauf
Kepala Biro Kepegawaian
(1993–1995)

Drs. sYaHRul laMaKaRaTE
Kepala Biro Kepegawaian
(1996–1999)

Drs. DaMsiK laDJalani

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian
(2001–2002)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
(2002-2004)

Drs. MoHaMaD HiDaYaT, M.si.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
(Desember 2011–April 2013)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
(April 2013–Januari 2015)

ZuBaiR, s.sos., M.si.

Drs. H.MoH. saiD HusEn
Kepala Biro Administrasi Personalia
(1970–1973)

anTon CoRnElius
TanDaJu

Kepala Biro Kepegawaian dan Diklat
(1978–1981)

Rais laMaKaMPali, sH
Kepala Biro Kepegawaian
(1987–1993)

Drs. saiD lanDJoMa
Kepala Biro Kepegawaian
(1995–1996)

Drs. lEonaRD lEsnusa
Kepala Biro Kepegawaian
(1999–2001)

Drs. HiDaYaT, M.si.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
(Juni 2006–2008)
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
(2008–April 2013)

Drs. H. aRiEs singi, M.si.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
(Januari 2015 s.d. Juli 2017)

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
(Agustus 2017 s.d. Sekarang)
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SEGENAP PIMPINAN DAN STAF

BaDan KEPEgaWaian DaERaH
PRoVinsi sulaWEsi TEngaH
Mengucapkan

Dirgahayu
Kemerdekaan RI
ke 73
17 Agustus 2018

UNTUK INFORMASI KEPEGAWAIAN KUNJUNGI WEB RESMI BKD
www.bkd.sultengprov.go.id
SARAN DAN MASUKAN DISAMPAIKAN MELALUI
bkd.sultengprov@gmail.com

