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PENGANTAR REDAKSI

Tabe... le

Kesyukuran tak terhingga kepada Allah SWT, Tuhan YME, 
Buletin Kepegawaian edisi ke-9 Tahun 2021 ini bisa tetap 
hadir menyapa aparatur Provinsi Sulawesi Tengah. Diketahui 
bersama, saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi 
covid-19. Bahkan sejak tahun lalu, 2020. Walau sedikit 
melandai ketimbang awal pandemi, tapi kewaspadaan masih 
harus dijunjung tinggi. Pembatasan aktifi tas masih tetap 
ditegakkan berikut penerapan protokol kesehatan secara 
ketat. Kondisi ini tentu menjadikan proses penyusunan Buletin 
menjadi suatu hal yang menantang.

Jika sekedar untuk pemenuhan realisasi kegiatan maka penerbitan buletin untuk 2021 ini bisa 
dikesampingkan. Pas ada pandemi, geser saja dananya untuk kepentingan penanggulangan covid-19 
(dan memang ada kebijakan begitu) maka tim tidak perlu lagi bersusah payah menyusun buletin. Namun 
tim ternyata berpandangan lain untuk tetap semangat menyusun buletin mengingat media sarana untuk 
menyampaikan informasi terkait manajemen kepegawaian ini sudah terbit lama (2013) dan cukup 
bermanfaat bagi komunitas aparatur. Jika tahun lalu buletin masih bisa tetap hadir dalam suasana 
mencekam, tahun ini tentunya bisa. Begitu kira-kira alam berpikir tim untuk menyemangati.

Tersusunnya buletin juga didorong adanya berbagai peristiwa dan terbitnya beragam regulasi yang 
berhubungan dengan manajemen kepegawaian. Seperti dilantiknya Gubernur Sulteng yang baru, H. Rusdi 
Mastura untuk periode 2021 – 2024, bersama Wakil Gubernur H. Mamun Amir. Gubernur, dalam perspektif 
kepegawaian adalah pejabat pembina kepegawaian (PPK) sehingga perlu ditanggap dalam buletin. 
Berikut rencana pembangunannya sebagai turunan dari visi dan misinya membawa Sulteng ke masa depan. 
Selain itu, adanya perintah kepada semua PNS untuk melakukan pemutakhiran data mandiri pada 2021 
berdasarkan beleid BKN juga perlu diketengahkan dalam buletin. Sebagai sosialisasi dan panduan teknis 
bagi PNS melaksanakan PDM.

Pendukung lainnya adalah animo yang tinggi para PNS fungsional dalam menulis artikel. Edisi sebelumnya, 
kontribusi artikel dari fungsional masih sangat minim dan didominasi fungsional widyaiswara. Kali ini 
fungsional yang menyumbang karya tulis lebih beragam dengan tema yang variatif sesuai jenis jabatan 
fungsional bersangkutan. Karier PNS fungsional memang ditentukan oleh banyak atau kemampuannya 
mengumpulkan angka kredit. Dan salah satu alternatif mendapatkan angka kredit dengan jumlah yang 
signifi kan adalah menyusun karya tulis. Semoga hasrat menulis ini bisa terus digelorakan tidak saja 
dikalangan fungsional tapi menular ke seluruh aparatur yang ada.

Buletin edisi 9 yang tercipta disaat masih berlanjutnya krisis pandemi global Covid-19 ini tentu juga 
dipengaruhi oleh faktor moril. Dukungan pimpinan yang tidak pernah surut memotivasi dan kekompakan 
tim pengelola (redaksi) yang secara intens terus berdiskusi memikirkan jalan keluar bagi upaya penyusunan 
buletin adalah hal yang sangat membantu. Atas semua itu, kiranya Allah Swt akan membalasnya dengan 
kebaikan dan kemudahan atas segala urusan di dunia hingga di akhirat kelak.

Demikian sepenggal cerita lain dari terbitnya buletin ini. Menjadi mukaddimah sebelum menjelajahi ruang-
ruang buletin. Apapun kisah yang melingkupinya, wajib menjadi pembelajaran yang pasti bermanfaat di 
masa depan. Untuk perbaikan atau masukan bagi proses kerja lainnya. Pasti ada salah dan hal tak sesuai 
pada buletin ini. Mohon dapat dimaklumi dan diinformasikan kepada tim penyusun sebagai input pada 
penerbitan selanjutnya. Wassalam, semoga bermanfaat...
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2021 ini Badan 
Kepegawaian Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah 
(BKD) mengalami proses 
perubahan nomenklatur 
struktur organisasi berikut 
pembagian urusan tugas 
dan fungsinya. Ini dilandasi 
oleh Pergub No. 18 Tahun 
2020 tentang Perubahan 
atas Pergub No. 44 Tahun 
2016 tentang Kedudukan dan 
Susunan Organisasi Badan 
Daerah. BKD format baru ini 
diresmikan pada 10 Maret 
2021 sesuai waktu pelantikan 
pejabat strukturalnya.

Merujuk regulasi tersebut, 

Bidang Pengadaan, 
Penghargaan, dan Informasi 
Kepegawaian (PPIK) berganti 
nama menjadi Bidang Formasi 
Pengadaan dan Informasi 
Kepegawaian (FPIK). Tetap 
membawahi 3 subbidang 
dengan nama Subbidang 
Formasi dan Pengadaan 
(sebelumnya Pengadaan), 
Subbidang Data dan Informasi 
(sebelumnya Informasi 
Kepegawaian) dan Subbidang 
Fasilitasi dan Profesi ASN/
FPASN (sebelumnya 
Penghargaan).

Saat diresmikan, melalui 
pelantikan pejabat struktural, 

Kepala Bidang FPIK dijabat 
oleh Syarifuddin, S.Sos, 
M.AP, (sebelumnya Kasubag 
Kepeg & Umum BKD). 
Selanjutnya Kasubid Formasi 
dan Pengadaan tetap dijabat 
oleh Moh. Syarif Zamrud, 
S.Sos, MM. Untuk Kasubid 
Data dan Informasi diduduki 
oleh Mohamad Najib, S. Kom 
(sebelumnya Pelaksana 
di BKD) dan Tauhid Thalib 
mengisi Kasubid FPASN 
(sebelumnya Kasubid INKA)

Tugas Fungsi
Tidak hanya penamaan, 

tugas dan fungsi Bidang FPIK 
juga mengalami perubahan. 
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Bidang Formasi Pengadaan dan Informasi Kepegawaian (FPIK) :

Berpartisipasi Meningkatkan Kualitas 
Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

(Gelar Seleksi PPPK GURU)
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Baik bertambah ataupun 
berkurang. Subid Formasi 
dan Pengadaan mengalami 
penambahan tusi sedang 
Subid Data dan Informasi 
dan Subid FPASN terjadi 
pengurangan tusi.

Sub Bidang Formasi dan 
Pengadaan memiliki tugas 
utama menyusun formasi dan 
melaksanakan  proses seleksi 
pengadaan ASN. Penyusunan 
kebutuhan aparatur (formasi) 
dilakukan secara rutin 
setiap tahun sesuai amanat 
regulasi yang ada. Sementara 
pengadaan pegawai baik 
CPNS maupun PPPK sangat 
bergantung pada kebijakan 
Pusat. Tusi baru yang 
dilekatkan pada subid ini 
adalah proses pengangkatan 
CPNS menjadi PNS 
(penerbitan SK 100%) dan 
fasilitasi seleksi penerimaan 
praja IPDN.

Sub Bidang FPASN 
dominan mengelola kegiatan 
atau layanan yang bersifat 
langsung kepada PNS. Berupa 
penerbitan Cuti, fasilitasi 
penerbitan Kartu Identitas 
Pegawai (Karpeg, Karis 
dan Karsu), persemayaman 
pegawai/pensiun wafat plus 
mengelola kegiatan dari 
organisasi profesi PNS, seperti 
Korpri Sulteng, Tapera dan 
Taspen. Satu tusi, proses 
Satyalancana Karya Satya 
dikeluarkan dari subid ini. 
Dialihkan kepada Subid 
Disiplin dan Penghargaan 
pada Bidang Promosi 
Pengembangan dan Penilaian 
Kinerja Aparatur.

Sedangkan Sub Bidang 
Data dan Informasi, populer 
disebut INKA, ditugaskan 
untuk mengelola data pegawai 
secara fi sik maupun elektronik 
berikut fasilitasi perbaikan 
data pegawai. Penyediaan 
informasi kepegawaian 
kepada pihak berkepentingan 
internal maupun eksternal 
secara manual dan digital juga 
menjadi tanggung jawab unit 
kerja ini. Tusi yang dilepas dari 
subid ini adalah pengelolaan 
data kinerja PNS (data PPK 
PNS dan penyediaan aplikasi 
terkait penerimaan tambahan 
penghasilan pegawai). Urusan 
kinerja aparatur kini menjadi 
tanggungjawab Bidang 
Promosi Pengembangan dan 
Penilaian Kinerja Aparatur 
pada Subid Promosi dan 
Penilaian Kinerja Aparatur.

Aktifi tas Menonjol FPIK 2021
Walau dalam suasana 

pandemic covid-19 dengan 
berbagai dinamikanya, secara 
reguler kegiatan Bidang 

FPIK pada 2020 dan sampai 
2021 ini berjalan sesuai tusi 
yang ditetapkan. Umumnya 
adalah tusi bersifat rutin dan 
pelayanan langsung kepada 
PNS. Sementara aktifi tas 
yang menonjol dan populer 
menyedot perhatian khalayak 
atau masyarakat pegawai 
adalah kegiatan pengadaan 
ASN formasi 2021 (seleksi 
CPNS dan PPPK), regitrasi 
PNS dalam aplikasi sitara 
BP TAPERA, dan kegiatan 
PEMUTAKHIRAN DATA 
MANDIRI 2021.

Informasi, data dan kisah 
detail dari pelaksanaan iven 
tersebut juga dipaparkan 
pada bagian lain Buletin 
Kepegawaian ini. Khusus 
pada rubrik internal ini hanya 
paparan selayang pandang 
ketiga kegiatan menonjol 
Bidang FPIK tersebut.

Seleksi CASN dan Praja 
IPDN 2021

BULETIN KEPEGAWAIAN EDISI IX AGUSTUS 2021
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 Kegiatan yang selalu ditunggu 
pelaksanaannya oleh masyarakat ini 
berlangsung pada Subid Formasi dan 
Pengadaan. Subbid ini harus diakui sebagai 
unit kerja populer utamanya dikalangan 
masyarakat yang berminat menjadi ASN. 
Jika Prov. Sulteng mendapat alokasi formasi 
pengadaan aparatur dari Pusat, Subid inilah 
yang akan memproses pelaksanaannya. Sejak 
pengumuman, pendaftaran, pelaksanaan 
seleksi, pengumuman hasil, pemberkasan 
hingga pendistribusian SK pengangkatan 
sebagai aparatur.

Tahun 2021 ini pemerintah pusat melakukan 
perekrutan ASN secara besar-besaran dengan 
fokus pada pengisian tenaga pendidikan alias 
Guru melalui kategori Pegawai Pemerintah 
Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kategori 
CPNS tetap ada tapi tidak sebanyak PPPK. 
Prov. Sulteng juga mendapat kesempatan untuk 
melaksanakan proses pengadaan ASN, CPNS 
dan PPPK. Kemenpan RB selaku pemangku 
kebijakan manajemen kepegawaian nasional 
menjatah Prov. Sulteng sejumlah formasi 
dengan rincian berikut :

Proses seleksi CASN 2021 ini telah 
dimulai sejak Juli 2021 (pendaftaran 
dan seleksi administrasi) dan saat 
artikel ini dibuat sudah memasuki tahap 
pelaksanaan seleksi kompetensi bagi 
PPPK Guru dan persiapan untuk seleksi 
kompetensi dasar (SKD) CPNS dan 
PPPK Non Guru. Peminat seleksi CASN 
lingkup Prov. Sulteng termasuk tinggi 
apalagi dengan jumlah formasi yang 
dibuka mencapai ribuan (4702). Berbeda 
sekali dengan perekrutan tahun-tahun 
sebelumnya yang hanya puluhan atau 

duaratusan formasi. Ribuan formasi bagi 
Prov. Sulteng ini seakan mengkompensasi 
tiadanya formasi saat seleksi CASN Tahun 
2020 lalu.

Animo tersebut dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini berikut gambaran hasil seleksi 
administrasi :

Berdasar data tersebut maka pelamar 
yang lanjut ke tahap seleksi kompetensi 
berjumlah 7244 orang. Proses seleksi 
kompetensi (menggunakan sistem CAT/
computer assisted test) dijadwalkan pada 
September – Nopember 2021. Rekrutmen 
ribuan guru dengan skema PPPK ini 
menjadikan BKD, khususnya Bidang 
FPIK, pada 2021 secara tidak langsung 
turut berpartisipasi dalam meningkatkan 
kualitas pendidikan nasional. Semoga 
pelaksanaan seleksi tersebut berjalan 
lancar dan menghadirkan aparatur 
baru yang handal dan bersemangat 
memberikan pengabdian dan pelayanan 
kepada masyarakat.

Subid Formasi dan Pengadaan, di 
2021 ini,  untuk pertama kali mengelola 
penerbitan SK PNS dan memfasilitasi 
praja IPDN, mulai seleksi masuk dan 
penempatan tugas pasca pendidikan. 
SK PNS perdana yang diproses adalah 
para CPNS pengangkatan 2019 yang 
barusan selesai diklatsar pada Agustus 
2021. Adapun calon praja (capra) IPDN 
2021 terpilih 32 putra putri terbaik 
Sulteng dengan asal daerah seperti 

BULETIN KEPEGAWAIAN EDISI IX AGUSTUS 2021

Formasi CASN Prov. Sulteng 2021

No Kategori Tenaga
Teknis

Tenaga
Kesehatan

Tenaga
Pendidikan Jmlh

1 CPNS CPNS 41 73 0 114
2

PPPK
Non GURU 93 137 0 230

3 GURU 0 0 4358 4358
Total 134 210 4358 4702

Data Pendaftar Dan Hasil Seleksi Administrasi

No Kategori Daftar 
(Submit)

Memenuhi 
Syarat (MS)

Tidak Memenuhi 
Syarat (TMS)

1 CPNS 3051 2861 190
2 PPPK Non GURU 788 731 57
3 PPPK GURU 3652 3652 0

Total 7491 7244 247
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berikut ini :

Fasilitasi Registrasi PNS Dalam Aplikasi BP 
TAPERA

Gawean ini berlangsung di Subid FPASN. 
Berjalan sejak paruh kedua semester pertama 
2021 ini. Dan masih berjalan sampai saat ini. 
Tugas ini didasarkan pada UU. No. 4/2016 
tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan 
PP No. 25/2020 tentang Penyelenggaraan 
Tapera. Berdasar aturan tersebut, “masyarakat 
yang memiliki penghasilan paling sedikit 
sebesar upah minimum wajib menjadi 
Peserta, sedangkan masyarakat yang memiliki 
penghasilan dibawah upah minimum dapat 
menjadi Peserta.” ASN/TNI/Polri adalah salah 
satu masyarakat yang wajib menjadi Peserta 
Tapera.

Jauh sebelumnya, PNS sudah tergabung 
dan mengiur pada program perumahan 
nasional melalui Bapertarum. Kepesertaan 

Bapertarum saat itu dibatasi hanya dikalangan 
ASN/TNI/Polri. Regulasi Tapera diatas selain 
menjangkau lebih beragam kalangan pekerja 
juga melikuidasi Bapertarum dan memunculkan 
BP Tapera. Sekalipun dihapus, kepesertaan 
PNS dalam  Bapertarum dilanjutkan di Tapera. 
Kondisi tersebutlah yang menuntut para PNS 
untuk kembali melakukan updating data dalam 
database Tapera. Walau bersifat herregistrasi, 
karena sebagian besar data PNS sudah 
ada sebelumnya (dari Bapertarum). Dengan 
melakukannya, kepesertaan PNS dalam Tapera 
berstatus aktif  dan bisa mendapatkan berbagai 
manfaat yang diberikan Tapera. Minimal 
mengetahui saldo Taperanya yang dihimpun 
dari iurannya selama ini (waktu Bapertarum). 
Selain tentu terdapat pula manfaat lainnya.

Registrasi atau updating data PNS dalam 
sistim Tapera ini (sitara.tapera.go.id) bersifat 
mandiri alias dilakukan sendiri oleh PNS 
bersangkutan. Fasilitasi yang diberikan oleh 
Subid FPASN adalah sosialisasi dan memandu 
PNS menginput dalam sistim Tapera termasuk 
menyampaikan ke pihak Tapera jika ada PNS 
yang terkendala saat mengakses sistim Tapera 
tersebut.

Adanya kegiatan nasional pemutakhiran 
data mandiri (PDM) 2021 yang dilaksanakan 
oleh subid INKA maka pemanduan kepada 
PNS terkait Tapera dilakukan berbarengan 
karena masih dalam satu Bidang FPIK. Baik 
dilayani di BKD maupun berkunjung ke OPD. 
Dan hasilnya, berdasar rilis data terakhir 
dari pihak Tapera, sejumlah 2276 PNS telah 
memutakhirkan datanya. Tentunya angka 
ini masih harus ditingkatkan karena belum 
sebanding dengan jumlah PNS aktif di Prov. 
Sulteng yang perJuni 21 mencapai 11.665.

Sebagai iven temporer, fasilitasi terhadap 
Tapera tentunya tidak mengesampingkan 
aktifi tas utama dari subid FPASN. Bahkan 
untuk kegiatan fasilitasi terhadap organisasi 
ASN, Korpri, berupa penyiapan dokumen 
persemayaman (DRH dan sambutan dinas) dan 
penyaluran santunan Korpri tetap dan cukup 
massif berjalan. Mengingat cukup banyak ASN 
yang wafat dalam rentang waktu terjadinya 

Data Calon Praja IPDN 2021
No Kab/Kota Laki Laki Perempuan Jumlah
1 Palu 9 3 12
2 Banggai 4 0 4
3 Poso 3 1 4
4 Morowali Utara 3 0 3
5 Parigi Moutong 1 2 3
6 Toli Toli 1 1 2
7 Morowali 1 0 1
8 Buol 1 0 1
9 Bangkep 0 1 1

10 Sigi 1 0 1
Total 24 8 32
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pandemic saat ini. Begitu 
pula fasilitasi penerbitan kartu 
identitas pegawai berupa 
Karpeg, Karis dan Karsu terus 
dilayani. Terlebih pada PDM 
2021, nomor kartu identitas 
pegawai tersebut diminta 
untuk diinput ke dalam aplikasi 
PDM, mysapk. Berdasar 
data yang terhimpun, pada 
2021 per September, telah 
terbit 91 karpeg dan 157 
karis/karsu. Sedang fasilitasi 
persemayaman sudah 
mencapai 111 kejadian (cat : 
tidak semuanya covid).

Pemutakhiran Data Mandiri 
2021

 Agenda kerja Bidang FPIK 
yang cukup menyita perhatian 
adalah Pemutakhiran Data 
Mandiri ASN 2021. Walau 
bersifat temporary, kegiatan 
ini berskala nasional dengan 
leading sector Badan 
Kepegawaian Nasional 
(BKN). Pun iven sejenis 
sudah dilakukan beberapa 
kali, terakhir PUPNS 2015, 
terdapat banyak alasan yang 
melatari perlunya kembali 
dilaksanakan pemutakhiran 
data pegawai alias PDM ini. 
Mendeteksi adanya pegawai 
fi ktif pasti salah satunya 
selain semangat untuk segera 
mewujudkan Satu Data 

Indonesia. Subid Data dan 
Informasi (INKA) menjadi unit 
kerja yang bertanggungjawab 
atas keberlangsungan 
program kerja nasional 
berbasis IT tersebut. 

Sesuai jadwal yang diatur 
oleh BKN, PDM untuk PNS 
Prov. Sulteng berlangsung 
pada 15 September sampai 
dengan 14 Oktober 2021. Tapi 
sebelumnya, mulai Mei 2021 
sudah dilakukan berbagai 
persiapan termasuk himbauan 
kepada semua PNS untuk 
mengaktivasi aplikasi MySAPK 
dengan mengupdate alamat 
emailnya di dalam SAPK BKN. 
Proses aktivasi ini sangat 
penting dalam PDM sebagai 
pintu masuk ke dalam aplikasi 
agar PNS bisa menginput 
dan memperbaharui datanya. 
Tim INKA berjibaku melayani 
tahapan ini dengan hasil 
terakhir sekitar 10.500 PNS 
telah mengaktivasi MySAPK 
dari 11.665 PNS Prov. 
Sulteng. Adapun sisanya 
tetap diupayakan dan dilacak 
bersama OPD bersangkutan 
untuk segera mengaktivasi.

Demi memastikan PNS 
Prov. Sulteng mengetahui 
adanya PDM dan bisa 
mengikuti dengan baik pada 
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pelaksanaannya, Subid 
INKA menyelenggarakan 
sosialisasi informasi 
kepegawiaan tentang PDM. 
Sosialisasi diikuti oleh pejabat 
kepegawaian sekaligus 
verifi kator dari setiap OPD. 
Mematuhi prokes covid-19, 
kegiatan berlangsung 2 
hari sebanyak 4 sesi pada 
1 – 2 September 2021 di aula 
BKD. Proses PDM memang 
melibatkan banyak pihak. 
Antara lain verifi kator yaitu 
pemeriksa di OPD adalah 
pejabat Kasubag Kepeg dan 
Umum, kemudian aproval 
(pemeriksa tingkat dua) 
umumnya adalah PNS lingkup 
BKD. Dalam sosialisasi 
tersebut disampaikan tugas 

kedudukan dan kewenangan 
para pihak tersebut.

Lingkup OPD secara 
mandiri juga melaksanakan 
bimbingan teknis untuk para 
PNS dilingkungannya, faktual 
dan virtual. Melayani ini, 
dibentuk 2 tim agar proses 
pembimbingan bisa dilakukan 
secara serentak. Dengan 
begitu, dalam sehari bisa 
terpandu 4 OPD dan banyak 
PNS terbimbing. 

Status sebagai perhelatan 
nasional, melibatkan 
banyak pihak dan bisa 
berdampak pada manajemen 
kepegawaian PNS 
bersangkutan, memang 
membuat kegiatan PDM 2021 
menjadi fokus kerja utama 
Subid INKA. Tapi bukan berarti 
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penugasan lain diabaikan. 
Layanan lainnya tetap 
dilayani seperti biasa. Seperti 
perbaikan data PNS (NIP dan 
Nama) dengan mengusul ke 
pihak BKN, penyediaan data 
riwayat hidup untuk kegiatan 
persemayaman, pengarsipan 
dokumen kepegawaian baik 
fi sik dan elektronik, dan 
penyediaan data informasi 

kepegawaian melalui website 
dan buletin. 

Termasuk rilisan data/profi l 
kepegawaian secara berkala 
juga tetap dikerjakan oleh 
Subid INKA. Yaitu keadaan 
pegawai Prov. Sulteng 
semester I 2021 sebagaimana 
gambar dibawah ini.

Pendek kata, walau dimasa 
pandemi, Bidang FPIK terus 
bekerja melaksanakan tugas 
dan fungsinya memberikan 
pelayanan kepegawaian 
kepada masyarakat 
pegawai dan non pegawai. 
Merujuk uraian diatas 
dan dikomparasi dengan 
semangat kebermanfaatan 
suatu unit kerja terhadap 
mewujud atau terlaksananya 
fungsi pemerintah kepada 
masyarakat maka dapat 
dikatakan BKD Sulteng 
melalui Bidang FPIK berperan 
dalam meningkatkan kualitas 
pendidikan di Sulawesi 
Tengah.

Demikian sekelumit 
aktifi tas Bidang FPIK , rutin 
dan temporer, yang layak 
diketahui oleh pembaca. 

Sebagai pengingat bahwa pada setiap kinerja ada pihak lain yang berkontribusi dan perlu mendapat 
apresiasi. Serta pembelajaran untuk bekerja lebih baik lagi dimasa datang. Dan untuk berbagi 
informasi dan pengalaman demi memacu bergerak cepatnya Sulteng mencapai kemajuan dan 
kesejahteraan. Semoga bermanfaat.
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DEWASA ini perubahan 
yang begitu cepat dan tak 
terduga menuntut adaptasi 
dari berbagai pihak dalam 
menjawab tantangan era 
VUCA (Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity). 
Salah satu aspek penting 
dan mendasar yakni sumber 
daya manusia yang capable  
sebagai agen perubahan dalam 
menghadapi era 4.0. Era yang 
telah mendisrupsi berbagai 
lini kehidupan secara massif, 
termasuk sektor publik dan 
birokrasi. Pada sektor birokrasi 
yang selalu menjadi spotlight 

adalah gambaran kapasitas 
sumber daya manusia Pegawai 
Negeri Sipil. PNS dipandang 
sebagai pekerjaan comfort 
zone, namun tidak dibarengi 
dengan peningkatan kualitas 
SDMnya. Fenomena ini menjadi 
perhatian Presiden Republik 
Indonesia Ir. Joko Widodo saat 
pelantikan di periode keduanya 
(14/07/2020). Dia menegaskan 
prioritas lima tahun ke depan 
pada masa pemerintahannya 
pada pengembangan SDM 
yang unggul dan bertalenta. 
Sesuai arahan Presiden tersebut 
Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi bergerak cepat dengan 
membuat Peraturan Menteri 
Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 
17 Januari 2020  tentang 
Manajemen Talenta Aparatur 
Sipil Negara.

Senada dengan Arahan 
Presiden melalui Perpres Nomor 
18 Tahun 2020 tentang RPJMN 
2020-2024 dan Permenpan RB 
No 3 Tahun 2020 dan Surat 
Edaran Menpan RB Nomor 
10 Tahun 2021, Gubernur 
Sulawesi Tengah, H. Rusdy 
Mastura, sudah memiliki Visi 

UPT Penilaian Kompetensi Pegawai :

UPT Penilaian Kompetensi Pegawai 
BKD Provinsi Sulawesi Tengah

Raih Akreditasi “A

Jadi Langkah Awal Implementasi Manajemen Talenta
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dan Misi yang seirama. Yakni 
“Gerak Cepat Menuju Sulteng 
Lebih Sejahtera Dan Lebih 
Maju” dengan Misi yang ke 2 
(dua)  “Mewujudkan Reformasi 
Birokrasi, Supermasi Hukum 
dan Penegakkan Nilai-Nilai 
Kemanusiaan dan HAM”. Untuk 
mewujudkan goals tersebut, 
Organisasi Perangkat Daerah 
yang memegang  peranan 
penting dalam hal peningkatan 
kapabilitas Aparatur Sipil Negara 
yakni Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah pun merumuskan jargon 
demi mengimplementasikan 
hal tersebut “Peningkatan 
Kapasitas/Kualitas SDM 
Berbasis Kompetensi dan 
Capaian Kinerja.

Menyahuti semangat 
Manajemen Talenta yang 
digaungkan pemerintah, BKD 
Provinsi Sulawesi Tengah 
melalui Unit Pelaksana 
Teknis Penilaian Kompetensi 
Pegawai yang dinakhodai 
Rachman Yape, S.Psi., M.Psi., 
Psikolog membuat langkah-
langkah strategis. Di bawah 
komandonya, UPT Penilaian 
Kompetensi ditargetkan 
mendapatkan pengakuan 
kelayakan (akreditasi) 
penyelenggara penilaian 
kompetensi pada tahun 2021 
dari Instansi Pembina yakni 
BKN RI. Sesuai dengan 
amanat Peraturan BKN No 26 
Tahun 2019 tentang tentang 
Pembinaan Penyelenggara 
Penilaian Kompetensi PNS 
bahwa  “Penilaian kompetensi 
hanya dapat dilaksanakan 
oleh Penyelenggara 
Penilaian Kompetensi yang 
telah mendapat Pengakuan 
Kelayakan dan/atau persetujuan 

oleh Instansi Pembina”, atas 
dasar tersebut UPT tancap gas 
di awal tahun  untuk menyiapkan 
persiapan penilaian akreditasi.

Tahapan Akreditasi
Berbagai rangkaian proses 

yang harus dilewati dalam 
penilaian akreditasi yang 
tentunya berkoordinasi dengan 
Pusat Penilaian Kompetensi 
BKN RI. Tahap ini dimulai 
dengan pengisian Self 
Assessment Questionnaire 
(SAQ) kemudian dikirimkan ke 
Pusat Penilaian Kompetensi 
BKN RI pada tanggal 28 Januari 
2021 dengan melampirkan 
berbagai berkas pendukung.  
Kemudian pada tanggal 04 
Mei 2021 ditindaklanjuti oleh 
BKN dengan melakukan 
pendampingan penyelenggara 
penilaian kompetensi dalam 
rangka persiapan akreditasi 
UPT Penilaian Kompetensi 
Pegawai BKD Provinsi Sulawesi 
Tengah. Pada tahapan tersebut 
disampaikan bahwa nilai 
sementara yang diperoleh 
UPT Penilaian Kompetensi 
Pegawai BKD Provinsi Sulawesi 
Tengah yakni yakni 88,79 yang 
berarti berada pada kualifi kasi 
kategori A. Berdasar regulasi 
nilai kelayakan penyelenggara 

penilaian kompetensi terbagi 
dalam 4 (empat) kategori yakni 
Kategori A dengan rentang nilai 
88,1 s.d 100; Kategori B antara 
62,0 s.d 88,0; kategori C antara 
41,9 s.d 61,9 dan kategori D 
dengan nilai dibawah 41,9. 

Kemudian tibalah pada 
tahapan visitasi oleh Tim 
Penilai Akreditasi. Dikarenakan 
pemberlakuan PPKM Level 
4 (empat), maka visitasi 
dilaksanakan via zoom meeting 
pada tanggal 3 Agustus 
2021. Pada tahapan tersebut 
ditampilkan video profi l 
dan sapras UPT Penilaian 
Kompetensi Pegawai BKD 
Provinsi Sulawesi Tengah 
serta pemaparan terkait dasar 
pembentukan UPT Penilaian 
Kompetensi Pegawai BKD 
Provinsi Sulteng, SDM, Metode 
dan Pelaksanaan Penilaian 
Kompetensi, hal yang telah 
dicapai serta alasan pemberian 
nilai. 

Setelah melalui proses yang 
cukup panjang dan melelahkan 
tersebut sampailah pada tahap 
akhir berupa penyerahan 
sertifi kat akreditasi pada 
tanggal 15 September 2021. 
“Alhamdulillah UPT Penilaian 
Kompetensi Pegawai BKD 
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Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan akreditasi 
“A” dengan nilai 93,61, ini  tidak lepas dari upaya 
kerja keras internal kami dan sinergi dari berbagai 
pihak dalam mewujudkan penilaian akreditasi 
UPT Penilaian Kompetensi Pegawai BKD Provinsi 
Sulawesi Tengah pada kategori terbaik” ungkap 
Kepala UPT UPT Penilaian Kompetensi Pegawai 
BKD sebagaimana dikutip di website BKD Provinsi 
Sulawesi Tengah (http://bkd.sultengprov.go.id). 
Penilaian akreditasi ini sesuai dengan Keputusan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik 
Indonesia Nomor 14/BKN/IX/2021 Tanggal 01 
September 2021 tentang Penetapan Kategori 
Pengakuan Kelayakan/Akreditasi Unit Pelaksana 
Teknis (UPT) Penilaian Kompetensi Pegawai 
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Benefi t
Meraih kategori puncak ini tentulah prestasi yang 

luar biasa dan membawa dampak positif yang 
besar terhadap UPT dan Prov. Sulteng secara 
umum. Karena dengan itu, proses penilaian 
kompetensi oleh UPT Penilaian Kompetensi dijamin 
berjalan sesuai regulasi.Dan sistem merit bisa 
segera mewujud. Juga secara operasional UPT 
Penilaian Kompetensi memiliki ruang lingkup kerja 
dan kewenangan yang lebih luas.

Adapun kewenangannya sesuai Peraturan 
BKN Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan 
Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS sebagai 
berikut: Kategori A memiliki kewenangan untuk 
melaksanakan penilaian kompetensi paling tinggi 
pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) 

atau jabatan fungsional setara; Kategori B dapat 
melakukan penilaian kompetensi paling tinggi pada 
Jabatan Administrator atau jabatan fungsional 
setara; Kategori C dapat melakukan penilaian 
kompetensi paling tinggi pada Jabatan Pengawas  
atau jabatan fungsional setara dan Kategori D 
dapat melakukan penilaian kompetensi paling tinggi 
pada Jabatan Pelaksana atau jabatan fungsional 
setara. Dengan kewenangan ini UPT Penilaian 
Kompetensi dapat melaksanakan penilaian 
kompetensi di pemerintahan baik dalam lingkup 
Provinsi Sulawesi Tengah maupun di luar Provinsi 
Sulawesi Tengah.

Masih dari informasi pada website BKD Provinsi 
Sulawesi Tengah (http://bkd.sultengprov.go.id), 
Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdi Mastura 
saat menerima pelaporan dari Kepala BKD Prov. 
Sulteng dan Kepala UPT terkait akreditasi tersebut, 
mengharapkan  akreditasi yang diperoleh ini 

INTERNAL
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menjadi gerbang penerapan manajemen talenta 
dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang 
menjadi harapan masyarakat dan pemerintah. Hal 
ini dilandasi dengan Peraturan Gubernur Sulawesi 
Tengah No. 9 Tahun 2021 tentang Manajemen 
Talenta. Pegawai Negeri Sipil. 

Manajemen Talenta
Capaian pengakuan kelayakan penyelenggara 

penilaian kompetensi dengan kategori A 
memang wajar disandang oleh UPT Penilaian 
Kompetensi Pegawai BKD Provinsi Sulawesi 
Tengah. Sejak terbentuk di 2017, UPT memang 
sudah secara aktif menyelenggarakan penilaian 
kompetensi di Sulawesi Tengah. Sepanjang 
2021 ini UPT melaksanakan assessment baik 
seleksi terbuka maupun uji kesesuaian (Job 
Fit) secara keseluruhan sebanyak 9 (sembilan) 
penyelenggaraan assessment.  Yakni pada bulan 
Maret, Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemkab 
Parigi Moutong, Job Fit JPT Pratama Pemkab Buol, 
dan Seleksi Terbuka Sekda Pemkab ToliToli. Pada 
bulan Juni, Seleksi Terbuka JPT Pratama Pemkab 
Banggai Kepulauan dan Job Fit JPT Pratama 
Pemkab Tojo UnaUna. Pada bulan Juli, Job Fit JPT 
Pratama Pemkab Poso, Seleksi Terbuka Sekda 
Banggai Laut dan Job Fit JPT Pratama Pemkab 
Morut sedangkan pada pada bulan Agustus, 
assessment calon Komisioner  Komisi Informasi 
Provinsi Sulawesi Tengah. 

Sementara terkait dengan pengembangan 
kapasitas sumber daya manusia untuk Jabatan 
Fungsional Assessor SDM Aparatur, telah 
dilaksanakan Workshop Penyusunan Dupak pada 9 
Maret sampai 10 Maret 2021 dengan menghadirkan 
narasumber dari Pusat Pembinaan Jabatan 
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Fungsional Kepegawaian BKN 
RI. UPT Penilaian Kompetensi 
Pegawai BKD Provinsi Sulawesi 
Tengah terus berupaya 
berbenah untuk meningkatkan 
kualitas layanan ditandai 
dengan capaian akreditasi “A”, 
peningkatan kapasitas SDMnya, 
proses assessment yang dapat 
dilaksanakan secara tatap 
muka maupun online, serta 
pemenuhan sarana prasarana 
pendukung. 

Pencapaian akreditasi A ini 

diharapkan sebagai langkah 
awal UPT Penilaian Kompetensi 
Pegawai BKD Provinsi Sulawesi 
Tengah selaku penyelenggara 
penilaian kompetensi untuk 
memetakan talenta-talenta 
seluruh PNS Provinsi Sulawesi 
Tengah. Yang seterusnya 
menjadi  implementasi manaje-
men talenta dilingkup Prov. 
Sulteng. Tentu tetap dimintakan 
kepedulian seluruh stake holder 
untuk menjaga komitmen dan 
sinergitas antar semua Organ-
isasi Perangkat Daerah. Yang 

tercermin dari adanya Sistem 
Aplikasi Manajemen Talenta ter-
integrasi sehingga memudahkan 
Pejabat Pembina Kepegawaian 
Provinsi Sulawesi Tengah alias 
Gubernur untuk mengambil kebi-
jakan dalam memilih leader pada 
posisi Jabatan Kritikal dengan 
mempertimbangkan kesesuaian 
antara potensi dan kompe-
tensi dengan jabatan yang akan 
diamanahkan. Sehingga mewu-
judkan asa Sulawesi Tengah 
Lebih Sejahtera dan Lebih Maju 
adalah sebuah keniscayaan. (al)

RACHMAN YAPE, S.Psi., M.Psi
Kepala UPT Penilaian Kompetensi Pegawai

LOBANSUBU J. MANOPPO, SE
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

MUTHMAINNA, S.Psi
Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga

ULFAH MEIDYA RACHMAWATI, S.STP., M.Si
Kepala Seksi Pengujian



17BULETIN KEPEGAWAIAN EDISI IX AGUSTUS 2021

INTERNAL

PELAKSANAAN penyelenggaran 
berwarga dan bernegara tentunya 
diperlukan pihak yang mengurusi 
urusan-urusan birokrasi, persona itu 
biasanya disebut aparatur sipil negara. 
Dan dalam pengelolaan kegiatan 
aparatur sipil negara tentunya diiringi 
dengan aturan-aturan yang harus 
dijalankan secara semestinya oleh 
aparatur sipil negara bersangkutan. 
Aturan atau perilaku tersebut harus 
diperlihatkan oleh aparatur sipil 
negara yang di dalamnya terdapat 

integritas, profesional, integritas, 
netral dan bersih dari praktik korupsi, 
bebas dari intervensi politik, kolusi 
dan nepotisme, sekaligus mampu 
menjalankan peran sebagai unsur 
perekat persatuan dan kesatuan 
bangsa berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan 
mampu menyelenggarakan pelayanan 
publik yang bermutu bagi masyarakat.

Sangat diperlukan aparatur 
negara dengan profesionalisme 

yang memadai, berdayaguna dan 
berhasil guna untuk memenuhi 
tuntutan tersebut. Dengan hal ini maka 
akan membawa implikasi kepada 
pemerintah sehingga akan melakukan 
pembenahan terhadap para 
pegawainya. Beberapa langkah telah 
dilakukan, dalam hal kepegawaian 
negara, salah satunya dengan 
menerapkan kebijakan pembinaan 
kepegawaian berupa kenaikan 
pangkat. Tentunya model pembinaan 
dan pelayanan yang efektif, efi sien 

BIDANG MUTASI SUKSESKAN PROSES 
KENAIKAN PANGKAT PNS PROVINSI 

SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 
MENGGUNAKAN “EWAKO”
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dan berbasis teknologi.
Saat ini dalam pelayanan kenaikan 

pangkat di BKD Provinsi Sulawesi 
Tengah sudah mulai melakukan 
inovasi yaitu pelayanan kenaikan 
pangkat tanpa berkas (paperless). 
Pelayanan kenaikan pangkat tanpa 
berkas (paperless) merupakan 
inovasi yang dicanangkan oleh Kantor 
Regional IV Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) Makassar dengan 
memanfaatkan aplikasi EWAKO 
(Electronic Webservice Application 
of KPO and PPO) serta penggunaan 
tanda tangan digital (digital signature).

Badan Kepegawaian Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah termasuk 
provinsi pertama yang proses 
kenaikan pangkatnya dilayani oleh 
BKN dengan menggunakan sistem 
Digital Dokumen melalui aplikasi 
Ewako (Electronic Webservice 
Application of KPO and PPO). Aplikasi 
Ewako sendiri telah dilaunching 
pada tahun yang lalu tepatnya yaitu 

pada tanggal 1 Juli 2020 bersamaan 
dengan pencanangan Zona Integritas 
(ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani (WBBM).

Aplikasi Ewako adalah aplikasi 
yang diluncurkan sebagai 
pendamping SAPK (Sistem Aplikasi 
Pelayanan Kepegawaian). Dengan 
aplikasi Ewako maka usul berkas 
kenaikan pangkat sudah tidak lagi 
menggunakan kertas (lesspaper). 
Tapi semua berkas discan berformat 
PDF. Pada saat itu, dalam rangka 
diadakannya launching Aplikasi 
EWAKO dan pencanangan Zona 
Integritas  menuju Wilayah Bebas 
Korupsi (WBK) dan Wilayah 
Bebas Bersih Melayani (WBBM) 
di lingkungan Kantor Regional 
IV Badan Kepegawaian Negara 
(BKN) Makassar, BKN Makassar 
mengadakan Rapat Koordinasi 
bersama Kepala BKD/BKPP/
BKPPD/BKPSDM/BKPSDA Provinsi/
Kabupaten/Kota se-Wilayah Kerja 

Kanreg IV BKN. Rapat yang diadakan 
pada Rabu 1 Juli 2020, dilaksanakan 
secara daring melalui aplikasi Zoom 
Meeting.

Rapat dibuka secara resmi 
langsung oleh Kakanreg IV BKN 
Makassar, Drs. Harun Arsyad, SH., 
M.H. Setelahnya rapat dilanjutkan 
dengan agenda Pembacaan Deklarasi 
serta Penandatanganan Berita Acara 
oleh Kakanreg IV BKN Makassar 
dan Launching Aplikasi EWAKO. 
Pada kesempatan Rapat Koordinasi 
tersebut BKN Makassar juga 
memanfaatkannya dengan melakukan 
paparan layanan kepegawaian serta 
diskusi dan tanya jawab, pemaparan 
layanan kepegawaian dibawakan oleh 
para Kepala Bidang yang ada di BKN 
Makassar.

Dengan diadakannya Rapat 
Koordinasi tersebut diharapkan terjalin 
komunikasi serta koordinasi yang aktif 
dan lebih baik lagi antara BKN dengan 
Pengelola Kepegawaian Provinsi/
Kabupaten/Kota se-Wilayah Kerja 
Kanreg IV BKN.

Secara teknis Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 
Kenaikan Pangkat Jabatan Jabatan 
Struktural, Kenaikan Pangkat Jabatan 
Fungsional Tertentu, dan Kenaikan 
Pangkat Jabatan Jabatan Pelaksana. 
Adapun cheklist kelengkapan berkas 
usul kenaikan pangkat PNS adalah 
sebagai berikut :

Kenaikan Pangkat Jabatan 
Struktural
1. Surat Pengantar dari Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD)
2. SK Pangkat Terakhir
3. SK Pengangkatan Jabatan 

Struktural dan Surat Pernyataan 
Pelantikan (Lama)

4. SK Pengangkatan Jabatan 
Struktural dan Surat Pernyataan 
Pelantikan (Baru)

5. SK Pengangkatan Jabatan 
Eselon II, Lampiran 
Rekomendasi KASN dan hasil 
seleksi lelang jabatan  (khusus 
Gol IV/b ke IV/c dan Gol IV/c ke 
IV/d)

6. SKP 2 tahun terakhir (asli)
7. Sertifi kat PIM III/Ujian Dinas 
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(khusus Gol. III/d ke IV/a)
8. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir
9. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir 

legalisir asli dari Perguruan 
Tinggi (khusus Penyesuaian 
Gelar/Ijazah)

10. Surat Izin Belajar / SK Tugas 
Belajar (khusus penyesuaian 
gelar/ijazah)

11. Surat Keterangan Pengambilan 
dari Kampus ke Instansi Asli 
(Khusus Penyesuaian Ijazah)

12. Surat Penarikan dan 
Penempatan Kembali Setelah 
Selesai Tugas Belajar (Khusus 
Penyesuaian Gelar/Ijazah)

13. Pangkalan Data Pendidikan 
Tinggi (PDPT) Cetak Print 
(khusus Penyesuaian gelar/
Ijazah)

14. Fotocopy Legalisir SK, CPNS, 
Fotocopy Legalisir SK PNS, 
Fotocopy Karpeg.

Jabatan Fungsional Tertentu
1. Surat Pengantar dari Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD).
2. SK Pangkat Terakhir
3. Penetapan Angka Kredit (PAK) 

asli
4. BAP PAK (khusus guru) asli
5. SKP 2 tahun terakhir (asli)
6. SK Kenaikan Jabatan (Khusus 

yang akan naik jabatan)
7. SK Pengangkatan Pertama 

dalam Jabatan Funsional 
Tertentu

8. Sertifi kat Uji Kompetensi / 
Sertifi kat Diklat Fungsional

9. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir

10. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir 
legalisir asli dari Perguruan 
Tinggi (khusus Penyesuaian 
Gelar/Ijazah)

11. Surat Izin Belajar / SK Tugas 
Belajar (khusus penyesuaian 
gelar/ijazah)

12. Surat Keterangan Pengambilan 
dari Kampus ke Instansi Asli 
(Khusus Penyesuaian Ijazah)

13. Surat Penarikan dan 
Penempatan Kembali Setelah 
Selesai Tugas Belajar (Khusus 
Penyesuaian Gelar/Ijazah)

14. Pangkalan Data Pendidikan 
Tinggi (PDPT) Cetak Print 
(khusus Penyesuaian gelar/
Ijazah)

15. SK Pembebasan Sementara dari 
Jabatan Fungsional

16. SK Pengangkatan Kembali 
dalam Jabatan Fungsional

17. Fotocopy Legalisir SK, CPNS, 
Fotocopy Legalisir SK PNS, 
Fotocopy Karpeg.

Jabatan Fungsional Umum
1. Surat Pengantar dari Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD)
2. SK Pangkat Terakhir
3. SKP 2 tahun terakhir (asli)
4. Sertifi kat Ujian Dinas (khusus 

Gol. II/d ke III/a)
5. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir
6. Ijazah dan Transkip Nilai Terakhir 

legalisir asli dari Perguruan 
Tinggi (khusus Penyesuaian 
Gelar/Ijazah)

7. Surat Keterangan Uraian Tugas 
(ditanda tangani eselon II)

8. Surat Izin Belajar / SK Tugas 
Belajar (khusus penyesuaian 
gelar/ijazah)

9. Surat Keterangan Pengambilan 
dari Kampus ke Instansi Asli 
(Khusus Penyesuaian Ijazah)

10. Surat Penarikan dan 
Penempatan Kembali Setelah 
Selesai Tugas Belajar (Khusus 
Penyesuaian Gelar/Ijazah)

11. Pangkalan Data Pendidikan 
Tinggi (PDPT) Cetak Print 
(khusus Penyesuaian gelar/
Ijazah)

12. Fotocopy Legalisir SK, CPNS, 
Fotocopy Legalisir SK PNS, 
Fotocopy Karpeg.

Realisasi KP 2021
Bidang Mutasi adalah unit kerja di 

BKD Prov. Sulteng yang menangani 
proses kenaikan pangkat dan 
mengoperasikan aplikasi Ewako. 
Bidang ini terdiri atas 3 sub bidang, 
Sub Bidang Kepangkatan, Sub Bidang 
Pindah Wilayah Kerja dan Sub Bidang 
Pensiun. Kini Bidang Mutasi dikepalai 
oleh Saprudin, S.Sos., sedang 
pada tiga subbid kini hanya terisi 1 
Kepala Sub Bidang, yaitu Kasubid 
Kepangkatan, Fitriyana, S.STP, M.Si. 
Dua subbid lainnya masih kosong 
ditinggal pensiun pejabat lamanya.

Terkait penerapan Ewako dalam 
memproses Kenaikan Pangkat 
yang dijalankan oleh Bidang Mutasi 
di 2021 memang terkesan efektif. 
Pada periode April 2021 berkas 
kenaikan pangkat Pegawai Negeri 
Sipil lingkup Provinsi Sulawesi 
Tengah yang diproses sebanyak 
1072. Dan spesialnya, masih pada 
pertengahan bulan Maret 2021 Bidang 
Mutasi yang menggawangi proses 
kenaikan pangkat  telah sukses 
meloloskan sebanyak 1026 berkas 
kenaikan pangkat dan mendapatkan 
persetujuan verifi kasi oleh pengelola 
Kanreg IV BKN Makassar. Jadi hanya 
menyisakan 46 berkas yang diberi 
kesempatan oleh pengelola Kanreg IV 
BKN untuk diperbaiki. 

Kinerja lebih hebat terjadi pada 
periode KP Oktober 2021. Saat itu 
sebanyak 998 berkas yang diusul 
kenaikan pangkat dan kesemuanya 
langsung sukses mendapat 
persetujuan Kantor Regional IV 
Badan Kepegawaian Negara 
Makassar.

Kisah pelayanan spektakuler 
oleh Bidang Mutasi itu, selain 
penggunaan aplikasi Ewako juga 
didukung metode pelayanan terpadu 
oleh Kanreg IV BKN. Model kerja 
demikian harus dilanjutkan. Tidak 
saja di proses KP tapi juga pada 
layanan lainnya di BKD. Karena 
akan berdampak pada kualitas 
layanan. Setidaknya melalui Bidang 
Mutasi, harapan publik/ASN agar SK 
Kenaikan Pangkat terbit tepat waktu 
bisa terwujud.
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Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah pada Tahun 2021 ini 
kembali melaksanakan Ujian 
Dinas PNS. Ujian ini khusus 
diperuntukkan bagi PNS 
yang akan beralih jenjang 
kepangkatan/golongan ruang. 
Yaitu dari pangkat Pengatur/
Golongan II ke pangkat 
Penata/Golongan III dan 
dari Penata/Golongan III ke 
Pembina/Golongan IV.

Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah yang memiliki tupoksi 
di bidang kepegawaian 
berkewajiban untuk 
menyelenggarakan ujian 
tersebut agar manajemen 
kepegawaian dapat berjalan 
dengan baik. Pelaksanaan 
ujian harus berjalan seobyektif 
mungkin didasarkan 
pada asas kompetensi. 
Tujuannya agar output dari 
kegiatan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan 
akurasinya. Prinsip tersebut 
sesuai dengan semangat yang 
diusung dalam regulasi (PP 12 
Tahun 2002) bahwa kenaikan 
pangkat adalah salah satu 
cara untuk meningkatkan 
prestasi kerja dan pengabdian 
PNS kepada negara 
serta harus mewujudkan 
keadilan dalam memberikan 
penghargaannya.

Tahun ini ujian diikuti oleh 

Bidang Promosi, Pengembangan dan Penilaian Kinerja Aparatur

PENGEMBANGAN KARIER APARATUR 
MELALUI UJIAN DINAS PNS
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399 PNS. Menggunakan 
metode Computer Assisted 
Test (CAT). Ujian dilaksanakan 
dari tanggal 10 sampai 
dengan 12 November 2021. 
Berlangsung di UPT BKN 
Donggala di Palu. Selain ujian 
menggunakan sistim CAT, 
peserta juga menjalani tes 
wawancara. Baik secara panel 
maupun parsial berhadapan 
dengan para pewawancara 
yang umumnya adalah pejabat 
administrator/eselon III di BKD 
Prov. Sulteng. Tidak hanya 
itu, untuk semakin melengkapi 
dan memastikan kelayakan 
para PNS tersebut beralih 
ke jenjang pangkat/golongan 
lebih tinggi, mereka juga 
diwajibkan untuk membuat 
makalah/karya tulis dengan 
tema yang ditentukan oleh 
panitia.

Kesemua metode yang 
dilaksanakan dalam ujian 
dinas PNS ini memang 
dimaksudkan agar PNS 
yang dialihkan ke pangkat/
golongan lebih tinggi tersebut 
memang benar-benar akan 
mampu mengemban tugas 
dan tanggungjawab sesuai 
pangkat barunya nanti.

BKD sendiri sebagai 
lembaga yang mempunyai 
tugas pokok dalam 
pengelolaan kepegawaian 
mempunyai kewajiban untuk 
mengupayakan peningkatan 
kualitas dan kinerja PNS 
yang berada dalam jajaran 
lingkup Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah. 
Oleh karenanya tindak lanjut 
dari hal tersebut yaitu BKD 
memfasilitasi pelaksanaan 
Ujian Dinas pada tahun ini 

sudah menggunakan metode 
ujian berbasis elektronik 
serta online yaitu dengan 
menggunakan sistem CAT. 
CAT sendiri dijelaskan secara 
panjang lebar dari laman 
menpan.go.id merupakan 
tes berbasis komputer yang 
awalnya diberlakukan dalam 
seleksi CPNS. Dimana nilai 
dapat dimonitor langsung 
oleh masyarakat umum saat 
peserta mengerjakan soal atau 
usai tes. Dengan hadirnya 
CAT sejak 2013, diharapkan 
negara mendapatkan 
sumber daya manusia yang 
profesional. CAT adalah 
suatu metode seleksi dengan 
alat bantu komputer yang 
digunakan untuk mendapatkan 
standar minimal kompetensi 
dasar yang digunakan dalam 
seleksi kedinasan. Tujuannya 
untuk memperoleh ASN 
yang profesional, memiliki 
nilai dasar, dan etika profesi 
dalam melaksanakan tugas 
pelayanan publik, tugas 
pemerintahan, dan tugas 
pembangunan.

Untuk diketahui, bahwa 
pelaksanaan Ujian Dinas 
dilaksanakan berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2002 tentang 
Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2000 tentang Kenaikan 
Pangkat Pegawai Negeri Sipil, 
dimana menegaskan bahwa 
setiap Pegawai Negeri Sipil 
yang akan naik pangkat ke 
golongan yang lebih tinggi 
wajib menempuh dan lulus 
ujian dinas atau ujian kenaikan 
pangkat penyesuaian ijazah 
kecuali ditentukan lain dalam 
Peraturan Pemerintah atau 

Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

Dasar pelaksanaannya 
secara lengkap yaitu sebagai 
berikut :
1. Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2002 
tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah 
Nomor 99 Tahun 2000 
tentang Kenaikan Pangkat 
PNS ;

2. Keputusan Kepala 
Badan Kepegawaian 
Negara Nomor 12 Tahun 
2002 tentang ketentuan 
pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 
Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana 
diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 
2002;SK Pengangkatan 
Jabatan Struktural dan Surat 
Pernyataan Pelantikan 
(Baru)

3. Surat Edaran Bersama 
Kepala Badan Administrasi 
Kepegawaian Negara 
dan Ketua Lembaga 
Administrasi Negara Nomor 
12/SE/1981 dan Nomor 193/
Sek.LAN/8/1981 tentang 
Pelaksanaan Ujian Dinas 
Pegawai Negeri Sipil ; 

Data Ujian Dinas PNS 2021
Ujian Dinas PNS Tahun 

Anggaran 2021 diikuti oleh 
total 399 peserta. Secara 
spesifi k terdiri dari 310 peserta 
yang berstatus Pangkat/
Golongan Pengatur Tingkat 
I (II/d) dan 89 orang peserta 
dengan Pangkat/Golongan 
Penata Tingkat I (III/d). 
Keseluruhan peserta telah 
melalui 3 tahap yaitu tes CAT, 
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pembuatan Makalah dan 
Wawancara/interview. Dalam 
pelaksanaan Ujian Dinas 
tersebut juga diikuti peserta 
dari salah satu Kabupaten 
di wilayah Sulawesi Tengah 
yaitu dari Kabupaten Tolitoli.  
Adapun peserta yang tidak 
hadir dalam ujian yaitu 
sebanyak 31 orang.

Pelaksanaan ujian juga 
tetap mematuhi protokol 
kesehatan yang ditetapkan 
pemerintah. Mengingat status 
pandemi covid-19 masih 
berlangsung. Ini diterapkan 
dalam bentuk penggunaan 
masker, pengukuran suhu 
tubuh, jaga jarak antar peserta 
dan pembatasan pengisian 
ruangan setengah dari 
kapasitas dan lain sebagainya.

Bidang Promosi, 
Pengembangan dan 
Penilaian Kinerja Aparatur

Kegiatan Ujian Dinas PNS 
Tahun 2021 secara sektoral 
dikelola oleh Bidang Promosi, 
Pengembangan dan Penilaian 
Kinerja Aparatur. Populer 
dikenal sebagai Bidang 
Pengembangan. Bidang 
ini termasuk bidang yang 
mengalami perubahan secara 
signifi kan pasca pelantikan 
pejabat struktural terakhir 
di era Gubernur Longki 
Djanggola, Maret 2021 lalu.

Sejak itu, Bidang yang 
dikepalai oleh Agung Eko 
Purwoko, S.Sos, sejak 2018 
ini mengalami penambahan 
tugas dan fungsi (tusi). Yaitu 
mengelola Kinerja Aparatur 
dan memproses penerbitan 
Satyalancana Karyasatya 
PNS.

Terdapat 3 Subbidang dalam 
Bidang ini. 2 Subbidang 
mendapat tambahan tusi. 
Subbidang Promosi dan 
Penilaian Kinerja Aparatur 
(sebelumnya bernama 
Subbidang Jabatan 
Struktural), yang dikepalai oleh 
Mochamad Ichsan, S.STP, 
M.Si. mendapat tambahan tusi 
mengelola Kinerja Aparatur. 
Kemudian Subbidang 
Disiplin dan Penghargaan 
(sebelumnya Subbidang 
Disiplin PNS), yang dikepalai 
Mohamad Zulmi Fiskana, SH., 
mendapat tambahan urusan 
penerbitan Satyalancana 
Karyasatya PNS.

Adapun 1 subbidang lainnya, 
Subbidang Pembinaan 
Jabatan Fungsional, yang 
dipimpin oleh Prihadi Saputro, 
S.Sos, M.Si., masih tetap 
berfokus pada pembinaan 
dan pelayanan terhadap PNS 
fungsional. Baik fungsional 
tertentu maupun fungsional 
umum (pelaksana).

Demikianlah, semoga 
melalui Ujian Dinas PNS 
Tahun 2021 ini terwujud 
aparatur berkompeten yang 
mampu mendukung Gerak 
Cepat Menuju Sulteng Lebih 
Sejahtera dan Lebih Maju.
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SEIRING perkembangan 
teknologi, sistem informasi 
merupakan salah satu faktor 
penting bagi sebuah organisasi 
baik publik maupun privat dalam 
rangka meningkatkan efektivitas 
dan efi siensi organisasi. Di 
dalam pengelolaan Aparatur 
Sipil Negara (ASN), penggunaan 
teknologi dalam pengelolaan 
sistem informasi dapat diadopsi 
dalam rangka mendukung 
terciptanya sistem informasi 
manajemen kepegawaian yang 
terintegrasi. Menurut Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 
Tentang Aparatur Sipil Negara, 
dijelaskan bahwa Sistem 
Informasi ASN adalah rangkaian 
informasi dan data mengenai 
Pegawai ASN yang disusun 
secara sistematis, menyeluruh, 
dan terintegrasi dengan berbasis 
teknologi.

Dalam kenyataannya, 
pengelolaan dan pengembangan 
sistem informasi kepegawaian 
ASN berbasis kompetensi 
yang dilaksanakan Badan 
Kepegawaian Negara (BKN) 
selama ini masih terdapat 
kendala. Belum lama beredar 
kabar yang viral bahwa pada 
tahun 2015 didapatkan bahwa 
terdapat data 97.000 PNS yang 
terduga fi ktif. Permasalahan 
tersebut berimplikasi pada 
sejumlah PNS yang disinyalir 
tetap menerima aliran gaji 
tanpa bekerja, dengan indikasi 
tidak mengisi atau melakukan 
pendaftaran ulang data 
kepegawaian. Tak ayal, adanya 
permasalahan PNS fi ktif ini 
sangat merugikan negara, karena 
pemerintah tetap mengeluarkan 
anggaran untuk membayar gaji 
maupun dana pensiun pada 

mereka. Maka dari itulah, BKN 
telah menindaklanjuti adanya 
temuan data 97.000 PNS fi ktif 
tersebut. Yang pada akhirnya 
tersisa data 7.272 PNS yang 
dinyatakan tidak aktif lagi. BKN 
menjelaskan bahwa PNS yang 
diduga fi ktif tersebut sebenarnya 
adalah PNS yang tidak mengikuti 
Pendataan Ulang Pegawai 
Negeri Sipil (PUPNS) pada tahun 
2015, padahal mereka adalah 
pegawai aktif yang tetap bekerja 
dan menerima gaji maupun gaji 
pension namun karena tidak 
mengikuti PUPNS 2015 sehingga 
tidak terdata di pengelolaan data 
BKN. Adapun alasan PNS yang 
tidak mengikuti PUPNS adalah 
mulai dari karena merasa tidak 
lama lagi akan pensiun hingga 
alasan bahwa pangkat sudah 
mentok serta alasan-alasan 
lainnya. Dari persoalan ini 

MENGUPAYAKAN AKSELERASI SISTEM INFORMASI 
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN MELALUI PEMUTAKHIRAN 

DATA MANDIRI APARATUR SIPIL NEGARA

UTAMA
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diketahui bahwa penggunaan 
sistem informasi kepegawaian 
tidak berjalan optimal, sehingga 
banyak menimbulkan masalah. 
Oleh karena itu perlu adanya 
sebuah perbaikan dalam segi 
pembaharuan atau updating 
data yang selama ini menjadi 
permasalahan. 

Belajar dari permasalahan 
sebelumnya maka BKN telah 
melakukan pengembangan 
terhadap pemuktahiran data 
PNS yang terintegrasi dan dapat 
dilakukan mandiri via perangkat 
Handphone yang disebut 
Pemuktahiran Data Mandiri 
(PDM). Pemutakhiran Data 
Mandiri (PDM) adalah proses 
peremajaan dan pembaruan 
data secara mandiri yang 
bertujuan untuk mewujudkan 
data yang akurat, terkini, terpadu, 
berkualitas baik sehingga dapat 
menciptakan interoperabilitas 
data, dapat dilakukan oleh 
masing-masing ASN melalui 
pemanfaatan aplikasi MySAPK 
(SAPK Mobile). 

Pemutakhiran Data Mandiri 
(PDM) dengan tujuan untuk 
mewujudkan data yang akurat, 
terkini, terpadu, berkualitas baik 
sehingga dapat menciptakan 
kekuratan data, dapat dilakukan 
oleh masing-masing ASN melalui 
pemanfaatan aplikasi MY SAPK 
(SAPK Mobile). MY SAPK 
sendiri adalah aplikasi berbasis 
teknologi seluler untuk Pegawai 
Negeri Sipil yang terintegrasi dan 
terhubung secara daring dengan 
database PNS Nasional untuk 
informasi Profi l Pegawai Negeri 
Sipil. Secara lebih terperinci PDM 
bertujuan yaitu :

1. Menciptakan Keakuratan 
Data Kepegawaian
Keakuratan data 

kepegawaian dapat 
menjamin pelayanan 
kepegawaian yang 
optimal sehingga dapat 
sehingga dapat diperoleh 
gambaran/keadaan umum 
kepegawaian, sebagai 
bahan guna memenuhi 
kebutuhan unsur pimpinan 
dalam rangka perencanaan 
dan pembinaan pegawai 
serta kebutuhan lainnya 
dan percepatan proses 
implementasi layanan 
kepegawaian.

2. Terciptanya Sistem 
Informasi Manajemen 
Kepegawaian yang 
Terintegrasi
Sistem Informasi 
Manajemen Kepegawaian 
adalah sistem yang mampu 
memberikan informasi 
data-data pegawai pada 
suatu organisasi atau 
instansi untuk saling 
berinteraksi mencapai 
tujuan yang ditargetkan. 
Simpeg menangani data 
kepegawaian khususnya 
meliputi pendataan 
pegawai, proses 
perencanaan, pengadaan 
dan formasi kepegawaian, 
mutasi pegawai dan lain 
sebagainya. Pemutakhiran 
Data Mandiri yang 
memanfaatkan aplikasi MY 
SAPK secara langsung 
telah mengimplementasikan 
keintegrasian data 
kepegawaian antara ASN 
dan pengelola kepegawaian 
baik di daerah maupun 
pusat. Dengan data 
yang terintegrasi maka 
mempermudah proses 
pertukaran, pengumpulan 
dan penyebaran informasi 

kepegawaian antara OPD 
dilingkungan  Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah 
maupun dengan Badan 
Kepegawaian Negara 
(BKN).

3. Mendukung Sistem 
Informasi Manajemen 
Kepegawaian Dalam 
Rangka Memberikan 
Layanan Informasi 
Kepada Stakeholder 
Secara Cepat, Tepat dan 
up-to-date.
Sistem Informasi 
Manajemen Kepegawaian 
(SIMPEG) adalah sistem 
yang mampu memberikan 
informasi data-data pegawai 
pada suatu organisasi 
atau instansi untuk saling 
berinteraksi mencapai 
tujuan yang ditargetkan. 
Simpeg menangani data 
kepegawaian khususnya 
meliputi pendataan 
pegawai, proses 
perencanaan, pengadaan 
dan formasi kepegawaian, 
mutasi pegawai dan lain 
sebagainya. Dengan 
dilakukannya Pemuktahiran 
Data Mandiri maka dapat 
sebagai sumber untuk 
melengkapi database 
SIMPEG sehingga lebih 
akurat.

4. Mendeteksi Data ASN 
Fiktif
Pemutakhiran Data Mandiri 
yang berbasis online dan 
terintegrasi antara data 
BKN dengan masing-
masing ASN dimana 
tiap ASN memiliki akun 
dalam wujud aplikasi MY 
SAPK, secara langsung 
menjadikan terjalinnya 

UTAMA
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interaksi data antara ASN 
dengan keadaan data 
kepegawaiannya yang 
terdapat dalam database 
sistem elektronik BKN. 
Interaksi inilah yang 
kemudian diejawantahkan 
menjadi proses 
pemutakhiran data secara 
mandiri yang dilakukan oleh 
tiap ASN. Bagi seorang 
ASN interaksi tersebut 
memberikan kesempatan 
kepadanya untuk 
melakukan koreksi secara 
langsung terhadap keadaan 
datanya pada database 
BKN. Sedangkan bagi BKN 
selain menciptakan data 
yang lebih akurat setelah 
melalui proses verifi kasi, 
sekaligus dapat membantu 
BKN menemukan 
dengan cepat ASN yang 
dimungkinkan berkategori 
fi ktif, yaitu dengan cara 
menyandingkan antara 
aktivasi MY SAPK yang 
dilakukan oleh tiap ASN 
dengan data yang dimiliki 
oleh BKN. Sederhananya 
yaitu apabila terdapat 
ASN yang terdata dalam 
database BKN sementara 
disisi lain tidak teraktivasi 
dalam aplikasi MY SAPK 
maka ASN tersebut dapat 
dimungkinkan berkategori 
fi ktif.

AKTIVASI MY SAPK DAN 
PEMUTAKHIRAN DATA 
MANDIRI ASN MELALUI MY 
SAPK

MY SAPK adalah aplikasi 
berbasis teknologi seluler untuk 
Pegawai Negeri Sipil yang 
terintegrasi dan terhubung secara 

daring dengan database PNS 
Nasional untuk informasi Profi l 
Pegawai Negeri Sipil, MY SAPK 
dapat diakses via mobile ataupun 
desktop/computer. Aplikasi 
MYSAPK pada dasarnya dapat 
diaktivasi dengan memasukkan 
NIP sebagai user dan Nomor 
Induk Kependudukan (NIK) 
sebagai password, namun 
penggunaan NIK sebagai 
password berisiko terhadap 
pembobolan data karena NIK 
merupakan data kependudukan 
yang tertera juga pada KTP 
dan digunakan juga terhadap 
sebagian besar database aplikasi 
utama individu seperti keuangan, 
perbankan dan lain sebagainya. 
Oleh karenanya dalam aktivasi 
MY SAPK tiap PNS diutamakan 
melakukan perubahan password 
MYSAPK dari NIK ke password 
yang baru. Adapun tata cara 
aktivasi MY SAPK yaitu sebagai 
berikut :
a. Pegawai Negeri Sipil yang 

telah aktivasi MY SAPK 
menggunakan NIK, apabila 
ingin merubah password maka 
dari ruang menu MYSAPK 
klik AKUN kemudian klik 
KELUAR, setelah itu aplikasi 
MYSAPK otomatis kembali 
ke bagian layar awal, pada 
layar awal langsung saja 
klik LUPA PASSWORD 
lalu akan masuk ke menu 
permintaan NIP dan alamat 
email (pastikan alamat email 
sudah terdaftar di database 
BKN), lalu masukkan NIP 
pada kolom NIP dan ALAMAT 
EMAIL yang aktif pada kolom 
EMAIL, setelah itu akan 
muncul notifi kasi bahwa 
TOKEN telah terkirim ke 
email lalu klik BERIKUTNYA, 
selanjutnya akan masuk pada 

menu pembuatan password 
baru, kemudian masukkan 
password baru pada kolom 
PASSWORD dan masukkan 
token yang telah terkirim di 
email pada kolom TOKEN 
kemudian klik RESET 
PASSWORD. Selanjutnya 
password baru telah dapat 
digunakan.

b. Pegawai Negeri Sipil 
yang belum aktivasi maka 
download aplikasi MYSAPK 
di Aplikasi Store atau buka 
melalui desktop/computer 
kemudian masuk ke aplikasi 
lalu klik AKUN kemudian 
klik KELUAR, setelah itu 
aplikasi MYSAPK otomatis 
kembali ke bagian layar awal, 
pada layar awal langsung 
saja klik LUPA PASSWORD 
lalu akan masuk ke menu 
permintaan NIP dan alamat 
email (pastikan alamat email 
sudah terdaftar di database 
BKN), lalu masukkan NIP 
pada kolom NIP dan ALAMAT 
EMAIL yang aktif pada kolom 
EMAIL, setelah itu akan 
muncul notifi kasi bahwa 
TOKEN telah terkirim ke 
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email lalu klik BERIKUTNYA, 
selanjutnya akan masuk pada 
menu pembuatan password 
baru, kemudian masukkan 
password baru pada kolom 
PASSWORD dan masukkan 
token yang telah terkirim di 
email pada kolom TOKEN 
kemudian klik RESET 
PASSWORD. Selanjutnya 
password baru telah dapat 
digunakan.

Setelah sukses melakukan 
aktivasi MY SAPK, para ASN 
masuk ke tahap selanjutnya 

yaitu melakukan pemuktahiran 
data mandiri terhadap profi l dan 
data-data kepegawaiannya. 
Adapun proses pemutakhiran 
data mandiri dibagi dalam jadwal 
perwilayah yang telah ditentukan 
oleh Badan Kepegawaian Negara 
atau dengan kata lain proses 
pemuktahiran data mandiri tidak 
dilakukan secara serentak. 
Adanya pembagian jadwal yang 
ditentukan oleh BKN bertujuan 
untuk menjamin kelancaran 
jaringan  saat para ASN dalam 
proses memuktahirkan datanya 
masing-masing. Terkait data apa 
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saja yang dimutakhirkan oleh 
masing-masing PNS dengan 
menggunakan MY SAPK  adalah 
sebagai berikut: 
1. Data Personal, 

Yaitu data yang berisi 
informasi mengenai data 
pribadi ASN dan PPT Non-
ASN.
Elemen Data : NIP Baru, 
NIK, Nama, Gelar Depan, 
Gelar Belakang, Jenis 
Kelamin, Tempat Lahir, 
Tanggal Lahir, Agama, 
Email, Nomor HP, Nomor 
Telepon, Nomor NPWP, 
Nomor BPJS

2. Riwayat Jabatan, 
Yaitu data yang berisi 
informasi riwayat jabatan 
yang pernah diampu 
PNS berdasarkan tugas, 
fungsi, tanggung jawab 
dan wewenang dalam 
sebuah jabatan ASN 
berdasarkan surat keputusan 
pengangkatan jabatan ASN.
Elemen Data : Jenis 
Jabatan, Jenis Nama 
Jabatan, Nama Jabatan, 
TMT Eselon, TMT Jabatan

3. Riwayat Pendidikan
Yaitu Data yang berisi 
informasi Riwayat kualifi kasi 
pendidikan formal PNS dari 

jenjang paling tinggi sampai 
jenjang paling rendah yang 
diselenggarakan di sekolah/
universitas/institusi.
Elemen Data : Tingkat 
Pendidikan, Nama Program, 
Tahun Lulus, Tanggal 
Lulus, Nomor Ijazah, Nama 
Sekolah

4. Riwayat Diklat
Yaitu Data yang berisi 
informasi Riwayat 
pengembangan kompetensi 
yang pernah diikuti PNS 
meliputi diklat struktural, 
teknis/fungsional, seminar/
workshop/ magang/sejenis.
Elemen Data : Jenis Diklat, 
Nomor Diklat/Kursus, 
Tanggal Mulai, Tanggal 
Selesai, Tahun SK, Jenis 
Latihan, Durasi, Institusi 
Penyelenggara.

5. Riwayat Kursus
Yaitu Data yang berisi 
informasi Riwayat 
pengembangan kompetensi 
yang pernah diikuti PNS 
meliputi seminar, kursus, atau 
pembelajaran pengetahuan 
ketrampilan, penataran.
Elemen Data : Jenis Diklat/
Kursus, Nomor Diklat/
Kursus, Tanggal Mulai, 
Tanggal Selesai, Tahun 
SK, Jenis Latihan, Durasi, 
Institusi Penyelenggara.

6. Riwayat SKP
Yaitu Data yang berisi 
informasi Riwayat penilaian 
prestasi kerja selama 
2 tahun terakhir yang 
dilakukan berdasarkan 
perencanaan kinerja pada 
tingkat individu dan tingkat 
unit atau organisasi dnegna 
memperhatikan target, 
capaian, hasil, dan manfaat 
yang dicapai serta perilaku 
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PNS.
Elemen Data : Jabatan, 
Tahun, Nilai SKP, Nilai 
Perilaku Kerja, Nilai 
Prestasi Kerja, Data Pejabat 
Penilai, Data Atasan Pejabat 
Penilai.

7. Riwayat Penghargaan/Tanda 
Jasa
Yaitu Data yang berisi 
informasi Riwayat 
penghargaan, tanda jasa, 
atau tanda kehormatan 
berdasarkan penilaian 
konstribusi balas jasa 
pemerintah yang diberikan 
langsung kepada PNS.
Elemen Data : Jenis 
Penghargaan, Tahun SK, 
Nomor SK, Tanggal SK.

8. Riwayat Pangkat dan 
Golongan Ruang
Yaitu Data yang berisi 
informasi Riwayat 
penghargaan, tanda jasa, 
atau tanda kehormatan 
berdasarkan penilaian 
konstribusi balas jasa 
pemerintah yang diberikan 
langsung kepada PNS.
Elemen Data : Golongan, 
Nomor SK, Tanggal SK, 
TMT Golongan,  Nomor 
Pertek, Tanggal BKN, Masa 
Kerja Golongan (bulan & 
tahun), Tanggal Usul, Jenis 
KP.

9. Riwayat Keluarga
Yaitu Data yang berisi 
informasi keluarga, orang tua 
(ayah, ibu), data pasangan 
(suami/istri) dan anak.
Elemen Data : Data Orang 
tua, Suami, Anak (Gelar 
Depan, Gelar Belakang, 
Tempat Lahir, Tanggal Lahir, 
Jenis Kelamin,  Agama, 
Email, Jenis Dokumen, 
Alamat, No.HP, No.Telepon, 

Status Pernikahan, Akta 
Kelahiran, Status Hidup 
(Hidup/Meninggal), Akta 
Meninggal, Tanggal 
Meninggal, No. NPWP, 
Tanggal NPWP.

10. Riwayat Peninjauan Masa 
Kerja
Yaitu Data yang berisi 
informasi Riwayat penetapan 
persetujuan peninjauan masa 
kerja ASN.
Elemen Data : Jenis PMK, 
Instansi/Perusahaan, 
Tanggal Awal, Tanggal 
Akhir, Nomor Surat 
Keputusan.

11. Riwayat Pindah Instansi
Yaitu Data yang berisi 
informasi Riwayat 
pemindahan ASN dari instansi 
kerja lama ke instansi kerja 
baru.
Elemen Data : Jenis 
Pemindahan, Jenis Jabatan 
Lama, Jenis Pegawai, Jenis 
Jabatan Baru, Instansi 
Kerja Lama/Baru, Satuan 
Kerja Lama/Baru, Unor 
Lama/Baru, Nomor SK 
BKN, Tanggal SK BKN, TMT 
PI, Nomor Surat Instansi 
Asal/Tujuan, Tanggal Surat 
Instansi Asal/Tujuan.

12. Riwayat Cuti Diluar 
Tanggungan Negara
Yaitu Data yang berisi 
informasi Riwayat penetapan 
penetapan status cuti diluar 
tanggungan negara mulai 
dari persetujuan hingga 
pengaktifan kembali.
Elemen Data : Jenis CLTN, 
No. SK CLTN. Tanggal Surat 
Keputusan, Tanggal Awal, 
Tanggal Akhir, Tanggal 
Aktif, Nomor BKN, Tanggal 
BKN.

13. Riwayat CPNS/PNS

Yaitu Data yang berisi 
informasi Riwayat status 
kedudukan CPNS atau 
PNS sesuai dengan surat 
keputusan.
Elemen Data : Nomor SK 
CPNS dan Tanggal SK 
CPNS.

14. Riwayat Organisasi
Yaitu Data yang berisi 
informasi Riwayat 
pengalaman berorganisasi 
yaitu riwayat pengalaman 
PNS bergabung dan 
berkontribusi di dalam sebuah 
organisasi yang relevan 
dengan pemerintahan.
Elemen Data : Nama 
Organisasi, Jenis 
Organisasi, Jabatan 
Organisasi, Pengalaman, 
Tanggal Mulai.

Adapun jadwal Pemuktahiran 
Data Mandiri (PDM) ASN Melalui 
MY SAPK adalah sebagai berikut 
:
a. Bulan Juni sampai dengan 

Juli Tahun 2021, proses 
aktivasi aplikasi MYSAPK. 
aktivasi aplikasi MySAPK 
dilakukan dengan terlebih 
dahulu menyelesaikan 
Rekon data Email dan nomor 
HP seluruh ASN karena 
aktivasi aplikasi MySAPK 
membutuhkan alamat Email 
dan nomor HP yang telah 
terdaftar di SAPK BKN.

 
b. Bulan Juli sampai dengan 

Desember Tahun 2021, 
proses Pemutakhiran 
Data Mandiri (PDM) 
ASN Melalui MySAPK. 
Proses pemutakhiran data 
mandiri dilakukan dengan 
para ASN mengupdate 
data profil kepegawaian 
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masing-masing melalui 
aplikasi melalui MySAPK 
yaitu dengan menambah 
data yang belum ada, 
memperbaiki data yang 
salah dan mengunggah 
dokumen pendukungnya.

c. Bulan Agustus sampai 
dengan Desember Tahun 
2021, proses verifikasi 
Pemutakhiran Data Mandiri 
(PDM) ASN Melalui 
MySAPK. Proses verifikasi 
dilakukan oleh instansi 
kepegawaian di daerah 
dan juga oleh Badan 
Kepegawaian Negara 
(BKN) Regional dan BKN 
Pusat.

PERSIAPAN YANG 
DILAKUKAN BADAN 
KEPEGAWAIAN DAERAH 
MENUJU PEMUTAKHIRAN 
DATA MANDIRI PROVINSI 
SULAWESI TENGAH

Sesuai jadwal yang 
ditetapkan oleh Badan 
Kepegawaian Negara, 
Aparatur Sipil Negara Provinsi 
Sulawesi Tengah akan 
memulakan pengisian data 
kepegawaian mandiri melalui 
aplikasi MYSAPK tepat pada 
tanggal 15 September yang 
akan datang. Oleh karena 
itu Badan Kepegawaian 
Daerah selaku pilot project 
dari kegiatan Pemutakhiran 
Data Mandiri jauh-jauh 
hari telah mempersiapkan 
segala sesuatunya demi 
menyukseskan kegiatan 
berskala nasional tersebut. 
Berbagai langkah antisipatif 
telah dilakukan, mulai dari 
meginformasikan ke seluruh 

OPD agar mengawal aktivasi 
aplikasi MYSAPK seluruh 
personilnya, membuka posko 
aktivasi terkait tata cara 
aktivasi dan pengecekan 
alamat email, penunjukan 
verifikator OPD, membuat grup 
WhatsApp khusus Verifikator 
agar memudahkan koordinasi 
sampai yang baru-baru ini 
dilakukan adalah sosialisasi 
tata cara pengisian dan upload 
dokumen di MYSAPK.

Dimulai dari permintaan 
BKN agar Instansi Pusat 
maupun Daerah melakukan 
Rekonsiliasi Data berupa 
Email masing-masing ASN, 
Email Unit Organisasi yang 

berdomain go.id, nomor 
telepon atau handphone ASN, 
sebagai proses penerapan 
aktivasi autentifikasi satu pintu 
melalui Single Sign On (SSO) 
dan Digital Signature (DS). 
Permintaan rekonsiliasi data 
tersebut disampaikan melalui 
Surat BKN Nomor 685/B-
SI.01.01/SD/E.3/2021 tentang 
persiapan implementasi 
SSO, DS Nasional dan 
Pemutakhiran Data Mandiri 
ASN tanggal 10 Maret 
2021. Sejak menerima surat 
tersebut BKD Prov. Sulteng 
tak berlama-lama dengan 
melakukan proses rekon 
email dan nomor handphone 
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bekerjasama dengan 
pengelola kepegawaian di 
OPD. Proses rekon email dan 
nomor handphone dilakukan 
untuk mengupdate data 
email dan nomor handphone 
masing-masing ASN pada 
database sistem elektronik 
yang BKN yaitu SAPK 
(Sistem Aplikasi Pengelolaan 
Kepegawaian) BKN.

Rekonsiliasi data Email 
masing-masing ASN, Email 
Unit Organisasi dan nomor 
telepon atau handphone ASN 
kemudian dilanjutkan dengan 
kewajiban bagi seluruh ASN 
untuk melakukan registrasi 
sekaligus aktivasi akun 
aplikasi MY SAPK. Kewajiban 
dalam mengaktivasi MY SAPK 
tersebut tertuang dalam 
Keputusan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara Nomor 
87 Tahun 2021 Tentang 
Pemutakhiran Data Mandiri 
Aparatur Sipil Negara 
Secara Elektronik Tahun 
2021 Tanggal 10 MEI 2021 . 
Kewajiban aktivasi MY SAPK 
tersebut sekaligus intruksi 
agar seluruh ASN baik Pusat 
maupun Daerah melakukan 
Pemutakhiran Data Mandiri 
terhadap data profil dan data 
kepegawaiannya.

Proses Pemutakhiran Data 
Mandiri lingkup Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah diawali dengan 
memastikan bahwa data 
email yang dimasukkan tiap 
PNS pada proses rekon email 
sudah sesuai sehingga dapat 
digunakan pada saat aktivasi 
MY SAPK. Untuk itu BKD di 
medio Juli hingga September 
2021 membuka posko di BKD 

untuk melakukan reset email 
tiap PNS yang mengalami 
problem tidak dapat membuka 
emailnya dikarenakan lupa 
password atau email yang 
dimasukkan pada saat rekon 
email sudah tidak aktif lagi. 
Kesempatan tersebut juga 
dimanfaatkan oleh tiap PNS 
untuk mendapatkan bantuan 
tata cara aktivasi MY SAPK 
oleh tim pengelola PDM 2021 
BKD Prov. Sulteng.

Memasuki Agustus 2021 
dimana semakin mendekati 
kick off  Pemutakhiran Data 

Mandiri, BKD Prov. Sulteng 
bergerak cepat dengan 
melakukan persiapan 
pemutakhiran data mandiri 
PNS lingkup Prov. Sulteng. 
Diawali dengan memastikan 
tiap OPD melalui instruksi 
Gubernur agar mempersiapkan 
tiap PNS dan verifi kator PDM 
lingkup OPD dalam melengkapi 
dokumen yang akan diinput 
dalam proses pemutakhiran 
data mandiri. Intruksi tersebut 
tertuang dalam Surat Sekretaris 
Daerah atas nama Gubernur 
Prov. Sulteng Nomor 800/0559/
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BKD tentang Pemutakhiran 
Data Mandiri (PDM) PNS 
Prov. Sulteng pada aplikasi 
MY SAPK tanggal 16 Agustus 
2021. Dalam surat tersebut 
tertuang pedoman dokumen 
yang wajib diupload dan apa 
saja isi dokumen yang akan 
diinput oleh masing-masing 
PNS ke dalam MY SAPK pada 
saat proses pemutakhiran data 
mandiri berlangsung.

Untuk mensukseskan 
pengisian database 
kepegawaian MYSAPK pada 
15 September, BKD Prov. 
Sulteng telah melaksanakan 
kegiatan Sosialisai Informasi 
Kepegawaian 2021 
yang bertajuk Akselerasi 
Aparatur Sipil Negara 
Melalui Pemutakhiran Data 
Mandiri. Sosialisasi tersebut 
dilaksanakan pada tanggal 
1 s/d 2 di bulan September. 
Sosialisasi dilakukan kepada 
seluruh perwakilan OPD yang 
terdiri dari verifi kator PDM yang 
telah ditunjuk oleh masing-
masing OPD. Sosialisasi 
dilakukan dengan menerapkan 
protokol kesehatan demi 
meminimalisir penyebaran 

virus COVID 19, oleh karena 
itu sosialisasi dilakukan dalam 
4 sesi selama 2 hari untuk 
menghindari kerumunan 
selain kewajiban memakai 
masker dan penggunaan hand 
sanitizer.

Dalam sosialisasi dipaparkan 
tata cara pengisian data 
pada aplikasi MYSAPK yang 
dilanjutkan dengan tata cara 
verifi kasi yang akan dilakukan 
oleh verifi kator nantinya. 
Adapun nantinya masing-
masing PNS wajib mengisi data 
profi l dan data kepegawaiannya 
yang keseluruhannya terdiri 
dari 12 riwayat, yaitu Riwayat 
Profi l, Riwayat Pangkat, 

Riwayat Pendidikan, Riwayat 
CPNS/PNS, Riwayat Jabatan, 
Riwayat Penambahan Masa 
Kerja, Riwayat Diklat, Riwayat 
Keluarga, Riwayat SKP, 
Riwayat Penghargaan, Riwayat 
Organisasi, dan Riwayat Cuti 
Di Luar Tanggungan Negara.

Adapun saat proses 
sosialisasi jumlah PNS Prov. 
Sulteng yang teraktivasi telah 
mencapai 10.500 aktivasi dari 
11.800 PNS Prov. Sulteng. 
Progres tersebut menandakan 
antusiasme yang sangat besar 
dari PNS Prov. Sulteng untuk 
menyukseskan kegiatan PDM. 
Tentunya upaya ini bukan yang 
terakhir dilakukan oleh BKD, 
BKD akan terus memfasilitasi 
dan mengupayakan agar 
seluruh PNS sukses dalam 
pelaksanaan PDM, tidak hanya 
sampai proses aktivasi tapi 
sampai tuntas dalam pengisian 
data dan upload dokumennya 
masing-masing.

Akhir kata, semoga dengan 
Pemutakhiran Data Mandiri 
melalui MySAPK dapat 
mewujudkan data yang 
akurat, terkini, terpadu serta 
berkualitas baik. DATAMU 
ADALAH TANGGUNG 
JAWABMU !!!
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Servant Leadership (Kepemimpinan Melayani)
Dalam rangka mendukung terwujudnya world 

class bureaucracy, pada setiap instansi pemerintah 
diperlukan sosok pejabat pengawas yang memainkan 
peran awal bagi keberlangsungan unit organisasi, 
yaitu dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan yang 
dilakukan oleh pejabat pelaksana dalam memberikan 
pelayanan publik. Pejabat Pengawas harus turun 
langsung ke lapangan dan menjalin komunikasi yang 
baik dengan sasaran langsung program kegiatan 
yang dilaksanakan. Oleh sebab itu dibutuhkan 
kepemimpinan pelayanan yang baik dan dengan 
hati. Pelayanan publik yang dikelola dan dikendalikan 
dengan baik, merupakan bagian integral dari 
peningkatan kualitas kinerja pelayanan. Sosok pejabat 
pengawas yang dapat memainkan peran tersebut 
haruslah memenuhi kriteria pemimpin yang melayani/
kepemimpinan yang melayani (Servant Leadership), 
sehingga cepat atau lambatnya peningkatan kinerja 
organisasi akan ditentukan oleh langkah-langkah 
pengendalian yang dilakukan oleh pejabat pengawas.

Kepemimpinan yang melayani (Servant Leadership) 
merupakan tipe atau model kepemimpinan yang 
dikembangkan untuk mengatasi krisis kepemimpinan 
yang dialami oleh suatu masyarakat. Para pemimpin-
pelayan (Servant Leader) mempunyai kecenderungan 
lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan dan 
aspirasi orang-orang yang dipimpinnya diatas dirinya. 
Orientasinya adalah untuk melayani, cara pandangnya 
holistik dan beroperasi dengan standar moral 
spiritual. Pejabat pengawas yang umumnya langsung 
berhadapan dengan masyarakat dan pemangku 
kepentingan, harus mampu memberikan pelayanan 
prima sehingga dapat menjamin kepuasan masyarakat.

Dilingkungan pemerintahan hingga saat ini birokrasi 
masih memegang peran yang sangat penting bahkan 
sangat menentukan. Di tengah kondisi seperti ini 
dibutuhkan pemimpin perubahan yang mampu 
memberikan pelayanan publik secara professional. 
Hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan butuh berbagai 
pemikiran dan perubahan mindset bagaimana menjadi 
pelayan yang baik bagi masyarakat. 

SERVANT LEADERSHIP & TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP
(Tinjauan Gaya Kepemimpinan Untuk Pejabat Administrator & Pengawas)

Dr. Aspina, S.Pd., M.Pd.
Widyaiswara Madya

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
aspinasarif@ymail.com
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Secara umum kepemimpinan adalah suatu 
kewenangan yang disertai kemampuan seseorang 
dalam memberikan pelayanan untuk menggerakkan 
orang-orang yang berada dibawah koordinasinya dalam 
usaha mencapai tujuan. Pemimpin adalah seseorang 
yang mempunyai kemampuan dalam penyelenggaraan 
suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut 
dapat terselenggara dengan efi sien dan efektif serta 
bermanfaat. Untuk itu diperlukan pengaturan mengenai 
tugas, cara kerja dan hubungan antara pekerjaan 
yang satu dengan pekerjaan yang lain agar terjadi 
ketertiban dalam kegiatan organisasi. Pemimpin wajib 
melaksanakan empat fungsi yaitu, merencanakan, 
mengorganisasi, memimpin dan mengawasi.

Berkaitan dengan peran pejabat pengawas, Servant 
Leadership lebih tepat untuk dipahami dan dipraktekkan 
dalam melaksanakan pekerjaannya. Konsep Servant 
Leadership muncul dari pemahaman bahwa seorang 
pemimpin yang baik adalah mereka yang bisa melayani 
orang-orang yang dipimpinnya. Oleh sebab itu nilai-
nilai  Servant Leadership harus ada dalam diri seorang 
pejabat pengawas. Terdapat sepuluh karakteristik 
Servant Leadership yaitu : mendengarkan (listening), 
empati (empathy), penyembuhan (healing), kesadaran 
(awareness), persuasi (persuasion), konseptualisasi 
(conceptualization), kejelian (foresight), keterbukaan 
(stewardship), komitmen untuk pertumbuhan 
(commitment to the growth of people), dan membangun 
komunitas (building community).

Servant Leadership yang perlu diterapkan oleh para 
pejabat pengawas memiliki dimensi :

1. Altruistic calling, yaitu hasrat yang kuat untuk 
membuat perubahan positif pada kehidupan 
orang lain dan meletakkan kepentingan orang lain 
diatas kepentingan sendiri dan juga akan bekerja 
keras untuk memenuhi kebutuhan bawahannya.

2. Emotional healing, yaitu komitmen seorang 
pemimpin untuk meningkatkan dan 
mengembalikan semangat karyawannya.

3. Wisdom, yaitu pemimpin yang mudah untuk 
memahami suatu situasi dan dampak dari situasi 
tersebut.

4. Persuasive mapping, yaitu sejauh 
mana pemimpin memiliki keterampilan 
untuk memetakan persoalan dan  
mengkonseptualisasikan kemungkinan tertinggi 
yang akan terjadi dan membujuk seseorang untuk 
melakukan sesuatu ketika mengartikulasikan 
peluang.

5. Organizational stewardship, yaitu sejauh mana 
pemimpin menyiapkan organisasi untuk membuat 
kontribusi positif terhadap lingkungannya.

6. Humility, yaitu kerendahan hati pemimpin.
7. Vision, yaitu sejauh mana pemimpin mencari 

komitmen semua anggota organisasi terhadap 
visi bersama dengan mengajak anggota untuk 
menentukan arah masa depan organisasi.

8. Service, yaitu sejauh mana pelayanan dipandang 
sebagai inti dari kepemimpinan dan pemimpin 
menunjukkan perilaku pelayanannya kepada 
bawahan.

Servant Leadership atau kepemimpinan yang 
melayani memiliki kelebihan karena hubungan 
antara pemimpin dengan bawahannya berorientasi 
pada sifat melayani dengan standar moral spiritual. 
Pemimpin sebagai pelayan mempunyai tanggung 
jawab untuk melayani kepentingan bawahannya agar 
mereka menjadi lebih sejahtera, sebaliknya para 
bawahan memiliki komitmen penuh dalam bekerja 
untuk mencapai tujuan organisasi dan keberhasilan 
pemimpin. Kepemimpinan yang melayani dapat 
diterapkan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah 
dan pemerintahan karena kepelayanan bersifat 
universal.

Keutamaan kepemimpinan yang melayani yang harus 
melekat pada diri seorang pemimpin adalah  memiliki 
visi pemimpin dan orientasi pada pelayanan. Visi 
merupakan arah kemana organisasi dan orang-orang 
yang dipimpin akan dibawa oleh seorang pemimpin. 
Visi pemimpin akan menginspirasi tindakan dan 
membantu membentuk masa depan, pengaruhnya 
lebih kuat terhadap orang-orang yang bekerja untuk 
kepentingan organisasi. Visi adalah masa depan 
yang realistik, dapat dipercaya dan menjembatani 
masa kini dengan masa depan yang lebih baik sesuai 
kondisi yang diharapkan. Pemimpin berorientasi pada 
pelayanan, sikap melayani terutama ditujukan untuk 
mereka yang paling membutuhkan pelayanan.

Pejabat pengawas diharapkan dapat menerapkan 
Servant Leadership kepemimpinan yang melayani 
dengan menunjukkan sikap mau mendengarkan, 
berempati, terbuka, dan memiliki komitmen tinggi untuk 
mempengaruhi/mengajak orang lain untuk memberikan 
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pelayanan publik yang paripurna dalam pelaksanaan 
pekerjaan.  

Transformational Leadership (Kepemimpinan 
Transformasional)

Selain pejabat pengawas dengan pola Servant 
Leadership, dalam mewujudkan world class 
bureaucracy, pada setiap instansi pemerintah 
juga diperlukan sosok pejabat administrator yang 
memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan 
seluruh kegiatan pelayanan publik serta 
administrasi pemerintahan dan pembangunan 
bagi keberlangsungan unit organisasi, yaitu dalam 
peningkatan kinerja unit organisasi yang dilakukan 
oleh pejabat pengawas dan pejabat pelaksana dalam 
memberikan pelayanan publik. 

Pelayanan publik yang dikelola dan dikendalikan 
dengan baik, merupakan bagian integral dari 
peningkatan kualitas kinerja unit organisasi. Sosok 
pejabat administrator yang dapat memainkan peran 
tersebut adalah pejabat yang telah memenuhi 
kriteria kepemimpinan manajemen kinerja, 
sehingga cepat atau lambatnya peningkatan 
kinerja organisasi akan ditentukan oleh kualitas 
manajemen kinerja yang dilakukan oleh pejabat 
administrator. Pejabat administrator diharapkan 
mampu mengimplementasikan kepemimpinan 
transformasional dengan menerapkan coaching dan 
mentoring sehingga terjadi peningkatan kualitas 
kinerja.

Seorang pejabat administrator dengan gaya 
transformasional merupakan pemimpin yang 
memiliki wawasan jauh ke depan dan senantiasa 
berupaya untuk memperbaiki dan mengembangkan 
organisasi, bukan hanya untuk saat ini namun 
sampai masa yang akan datang dengan menerapkan 
coaching dan mentoring. Model coaching dan 
mentoring merupakan salah satu alternatif  pemimpin 
transformasional dalam mengembangkan potensi 
pegawai dalam rangka peningkatan kinerja individu 
dan kinerja organisasi.

Coaching, kunci pembuka potensi seseorang 
untuk memaksimalkan kinerjanya, membantu 
seseorang untuk belajar daripada mengajarinya, 
memberdayakan orang dengan memfasilitasi 
pembelajaran diri, pertumbuhan pribadi, dan 
perbaikan kinerja. Coaching dapat dilakukan 
dimanapun apakah di kantor atau di lapangan, 
formal ataupun tidak formal. Coaching terhadap 
pegawai harus merupakan bagian dari aktivitas 
harian seorang pimpinan. Coaching pada intinya 
adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para 
pimpinan untuk melatih pegawai guna meraih 
kinerja yang optimum dan mengatasi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi serta bagaimana 
memanfaatkan peluang yang ada. Melalui kegiatan 
coaching, seorang pejabat administrator dapat 
meningkatkan kepercayaan diri pegawai, baik dalam 
kehidupan organisasinya maupun dalam kehidupan 
pribadinya sehingga dapat memberikan kontribusi 
yang besar bagi pencapaian kinerja organisasinya. 
Coaching adalah suatu cara untuk memperbaiki dan 
meningkatkan kinerja setiap orang sehingga berhasil 
mencapai sasaran kerjanya. Coaching dilakukan 
apabila mereka telah menguasai pengetahuan, 
keterampilan dan pengalaman tetapi belum mencapai 
kinerja optimal.

Mentoring, metode pengembangan dimana seorang 
mentor akan mengajarkan tips trik, pengalaman 
sukses, metode sukses, cara-cara sukses sesuai 
dengan pengalamannya. Mentor orang yang 
sukses dibidangnya dan akan menularkan ilmunya 
kepada menteenya. Tugas seorang mentor, dalam 
hal ini pejabat administrator mendampingi mentee 
atau pejabat pengawas sesuai keahliannya, 
memaksimalkan potensi pribadi dan potensi 
professional yang dimilikinya. Guna menginternalisasi 
kepemimpinan transformasional diperlukan kegiatan 
refl eksi diri secara terus menerus. Refl eksi diri akan 
menjadikan diri sebagai pemimpin yang benar-benar 
memahami konsep dirinya secara optimal. Pemimpin 
transformasional dalam mentransformasikan 
organisasinya menuju kinerja yang optimal perlu 
melakukan perubahan-perubahan yang inovatif. 
Kepemimpinan transformasional merupakan 
kepemimpinan yang membawa organisasi pada sebuah 
tujuan baru yang lebih besar dan belum pernah dicapai 
sebelumnya dengan memberikan kekuatan mental dan 
keyakinan kepada para anggota agar mereka bergerak 
secara sungguh-sungguh menuju tujuan bersama.

Penerapan model kepemimpinan Servant Leadership 
oleh para pejabat pengawas dan Transformational 
Leadership dikalangan pejabat administrator, 
diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi yang 
dapat mewujudkan kepuasan masyarakat atas layanan 
publik yang diberikan.

FUNGSIONAL
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ABSTRACT

  In an eff ort to improve the productivity of coconut plants, it must be started from the provision 
of plant material/ seeds, considering that the potential for production of a plant depends on the 
plant material/ seed and the handling and treatment methods provided To get good coconut seeds, 
there are several steps that need to be done in order to get a coconut tree that produces maximum 
fruit. One of the initial steps to get a coconut tree with maximum production is the technique of 
supplying coconut seeds/ seedlings. Coconut nurseries have an important role in the success of 
coconut development because they can be an indicator of the amount of production obtained. 
With good nursery techniques and seed selection, the desired fruit production can be achieved. 
Based on statistical data, the total area of Coconut in Central Sulawesi in 2019 was 214,477 ha; 
and production of 191,669 tons or an average of 1,0 tons/ ha, with a productivity of 1,201 kg/ ha. 
From these data, it shows that coconut production in Central Sulawesi is still very low from the ideal 
between 3 - 5 tonnes/ ha/ year. The causes of this low productivity include: the increasing area 
of old/ damaged plants (22,377 ha), high pest and disease attacks and limited seeds/seedlings 
for rejuvenation of Deep Coconut. Provision of coconut seeds must be planned at least 2 years 
in advance, so that quality seeds can be guaranteed when needed. Seed producers need to be 
fostered, both from technical and managerial aspects in order to be able to provide quality seeds 
according to the 7 principles of accuracy (type, variety, quality, quantity, time, location and price) 
and disease-free. This paper tries to identify problems and problem-solving concepts and policies to 
realize the availability of Inner Coconut seeds through increasing the role of the UPT Plantation Plant 
Germination Center as a seed breeder.

Keywords: role of UPTD, deep coconut seedling technique, seed producer.
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PENDAHULUAN

Di Indonesia, tanaman kelapa (Cocos 
nucifera L.) terdapat di hampir semua tempat 
mulai dari ke tingian nol hingga 750 meter 
dari permukaan laut. Oleh karena banyaknya 
penduduk yang terlibat di dalam usaha tani 
kelapa, maka tanaman ini di Indonesia disebut 
sebagai       komoditas sosial. Di samping itu, 
tanaman ini sering  juga disebut the tree of life 
atau tree of one hundried use, karena memang 
banyak sekali kegunaannya bagi keperluan 
hidup manusia, (I Wayan P. Arimbawa, 2016).   
Hampir semua bagian tanamannya dapat 
dimanfaatkan orang; dan kenyataannya, di 
pusat-pusat daerah kelapa, seperti Sulawesi 
dan Maluku, pada umumnya bukan kebun-
kebun kelapa yang diusahakan, melainkan lebih 
berupa hutan kelapa yang diambil hasilnya. 
Dengan kondisi pertumbuhan seperti hutan ini, 

maka sulit bagi tanaman kelapa untuk   dapat 
memberikan hasil maksimal. Kelemahan 
pengusahannya tidak saja dalam hal 
agronominya, tetapi juga dalam hal pengolahan 
hasilnya, seperti cara pembuatan kopra yang 
dikerjakan oleh petani masih jauh dari efektif 
dan efi sien.

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan 
salah satu daerah sentra tanaman kelapa di 
Indonesia. Penyebaran Kelapa di Sulawesi 
Tengah meliputi: Kabupaten Banggai, Banggai 
Kepulauan, Buol, Donggala, Morowali, Parigi 
Moutong, Poso, Sigi, Tojo Unauna, Toli-Toli, dan 
Kota Palu, Elstje T. Tenda, dkk (2014).

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi 
plasma nutfah Kelapa Dalam yang tidak kalah 
dengan sentra kelapa lainnya di Indonesia. 
Hasil eksplorasi plasma nutfah Kelapa oleh Dr. 
Liyanage, peneliti  Pemuliaan  dari FAO pada 
awal tahun 1970, mendapatkan aksesi Kelapa 

ABSTRAK

Dalam upaya perbaikan produktivitas tanaman kelapa harus dimulai sejak penyediaan bahan 
tanaman/benih, mengingat potensi poduksi suatu tanaman tergantung pada bahan tanaman/
benih serta cara penanganan dan perlakuan yang diberikan. Untuk mendapatkan benih kelapa 
yang baik, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan sehingga didapat pohon kelapa yang 
menghasilkan buah yang maksimal. Salah satu tahapan awal untuk mendapatkan pohon kelapa 
dengan produksi maksimal adalah teknik penyediaan benih/bibit tanaman kelapa. Pembibitan 
kelapa mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pengembangan kelapa karena dapat 
menjadi indikator banyaknya produksi yang diperoleh. Dengan teknik pembibitan dan seleksi bibit 
yang baik,  maka produksi buah yang diinginkan dapat dicapai. Berdasarkan data statistik, luas 
areal Kelapa di Sulawesi Tengah tahun  2019 adalah 214.477 ha; serta produksi sebesar 191.669 
ton atau rata-rata 1,0 ton/ha, dengan produktivitas 1.201 kg/ha. Dari data tersebut menunjukkan 
bahwa produksi Kelapa di Sulawesi Tengah masih sangat rendah dari yang ideal antara 3 -  5 ton/
ha/thn. Penyebab rendahnya produktivitas ini antara lain: semakin luasnya areal tanaman tua/
rusak (22.377 ha), tingginya serangan hama dan penyakit dan keterbatasan benih/bibit unggul 
untuk peremajaan Kelapa Dalam. Penyediaan benih tanaman kelapa harus direncanakan minimal 
2 tahun sebelumnya, sehingga ketersedian benih bermutu dapat terjamin pada saat dibutuhkan. 
Para produsen benih perlu dibina, baik dari aspek teknis maupun aspek manajerial agar mampu 
menyediakan benih bermutu sesuai dengan prinsip 7 tepat (jenis,  varietas,   mutu,  jumlah, waktu,  
lokasi,  dan  harga) serta bebas  penyakit. Tulisan ini mencoba mengidentifi kasi problema dan 
konsep pemecahan masalah serta kebijakan untuk mewujudkan ketersediaan benih Kelapa Dalam 
melalui peningkatan peran UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan sebagai Penangkar Benih. 

Kata kunci: peran UPTD, teknik pembibitan Kelapa Dalam, produsen benih. 
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Dalam Palu yang berasal dari Desa Bangga, 
Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Aksesi 
yang memiliki daya adaptasi di lahan kering, 
dan telah dijadikan tetua untuk perakitan kelapa 
Hibrida Indonesia-3 (Khina-3) yang telah dilepas 
pada tahun 1984. Tahun 2004, Kelapa Dalam 
Palu (DPU) tersebut dilepas sebagai varietas 
kelapa unggul nasional.

Dalam upaya perbaikan produktivitas tanaman 
kelapa harus dimulai sejak penyediaan bahan 
tanaman/benih, mengingat potensi poduksi 
suatu tanaman tergantung pada bahan 
tanaman/benih serta cara penanganan dan 
perlakuan yang diberikan. Untuk mendapatkan 
benih kelapa yang baik, ada beberapa tahapan 
yang perlu dilakukan sehingga didapat 
pohon kelapa yang menghasilkan buah yang 
maksimal. Salah satu tahapan awal untuk 
mendapatkan pohon kelapa dengan produksi 
maksimal adalah teknik penyediaan benih/bibit 
tanaman kelapa. Pembibitan kelapa mempunyai 
peranan penting dalam keberhasilan 
pengembangan kelapa karena dapat menjadi 
indikator banyaknya produksi yang diperoleh. 
Dengan teknik pembibitan dan seleksi bibit 
yang baik,  maka produksi buah yang diinginkan 
dapat dicapai. 

Berdasarkan data statistik, luas areal Kelapa 
di Sulawesi Tengah tahun  2019 adalah 214.477 
ha; serta produksi sebesar 191.669 ton atau  
rata-rata 1,00  ton kopra/ha/tahun, dengan 
produktivitas 1.201 kg/ha, Dinas Perkebunan 
dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah 
(2020). Dari data tersebut menunjukkan bahwa 
produksi Kelapa di Sulawesi Tengah masih 
sangat rendah. Padahal potensi produksivitas 
Kelapa Dalam dapat mencapai 3 - 5 ton 
kopra/ha/tahun, (Novarianto et all, 2004). 
Selanjutnya dikatakan bahwa rendahnya 
produktivitas kelapa disebabkan karena 
petani belum menggunakan benih kelapa 
unggul (Novarianto, 2008). Selain itu, semakin 
luasnya areal tanaman tua/rusak (22.377 ha), 
tingginya serangan hama dan penyakit dan 
terbatasnya ketersediaan benih/bibit unggul 
bagi peremajaan Kelapa Dalam menjadi faktor 
pembatas peningkatan produktivitas Kelapa 
Dalam di Provinsi Sulawesi Tengah .

Penyediaan benih tanaman kelapa harus 

direncanakan minimal 2 tahun sebelumnya, 
sehingga ketersedian benih bermutu dapat 
terjamin pada saat dibutuhkan. Para produsen 
benih perlu dibina, baik  dari aspek teknis 
maupun aspek manajerial agar mampu 
menyediakan benih bermutu sesuai dengan   
prinsip 7 tepat (jenis,  varietas,   mutu,  jumlah, 
waktu,  lokasi,  dan  harga) serta bebas  
penyakit.   

1.1 Rumusan Masalah
1. Menurunnya produksi dan produktivitas 

tanaman Kelapa Dalam;
2. Meningkatnya luas areal tanaman 

Kelapa yang tua/ rusak;
3. Terbatasnya sumber benih dan 

ketersediaan benih tanaman Kelapa 
yang bermutu;

Tujuan 
Tujuan kegiatan pembibitan ini adalah 

meningkatkan ketersediaan benih/bibit yang 
bermutu bagi petani pekebun dari varietas 
unggul Kelapa Dalam.

                                                                               
Manfaat

1. Diperoleh suatu inovasi baru untuk 
peningkatan peran UPTD sebagai 
produsen benih tanaman perkebunan; dan 

2. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah 
(PAD).

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan 
studi kepustakaan (library research) melalui 
kajian berbagai referensi  dan dokumen  yang 
berkaitan dengan bidang kajian; dan serara 
empiris tulisan ini adalah merupakan suatu 
pengembangan hasil kegiatan yang telah 
dilakukan oleh UPT Balai Perbenihan Tanaman 
Perkebunan Provinsi Sulawesi  Tengah pada 
tahun 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teknik Pembibitan Kelapa Dalam
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Kelapa termasuk tanaman monokotil yang 
umumnya dikembangkan secara generatif, 
yaitu lewat penanaman dari biji/buahnya. Agar 
cara ini berhasil memuaskan, sebaiknya bahan 
tanaman diusahakan dari bahan induk terpilih 
yaitu dari varietas ungul hasil pemuliaan, antara 
lain: (i) Kelapa Dalam Palu, (ii) Kelapa Dalam 
Tenga, dan (iii) Kelapa Dalam Bali. 

Dalam pembibitan Kelapa Dalam perlu 
dilakukan tahapan sebagai berikut:

1.1 Seleksi Pohon Induk

  Seleksi pohon induk yang dilakukan oleh 
Pengawas Benih Tanaman (PBT) untuk 
mendapatkan benih yang baik dan selanjutnya 
dapat dijadikan sumber benih. Beberapa hal 
yang perlu diperhatian dalam seleksi pohon 
induk adalah penampilan tanaman kelapa yang 
sehat dan baik. Pohon induk terpilih sebaiknya 
meliputi syarat :
• Pohon sehat dan tumbuh di tengah-tengah 

kebun;
• Umur pohon cukup tua, lebih dari 15 tahun;
• Pohon menghasilkan buah terus menerus 

dalam jumlah banyak;
• Nilai kopranya tinggi;

• Pertumbuhan batang tegak lurus;
• Letak mahkota daun seperti payung terbuka; 

dan
• Tandan buah bersandar pada pelepah 

(pangkal) daun.
 
Setelah ditemukan pohon induk yang baik, 

maka perlu dilanjutkan dengan seleksi benih 
bermutu. Buah yang dijadikan benih diambil dari 
pohon induk dengan jumlah buah per tandan 
lebih dari 7 butir.

1.2 Seleksi Benih

Seleksi benih dari Blok Penghasil Tinggi 
(BPT) dan Pohon Induk Terpilih (PIT) oleh PBT 
didampingi UPT Balai Perbenihan Tanaman 
Perkebunan untuk memastikan para Produsen 
Benih mengambil dari Benih Sumber (BPT dan 
PIT) yang telah direkomendasikan. Spesifi kasi 
benih yang baik antara lain:

  Bebas hama dan penyakit;
  Ukuran buah normal (tidak terlalu besar atau 
kecil) tergantung kultivar kelapa;

  Warna buah kecoklatan dan licin sebagai 
tanda matang penuh;

  Air buah kalau dikocok bunyinya nyaring.

Kelapa Dalam Bali (DBI)Kelapa Dalam Palu (DPU)
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1.3 Pesemaian

Pesemaian dilakukan  melalui tahapan 
sebagai berikut: (a) pemilihan lokasi pesemaian; 
(b) penyiapan lahan pesemaian; (c) penyayatan 
sabut; (d) pendederan benih; (e) pemeliharaan 
pesemaian; dan (f) seleksi kecambah.

1.3.1 Pemilihan Lokasi Pesemaian
Untuk memperoleh kecambah yang baik maka 

harus dipilih lokasi pembibitan dengan syarat 
antara lain :

  Tanah remah, subur, dan dekat  sumber air 
sehingga mudah untuk menyiram benih;

  Lokasi datar dan terbuka agar 
mempermudah pesemaian dan pengawasan;

  Pesemaian usahakan dekat dengan jalan 
agar mempermudah transportasi.

1.3.2 Penyiapan Lahan Pesemaian

Setelah lokasi pesemaian terpilih, tanah 
dibersihkan dan diolah sedalam 30 – 40 cm. 
Pengolahan tanah dapat dilakukan secara:

  Manual, dengan cangkul; atau alsintan;
  Pembuatan naungan sepanjang bedengan;
  Buat bedengan pesemaian dengan ukuran 
lebar 1,5 m sedangkan panjang bedeng 
disesuaikan dengan kondisi dan keadaan 
setempat, maksimum 25 m, Tinggi bedengan 
sekitar 25 cm, dan jarak antar bedengan 50-
60 cm (Gambar 1);

  Untuk keamanan pesemaian dibuat pagar 
untuk mencegah masuknya hewan.

 

 Gambar-1. Pesemaian Kelapa

 1.3.3 Penyayatan Sabut

  Pilih bidang tempat yang akan muncul tunas 
yaitu sisi terlebar dari mata benih;

  Dengan menggunakan parang tajam, 
sayatlah secara hat-hati pada sisi tonjol 
sabut yang berhadapan dengan sisi      yang 
terlebar sedalam 1 cm (jangan terkena 
tempurungnya). Perlakuan ini ditujukan agar 
kecambah mudah keluar dan pertumbuhan 
bibit normal. Hati-hati menyayat benih yang 
sudah agak lama dalam perjalanan sejak 
panen (2 bulan), karena mata tunas bisa 
ikut tersayat. Teknik sayatan dapat dibantu 
dengan menarik ke atas sebagian sabut yang 
disayat.

1.3.4 Pendederan Benih

   Letakkan benih yang telah disayat pada 
bedeng pengecambah setelah sebagian 
tanah dikeluarkan ke samping bedeng;

  Butiran kelapa disusun berderet saling 
bersinggungan, posisi agak miring, dengan 
bagian yang disayat berada di atas;

  Barisan benih disusun secara zig-zag dengan 
arah sayatan satu arah;

  Sebagian tanah yang dikeluarkan semula, di 
kembalikan lagi ke samping benih dan jejal 
ke dalam rongga-rongga antara buah kelapa, 
sampai padat dan rata dengan jari tangan. 
Sayatan jangan sampai tertimbun tanah.

1.3.5 Pemeliharaan Pesemaian

  Penyiraman benih dilakukan 
dua kali sehari pada musim 
kemarau, sedangkan musim hujan 
cukup dilakukan sekali sehari, atau 
tergantung curah hujan. Penyiraman 
telah cukup, jika sayatan ditekan akan 
tampak keluar air;

  Pencegahan hama dan penyakit 
dipesemaian perlu dilakukan setiap 
bulan. Apabila diperlukan gunakan 
insektisida dan fungsida secara 
terpisah. Dosis yang disepakati 
menurut takaran yang dianjurkan. 

Penyemprotan pestisida dilakukan secara 
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merata pada seluruh benih/kecambah;
  Penyiangan gulma yang tumbuh di pesemaian 
dilakukan setiap bulan. 

1.3.6  Seleksi Kecambah

Tujuan seleksi kecambah adalah untuk memilih 
benih kelapa yang telah berkecambah dan 
seragam sebelum dipindahkan pada polibag atau 
bedeng pembibitan. Kriteria seleksi kecambah 
adalah jika panjang tunas telah mencapai    3 – 5 
cm. Tandailah dengan cat putih setiap kecambah 
yang terpilih. Seleksi kecambah dilakukan setiap 
minggu sampai pesemaian berumur 3 bulan.

Benih yang tidak berkecambah setelah 
berumur 3 bulan, ataupun kecambah abnormal 
dikumpulkan dan dibakar atau dibenamkan. Hal 
ini penting untuk memelihara kebersihan dan 
juga untuk mencegah sumber penularan hama 
dan penyakit.

1.4 Pembibitan

Pembibitan adalah tempat pertumbuhan 
kecambah atau bibit hasil seleksi sampai siap 
tanam. Tempat pembibitan dapat dilakukan 
secara tradisional (bedengan) dan polibag. 

1.4.1 Pembibitan Tradisional (bedengan);
cara bedengan dilakukan dengan syarat-
syarat pembibitan sebagai berikut:

a. Lokasi dan Penyiapan Lahan
 ■ Lokasi datar, dekat lokasi pesemaian, 

dekat sumber air, dan mudah  dijangkau 
serta diawasi;

 ■ Persiapkan lahan pembibitan dengan 
membersihkan dari pohon, rumput, sisa-
sisa akar dan kotoran lain. Tanah diolah 
secara manual, dengan ternak atau 
traktor pada kedalaman    30 – 40 cm 
dan digaru, masing-masing sebanyak 2 
kali., sehingga strukturnya gembur dan 
merata;

 ■ Buat bedengan setinggi 25 cm 
sedangkan lebar dan panjang bedengan 
sesuai dengan kebutuhan (maksimal 25 
cm);

 ■ Antar bedengan dibuat parit drainase 
dan juga sebagai jalan kontrol selebar 60 
cm untuk tanah ringan dan 80 cm untuk 
berat.

b. Pemindahan Bibit
 ■ Jarak tanam bibit adalah 60 x 60 x 60 

cm untuk penanaman pada umur bibit 6 

Gambar-2. Pembibitan Sistim Bedeng
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bulan dan sistim tanam bibit segitiga.
 ■ Tanamlah bibit kelapa dengan 

mengeluarkan sebagian tanah 
bedengan, sehingga leher tunas 
berada ± 2 cm di atas permukaan tanah 
mengarah ke timur, (Gambar-2).

  
c. Seleksi Bibit

Untuk memperoleh bibit yang benar-
benar berkualitas baik, maka seleksi 
di pembibitan merupakan pekerjaan 
yang sangat penting. Pada kegiatan 
ini seleksi bibit dilakukan 2 tahap oleh 
PBT; yaitu pada bibit umur 3 bulan dan 6 
bulan agar supaya diperoleh bibit yang 
baik dan seragam. Pekerjaan seleksi 
meliputi kegiatan untuk memisahkan 
tanaman yang kerdil, mati terserang 
hama/penyakit, bibit yang tumbuh tidak 
normal. Bibit yang rusak (afkir) tersebut 
dikeluarkan dari pembibitan kemudian 
dimusnahkan dan bibit kelapa yang baik 
atau sehat siap untuk disalurkan.

d. Pemeliharaan Bibit
Pemeliharaan bibit dilakukan antara lain 
dengan menyiram bibit dengan air. Pada 
waktu hujan tidak perlu menyiram dan 

bila tidak ada hujan, maka dilakukan 
penyiraman. Bibit umur 1 – 3 bulan 
disiram sekitar 1 liter setiap hari. 
Sedangkan bibit 4 – 6 bulan sampai 2 
liter setiap hari.

e. Pengendalian Gulma serta Hama dan 
Penyakit

 ■ Pengendalian gulma dilakukan setiap 
bulan sekali sehingga bibit  bebas dari 
gulma. 

 ■ Penyemprotan insektisida dan fungisida 
dilakukan apabila perlu. Hal ini sangat 
tergantung serangan hama dan penyakit 
di pembibitan.

1.4.2  Pembibitan Polibag
cara polibag dilakukan dengan syarat-
syarat pembibitan sebagai berikut:

a. Persiapan Polibag
• Polibag yang digunakan terbuat dari 

polyethylene berwarna hitam dengan 
ukuran: panjang 40 cm, tinggi 50 cm 
dan tebal 0.18 mm – 0.20 mm atau 
16-17 lembar polibag/kg.

• Lubang dibuat pada polibag dengan 
alat drift berdiameter 5 mm, sebanyak 

Gambar 3. Pembibitan dengan polibag
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3 baris lubang dibagian bawah 
polibag. Jarak antar baris 7 cm dan 
jarak antara lubang dalam baris 5 cm.

• Balik polibag bagian dalam menjadi 
bagian luar, sebelum diisi tanah 
sehingga polibag dapat berdiri.

b. Pengisian Tanah
• Siapkan tanah gembur, dengan 

mencangkul lapisan tanah atas 
ayak tanak dengan menggunakan 
penganyak kawat sehingga batu, 
gumpalan tanah yang besar sisa- sisa 
akar gulma dan kotoran lain terpisah.

• Isilah polibag penuh dengan tanah 
hasil ayakan tersebut. Letakkan 
polibag berisi tanah pada lokasi 
strategis dekat areal penanaman.

• Atur jarak antar polibag 60 cm x 60 
cm x 60 cm sistem segitiga.

c. Pemindahan kecambah ke polybag
• Kecambah yang terseleksi dicabut 

dengan besi pengungkit atau cangkul 
melalui satu sisi benih kemudian tarik 
benih dengan seluruh akar utama.

• Potong akar utama, sehingga tersisa 
5 cm dari kulit buah.

• Angkut benih dengan tandu karung/
kantong pupuk.

• Letakkan kecambah dengan posisi 
tunas dibagian tengah polibag dan 
tegak. Arah bibit menghadap ke timur. 
Kembalikan tanah yang dikeluarkan 
dari polibag sampai benih hampir 
tertutup kemudian padatkan tanah 
disekitar benih dengan jari. Siram 
bibit dalam polibag sampai tergenang 
paling lambat  2 jam setelah 
pemindahan.

d. Pemeliharaan Bibit
Pemeliharaan bibit dilakukan antara lain 
dengan menyiram bibit dengan air. Pada 
waktu hujan tidak perlu menyiram dan 
bila tidak ada hujan, maka dilakukan 
penyiraman. Bibit umur 1-3 bulan 
disiram sekitar 1 ltr/kantong setiap 2 hari,  
sedangkan bibit umur 4-6 bulan 6 ltr/

kantong tiap hari (Gambar 3). Gunakan 
slang yang ujungnya disambung 
paralon dengan ujung bengkok untuk 
penyiraman.

 
e. Pengendalian gulma serta hama dan 

penyakit
• Penyiangan gulma dilakukan setiap 

bulan sekali sehingga bibit bebas 
dari gulma. Gulma dalam kantong 
plastik dicabut dengan tangan 
sedangkan diantara bibit dan jalan 
kontrol dibersihkan dengan parang. 
Pemberantasan gulma diantara 
barisan bibit dapat juga dilakukan 
dengan herbisida terutama jika upah 
buruh mahal.

• Penyemprotan insektisida dan 
fungisida dilakukan apabila perlu. Hal      
ini sangat tergantung serangan hama      
dan    penyakit       di pembibitan.

f. Pemupukan Bibit
• Bentuk tim kerja sesuai dengan 

macam pupuk yang akan 
diaplikasikan. Jika ada 3 macam 
pupuk, satu tim 4 orang. Tiga orang 
menabur pupuk yang berbeda, 
sedangkan orang keempat 
mencampur pupuk dengan tanah. 
Setiap tim bekerja secara berurutan 
agar tidak ada tanaman yang 
terlewati. Perhatikan agar penebaran 
pupuk dilakukan merata.

• Cara mencampur tanah dengan 
pupuk menggunakan bilah bambu 
atau kayu, usahakan pupuk dibenam 
3-5 cm.

• Macam pupuk: Urea, SP-36, dan KCl.
• Sebanyak 30 gram     SP-36 

dicampurkan dengan tanah dalam 
kantong plastik sesaat sebelum 
pemindahan kecambah. Pemberian 
awal SP-36 ini dapat dilakukan 
dengan cara mencampur rata dengan 
tanah sebelum diisi kekantong 
plastik. Jika tersedia Dolomit, dapat 
diaplikasikan bersama SP-36 tersebut 
dan pemberian kiserit selanjutnya 
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tidak diperlukan lagi. Berikut   ini 
disajikan takaran pemberian pupuk 
untuk bibit kelapa umur 1 hingga 8 
bulan (Tabel 1)

Tabel 1. Jenis, Takaran dan Jadwal Aplikasi 
Pupuk

Sumber : Balai Penelitian Tanamaan Kelapa Manado    

2. Usaha Penangkaran dan Analisa Ekonomi 
Sederhana

2.1  Usaha Penangkaran Benih 
Sesuai Pasal 20 Peraturan Gubernur Sulawesi 

Tengah Nomor 35 Tahun 2018  bahwa uraian 
Tugas dan Fungsi UPT Balai Perbenihan 
Tanaman Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, 
yaitu:

(1) UPT Balai Perbenihan Tanaman 
Perkebunan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan kebijakan, 
programa dan penyelenggaraan balai 
perbenihan tanaman perkebunan; dan 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), UPT Balai 
Perbenihan Tanaman Perkebunan 
mempunyai fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan pelayanan 

kepada masyarakat bidang perbenihan 
perkebunan;

b. penyiapan pelaksanaan tugas teknis 
operasional dan/atau kegiatan teknis 
penunjang  pada Dinas sesuai 
dengan bidang perbenihan tanaman 
perkebunan;

c. penyiapan pelaksanaan pelayanan 
teknis administrasi ketatausahaan 
kepada UPT Balai Perbenihan Tanaman 
Perkebunan; dan pelaksanaan tugas 

kedinasan lain yang diberikan oleh 
Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas teknis 
operasional pada  Ayat (2)  huruf 
b tersebut, UPT Balai Perbenihan 
Tanaman Perkebunan Provinsi Sulawesi 
Tengah dapat berperan sebagai 
Produsen/ Penangkar Benih tanaman,  
(Permentan Nomor 12 Tahun 2018). 
Namun, dalam Permentan Nomor 
50 Tahun 2015 dinyatakan bahwa 
sebagai produsen/ penangkar benih 
baik perseorangan, badan usaha, 
maupun  instansi pemerintah (UPTD) 
dalam melakukan usaha produksi benih 
tanaman perkebunan wajib memiliki izin 
usaha produksi benih dengan kriteria; 
dan sebagaimana contoh gambar-4 
berikut:
a. memiliki dan/atau menguasai benih 

sumber;
b. memiliki unit produksi benih yang 

dilengkapi dengan sarana dan 
prasarana yang memadai sesuai 
dengan jenis tanaman; dan

c. memiliki tenaga ahli dan/atau terampil 
di bidang perbenihan.

Pupuk (gr/phn)
Umur Bibit (bln)

1 2 3 4 5 6 7 8

N 5 5 5 10 10 10 15 15
Za 10 10 10 20 20 20 30 30
P (Sp-36) - - 15 - - - - -
K (KCl) 10 10 10 15 15 15 20 20
Mg Kiserit 5 - 5 - 10 - 10 -

Gambar-4 Contoh Izin Usaha Produsen Benih
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2.2. Analisa Ekonomi  Sederhana Usaha 
Produsen Benih 

Dalam usaha produsen/ penangkaran 
benih adalah penting dilakukan analisa 
ekonomi walaupun dalam bentuk sangat 
sederhana. Hal tersebut  perlu dilakukan untuk 
dapat mengetahuai untung atau rugi usaha 

perbenihan yang dijalankan. Pada Tabel-2 
dan Tabel-3 di bawah ini ditampilkan contoh 
analisa ekonomi serderhana hasil pembibitan 
Kelapa Dalam yang telah dilakukan UPT Balai 
Perbenihanan Tanaman Perkebunan Provinsi 
Sulawesi Tengah tahun 2019.

 

Tabel-2. ANALISA USAHA PEMBIBITAN KELAPA DALAM DENGAN POLIBAG TAHUN 2019
PADA UPT BALAI PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO URAIAN PENGELUARAN PEMASUKAN JUMLAH               
(Rp)

I PENGELUARAN 
A
 
 
 

SARANA PRODUKSI 
1 Pengadaan Benih Kelapa Dalam 20.000 biji                 

@  Rp. 6.000,-
120,000,000 120,000,000

2 Pembelian Insektisida, Fungisida dan Pupuk 2,000,000 2,000,000
 Jumlah A 122,000,000

 
B
 
 
 
 
 
 

 TENAGA KERJA
1 Penyayatan Sabut 20.000 biji @ Rp. 150,- 3,000,000 3,000,000
2 Pembuatan Bedengan dan Penderan 80 HOK              

@ Rp. 80.000,-
6,400,000 6,400,000

3 Pengisian Bibit ke Polibag 20.000 Phn @ Rp. 150 3,000,000 3,000,000
4
 

Pemeliharaan (pengendalian hama dan gulma, 
penyiraman dan pemupukan 60 HOK @ Rp.  80.000,-

4,800,000 4,800,000

 Jumlah B 17,200,000
 
C
 
 
 
 
 
 
 
 

 LAIN-LAIN
1 Biaya Polibeg 20.000 biji @ Rp. 3.500 70,000,000 70,000,000
2 Retribusi Sertifi kasi Bibit 16.000 biji @ Rp. 200,- 3,200,000 3,200,000
3
 

Retribusi Penjualan Bibit 16.000 biji @ Rp. 4.000,-
(bibit terjual hanya 80% dari jumlah bibit yang tumbuh)

64,000,000 64,000,000

4
 

Biaya Bantuan Transpot PBT dari Palu ke Labuan
(3 org x 3 hari x Rp. 200.000,-

1,800,000 1,800,000

 Jumlah C 139,000,000
 Total Pengeluaran (I) 278,200,000

  
II PEMASUKAN
 
 

 
 

Penjualan Bibit Kelapa: 16.000 x Rp. 20.000,-
(diasumsikan bibit yang terjual 80% dari jumlah bibit)

320,000,000 320,000,000

 Total Pemasukan (II) 320,000,000
 
III  LABA/RUGI (II - I) 41,800,000

 
IV  B/C RATIO = Total (II/I) 1.15

  
V  Break Event Point (BEP) = Total Biaya/Jumlah Benih 13,910
  (Rp. 320.000.000/20.000)    
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Tabel-3. ANALISA USAHA PEMBIBITAN KELAPA DALAM TANPA POLIBAG TAHUN 2019
PADA UPT BALAI PERBENIHAN TANAMAN PERKEBUNAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO  URAIAN PENGELUARAN PEMASUKAN JUMLAH               
(Rp)

I PENGELUARAN
A SARANA PRODUKSI 
 
 
 

1 Pengadaan Benih Kelapa Dalam 20.000 biji @ Rp. 6.000,- 120,000,000  120,000,000
2 Pembelian Insektisida, Fungisida dan Pupuk 2,000,000 2,000,000
 Jumlah A 122,000,000

 
B  TENAGA KERJA 
 
 
 
 
 

1 Penyayatan Sabut 20.000 biji @ Rp. 150,- 3,000,000 3,000,000
2 Pembuatan Bedengan dan Penderan 80 HOK @ Rp. 

80.000,-
6,400,000 6,400,000

3
 

Pemeliharaan (pengendalian hama dan gulma, penyiraman
dan pemupukan 60 HOK @Rp.  80.000,-

4,800,000 4,800,000

 Jumlah B 14,200,000
  

C  LAIN-LAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
 

Biaya Angkutan Benih dari Sumber Benih ke Kebun 
Induk Labuan 20.000 biji @ Rp. 1.000

- -

2 Retribusi Sertifi kasi Bibit 16.000 biji @ Rp. 200,- 3,200,000 3,200,000
3
 

Retribusi Penjualan Bibit 16.000 biji @ Rp. 3.000,-
(bibit terjual hanya 80% dari jumlah bibit yang tumbuh)

48,000,000 48,000,000

4
 

Biaya Bantuan Transpot PBT dari Palu ke Labuan
(3 org x 3 hari x Rp. 200.000,-

1,800,000 1,800,000

 Jumlah C 53,000,000
 Total Pengeluaran (I) 189,200,000

 
II  PEMASUKAN
 
 

 
 

Penjulan Bibit Kelapa: 16.000 x Rp. 15.000,-
(diasumsikan bibit yang terjual 80% dari jumlah bibit)

240,000,000 240,000,000

Total Pemasukan (II) 240,000,000
 

III  LABA/RUGI (II - I) 50,800,000
  

IV  B/C RATIO = Total (II/I) 1.27
 

V  Break Event Point (BEP) = Total Biaya/Jumlah Benih 9,460
  (Rp. 189.200.000/20.000)    
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PENUTUP

Upaya perbaikan produktivitas tanaman 
kelapa harus dimulai sejak penyediaan bahan 
tanaman/ benih, mengingat potensi produksi 
suatu tanaman tergantung pada bahan 
tanaman/ benih serta cara penanganan 
dan perlakuan yang diberikan. Untuk 
mendapatkan benih kelapa yang baik, ada 
beberapa tahapan yang perlu dilakukan 
sehingga didapat pohon kelapa yang 
menghasilkan buah yang maksimal. Salah 
satu tahapan awal untuk mendapatkan 
pohon kelapa dengan produksi maksimal 
adalah teknik penyediaan benih/ bibit 
tanaman kelapa. Pembibitan kelapa 
mempunyai peranan penting dalam 
keberhasilan pengembangan kelapa 
karena dapat menjadi indikator banyaknya 
produksi yang diperoleh. Dengan teknik 
pembibitan dan seleksi bibit yang baik,  
maka produksi buah yang diinginkan dapat 
dicapai. 

Secara ekonomis, peningkatan 
peran UPTD dalam usaha produsen 
(penangkaran) benih Kelapa Dalam cukup 
menjajikan dan dapat meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) baik pembibitan melalui cara 
polibag maupun cara tradisional atau tanpa 
polibag. 

Langkah-langkah yang perlu 
dikembangkan adalah dukungan politik 
yang kuat dalam bentuk regulasi yang 
memberi ruang       gerak pembangunan 
perkebunan di Sulawesi Tengah. Kebijakan 
yang tegas dan berpihak kepada 
perbenihan untuk memenuhi kebutuhan 
domestik, antara lain tersedianya lahan 
pengembangan yang dialokasikan oleh 
pemerintah khusus untuk pengembangan 
perbenihan Kelapa Dalam. Peningkatan 
peran UPTD sebagai produsen 
(penangkar) benih untuk menyediakan 
sumber benih Kelapa Dalam yang bermutu;  
pada tahap awal diinisiasi dan dibiayai oleh 
pemerintah daerah melalui  APBD/BLUD, 
terjaminnya pemasaran dan harga produk  
melalui pengaturan dari pemerintah serta 

tersedianya sumber pembiayaan yang jelas 
sangat dibutuhkan, misalnya alokasi khusus 
(DAK) atau APBD/BLUD untuk pengembangan 
bisnis dengan model waralaba, kemitraan atau 
usaha mikro lainnya.
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KITA telah menempuh 
waktu yang cukup 
panjang  dalam 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi ini.  Sejak 
ditetapkannya Peraturan 
Presiden Nomor 81 
Tahun 2010 tentang Grand Design  Reformasi 
Birokrasi 2010 – 2025, saat ini  kita telah memasuki 
periode ketiga yaitu 2020 – 2024. Namun waktu 
yang panjang ini belum mampu memenuhi harapan 
masyarakat sesuai tuntutannya.

Salah satu alasan kenapa reformasi birokrasi ini 
menjadi hal yang sangat dibutuhkan saat ini, karena 
wujud nyata dari pelaksanaan reformasi birokrasi  
sesungguhnya adalah memberikan pelayanan   
terbaik kepada masyarakat.  Dengan begitu, 
kunci utama agar masyarakat dapat merasakan 
pelayanan publik yang semakin baik terletak pada 
keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi bukan lagi 
sekedar tuntutan dari semua elemen masyarakat  
yang disuarakan dan diperbincangkan tetapi sudah 
lebih serius meminta terciptanya birokrasi yang 
berkualitas  dan mampu memberikan pelayanan 
yang baik. Di lain sisi, aparatur pemerintah dalam 
menjalankan tugasnya sebagai abdi negara 
sekaligus sebagai abdi masyarakat, dituntut pula 

untuk menjadikan 
reformasi birokrasi 
sebagai suatu 
kebutuhan dan 
pendekatan dalam 
memberikan pelayanan.

Fenomena ini mengharuskan dilakukannya 
evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi 
selama ini. Pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi 
bertujuan agar perubahan yang terjadi dapat  selalu 
diukur dan diarahkan kepada perubahan yang lebih 
baik sesuai dengan prioritas pembangunan. 

Pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi  tidak 
bisa hanya diukur dari terbangunnya system dan 
prosedur. Atau  tersusunnya sejumlah dokumen 
pendukung sebagai wujud telah diterapkannya 
reformasi birokrasi  baik di tingkat pusat maupun 
pada  pemerintah daerah. Yang jadi tuntutan 
masyarakat adalah bagaimana merasakan dampak 
perubahan positif yang lebih baik dari waktu ke 
waktu. Itulah wujud nyata dari revolusi mental 
aparatur yang menjadi bagian dari pelaksanaan 
reformasi birokrasi ini.

Agar keberhasilan pelaksanaan reformasi 
birokrasi ini dapat termonitor maka perlu dilakukan 
evaluasi secara terencana. Melalui suatu instrument 
Penilaian Mandiri (self-assessment) dengan 

Oleh :

Ir. H. Muh. Tasman Hamrun, M.Si.
(P2UPD Madya Inspektorat Prov. Sulteng)
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regulasi Permenpan terbaru  yakni Permenpan  
Nomor  26 Tahun 2020  tentang Pedoman Evaluasi 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam Instrumen 
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
ini  terdapat 8 (delapan) area perubahan yang 
akan menjadi indikator penilaiannya, baik sebagai 
komponen pengungkit  (proses) maupun sebagai 
komponen hasil.

 
Penilaian  pelaksanaan reformasi birokrasi 

terhadap setiap program dalam komponen 
pengungkit (proses)  diukur keberhasilannya  melalui 
indikator-indikator yang  mewakili program tersebut. 
Sehingga dengan menilai indikator tersebut, 
diharapkan dapat memberikan sebuah capaian  
yang berdampak pada pencapaian sasaran.
A. Pengungkit (Proses)

1. Manajemen Perubahan
Manajemen perubahan bertujuan untuk 
mengubah secara  sistematis dan konsisten 
dari sistem dan mekanisme kerja  organisasi 
serta pola pikir dan budaya kerja individu 
atau  unit kerja di dalamnya menjadi lebih 
baik sesuai dengan  tujuan dan sasaran 
reformasi birokrasi. Melalui program ini,  
target yang ingin  dicapai  adalah :
a. Meningkatnya komitmen pimpinan dan 

pegawai instansi  pemerintah dalam 

melakukan reformasi birokrasi;
b. Terjadinya perubahan pola pikir dan 

budaya kerja instansi  pemerintah; dan
c. Menurunnya risiko kegagalan yang 

disebabkan kemungkinan  timbulnya 
resistensi  terhadap perubahan.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Penataan Peraturan Perundang-undangan 
bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 
pengelolaan peraturan  perundang-undangan 
yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, 
dengan harapan  :
a. Menurunnya tumpang tindih dan 

disharmonisasi peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan oleh instansi 
pemerintah; dan

b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan 
peraturan perundang undangan instansi 
pemerintah.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan dan penguatan organisasi 
bertujuan untuk  meningkatkan efi siensi dan 
efektivitas organisasi instansi  pemerintah 
secara proporsional sesuai dengan 
kebutuhan  pelaksanaan tugas masing-
masing, sehingga organisasi instansi  
pemerintah menjadi tepat fungsi dan tepat 
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ukuran (right sizing).  Melalui program ini 
diharapkan :
a. Menurunnya tumpang tindih tugas dan 

fungsi internal  instansi pemerintah;
b. Meningkatnya kapasitas instansi 

pemerintah dalam  melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi.

4. Penataan Tatalaksana
Penataan tatalaksana bertujuan untuk 
meningkatkan efi siensi  dan efektivitas 
sistem, proses, dan prosedur kerja yang 
jelas,  efektif, efi sien, dan terukur pada 
masing-masing instansi  pemerintah.  Melalui 
program ini diharapkan :
a. Meningkatnya penggunaan teknologi 

informasi dalam proses  penyelenggaraan  
manajemen pemerintahan di instansi  
pemerintah;

b. Meningkatnya efi siensi dan efektivitas 
proses manajemen  pemerintahan di  
instansi pemerintah;

c. Meningkatnya kinerja di instansi 
pemerintah;

d. Meningkatnya kualitas pengelolaan 
arsip yang diukur dengan melihat 
kondisi apakah penataan arsip pada 
instansi pemerintah  telah sesuai dengan   
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik  
Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang 
Pedoman Pengawasan Kearsipan.

          
5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Aparatur
Penataan sistem manajemen SDM 
aparatur bertujuan untuk  meningkatkan 
profesionalisme SDM aparatur pada masing-
masing  instansi pemerintah, yang didukung 
oleh system  rekrutmen dan promosi 
aparatur berbasis kompetensi,  transparan, 
serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan  
kesejahteraan yang sepadan. Target yang 
ingin dicapai melalui program ini adalah :
a. Meningkatnya  ketaatan terhadap  

pengelolaan SDM  aparatur  pada 
masing-masing instansi pemerintah;

b. Meningkatnya transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan SDM  aparatur 
pada masing-masing instansi pemerintah;

c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada 
masing-masing  instansi pemerintah;

d. Meningkatnya efektivitas manajemen 

SDM aparatur pada  masing- masing 
instansi pemerintah; dan

e. Meningkatnya profesionalisme SDM 
aparatur pada masing –masing  instansi 
pemerintah.

6. Penguatan Pengawasan
Program ini bertujuan untuk meningkatkan 
penyelenggaraan  pemerintahan yang 
bersih dan bebas KKN pada masing-masing 
instansi pemerintah.  Melalui program ini 
diharapkan :
a. Meningkatnya kepatuhan teradap 

pengelolaan keuangan  negara oleh 
masing-masing instansi pemerintah;

b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan 
keuangan negara pada masing-masing  
instansi pemerintah;

c. Meningkatkan status opini BPK terhadap 
pengelolaan keuangan negara  pada 
masing-masing instansi pemerintah;

d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan 
wewenang pada masing-masing  instansi 
pemerintah.

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Program ini bertujuan untuk meningkatkan 
kapasitas dan  akuntabiitas kinerja  
instansi pemerintah. dengan harapan :
a. Meningkatnya kinerja instansi 

pemerintah; dan
b. Meningkatnya akuntabilitas instansi 

pemerintah.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan publik pada masing-masing  
instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan 
harapan  masyarakat. Target yang ingin 
dicapai melalui program ini adalah :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan 

publik (lebih cepat, lebih murah, lebih 
aman, dan lebih mudah dijangkau 
pada instansi pemerintah;

b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan 
yang memperoleh  standardisasi 
pelayanan internasional pada instansi  
pemerintah; dan

c. Meningkatnya indeks kepuasan 
masyarakat terhadap  penyelenggara 
pelayanan   publik oleh masing-masing 
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instansi  pemerintah.
 

B. Hasil

Sasaran reformasi birokrasi sebagaimana 
dituangkan dalam Grand  Design Reformasi 
Birokrasi 2010 - 2025 mencakup :

a. Akuntabilitas kinerja dan keuangan dengan 
indikator :
a) Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan
b) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP)
b.  Kualitas pelayanan publik dengan indikator 

keberhasilan Indeks Persepsi Kualitas 
Pelayanan (IPKP).

c.  Pemerintahan yang bersih bebas dari KKN 
dengan Indikator Indeks Persepsi Anti 
Korupsi (IPAK).

d.  Kinerja organisasi dengan indikator 
keberhasilan adalah :
a) Capaian kinerja kementerian/lembaga/

pemerintah daerah.
b) Capaian kinerja lainnya.
c) Survey internal organisasi

Bergeraknya pelaksanaan reformasi birokrasi 
terkesan masih sangat lambat. Diakui bahwa 
untuk mencapai keberhasilan reformasi birokrasi 
butuh proses yang harus bergerak secara 
simultan. Terutama program – program  yang 
ada dalam 8 (delapan) area perubahan diatas.

Kelambatan ini dapat dilihat dari masih 
rendahnya tingkat pelayanan publik yang 
dirasakan oleh masyarakat. Penurunan tingkat 
kemiskinan juga bergerak lambat. Keberhasilan 
pelaksanaan reformasi birokrasi jangan hanya 
diukur dari dokumentasi yang ada, namun 
keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi 
yang sesungguhnya adalah sejauh mana 
perubahan atau upaya ini mampu memberikan  
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi  
tidak bisa hanya diukur dari terbangunnya 
system dan prosedur,  sebagai wujud  telah 
diterapkannya delapan area perubahan sebagai 
instrument untuk mengukur pelaksanaan 
reformasi birokrasi.  Baik di tingkat pusat 
maupun pada pemerintah daerah. Yang jadi 
tuntutan dari masyarakat adalah bagaimana 
dapat merasakan dampak perubahan yang lebih 

baik dari waktu ke waktu. 

Patut diakui bahwa sampai saat ini kemajuan 
dari pelaksanaan reformasi birokrasi telah 
menunjukkan peningkatan. Beberapa area yang 
ada dengan capaian melalui indikator seperti 
seleksi penerimaan CPNS  yang telah terlaksana 
secara transparan (sistem komputerisasi/
CAT). Begitu juga untuk promosi jabatan 
pimpinan tinggi, juga telah dilaksanakan secara 
terbuka. Semakin banyaknya   kementerian 
dan pemerintah daerah yang mendapatkan 
opini WTP terhadap laporan keuangannya. 
Semakin banyaknya  inovasi-inovasi pelayanan 
publik. Penerapan Sistem Akuntabilititas 
Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP) telah 
menunjukkan kemajuan, baik dari segi kualitas 
penyajian dokumennya maupun terhadap 
pengimplemantasiannya.

Disisi lain, harus diakui pula bahwa masih 
banyak problem-problem yang selama ini belum 
secara optimal memberi kontribusi yang berarti. 
Bahkan menghambat kemajuan pelaksanaan 
reformasi birokrasi.  Diantaranya : masih banyak 
peraturan perundangan yang tumpang tindih, 
implementasi e-government belum sepenuhnya  
terintegrasi, penataan kelembagaan belum tepat 
fungsi dan tepat ukuran, penilaian kinerja pegawai 
belum sepenuhnya dilaksanakan, begitu juga 
fungsi Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah  
(APIP) belum melaksanakan tugasnya secara 
optimal.

Kembali kita menyadari bahwa reformasi 
birokrasi bukan sekedar pemenuhan dokumen 
atau mandatory dari sebuah regulasi yang akan 
dilaksanakan. Keberhasilan reformasi birokrasi 
bukan juga ditentukan dari sekedar capaian 
indeks yang telah diperoleh atau reward yang 
diberikan kepada kepala daerah sebagai suatu 
prestasi terhadap capaian pelaksanaan reformasi 
birokrasi. Reformasi birokrasi yang sesungguhnya 
adalah sejauhmana  implementasi dari seluruh 
regulasi yang ada mampu mereform kinerja 
birokrasi menuju suatu pelayanan yang maksimal 
sesuai tuntutan masyarakat.  

Sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan 
bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini 
baru sebatas memperbaiki bagian luarnya belum 
menyentuh inti persoalan sebenarnya.
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Umum dan Regulasi
Kebijakan manajemen 

talenta pada birokrasi 
secara eksplisit diamanatkan 
oleh  Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 2014 dan 
ditetapkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2017 Tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil. 
Pasal 134 Ayat 2 Huruf “d” 
menyebutkan bahwa Sistem 

Merit yang diterapkan dalam 
Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil mempunyai kriteria 
antara lain harus memiliki 
manajemen karir yang 
terdiri dari perencanaan, 
pengembangan, pola karir, 
dan kelompok rencana 
suksesi yang diperoleh dari 
manajemen talenta.

Kebijakan tersebut 

sudah ditetapkan lebih 
kurang 4 (Empat) tahun 
yang lalu, namun hingga 
saat ini penerapannya 
di Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah belum 
dilaksanakan sepenuhnya. 
Sehingga berpengaruh 
terhadap penilaian Indeks 
Profesionalitas ASN 
Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tengah Tahun 2020 berada 

URGENSI PELAKSANAAN MANAJEMEN TALENTA 
DI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Oleh :

Nurezqi, S.E., M.M.
(Assesor SDM Aparatur Ahli Pertama)



pada Kualifi kasi Rendah 
dengan Poin 62,15 dan nilai 
Penerapan Sistem Merit 
mendapatkan poin 206 
dengan Kualifi kasi Kurang. 
Hasil tersebut secara langsung 
berdampak pada pencapaian 
Indeks Reformasi Birokrasi 
Tahun 2020 dengan poin 
62,15 kualifi kasi B. Sementara 
itu target kualifi kasi reformasi 
birokrasi pemerintah daerah 
berdasarkan roadmap RPJMN 
diharapkan berada pada 
kualifi kasi A dengan poin 
80 – 90. Atas hal tersebut 
perlu dilakukan langkah-
langkah yang cepat dan 
tepat untuk mewujudkan 
reformasi birokrasi yang 
diharapkan. Tentusnya 
sesuai dengan berbagai 
rekomendasi perbaikan hasil 
evaluasi reformasi birokrasi 
sesuai surat Menpan RB RI 
nomor:B/118/M.RB.06/2021 
kepada Gubernur Sulawesi 
Tengah perihal hasil evaluasi 
pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi Tahun 2020.

Pada Tahun 2020 
Presiden Republik 
Indonesia menegaskan 
pelaksanaan manajemen 
talenta yang diamanatkan 
melalui Peraturan Presiden 
No.18 Tahun 2020 tentang 
rencana pembangunan 
jangka menengah nasional 
(RPJMN) 2020-2024. Dimana 
kebijakan manajemen talenta 
termuat dalam dua agenda 
pembangunan yakni :

1) Peningkatan SDM 
Berkualitas dan berdaya 
saing, dan 

2) Penguatan Stabilitas 
POLHUKHANHAM dan 

transformasi pelayanan 
publik. 

Sebagai salah satu proyek 
prioritas nasional, penerapan 
manajemen talenta ASN 
merupakan penguatan 
implementasi manajemen 
ASN untuk mencapai 
sasaran pokok reformasi 
birokrasi dan tata kelola 
dalam rangka mendukung 
penguatan stabilitas 
POLHUKHANKAM dan 
terlaksananya transformasi 
pelayanan publik. Dalam 
matriks pembangunan RPJMN 
2020-2024, ditargetkan 
penerapan manajemen talenta 
ASN secara nasional pada 87 
Kementerian/Lembaga pada 
tahun 2023 dan 34 Provinsi 
serta 100 Kab/Kota pada 
tahun 2024.

Peraturan Presiden No.18 
Tahun 2020 dijabarkan oleh 
KEMENPAN RB RI. Melalui 
PERMENPAN RB RI NO. 
25 Tahun 2020 tentang 
ROADMAP Reformasi 
Birokrasi 2020 – 2024 dimana 
Pemerintah Daerah dalam 
pelaksanaan reformasi 
birokrasi dinilai dengan 8 
aspek area perubahan melalui 
kegiatan level mikro reformasi 
birokrasi 2020-2024 dimana 
salah satu program/Area 
Perubahan adalah Sistem 
Manajemen SDM yang dinilai 
melalui :

1. Indeks Profesional 
ASN dengan kegiatan 
menerapkan prinsip 
manajemen ASN secara 
profesional

2. Indeks Sistem Merit 

dengan kegiatan 
Implementasi manajemen 
ASN berbasis Sistem Merit

3. Indeks Kelola Manajemen 
ASN dengan kegiatan :
a. Penetapan ukuran 

kinerja individu; 
b. Monitoring dan evaluasi 

kinerja individu secara 
berkala; 

c. Penguatan implementasi 
Reward and Punishment 
berdasarkan kinerja; 

d. Pengembangan 
kompetensi dan karir 
ASN berdasarkan hasil/
monitoring dan evaluasi 
kinerja dan kebutuhan 
organisasi; 

e. Pemanfaatan IT dalam 
manajemen ASN;

f. Pengembangan nilai-
nilai untuk menegakkan 
integritas ASN; 

g. Pengembangan 
implementasi 
Manajemen Talenta 
(Talent pool); 

h. Penguatan database 
dan sistem informasi 
kepegawaian untuk 
pengembangan karir 
dan talenta ASN.

Searah dengan Permenpan 
RB RI No. 25 Tahun 
2020, Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia 
Nomor 26 Tahun 2020 
Tentang Pedoman Evaluasi 
Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi dimana dalam 
peraturan ini penataan 
sistem manajemen SDM 
Aparatur bertujuan untuk 
meningkatkan profesionalisme 
SDM aparatur pada masing-
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masing kementerian/
lembaga/pemerintah daerah 
yang didukung oleh sistem 
rekrutmen dan promosi 
aparatur berbasis kompetensi, 
transparan, serta memperoleh 
gaji dan bentuk jaminan 
kesejahteraan yang sepadan. 
Kondisi yang ingin dicapai 
melalui program ini adalah: 
1. Meningkatnya ketaatan 

terhadap pengelolaan SDM 
aparatur pada masing-
masing kementerian/
lembaga/pemerintah 
daerah; 

2. Meningkatnya transparansi 
dan akuntabilitas 
pengelolaan SDM aparatur 
pada masing-masing 
kementerian/lembaga/
pemerintah daerah; 

3. Meningkatnya disiplin SDM 
Aparatur pada masing-
masing kementerian/

lembaga/pemerintah 
daerah; 

4. Meningkatnya efektivitas 
manajemen SDM aparatur 
apda masing-masing 
kementerian/lembaga/
pemerintah daerah; 

5. Meningkatnya 
profesionalisme SDM 
Aparatur pada masing-
masing kementerian/
lembaga/pemerintah 
daerah. 

Reformasi Birokrasi untuk 
area perubahan sistem 
manajemen SDM diukur 
dengan dua aspek yaitu 
aspek hasil antara dan aspek 
Reform. Aspek hasil antara 
diukur dengan dua indikator 
pada dua kondisi, yaitu :
1) Merit System, diukur 

dengan Indeks Sistem 
Merit dari KASN; 

2) ASN Profesional, 
diukur dengan Indeks 
Profesionalitas 
dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi 

Aspek Reform diukur 
dengan melihat kondisi 
apakah manajemen talenta 
dilaksanakan  pengukuran 
indikator ini dilakukan dengan 
melihat kondisi apakah :
1. Dilakukan pemetaan 

talenta yang hasilnya 
digunakan untuk proses 
penempatan penempatan 
jabatan kritikal dan rencana 
suksesi jabatan;

2. Dilakukan penerapan 
manajemen talenta dalam 
pengisian jabatan pimpinan 
tinggi.

Gambar 1.2
Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Sumber : Permenpan RB RI No. 26 Tahun 2020



Kemudian Kemenpan RB 
RI menerbitkan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 
2020 Tentang Manajemen 
Talenta Aparatur Sipil Negara 
dan Surat Edaran Menteri 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi 
Birokrasi No. 10 Tahun 2021 
Tentang Penilaian Penerapan 
Manajemen Talenta Aparatur 
Sipil Negara pada instansi 
pemerintah dimana dengan 
terbitnya kedua aturan 
tersebut, mendorong semua 
instansi pemerintah dapat 
memperkuat, mengakselerasi 
serta melaksanakan sistem 
merit yang diterapkan secara 
integral dan tersistematis 
dengan tujuan untuk 

mendorong peningkatan 
professional ASN.

Urgensi Bagi Prov. Sulteng
Berdasarkan paparan 

diatas terlihat ada 
keselarasan dengan RPJMD 
Pemerintah Provinsi Sulawesi 
Tahun 2021 dan 2026 yang 
bervisi : gerak cepat menuju 
SULTENG lebih sejahtera 
dan lebih maju dan misi 
yang diusung (misi kedua) 
mewujudkan reformasi 
birokrasi, supremasi hukum 
dan penegakkan nilai-nilai 
kemanusiaan dan HAM. 
Terkait salah satu indikator 
reformasi birokrasi yaitu 
area perubahan sistem 
manajemen SDM yang 
ditahun 2019, Reformasi 
Birokrasi Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah 

belum dicapai sesuai 
dengan target yang telah 
ditetapkan dikarenakan 
belum sepenuhnya 
menerapkan sesuai standar 
yang telah ditetapkan. Jika 
merujuk peraturan yang 
diatas Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah tidak 
mempunyai jalan lain selain 
melaksanakan manajemen 
talenta untuk mencapai 
reformasi birokrasi yang 
diharapkan sesuai Peraturan 
Gubernur Sulawesi Tengah 
No. 09 Tahun 2021.

Pentingnya penerapan 
Manajemen Talenta pada 
Birokrasi di Pemerintah 
Provinsi Sulawesi Tengah, 
dikarenakan manajemen 
talenta merupakan salah 
satu sistem yang mendukung 
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terbangunnya organisasi 
berkinerja tinggi (High 
Performance Organization). 
Artinya, ketika organisasi 
birokrasi didorong untuk 
meningkatkan kinerjanya, 
maka diperlukan Sumber 
Daya Manusia yang 
berkompeten untuk 
menduduki posisi-posisi 
penting dalam setiap jabatan 
birokrasi yang sasarannya 
adalah Menuju Birokrasi 
Berkelas Dunia. Seperti 

yang termuat pada gambar 
1.2 pada pencapaian tujuan 
pembangunan nasional.

Melalui sistem manajemen 
talenta, proses seleksi 
secara transparan dan adil 
akan terbangun secara 
sistem. Dengan itu, ASN 
yang mempunyai potensi dan 
kapasitas terbaik dengan 
sendirinya mempunyai 
peluang yang lebih besar 
untuk meniti dan meraih 

karier yang lebih baik dan 
secara cepat sesuai aturan 
tentunya. Situasi demikian 
secara langsung berdampak 
pada pelayanan publik yang 
semakin profesional dan visi 
dan misi provinsi Sulawesi 
Tengah pasti tercapai 
karena birokrasi pemerintah 
dikelola oleh pejabat-pejabat 
yang berkompeten dan 
profesional.



DESENTRALISASI 
pemerintahan dalam 
konsep otonomi 
daerah merupakan 
sebuah cara untuk 
menciptakan sebuah pelayanan yang responsif dan 
demokratis. Desentralisasi dalam hal ini dimaknai 
sebagai konsep otonomi yang luas, nyata dan 
bertanggung jawab dengan meletakkan pelaksanaan 
otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan 
publik. Tujuan pemberian otonomi daerah adalah 
untuk memberdayakan daerah, termasuk publiknya, 
mendorong prakarsa dan peran serta publik dalam 
pembangunan. Selain itu, otonomi daerah diharapkan 
akan lebih meningkatkan efi siensi, efektivitas dan 
akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah 
daerah dalam pelayanan publik.

Saat ini isu yang disuarakan adalah persoalan 
pelayanan publik oleh organisasi publik atau organisasi 
pemerintah daerah, Selama ini ada kesan pelayanan 
publik oleh organisasi pemerintah daerah masih belum 
seperti yang diharapkan dalam arti dapat dikategorikan 
belum berkualitas. Berbagai isu muncul diantaranya 
adalah bahwa pelayanan cenderung pilih kasih, 
berbau kolusi, korupsi, nepotisme, berbelit-belit dan 
sangat tidak memuaskan publik. Untuk itu gagasan 
mengenai perlunya perbaikan dalam hal pelayanan 
publik menjadi suatu hal yang tak terelakkan, Dwiyanto 
(2012:1) mengemukakan bahwa “Perbaikan pelayanan 
publik menjadi salah satu pekerjaan rumah Indonesia 
yang belum terselesaikan, sejak gerakan reformasi 
berhasil menggusur orde baru, banyak perubahan telah 
dilakukan kecuali mereformasi pelayanan publik“. 

Perubahan kebijakan dan peraturan perundang-
undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan di daerah tidak terlepas dari upaya untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan 
tersebut juga didasari pergeseran paradigma yang 
berisikan perubahan perilaku pelayanan dari yang 
bersifat sentralisasi ke desentralisasi. Selain itu, salah 
satu upaya untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas 
pelayanan publik dan terjadinya revitalisasi fungsi di 
daerah melalui pelayanan pemerintah di daerah adalah 
dengan adanya keharusan setiap instansi pemerintah 
daerah untuk menyusun rencana strategi masing-masing 
dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Kemampuan 
pemerintah daerah dalam 
pelayanan publik sangat 
mendukung pencapaian 
tujuan organisasi 

pemerintah daerah, semakin tinggi kemampuan yang 
dimiliki pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas 
pelayanan semakin efektif pula pencapaian tujuan 
organisasi pemerintah daerah. Akan tetapi dalam hal 
ini menilai kualitas pelayanan publik bukanlah kegiatan 
yang sangat mudah khususnya pemberian pelayanan 
publik yang bersifat jasa maupun administratif.

Peningkatan kualitas pelayanan publik sampai saat 
ini terus menerus dilakukan oleh pemerintah daerah 
dengan berbagai kebijakan dalam bidang pelayanan. 
Pemerintah daerah akan memberikan penghargaan 
kepada unit-unit pelayanan agar dapat memberikan 
dan terciptanya pelayanan publik yang berkualitas 
di segala bidang. Karena pada saat ini pengelolaan 
pelayanan publik masih mendapat penilaian negatif 
dalam kinerja pelayanannya dan belum sesuai dengan 
harapan. Menghadapi hal tersebut pemerintah daerah 
memberikan pengawasan serta pelatihan kepada 
Aparatur Sipil Negara di daerah khususnya kantor/
instansi yang menyediakan pelayanan publik agar 
pelayanan yang berkualitas tidak hanya sekedar konsep 
tetapi dapat segera terealisasi.

Demikian halnya pelayanan persemayaman bagi 
Anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah. Pelayanan di bidang 
persemayaman didasarkan pada Surat Edaran Dewan 
Pengurus KORPRI Nasional Nomor: SE-06/KU/DPN/
IX/2006, tentang Persemayaman dan Pemakaman 
Bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota KORPRI. Disitu 
dijelaskan bahwa “Persemayaman adalah acara 
resmi menjelang upacara pemakaman dengan tujuan 
memberikan kesempatan  terakhir kepada handai 
tolan rekan, sahabat, dan warga untuk menyampaikan 
penghormatan kepada jenazah dan pernyataan bela 
sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Oleh 
karena itu menuju kepada kualitas pelayanan yang 
profesional, Dewan Pengurus KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah menyusun dan menetapkan kode etik 
yang telah disepakati dan dilaksanakan secara bersama-
sama. Karena tujuan utama adanya KORPRI adalah 
menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi 

KUALITAS PELAYANAN PERSEMAYAMAN 
ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Oleh :

Vita Ocktaviana, S.Sos., MAP.
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Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah.

Kode Etik dalam hal ini merupakan suatu tatanan 
etika yang telah disepakati. Dewan Pengurus KORPRI 
Provinsi Sulawesi Tengah harus mampu mengawasi 
dan menjaga kode etik ini agar selalu menjadi pedoman 
tingkah laku dalam memberikan pelayanan. Kode etik ini 
jika KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah menjalankannya 
dan tidak melanggarnya maka KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah akan mampu menjadi profesional dan 
pada akhirnya tugasnya dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan termasuk dalam hal memberikan pelayanan 
persemayaman kepada Anggota KORPRI di lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah akan lebih 
baik.

KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wadah 
dari Aparatur Sipil Negara Provinsi Sulawesi Tengah 
yang mempunyai tugas menjalankan tugas negara 
dan mempertanggung jawabkannya kepada publik 
khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah. Dalam hal peningkatan kualitas 
pelayanan persemayaman oleh KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah, Standar Operasional Prosedur (SOP) 
menjadi hal yang mutlak dipatuhi. KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah memberikan pelayanan sesuai dengan 
Standar Operasional Prosedur (SOP) persemayaman 
yang sudah ditetapkan bagi Anggota KORPRI di 
lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut 
termaktub pada Pedoman Tata Cara Persemayaman 
dan Pemakaman bagi Anggota KORPRI di lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang 
meninggal dunia dan lebih diperkuat pada Peraturan 
Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 62 Tahun 2014 
tentang Tata Cara Persemayaman dan Pelepasan 
Jenasah Bagi Anggota KORPRI di lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Saat 
ini jumlah Anggota KORPRI di lingkungan Pemerintah 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 12.772 
orang, dengan jenis kelamin pria  berjumlah 6.456 orang, 
jenis kelamin perempuan berjumlah 6.316 orang.

Terbitnya berbagai peraturan tersebut, bukan berarti 
kualitas pelayanan persemayaman dapat dikategorikan 
berkualitas, hal ini didasarkan hasil pemantauan yang 
menunjukkan masih terdapat pelayanan persemayaman 
belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 
(SOP). Ini dikarenakan ketika terdapat Anggota 
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah yang meninggal secara bersamaan 
dalam arti waktu persemayamannya bersamaan atau 
berdekatan, maka dengan alasan keterbatasan sarana 
dan prasarana maka pihak keluarga duka diminta 
untuk menyiapkan kelengkapan jenasah sampai acara 
persemayaman secara pribadi terlebih dahulu dalam arti 
setelah selesai persemayaman maka segala anggaran 
yang dikeluarkan barulah dilakukan penggantian itupun 

setelah lewat dari tiga hari jenasah dikebumikan. 
Selain itu masih terdapat keterlambatan pelayanan 
persemayaman yang dilakukan oleh KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah dengan alasan bahwa Anggota 
KORPRI tersebut meninggalnya pagi hari sedangkan 
pihak keluarga berharap dikebumikan pada sore hari 
dengan hari yang sama sehingga mengakibatkan 
ketidaksiapan KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah 
termasuk dalam menyiapkan data Curiculum Vitae 
Anggota KORPRI yang meninggal tersebut untuk 
dibacakan pada acara persemayaman.

Menelaah uraian di atas, memunculkan dugaan 
tentang bagaimana kualitas layanan persemayaman. 
Mestinya KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah mengetahui 
kondisi tersebut dan mencarikan solusi. Membantu itu, 
peneliti akan meneliti lebih jauh dengan pendekatan 
penilaian kualitas pelayanan melalui  5 indikator yang 
dikemukakan Parasuraman (2001). 1. Bukti Fisik, dalam 
hal ini merupakan kemampuan sarana dan prasarana 
fi sik yang dimiliki oleh KORPRI Provinsi Sulawesi 
Tengah dalam memberikan pelayanan persemayaman. 
2. Keandalan, berarti menunjukkan pada kemampuan 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan 
pelayanan persemayaman sesuai yang dijanjikan secara 
akurat dan terpercaya. 3. Daya Tanggap, dalam hal 
ini  merupakan pelayanan yang cepat (responsif) dan 
tepat oleh KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah dengan 
dibarengi penyampaian informasi yang jelas terhadap 
pelayanan persemayaman. 4. Jaminan, menunjukkan 
adanya pengetahuan, kesopansantunan, dan 
kemampuan KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah agar 
dapat menumbuhkan rasa percaya dalam pelayanan 
persemayaman. 5. Empati, dalam arti memberikan 
perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi 
yang diberikan oleh KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah 
dalam pelayanan persemayaman dengan berupaya 
memahami keinginan serta memiliki pengertian dan 
pengetahuan akan kebutuhan secara spesifi k pihak 
dilayani, serta memiliki waktu pengoperasian yang 
nyaman. Diaharapkan adanya penilaian dan kajian 
tersebut dimasa datang telah ada solusi yang tepat agar 
kualitas pelayanan persemayaman Anggota KORPRI 
di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 
Tengah dapat lebih ditingkatkan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. 

Denzin dan Lincoln dalam Creswell (1998:15) 
mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah 
multimetode dalam fokus, termasuk pendekatan 
interpretatif dan naturalistik terhadap pokok 
persoalannya. Ini berarti para peneliti kualitatif menstudi 
segala sesuatu dalam latar alamiahnya, berusaha 
untuk memahami atau menginterpretasi fenomena 
dalam hal makna-makna yang orang- orang berikan 
pada fenomena tersebut. Penelitian kualitatif mencakup 
penggunaan dan pengumpulan beragam material 



empiris yang digunakan studi kasus, pengalaman 
personal, introspektif, kisah hidup, dan teks wawancara, 
observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual yang 
mendeskripsikan momen-momen rutin dan problematik 
serta makna dalam kehidupan individual.

Penelitian dilakukan di masing-masing tempat 
atau rumah duka yang pernah menerima pelayanan 
persemayaman yang dianggap relevan dengan objek 
penelitian dengan melihat fakta-fakta yang ada. Waktu 
yang telah digunakan dalam penelitian ini selama 4 
(Empat) bulan, terhitung mulai bulan Mei Tahun 2018 
sampai dengan bulan Agustus Tahun 2018. Informan 
adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi 
dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2002). 
Adapun yang penulis tetapkan menjadi informan adalah 
keluarga duka Aparatur Sipil Negara Propinsi Sulawesi 
Tengah yang menerima pelayanan persemayaman dari 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 5 orang 
dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi 
Tengah 1 orang. Informan dipilih mengunakan teknik 
purposive, yaitu pemilihan secara sengaja berdasarkan 
kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan 
berdasarkan tujuan penelitian.

PEMBAHASAN

Bukti Fisik
Bukti fi sik menunjukkan pada kemampuan KORPRI 

Provinsi Sulawesi Tengah dalam menunjukkan 
eksistensinya kepada pihak eksternal. Dalam hal ini 
yang dilayani yaitu keluarga duka. Penampilan dan 
kemampuan sarana dan prasarana fi sik yang dapat 
diandalkan dengan keadaan lingkungan sekitarnya 
merupakan bukti nyata dari kualitas pelayanan yang 
diberikan oleh KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah. 

Fasilitas fi sik merupakan faktor penting dalam 
memberikan pelayanan. Mempunyai staf yang 
mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya 
fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka 
pelayanan tersebut tidak akan berhasil. Disamping 
aspek-aspek sumber daya manusia sebagai unsur 
vital dalam pelayanan, maka tidak kalah pentingnya 
ialah sarana dan prasarana yang dimiliki. Sebab tanpa 
didukung oleh sarana dan prasarana yang merupakan 
alat fasilitas di dalam melaksanakan kegiatan maka 
sulit bagi KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah untuk 
menjalankan tugas dan fungsinya serta dapat berhasil 
dengan baik. Dalam hal ini yang diberikan atau 
ditanggung melalui pelayanan persemayaman oleh 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah terhadap anggotanya 
yang meninggal terkait sarana dan prasarana prosesi 
persemayaman.

Berdasarkan petikan hasil wawancara dari keenam 
informan, kondisi sebenarnya terkait bukti fi sik dalam hal 
prosesi persemayaan di lingkungan pemerintah Daerah 
Propinsi Sulawesi Tengah sudah cukup baik, walaupun 
masih ada beberapa fasilitas yang harus dibenahi sesuai 

dengan prosesi persemayaman sehingga pihak keluarga 
yang ditinggal merasa kualitas yang diberikan terkait 
persemayaman baik.

Berdasarkan hasil pengamatan langsung penulis 
di lapangan mengenai kondisi sarana dan prasarana 
prsesi persemayaman di lingkungan pemerintah daerah 
Propinsi Sulawesi Tengah sudah sesuai dengan hasil 
petikan wawancara yang dikemukakan oleh keenam 
informan tersebut dan dianggap mengetahui, memahami 
dan mempunyai wewenang secara langsung ikut serta 
dalam prosesi persemayaman.

Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang 
diperlukan dalam pelayanan persemayaman bisa saja 
menyebabkan gagalnya pelayanan atau terhambatnya 
pelayanan yang diberikan. Terbatasnya fasilitas sarana 
dan prasarana sulit bagi Korpri Provinsi Sulawesi Tengah 
untuk memberikan layanan secara menyeluruh kepada 
Anggota Korpri di lingkungan Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah yang meninggal dunia. Apalagi 
jika waktu persemayamannya bersamaan dan jarak 
lokasi duka antara satu dengan lainnya berjauhan.

Keandalan
Keandalan dalam hal ini merupakan kemampuan 

Korpri Provinsi Sulawesi Tengah untuk memberikan 
pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat 
dan terpercaya. Ini berarti kinerja dalam pelayanan 
persemayaman harus sesuai dengan harapan 
yang berarti dengan menunjukkan pada ketepatan 
waktu, pelayanan yang sama untuk semuanya 
tanpa kesalahan, sikap yang simpatik, dan dengan 
akurasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan 
persemayaman.

Pada dasarnya substansi dalam pelayanan kepada 
publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang 
dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau 
instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan 
kemudahan kepada publik dalam rangka mencapai 
tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin 
penting karena senantiasa berhubungan dengan 
khalayak publik yang memiliki keaneka ragaman 
kepentingan dan tujuan. Demikian halnya dengan 
Korpri Provinsi Sulawesi Tengah dalam memberikan 
pelayanan persemayaman, maka yang terpenting adalah 
bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan 
kepada keluarga duka dalam rangka memenuhi 
kebutuhan dan kepentingannya dengan memberikan 
pelayanan persemayaman yang tepat.

Ketepatan merupakan bagian ukuran keandalan hal 
ini berarti menunjukkan kecermatan atas pekerjaanya 
dan menghasilkan suatu pencapaian yang melebihi 
harapan dari yang membutuhkan pelayanan serta 
tujuan yang telah ditentukan. Dapat dikatakan bahwa 
ketepatan merupakan pelayanan melalui suatu proses 
yang cermat atas pelayanan yang dilaksanakan dalam 
kondisi dinamis yang berhubungan dengan KORPRI 
Provinsi Sulawesi Tengah, proses dan lingkungan kerja 
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yang memenuhi atau melebihi harapan. Walaupun tidak 
dapat dipungkiri bahwa ketepatan dalam memberikan 
pelayanan persemayaman juga merupakan kondisi yang 
selalu berubah.

Berdasarkan pernyataan kedua hasil informan 
selaku keluarga duka, dinyatakan bahwa pelayanan 
terkait prosesi persemayaman masih kurang dimata 
keluarga. Kurangnya pelayanan yang sesuai dengan 
yang dijanjikan, ketepatan waktu, masih memilih-milih 
terhadap siapa yang akan dipersemayamkan walaupun 
pihak Korpri memberikan rasa simpatik.

Pelayanan persemayaman yang tepat akan dapat 
dicapai bilamana memenuhi spesifi kasi yang telah 
ditetapkan sebelumnya dalam suatu prosedur yang 
konsisten. Bagi Korpri Provinsi Sulawesi Tengah 
diharapkan agar mempunyai kemampuan atas hal 
tersebut. Korpri Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 
pelayanan persemayaman, diharapkan memiliki 
pengetahuan yang cukup sesuai bidangnya, sehingga 
menghadirkan ketepatan dalam memberikan pelayanan 
persemayaman.

Idealnya Korpri Provinsi Sulawesi Tengah dalam 
memberikan pelayanan persemayaman tidak melakukan 
diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya 
suku, ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain. 
Pelayanan persemayaman yang berkualitas bukan 
hanya mengacu pada pelayanan itu semata, juga 
menekankan pada proses penyelenggaraan atau 
pendistribusian pelayanan itu sendiri berimbang atau 
tidak ada pengecualian semuanya diberikan pelayanan 
yang sama.

Keandalan juga menunjukkan pada sikap 
yang simpatik yang diberikan dalam pelayanan 
persemayaman. Hal tersebut menunjukan penghargaan 
dan menghormati kepada keluarga duka yang dilayani. 
Bahkan pada saat menyampaikan keluhan seharusnya 
selalu simpatik dalam menerima keluhan tanpa emosi 
yang tinggi dan berdampak pada adanya kesan 
ketidakramahan dalam pelayanan persemayaman.

Jika Korpri Provinsi Sulawesi Tengah simpatik dalam 
memberikan pelayanan persemayaman berarti keluarga 
duka akan merasa senang dan menyukai pelayanan 
yang dilaksanakan. Sikap simpatik dapat dilihat dari 
bentuk pelayanan persemayaman dengan sikap yang 
ditampilkan dalam pelayanan persemayaman yang 
akhirnya berdampak pada keluarga duka. Simpatik 
disini diartikan sebagai hubungan antara Korpri Provinsi 
Sulawesi Tengah dan keluarga duka yang dilakukan 
dengan sopan dan berpedoman pada etika profesi.

Dalam memberikan pelayanan persemayaman 
Korpri Provinsi Sulawesi Tengah yang berada di garis 
depan yang berinteraksi langsung dengan keluarga 
duka harus dapat memberikan sentuhan pribadi yang 
menyenangkan. Sentuhan pribadi yang menyenangkan 
tercermin melalui penampilan, bahasa tubuh dan tutur 
bahasa yang sopan, ramah, lincah dan gesit. Sebagai 
inti dari sikap simpatik pelayanan persemayaman adalah 

belajar untuk berperilaku melalui komunikasi secara baik 
dan benar dengan setiap keluarga duka yang datang 
mau meminta pelayanan. Berkomunikasi yang baik ini 
merupakan keterampilan yang harus dimiliki, karena hal 
tersebut akan berpengaruh terhadap proses pelayanan 
persemayaman Korpri di lingkungan Pemerintah Daerah 
Provinsi Sulawesi Tengah. Mengapa demikian ? Karena 
akan berusaha memahami, melayani, dan menghargai 
keluarga duka. Sehingga hal tersebut akan membantu 
dalam peningkatan kualitas pelayanan persemayaman 
yang diberikan. 

Sikap simpatik itupun harus dibarengi dengan 
akurasi yang tinggi dan dapat dijadikan ukuran dari 
kualitas pelayanan dalam memberikan pelayanan 
persemayaman, akurasi yang tinggi berarti kecermatan 
atas pekerjaanya dan menghasilkan suatu pencapaian 
yang melebihi harapan atau tujuan yang telah ditentukan 
guna meningkatkan kualitas pelayanan.

Daya Tanggap
Daya tanggap merupakan suatu kebijakan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan persemayaman 
yang cepat (responsif) dan tepat oleh KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah dangan penyampaian informasi yang 
jelas. Dengan tidak membiarkan menunggu persepsi 
yang negatif dalam kualitas pelayanan persemayaman.

Dalam hal ini pelayanan yang cepat dan tepat berarti 
melayani dengan baik merupakan tanggung jawab bagi 



Korpri Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan demikian 
harus melayani dan mempelajari cara meningkatkan 
keterampilan untuk melayani sehingga berdampak pada 
cepat dan tepatnya pelayanan persemayaman yang 
diberikan. Cepat dalam memberikan pelayanan berarti 
waktu yang digunakan dalam memberikan pelayanan 
persemayaman minimal sama dengan batas waktu 
standar yang telah ditentukan dalam hal ini merupakan 
batas waktu yang sudah ditentukan waktunya.

Petikan hasil wawancara tentang hal tersebut 
menunjukkan bahwa 2 orang informan tersebut tidak 
merasa puas terkait pelayanan yang cepat dan tepat 
dalam proses penyemayaman serta kurangya informasi 
yang diberikan oleh pihak Korpri serta janji-janji yang 
belum pasti diberikan kepada keluarga duka.

Dalam hal ini pelayanan persemayaman yang cepat 
oleh KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah idealnya adalah 
memberikan atau melakukan pelayanan dalam waktu 
yang sesingkat-singkatnya sehingga cepat tersebut 
dapat diukur pada hitungan menit ataupun jam, karena 
jika dihitung hari sangatlah tidak memungkinkan. 

Terjadi perbedaan cepat tidaknya dalam memberikan 
pelayanan persemayaman antara keluarga duka 
yang satu dengan lainnya Ini memang bukan rahasia 
lagi, karena hal ini sudah biasa dan sering terjadi di 
lapangan. Memang masih terjadi adanya diskriminasi 
dalam pelayanan persemayaman. Diskriminasi ini bisa 
menyangkut hubungan kekerabatan, pertemanan, 
keluarga, etnis, status sosial dan lain sebagainya. Selain 
itu kendala lain yang dihadapi adalah kendala eksternal 
yaitu kendala yang disebabkan oleh keluarga duka itu 
sendiri seperti keterlambatan pemberitahuan, keluarga 
tidak kooperatif dan ketiadaan koordinasi antar instansi. 
Masalah keterlambatan pemberitahuan berakibat pada 
ketidaklengkapan persyaratan/dokumen yang harus 
disiapkan sehingga seringkali membuat KORPRI 
Provinsi Sulawesi Tengah tidak memberikan pelayanan 
yang optimal. Untuk ini keluarga duka disarankan untuk 
memberitahukan sesegera mungkin agar KORPRI 
Provinsi Sulawesi Tengah dapat melengkapinya terlebih 
dahulu melalui koordinasi dengan Badan Kepegawaian 
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Di sini yang menjadi 
persoalan adalah ketika lokasi tempat tinggalnya jauh 
dan instansi tersebut dan masalah kesibukannya 
membuat penyelesaian urusan menjadi lebih lama. Hal 
tersebut diakui oleh KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah 
sebagai penyebab utama kelambatan. Tetapi jarang 
sekali pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah 
yang berinisiatif untuk tetap memproses berkas-berkas 
urusan tersebut dan kekurangan persyaratan dilengkapi 
kemudian. Bagi KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah, 
apabila tetap diproses, akan menyulitkan kerja mereka 
sendiri dan justru melanggar SOP.

Hasil wawancara di atas sejalan dengan observasi 
peneliti, bahwa kecepatan begitu dibutuhkan keluarga 
duka. Akan tetapi KORPRI Provinsi Sulawesi 
Tengah dalam memberikan pelayanan belum dapat 

memenuhi hal tersebut. Selain itu dalam pelayanan 
persemayaman setiap orang yang terlibat di dalamnya 
ketika melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
baik selaku pimpinan maupun para bawahan, agar 
pekerjaannya dapat terlaksana dengan lancar dan 
harmonis untuk mencapai tujuan bersama yang 
disepakati dan ditetapkan, maka unsur kerjasama harus 
senantiasa tercipta dengan baik. Dengan terjadinya 
proses kerjasama maka unsur informasipun dengan 
sendirinya akan baik. Karena apapun bentuk instruksi, 
yang berupa informasi dari pimpinan ke bawahannya 
maupun sebaliknya, masukan, laporan dari bawahan 
ke pimpinan, antara sesama bawahan senantiasa 
dilakukan melalui proses komunikasi. Semua aktivitas 
tersebut kebanyakan dicakup dalam komunikasi, dimana 
komunikasi merupakan dasar bagi tindakan dan kerja 
sama. 

Jaminan
Jaminan dalam hal ini merupakan pengetahuan, 

kesopansantunan, dan kemampuan KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah untuk menumbuhkan rasa percaya. 
Hal ini meliputi beberapa komponen antara lain 
komunikasi (communication), kredibilitas (credibility), 
keamanan (security), kompetensi (competence), dan 
sopan santun (courtesy). Dalam kehidupan sehari-hari, 
manusia sebagai makhluk sosial cenderung melakukan 
interaksi dengan orang lain dengan berkomunikasi satu 
sama lain. Untuk itu dalam berkomunikasi manusia 
membutuhkan orang lain atau suatu kelompok untuk 
melakukan interaksi. Di dalam kelompok/ organisasi 
biasanya terdapat bentuk dan sistem kepemimpinan 
yang mempengaruhi kelangsungan hubungan/ kegiatan 
komunikasi. Diharapkan dalam kegiatan komunikasi 
pihak-pihak dalam suatu organisasi terjalin  two way 
communications  atau komunikasi dua arah (timbal balik) 

Pada umumnya dalam sebuah organisasi baik 
organisasi pemerintah maupun organisasi swasta, 
komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk menjalin 
dan mengembangkan hubungan yang ada, sehingga 
terjalin sebuah jaringan kerja yang dapat membangun 
kepercayaan antara individu atau kelompok agar tujuan 
yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut tercapai 
dengan baik.

Komunikasi dalam hal ini merupakan keterampilan 
yang sangat penting dalam pelayanan persemayaman, 
dimana dapat kita lihat komunikasi dapat terjadi pada 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah dan keluarga 
duka. Komunikasi dalam pelayanan persemayaman 
juga diperlukan untuk memberikan pemahaman 
dalam rangka mencapai tujuan dari adanya pelayanan 
persemayaman, sehingga KORPRI Provinsi Sulawesi 
Tengah merasa termotivasi untuk melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. 
Melalui sebuah penciptaan komunikasi yang efektif maka 
dapat ditemukan berbagai macam kendala-kendala 
yang menjadi penghambat, untuk kemudian berusaha 
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menemukan alternatif-alternatif pemecahan terhadap 
kendala-kendala tersebut.

Berdasarkan hasil petikan hasil wawancara terhadap 
enam orang informan, serta hasil pengamatan yang 
dilakukan oleh penulis, tim pelayanan persemayatan 
telah menunjukkan sikap yang sopan dan ramah 
terhadap keluarga duka. Hal ini karena pelayanan 
yang berkualitas salah satunya dapat ditunjukkan oleh 
kemampuan dalam memberikan pelayanan.

Komunikasi juga tergantung pada persepsi, dan 
sebaliknya persepsi juga tergantung pada komunikasi. 
Persepsi meliputi semua proses yang dilakukan 
dalam memahami informasi mengenai pelayanan 
persemayaman yang diberikan. Baik buruknya proses 
komunikasi tergantung persepsi masing-masing orang 
yang terlibat di dalamnya.

Pada dasarnya komunikasi dalam pelayanan 
persemayaman merupakan suatu proses, mempunyai 
persamaan dengan bagaimana mengekspresikan 
perasaan, ada hal-hal yang berlawanan (kontradiktif) 
dan hal-hal yang sejalan (selaras, serasi) serta meliputi 
proses menulis, mendengarkan, dan mempertukarkan 
informasi. Dalam sebuah pelayanan persemayaman, 
komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk 
dilakukan. Tanpanya, pelayanan persemayaman 
yang dilakukan tidak akan efektif sehingga tujuan dari 
pelayanan persemayaman tersebut tidak akan tercapai.

Berdasarkan pemahaman di atas maka hal ini 

menunjukkan bahwa komunikasi menempati peran 
penting dalam pelayanan persemayaman. Karena 
komunikasi merupakan aspek yang sangat menetukan 
bagi pelaksanaan pelayanan persemayaman maka 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah selaku pemberi 
layanan harus mengetahui bagaimana berkomunikasi 
yang baik sehingga mampu mempengaruhi keluarga 
duka. Sebagaimana dipahami bahwa salah satu tujuan 
dari berkomunikasi adalah untuk mempengaruhi 
orang lain agar mau melakukan sebagaimana yang 
kita inginkan ataupun pula mau mengikuti apapun 
sebagaimana yang kita harapkan. Keberhasilan 
komunikasi merupakan kunci keberhasilan dalam 
mencapai tujuan KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah 
dengan keluarga duka dan salah satu tujuan 
berkomunikasi adalah mempengaruhi. Dalam 
mempengaruhi maka langkah yang paling tepat adalah 
dengan menggunakan cara yang paling disuka dan 
diminati oleh orang lain tersebut

Kemampuan komunikasi pada akhirnya 
mempengaruhi kredibilitas KORPRI Provinsi Sulawesi 
Tengah, Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau 
kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan keluarga 
duka. Kredibilitas merupakan suatu image atau 
gambaran mengenai kemampuan. Kredibilitas pada 
dasarnya memberikan penjelasan bahwa semakin 
kredibel maka akan semakin mudah mempengaruhi cara 
pandang keluarga duka. Dengan kata lain kredibilitas 



mempunyai peranan yang penting dalam pelayanan 
persemayaman. 

Empati
Empati merupakan rasa peduli untuk memberikan 

perhatian kepada keluarga korban terhadap kebutuhan 
yang sedang membutuhkan pelayanan. Sebagai 
instansi publik KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah 
yang memberikan pelayanan persemayaman dituntut 
untuk selalu siap dalam membantu keluarga duka 
yang membutuhkan pelayanan persemayaman. 
Kepedulian untuk selalu mengutamakan kebutuhan 
keluarga duka akan mendukung terciptanya kualitas 
pelayan persemayaman. Empati dalam hal ini berarti 
memberikan perhatian yang tulus dan bersifat 
individual atau pribadi yang diberikan dengan berupaya 
memahami keinginan. Diharapkan memiliki pengertian 
dan pengetahuan, memahami kebutuhan secara 
spesifi k, serta memiliki waktu pengoprasian yang 
nyaman. 

Empati dalam pelayanan persemayaman agar 
terimplementasikan dengan baik jika KORPRI 
Provinsi Sulawesi Tengah memiliki pengertian dan 
pengetahuan. Pengetahuan turut menentukan 
berhasil tidaknya pelaksanaan tugas  pelayanan 
yang  dibebankan,  jika  mempunyai  pengetahuan 
yang cukup akan meningkatkan efi siensi pelayanan. 
Namun jika belum mempunyai pengetahuan cukup, 
maka akan memberikan pelayanan yang tersendat-
sendat. Pemborosan bahan,  waktu  dan  tenaga ini 
akan mempertinggi biaya dalam pencapaian tujuan. 
Pengetahuan begitu identik dengan keterampilan yang 
dimiliki. Secara implisit pengetahuan muncul ketika 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan 
kemampuannya untuk mengenali kejadian tertentu 
yang telah atau belum pernah dilihat atau dirasakan 

sebelumnya dilingkungan kerjanya, sehingga hasil 
pengetahuannya dapat menunjang keterampilannya.

Hasil wawancara tersebut menunjukan Pengurus 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 
kemampuan yang berbeda-beda dimana diartikan 
sebagai kesanggupan, kecakapan, kekuatan yang 
dimiliki antara satu dengan lainnya tidak sama sehinga 
membutuhkan peningkatan atas pengetahuannya. 
Ukuran pengetahuan mengindikasikan pada 
kemampuan yang memberikan suatu pernyataan 
dapat memenuhi segala tuntutan atau kendala yang 
dihadapinya dalam aktivitas pelayanannya, sehingga 
apa yang dikerjakannya dapat diterima dengan baik oleh 
pimpinannya termasuk bagi pimpinan. Pengetahuan 
mempunyai peran yang sangat penting dalam 
menunjang pelayanan persemayaman karena dengan 
adanya pengetahuan yang baik tentunya kendala-
kendala yang ditemui dalam melaksanakan pelayanan 
persemayaman dapat diselesaikan dengan cepat 
sehingga tidak memakan waktu yang lama.

Ukuran pengetahuan pada akhirnya berdampak 
pada kemampuan yang berbeda pula dan hal tersebut 
diindikasikan akan mempengaruhi pemahaman 
kebutuhan secara spesifi k, Pemenuhan kebutuhan 
yang dilakukan menjadi faktor dasar dalam memberikan 
pelayanan persemayaman. Pemahaman mencakup 
kemampuan untuk menangkap makna dan arti jika hal 
tersebut dikaitkan dengan kebutuhan maka kebutuhan 
adalah segala sesuatu yang muncul secara naluriah 
dan sangat diperlukan. Beragamnya yang dibutuhkan 
membuktikan bahwa kebutuhan beragam juga. 
Walaupun secara umum pengertian kebutuhan adalah 
hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak 
terpenuhi dapat memengaruhi kelangsungan hidupnya. 
Dengan memiliki kemampuan pemahaman dalam 
memenuhi kebutuhan pelayanan persemayaman, dan 
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dengan terpenuhinya semua yang  dibutuhkan, akan 
menjadikan pelayanan persemayaman dapat optimal. 

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa pemahaman 
atas kebutuhan kebutuhan mencerminkan adanya 
kemampuan KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah untuk 
mengetahui berbagai kebutuhan yang diinginkan oleh 
keluarga duka. Pemahaman atas kebutuhan timbul 
karena adanya tuntutan fi sik dan psikis agar dapat 
terpenuhi keinginan keluarga duka penerima layanan, 
dengan mempertimbangkan waktu pengoperasian 
yang mana merupakan suatu usaha pengelolaan waktu 
secara maksimal penggunan semua faktor yang ada di 
KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah baik itu tenaga kerja 
(SDM), mesin, peralatan, raw material (bahan mentah) 
dan faktor yang lainnya dalam proses tranformasi untuk 
menjadi pendukung dalam pelayanan persemayaman.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitas pelayanan 
persemayaman Anggota KORPRI di lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maka 
dengan ini disimpulkan yaitu : 1. Bukti Fisik menunjukkan 
kemampuan sarana dan prasarana fi sik di KORPRI 
Provinsi Sulawesi Tengah cukup memadai. 2. Keandalan 
atau kemampuan KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah 
untuk memberikan pelayanan persemayaman sesuai 
dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya 
dengan parameter ketepatan waktu, pelayanan 
yang sama untuk semuanya tanpa kesalahan belum 
terlaksana dengan baik, 3. Daya Tanggap yang 
merupakan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat 
terhadap pelayanan persemayaman oleh KORPRI 
Provinsi Sulawesi Tengah belum terlaksana dengan 
baik walaupun telah terdapat penyampaian informasi 
yang jelas. 4. Jaminan yang meliputi pengetahuan, 
kesopansantunan, dan kemampuan dalam memberikan 
pelayanan persemayaman oleh KORPRI Provinsi 
Sulawesi Tengah untuk menumbuhkan rasa percaya 
telah mewujud dengan baik. 5. Empati meliputi 
memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual 
atau pribadi dalam pelayanan persemayaman yang 
diberikan, KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah sudah 
berupaya memahami keinginan. Adapun harapan 
memiliki pengertian dan pengetahuan, memahami 
kebutuhan secara spesifi k, serta memiliki waktu 
pengoperasian yang nyaman telah terlaksana dengan 
baik. Singkatnya, empati telah ditunjukkan oleh Korpri 
Sulteng.

Rekomendasi
Guna meningkatkan kualitas pelayanan 

persemayaman Anggota KORPRI di lingkungan 
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah maka 
peneliti merekomendasikan :
1. Bagi Dewan KORPRI Provinsi Sulawsi Tengah 

mengusulkan tambahan sarana dan prasarana 

ke Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 
maupun ke Dewan Pengurus KORPRI Nasional. 

2. Perlunya kajian yang kompherensif oleh instansi 
terkait bagi pelayanan persemayaman Anggota 
KORPRI di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah agar pelayanan dapat terlaksana 
secara cepat dan tepat sesuai dengan harapan 
keluarga duka yang akan dilayani.

3. Bagi Pengurus KORPRI Provinsi Sulawesi Tengah 
agar mencoba untuk menerapkan kebijakan yang 
lebih lunak dan meminimalisir kesan dskriminatif 
dalam memberikan pelayanan.

4. Bagi BKD Prov. Sulteng selaku pengemban tusi 
kekorprian termasuk layanan persemayaman 
kiranya : perlu mensosialisasikan kembali SOP dan 
kriteria layanan persemayaman, secara berkala 
melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan 
persemayaman, menyiapkan saluran informasi/
komunikasi terintegrasi sehingga kabar duka bisa 
direspon lebih cepat dan penganggaran secara rutin 
bagi tim persemayaman.
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Biasanya, tiap tahun 
banyak kegiatan korpri 
yang diselenggarakan 
seperti Rapat Kerja (Raker), 
Rapat Koordinasi (Rakor) 
dan pelaksanaan Upacara 
HUT Korpri. Termasuk 
acara keagamaan seperti 
Ramadhan Korpri. Musibah 
pandemic Covid-19 akhirnya 
membatalkan banyak agenda 
kegiatan Korpri di Tahun 2020. 
Tidak saja di Sulteng, nasional 
pun demikian.

Memahami gairah insan 
Korpri dalam berinterkasi yang 
tinggi dan bertepatan untuk 
menyemarakkan HUT Korpri 
Ke-49 Tahun 2020, Dewan 
Pengurus Korpri Prov. Sulteng 
menginisiasi kegiatan Rapat 
Pimpinan (Rapim) Korpri 
Sulteng. Rapim Korpri Sulteng 
2020 ini dilaksanakan di Kota 
Poso pada Hotel Kartika Poso, 
Kamis, 3 Desember 2020. 

Rapim berlangsung tentunya 
secara sederhana dengan 
tetap menjalankan protokol 
kesehatan penanggulangan 
Covid-19.

Rapim Korpri dibuka 
langsung oleh Ketua Dewan 
Pengurus Korpri Sulteng, Dra. 
Hj. Derry B. Djanggola, M.Si. 
Sementara jalannya rapim 
dikendalikan oleh Sekretaris 
Korpri Sulteng, Dr. Zubair, 
S.Sos, M.Si (Kadis PMD Prov. 
Sulteng) bersama salah satu 
wakil ketua Korpri Sulteng, 
Moh. Arif W. Latjuba, SE, M.Si 
(Kadis Kelautan & Perikanan 
Prov. Sulteng). Rapim diikuti 
oleh pejabat pengelola 
Korpri di Perangkat Daerah 
Prov. Sulteng (OPD). Yakni, 
Sekretaris atau Kasubag 
Kepeg & Umum.

Pada rapim itu terungkap 
bahwa walau dalam situasi 

pandemik covid-19, dan 
banyak agenda Korpri yang 
tertunda, pengurus Korpri 
Prov. Sulteng masih terus 
berbuat. Aktifi tas yang berjalan 
di 2020 antara lain :
1. Tersedianya lahan yang 

akan disiapkan untuk 
pemakaman ASN. Lokasi 
taman makam ASN itu 
berlokasi di Kel. Poboya 
Kota Palu. Seluas -/+ 2 
hektar.

2. Pengukuhan dan 
pengambilan sumpah/janji 
pengurus Korpri Kab/Kota. 
Ini dilakukan di Kota Palu 
dan Kabupaten Morowali.

3. Mengikuti MTQ Korpri 2020 
yang dilaksanakan secara 
virtual.

4. Pada Desember 2020, 
berkoordinasi dengan 
satgas covid-19 
dilaksanakan Natal 
Bersama ASN & Korpri 
Sulteng.

Biasanya, tiap tahun Rapim berlangsung tentunya pandemik covid-19, dan 

Rapat Pimpinan (Rapim) Korpri Sulteng 
Tahun 2020 di Kota Poso
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Di Tahun 2021, 
aktifitas kekorprian 
tetap diagendakan. 
Baik kegiatan yang 
bersifat reguler 
maupun temporer akan 
dilaksanakan. Semoga 
musibah covid-19 ini 
bisa segera berakhir 
dan aktifitas Korpri 
Sulteng bisa kembali 
berjalan dengan 
semangat dan semarak.
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MENDORONG semangat dan 
komitmen para ASN untuk terus 
meningkatkan profesionalisme 
dan bersemangat menjaga 
kerukunan dan keharmonisan 
masyarakat demi kelancaran 
pembangunan daerah dan 
bangsa lewat Kehadiran Yesus 
Kristus, Pemrov Sulteng dan 
KOR- PRI Provinsi 

Sulawesi 
Tengah 
menggelar 

per-

ayaan Natal bersama yang 
berlangsung di Gedung 
POGOMBO Kantor Gubernur 
Sulawesi Tengah pada Sabtu, 19 
Desember 2020.

Mengingat masih dalam situasi 
pandemik, sempat ada kekha-
watiran agenda rutin tahunan 
Korpri bersama Pemprov Sult-
eng ini tidak dilaksanakan. 
Setelah berkoordinasi dengan 
berbagai pihak termasuk satgas 
penanggulangan Covid-19 Prov. 
Sulteng maka kegiatan tersebut 
bisa terlaksana.

Panitia Natal KORPRI 2020  
saat itu diketuai oleh Kepala Biro 
Hukum Setprov Sulteng DR. 
Yopie Moria Imanuel Pattiro, SH, 
MH. Tema Natal yang diangkat 
adalah “Mereka Akan Menama-
kannya Immanuel ” (Matius 1 
: 23). Perayaan natal tersebut 
tentunya tetap dengan mengede-
pankan protocol kesehatan, 
berhubung wabah Covid-19 
masih terus berlangsung.

Perayaan Natal itu juga di-
hadiri langsung oleh beberapa 
pejabat utama Prov. Sulteng 
yang beragama nasrani. Semen-
tara pihak Korpri Sulteng di-
hadiri langsung Sekretaris Korpri 
Sulteng, Dr. Zubair, S.Sos, 
M.Si yang juga Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa Prov. Sulteng. Sedangkan 
Gubernur Sulteng kehadirannya 
saat itu diwakili oleh Asisten 
II Administrasi Ekonomi dan 
Pembangunan, Dr. Ir. Bunga 
Elim Somba, M.Sc.

Semoga melalui momen 
perayaan Natal yang terus 
dirutinkan setiap tahun, jajaran 
ASN Provinsi Sulawesi Tengah 
bisa tetap menjaga komitmennya 
dalam memelihara kerukunan, 
kedamaian dan keharmonisan 
berbangsa dan bernegara 
melalui tugas pelayanannya 
masing-masing untuk memban-
gun Sulawesi Tengah yang Maju 
dan Berdaya Saing.

KORPRI

Natal Bersama ASN & KORPRI Prov. Sulteng Tahun 2020

KOR- PRI Provinsi 
Sulawesi 
Tengah 
menggelar 

per-

Korpri bersama Pemprov Sult-
eng ini tidak dilaksanakan. 
Setelah berkoordinasi dengan 
berbagai pihak termasuk satgas 
penanggulangan Covid-19 Prov. 
Sulteng maka kegiatan tersebut 
bisa terlaksana.

Panitia Natal KORPRI 2020  
saat itu diketuai oleh Kepala Biro 
Hukum Setprov Sulteng DR. 
Yopie Moria Imanuel Pattiro, SH, 
MH. Tema Natal yang diangkat 
adalah “Mereka Akan Menama-
kannya Immanuel ” (Matius 1 
: 23). Perayaan natal tersebut 
tentunya tetap dengan mengede-
pankan protocol kesehatan, 
berhubung wabah Covid-19 
masih terus berlangsung.
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WALAU agak terlambat dibanding dengan 
kabupaten pemekaran lainnya di Sulteng, 
Korps Pegawai Republik Indonesia alias 
KORPRI akhirnya hadir di Kab. Sigi. Sejak 
berdiri pada 2008, atau setelah 13 tahun, 
Pemda Sigi akhirnya bisa menyusun Dewan 
Pengurus Korpri Kab. Sigi. Proses penyusu-
nan tersebut tentunya telah melalui komu-
nikasi dan koordinasi intens dengan pihak 
Dewan Pengurus Korpri Provinsi Sulteng yang 
difasilitasi oleh BKD Prov. Sulteng selaku 
OPD yang menangani urusan kekorprian. 
Dewan Pengurus Korpri Sigi yang berperiode 
2021 – 2026 tersebut dikukuhkan dan dilantik 
pada Rabu, 4 Agustus 2021 lalu bertempat di 
Kantor Bupati Sigi.

Prosesi pengukuhan dan pelantikan dilaku-
kan oleh Dr. Adidjoyo Dauda, M.Si, selaku 
Wakil Ketua, mewakili DPK Prov. Sulteng, 
Dra. Derry Djangggola, M.Si, yang kebetulan 
berhalangan hadir. Turut menyaksikan proses 
tersebut, Wakil Bupati Sigi, Dr. Samuel Y. 
Pongi, SE, M.Si. DPK Korpri Kab. Sigi ber-
jumlah 26 personil diketuai Moh. Basir, SE, 
MP yang saat ini menjabat selaku Sekretaris 
Daerah Kab. Sigi.

PELANTIKAN/PENGUKUHAN 
KORPRI KABUPATEN SIGI PERIODE 2021 – 2026

74 BULETIN KEPEGAWAIAN EDISI IX AGUSTUS 2021

KORPRI



 Saat menyampaikan sambutan penguku-
han, Wakil Ketua DPK Prov. Sulteng, sangat 
berharap Korpri Sigi sebagai wadah berhim-
pun atau organisasi resmi dari Aparatur Sipil 
Negara (ASN) lingkup Pemkab Sigi mampu 
menyusun agenda program kerja yang benar-
benar menyentuh dan terkait langsung den-
gan pengembangan dan pelayanan kepada 
ASN. Selain menekankan pentingnya Korpri 
Sigi berikut insan Korpri Sigi untuk tetap bek-
erja profesional sesuai tiga perannya. Peran 
sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan 
abdi pemerintah.

Sementara Wabup Sigi, dalam arahannya 
meminta Korpri Sigi turut aktif dalam penang-
gulangan pandemi Covid-19 sesuai tugas dan 
fungsinya dalam jajaran pemerintahan. Meng-
ingat wabah tersebut masih terus berlangsung 
menjangkiti masyarakat dan berdampak 
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No Pengurus KORPRI Keterangan
Dewan Pengurus Korpri Sudah Terbentuk

1 Kabupaten Banggai -
2 Kabupaten Banggai Kepulauan -
3 Kabupaten Banggai Laut Berakhir 2021 berencana Muskab
4 Kabupaten Buol Berakhir 2021 berencana Muskab
5 Kabupaten Donggala Berakhir 2021 berencana Muskab
6 Kabupaten Morowali -
7 Kabupaten Parigi Moutong Berencana Muskab
8 Kabupaten Poso -
9 Kabupaten Sigi -
10 Kabupaten Tojo Una-Una -
11 Kabupaten Toli-Toli -
12 Kota Palu -

Dewan Pengurus Korpri Belum Terbentuk
1 Kabupaten Morowali Utara Belum Terbentuk

pada berbagai sektor sendi kehidupan ber-
masyarakat.

Selamat atas pengukuhan/pelantikan Dewan 
Pengurus Kabupaten Korpri Sigi semoga 
amanah dan bisa langsung bekerja mewujud-
kan KOPRI MAJU TERUS di Kabupaten Sigi.

Keadaan Pengurus KORPRI Di Sulteng
Terbentuknya DPK Korpri Sigi, maka tinggal 

1 Kabupaten di Sulteng yang belum memiliki 
pengurus Korpri. Yaitu Kabupaten Morowali 
Utara (Morut). Selebihnya, 12 kabupaten/
kota sudah terdapat pengurus Korpri. Pada 12 
DPK Kab/Kota tersebut, 4 diantaranya sudah 
harus melakukan Musyawarah Kabupaten 
(Muskab). Yaitu Kab. Balut, Kab. Buol, Kab. 
Donggala dan Kab. Parigi Moutong. Secara 
detail dapat dilihat di tabel bawah :

Kondisi tersebut tentu menjadi PR bagi DPK 
Korpri Sulteng dan BKD Prov. Sulteng, sesuai 
kewenangannya masing-masing, untuk mem-
fasilitasi agar seluruh Kab/Kota di Sulteng 
bisa membentuk pengurus Korpri. Baik yang 
berstatus baru, seperti Kab. Morut maupun 
periode pengurus baru (4 Kab). Diharapkan 
dalam waktu dekat, Korpri Morut bisa tersu-
sun dan juga dilakukan pengukuhan/pelan-
tikan. Selanjutnya 4 kabupaten lainnya bisa 
segera melaksanakan Muskab.

KORPRI
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BERTEMPAT di salah satu hotel di Kota 
Buol, Korpri Sulteng pada 21 Oktober 2021 
menggelar acara Rapat Kerja Tahun 2021. 
Agenda rutin tahunan Korpri Sulteng kali ini 
mengambil tema “ASN Bersatu, Korpri Tangguh, 
Indonesia Tumbuh”.

Raker yang lokasinya bergilir di Kab/Kota 

Se Sulteng ini dipimpin oleh Pengurus Korpri 
Sulteng. Dalam hal ini, Dr. Adidjoyo Dauda, M.Si 
selaku Wakil Ketua dan Dr. Zubair, M.Si selaku 
Sekretaris. Juga didampingi pengurus Korpri 
Kab. Buol, Moh. Yamin Rahim, SH, M.Si., yang 
kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Kab. 
Buol.

 

Korpri Sulteng Gelar Raker Tahun 2021 di Buol
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Raker diikuti oleh pengelola Korpri 
lingkup OPD Prov. Sulteng yang 
umumnya menjabat Sekretaris, Kasubag 
Kepegawaian dan Umum atau Bendahara 
Gaji. Juga diikuti Pengurus Korpri Kab/
Kota di Sulteng, yakni Korpri Kab. Buol dan 
Korpri Kota Palu.

Raker yang pelaksanaannya difasilitasi 
oleh BKD Prov. Sulteng ini berlangsung 
dinamis dan menghasilkan kesepakatan 
baik yang bersifat internal maupun 
eksternal untuk dilaksanakan oleh Korpri 
Sulteng. Beberapa diantaranya akan 
langsung diterapkan dan beberapa lainnya 
masih perlu kajian atau pembahasan 
lanjutan.

Salah satu kesepakatan adalah akan 
dilaksanakan upacara peringatan HUT 
Korpri tingkat Prov. Sulteng Tahun 2021 
di Kota Poso. Pada HUT Korpri yang 
memasuki Tahun Emas (50 Tahun) 
tersebut juga akan dirangkaikan dengan 
pelaksanaan Musyawarah Provinsi Korpri 
Sulteng (Musprov). Gelaran Musprov 
memang sudah diperlukan karena 
pengurus yang ada saat ini periodesasinya 
adalah 2016 – 2021.
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KATEGORI REKOMENDASI KETERANGAN

Internal

1. Menyetujui seluruh aktifi tas kegiatan Korpri Provinsi Sulawesi 
Tengah berikut pembiayaan dan pengeluaran dananya 
sepanjang Tahun 2020 dan 2021.

-

2. Menyetujui rencana Korpri Provinsi Sulawesi Tengah untuk secara 
bertahap membenahi, melengkapi serta mengelola Taman 
Makam ASN di Kel. Poboya.

-

3. Pada kegiatan MTQ Korpri Tahun 2021 di Kendari, Korpri 
Sulawesi Tengah akan berpartisipasi dengan pembiayaan 
sepenuhnya dari Korpri Sulteng.

2021

4. Secara rutin memonitor, koordinasi, mengukuhkan dan atau 
melantik pengurus Korpri Kab/Kota hasil musyawarah setempat 
agar organisasi Korpri hadir secara lengkap di Sulteng dengan 
kepengurusan yang terbaru sesuai peroidesasinya masing-
masing (update).

-

5. Musprov Korpri Sulteng dilaksanakan Tahun 2021 dirangkaikan 
dengan upacara HUT Korpri ke 50 di Kota Poso. Dengan fi gur 
kandidat yang akan dipilih sebagai Ketua : Dr. Adidjoyo Dauda, 
M.Si., Dr. Zubair, S.Sos, M.Si. dan Moh. Arif Latjuba, SE, M.Si. 
Agar segera dibentuk panitia Musprov.

2021

6. Korpri Sulteng ikut serta pada PORNAS Korpri atau kegiatan 
nasional Korpri lainnya di Tahun 2022 dengan pembiayaan oleh 
Korpri Sulteng.

2022

7. Mengadakan lagi mobil ambulans sebanyak 1-2 unit dengan 
spesifi kasi sesuai kemampuan dana yang tersedia untuk itu. 
Penggunaannya dimungkinkan bagi pihak umum dengan syarat 
dan ketentuan yang diatur kemudian.

2021 – 2022

8. Secara aktif Korpri Sulteng berpartisipasi pada saat terjadinya 
bencana dengan memberi bantuan. -

9. Untuk usulan seperti : pemberian tali asih kepada pensiunan, 
menalangi temuan kelebihan pembayaran kepada PNS/
Pensiunan, kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, dan 
lainnya, masih akan dikaji dan dibahas kembali pada Musprov 
Korpri Sulteng.

-

Eksternal

10. Meminta kepada Pemerintah Pusat melalui DPN Korpri, atas 
rencana untuk menyederhanakan birokrasi pemerintahan 
dengan memangkas eselonisasi (III & IV) agar dilakukan 
secara bijaksana dengan tetap memperhatikan dampak yang 
ditimbulkan terhadap insan Korpri (PNS).

Menyurat tersendiri ke DPN 
Korpri

11. Kepada Kab. Morowali Utara untuk segera membentuk Pengurus 
Korpri Kabupaten dan Dewan Pengurus Korpri Sulteng segera 
pula mengukuhkannya.

Tahun 2021

12. Perihal Yayasan Korpri dan Perumahan Korpri di Kel. Kawatuna 
akan dilakukan penelusuran terlebih dulu dengan pihak terkait 
dan kompeten.

-

Semoga kesepakatan Raker Korpri Sulteng 2021 di Buol bisa segera diitndaklanjuti dan dengan 
begitu eksistensi dan dinamisasi organisasi Korpri Sulteng terus terjaga. Korpri Maju Terus.
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KETERBUKAAN 
informasi publik 
menjadi bagian 
penting dari 
penyelenggaraan 
pelayanan publik 
yang juga merupakan 
hak yang sangat penting dan 
strategis bagi warga negara 
untuk menuju akses terhadap 
hak-hak lainnya. Bagaimana 
mungkin akan mendapatkan 
hak dan pelayanan lainnya 
dengan baik jika informasi 
yang diperoleh mengenai 
hak-hak tersebut tidaklah 
didapatkan secara tepat 
dan benar. Buruknya kinerja 
pelayanan publik selama ini 
antara lain dikarenakan belum 
dilaksanakannya transparansi 
dan partisipasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
publik.

Undang-Undang Dasar 1945 

telah memberikan jaminan 
atas Hak Asasi Manusia 
yang diatur secara khusus 
dalam Bab X A. Salah satu 
pasal dalam bab tersebut 
mengatur tentang jaminan 
atas hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi. Hal 
tersebut diatur dalam Pasal 
28 F, “Setiap orang berhak 
untuk berkomunikasi dan 
memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosialnya, 
serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki KIP, 
menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan informasi 
dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang 
tersedia.

Pasal 28 F itulah 
yang menjadi 
dasar kelahiran 
regulasi yang 

mengatur kebebasan untuk 
memperoleh informasi publik 
(UU Keterbukaan Informasi 
Publik). UU KIP disahkan 
dan diundangkan pada 30 
April 2008, dan mulai berlaku 
secara efektif pada 30 April 
2010. UU KIP memiliki tujuan 
yaitu menjamin hak warga 
negara atas tujuh hal. 

Pertama, mengetahui 
rencana pembuatan 
kebijakan publik, program 
kebijakan publik, dan proses 
pengambilan keputusan 
publik, serta alasan 
pengambilan suatu keputusan 
public. 

Penganugerahan Monev KIP Tahun 2021
Sulteng Raih Predikat “MENUJU INFORMATIF”

Oleh :

Hasim R
(Kabid Informasi dan Komunikasi Publik 

DKIPS Provinsi Sulawesi Tengah)
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Kedua, mendorong 
partisipasi masyarakat dalam 
proses pengambilan kebijakan 
public. 

Ketiga, meningkatkan 
peran aktif masyarakat dalam 
pengambilan kebijakan publik 
dan pengelolaan Badan Publik 
yang baik. 

Keempat, mewujudkan 
penyelenggaraan negara 
yang baik, yaitu yang 
transparan, efektif dan 
efi sien, akuntabel serta dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Kelima, mengetahui 
alasan kebijakan publik yang 
mempengaruhi hajat hidup 
orang banyak. 

Keenam, mengembangkan 
ilmu pengetahuan dan 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa. 

Ketujuh, meningkatkan 
pengelolaan dan pelayanan 
informasi di lingkungan Badan 
Publik untuk menghasilkan 
layanan informasi yang 
berkualitas.

Ada beberapa prinsip dasar 
yang harus dipenuhi agar 
undang-undang ini nantinya 
menjadi undang-undang yang 
benar-benar menjamin hak 
masyarakat atas informasi. 
Prinsip-prinsip dasar tersebut 
adalah UU KIP sebagai 
payung penyelaras bagi 
seluruh peraturan perundang-
undangan yang terkait 
dengan akses publik terhadap 
informasi publik. 

Selain itu UU KIP 
memberikan jaminan 
terhadap kelima jenis hak atas 
informasi, antara lain :

1) Hak untuk mengetahui 
(right to know), 

2) Hak untuk melihat dan 
memeriksa (right to 
inspect), 

3) Hak untuk mendapatkan 
salinan dokumen atau hak 
akses aktif (right to obtain 
the copy), 

4) Hak untuk diinformasikan 
atau hak akses pasif (right 
to be informed), dan

5) Hak untuk 
menyebarkanluaskan 
informasi (right to 
disseminate).

Peningkatan pemahaman 
masyarakat akan memperkuat 
posisi tawar masyarakat 
berhadapan dengan negara, 
sehingga relasi kekuasaan 
menjadi lebih seimbang, 
termasuk dalam proses 
kebijakan. Dengan membuka 
akses publik terhadap 
informasi (disclosure of 
information) diharapkan badan 
publik mempunyai motivasi 
untuk bertanggung jawab dan 
berorientasi kepada pelayanan 
publik yang prima. 

Dengan demikian, hal 
itu dapat mempercepat 
perwujudan pemerintahan 
yang terbuka, transparan dan 
akuntabel (good governance). 
Tata kelola pemerintahan 
yang baik hanya dapat 
diselenggarakan atas fondasi 
kualitas informasi yang 
tersedia termasuk juga kualitas 
layanannya (pelayanan prima). 
Hakikat pelayanan informasi 

publik adalah pemberian 
pelayanan kepada masyarakat 
secara cepat, tepat waktu, 
biaya ringan/proporsional.

Pasal 9 UU KIP 
mengamanatkan Badan 
Publik untuk menyediakan 
dan mengumumkan informasi 
publik secara berkala. 
Termasuk dalam kategori 
informasi ini adalah informasi 
yang berkaitan dengan 
Badan Publik, kegiatan dan 
kinerja Badan Publik, laporan 
keuangan, dan informasi lain 
yang diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. 
Secara lebih terperinci, 
diuraikan dalam ketentuan 
Peraturan Komisi Informasi 
Pusat No. 1 Tahun 2021 
tentang Standar Layanan 
Informasi Publik. Ketentuan 
ini menunjukan bahwa salah 
satu kewajiban Badan Publik 
adalah menyediakan dan 
mengumumkan informasi 
anggaran yang dikelola 
dan digunakan dalam 
melaksanakan tugas dan 
fungsinya.

Monev KIP
Untuk menjamin 

pelaksanaan layanan 
informasi public pada badan 
public maka Komisi Informasi 
(KI) Pusat menyelenggarakan 
Monitoring dan Evaluasi 
(Monev) Keterbukaan 
Informasi Publik (KIP) setiap 
tahun. Ketua KI Pusat, Gede 
Narayana menegaskan bahwa 
pelaksanaan Monev KIP 
setiap tahun dalam rangka 
memenuhi amanah konstitusi 
untuk mewujudkan tata kelola 
penyelenggaraan pemerintah 
yang baik, bersih, efektif, 
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efi sien atau dikenal dengan 
Good Governance yang ada di 
dalam Badan Publik. 

Pelaksanaan Monev 
KIP untuk mendapatkan 
gambaran situasi atau kondisi 
keterbukaan pada pihak 
penyedia informasi. Metode 
yang digunakan pun masih 
sederhana dan diterapkan 
hanya pada badan publik 
yang meliputi penyebaran 
kuesioner ke seluruh badan 
publik dan dilaksanakan 
secara selfassessment. 
Pelaksanaan monitoring dan 
evaluasi dilakukan dalam 
bentuk pemeringkatan badan 
publik dengan penerapan 
zona hijau, kuning, merah, dan 
hitam. Monitoring dan evaluasi 
ini merupakan pelaksanaan 
dari UU KIP bahwa “setiap 
tahun Badan Publik wajib 
mengumumkan layanan 
informasi publik”. Selain itu, 
pengukuran keterbukaan juga 
dilalukan melalui pengukuran 
kinerja layanan informasi 
publik sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Komisi 
Informasi terkait Standar 
Layanan Informasi Publik 
(SLIP).

Pemerintah Provinsi 
Sulawesi Tengah melalui 
Dinas Komunikasi, 
Informatika, Persandian dan 
Statistik Provinsi yang juga 
selaku Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi 
(PPID) Provinsi Sulawesi 
Tengah telah 2 (dua) 
kali mengikuti kegiatan 
penganugerahan Monev 
KIP tersebut. Tahun 2020 
dan 2021. Pada Tahun 2020 
Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Tengah memperoleh predikat 
“Tidak Informatif” dengan 
nilai 20,19. Pada Tahun 
2021 ini, status KIP Prov. 
Sulteng dapat diperbaiki dan 
memperoleh predikat “Menuju 
Informatif” dengan nilai 
88,95 yang diumumkan pada 
penganugrahan Keterbukaan 
Informasi Publik Tahun 2021 
yang dilaksanakan secara 
virtual (26/10/2021).

Pada penganugrahan 
Keterbukaan Informasi Publik 
Tahun 2021 oleh Wakil 
Presiden RI bersama Komisi 
Informasi Pusat memberikan 
penganugrahan kepada 7 
kategori badan publik yakni ; 
kategori Kementrian, Kategori 
LN dan LPNK, Kategori 
Lembaga Non Struktural, 
Kategori Pemerintah Provinsi, 
Kategori Badan Usaha Milik 
Negara, Kategori Perguruan 
Negeri, dan Kategori Partai 
Politik. Adapun klasifi kasi atau 
predikatnya Badan Publik 
Informatif, Menuju Informatif, 
dan Cukup Informatif.

Ketua Komisi Informasi 
Pusat Gede Narayana 
menyampaikan bahwa Nilai 
indeks KIP secara nasional 
pada Tahun 2021 mencapai  
skor 71,37 atau masuk dalam 
kategori “sedang”. Lebih 
lanjut diharapkan bahwa hasil 
penganugerahan monitoring 
evaluasi bukanlah suatu 
ajang yang dimaknai sebagai 
kontestasi antar badan publik, 
tetapi harus dimaknai sebagai 
tolok ukur implementasi 
keterbukaan informasi publik 
yang dilaksanakan oleh badan 
publik dan yang paling utama 
adalah keterbukaan informasi 

publik memberikan manfaat 
bagi msyarakat.

Wakil Presiden RI Prof. 
Dr. (H.C.) K. H. Ma’ruf 
Amin dalam sambutannya 
sangat mengharapkan hasil 
penilaian ini menjadi sarana 
intospeksi semua badan 
pubik untuk terus menjaga 
dan meningkatkan kinerja 
pelayanan publik. Beliau 
juga mengajak kepada 
masyarakat luas untuk terus 
berpartisipasi dengan cermat 
dalam menggunakan hak 
kata informasi serta turut 
mengawasi setiap proses 
formulasi, implementasi, 
dan evaluasi kebijakan yang 
dikeluarkan pemerintah. 
Hal tersebut perlu dilakukan 
karena kunci keterbukaan 
informasi adalah kolaborasi 
pemerintah dengan 
masyarakat dan para 
pemangku kepentingan.

Faridah Lamarauna, SE, 
M.Si, selaku Kepala Dinas 
Kominfo, Persandian dan 
Statistik Provinsi dan PPID 
Provinsi menyampaikan 
apresiasinya atas pencapaian 
tersebut. Karena sesuai target 
kinerja yang tertuang pada 
RPJMD 2021-2026. Bahwa 
target pencapaian Tahun 2021 
adalah “Cukup Informatif” 
sedangkan predikat “Menuju 
Informatif” ditargetkan dicapai 
pada Tahun 2025. Tetapi 
kerja keras dan dukungan 
semua pihak predikat “Menuju 
Informatif” dapat diraih Tahun 
ini (2021) dan harapannya 
tahun 2022 minimal dapat 
dipertahankan dan diusahakan 
dapat ditingkatkan menjadi 
“Informatif”.
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UMUM

JIKA dihitung sejak kasus pertama covid-19 
diumumkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada 
2 Maret 2020, maka pandemi penyakit dengan nama 
lengkap Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) tersebut 
telah berlangsung selama satu tahun di Indonesia. 
Sulawesi Tengah pun tidak luput dari terjangan badai 
virus yang khusus menyerang sistim pernapasan ini. 
Hanya berselang 24 hari kemudian, tepatnya pada 26 
Maret 2020, Pemprov Sulteng mengkonfi rmasi adanya 
pasien Covid-19.

Durasi setahun tentu waktu yang panjang. Apalagi 
dengan suasana mencekam dinaungi resiko tertular 
wabah penyakit mematikan, sudah pasti melelahkan. 
Penyakit Covid-19 ini menular dengan sangat cepat dan 
berpotensi menimbulkan kematian bagi penderitanya. 
Sehingga (oleh badan kesehatan dunia, WHO) tidak lagi 
dianggap sebagai epidemi (lokal) tapi menjadi pandemi. 
Mengingat potensi dan persebarannya yang massif dan 
menglobal. Semakin miris, masih belum jelas kapan 
situasi pandemi akan berakhir.

Bagi banyak aparatur, sebagai kondisi yang baru terjadi 
dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, tentu tidak ada 
kenyamanan kerja dalam situasi demikian. Bekerja dalam 
kondisi penuh tekanan bukanlah perkara gampang. 
Sementara disisi lain, roda birokrasi pemerintahan 
pada semua lini dituntut untuk tetap bergerak. Tidak 

saja disektor kesehatan sebagai garda terdepan 
penanggulangan pandemi tetapi juga pada sektor-sektor 
yang terdampak oleh pandemi.

Demikianlah, artikel ini coba disusun dan disajikan 
untuk menampilkan kembali informasi pandemi covid 19 
serta berbagai fenomena yang muncul berkaitan dengan 
aktifi tas kepegawaian.

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Virus yang menimbulkan penyakit menular dengan 
sebutan Covid-19 ini merupakan virus baru dan penyakit 
baru. Secara khusus, penyakit ini menyerang sistim 

Setahun Covid-19 :

Akti� tas Kepegawaian Prov. Sulteng 
Dimasa Pandemi
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pernapasan. Sebelumnya tidak dikenal sama sekali 
sampai terjadinya wabah di Kota Wuhan, Tiongkok, pada 
bulan Desember 2019.

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang 
menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada 
manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran 
pernapasan, mulai fl u biasa hingga penyakit yang serius 
seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan 
Sindrom Pernafasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory 
Syndrome (SARS). Untuk coronavirus jenis baru yang 
ditemukan pertama kali pada manusia sejak kejadian 
luar biasa di Kota Wuhan itu diberi nama Severe Acute 
Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2) 
dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 
(Covid-19).

Bersumber dari Promkes Kementerian Kesehatan 
RI dan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Covid -19 
disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam 
keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab 
penyakit SARS pada tahun 2003. Hanya berbeda jenis 
virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka 
kematian SARS (9,6%) masih lebih tinggi dibanding 
Covid-19. Namun secara kasus yang timbul (terjangkit 
Covid-19) jauh lebih banyak dibanding SARS. Dibanding 
SARS, Covid-19 juga memiliki kemampuan penyebaran 
yang lebih luas dan cepat hingga ke berbagai negara. 
Hingga Maret 21, Covid -19 sudah melanda 223 negara, 
menginfeksi 119,6 Juta orang dan mewafatkan 2.6 Juta 
orang.

Di Indonesia, sampai artikel ini dibuat, berdasarkan 
data Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (KPC PEN), jumlah terkonfi rmasi 
positif Covid-19 di seluruh wilayah Tanah Air mencapai 
1.425.044 kasus. Dari jumlah yang terkonfi rmasi positif 
tersebut tercatat kasus aktif 136.524, dinyatakan sembuh 
1.249.947 dan terdapat 38.573 kasus meninggal dunia.

Selanjutnya untuk Sulawesi Tengah (Sulteng), juga 
bersumber dari situs KPC PEN, total terindentifi kasi 
Covid-19 sebanyak 10.613 kasus. Sembuh sebanyak 
8.522 kasus dan Meninggal Dunia sebanyak 265 kasus.

Data diatas menunjukkan cepat dan mudahnya 
seseorang terkena Covid-19. Seseorang terinfeksi dari 
penderita Covid 19 baik langsung maupun tidak langsung. 
Secara tidak langsung, penyakit ini menyebar melalui 
tetesan kecil (droplet) dari hidung atau mulut penderita 
pada saat Ia batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian 
jatuh pada benda di sekitarnya. Jika ada orang lain 
menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan 
droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung 
atau mulut (segitiga wajah)nya sendiri, maka orang itu 
berpotensi untuk terinfeksi Covid-19. Atau bisa juga 
secara langsung, ketika seseorang tanpa sengaja (karena 
aktifi tas fi sik yang berdekatan) menghirup droplet dari 
penderita.

Itulah sebabnya mengapa anjuran pemerintah dalam 
penanggulangan masalah wabah Covid-19 ini antara lain 
dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. 
Seperti sering mencuci tangan dan menjaga kebersihan 
badan, konsumsi makanan bergizi dan seimbang, 
istirahat yang cukup, rajin berolahraga dan menghindari 
stress (tidak panik). Dengan begitu diharapkan penularan 
bisa dihindari dan daya tahan tubuh bisa tetap terjaga. 
Memang, dengan belum adanya obat atau vaksin 
antivirus Covid-19 maka penguatan antibodi (daya tahan 
tubuh) menjadi salah satu jalan alternatif penangkal dan 
penyembuhan penyakit Covid-19. Selain dengan menjaga 
jarak antar orang dan sedapat mungkin menghindari 
kerumunan.

Kebijakan Nasional Penanggulangan Covid-19

Demi menanggulangi penyebaran dan penularan wabah 
penyakit Covid-19 di Indonesia diterapkan berbagai 
kebijakan. Berdimensi kesehatan/medis maupun non 
medis. Termasuk membentuk gugus tugas percepatan 
penanganan Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah. 
Untuk non medis, mengingat proses menjangkitnya 
yang begitu cepat maka secara khusus, dan juga 
diterapkan oleh berbagai negara, adalah himbauan untuk 
melakukan pembatasan interaksi sosial dan fi sik ditengah 
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masyarakat (social distancing & physical distancing). 
Dengan kebijakan ini, masyarakat diminta untuk lebih 
banyak di rumah (stay at home) dan melakukan aktifi tas 
lebih banyak dari rumah. Termasuk bekerja, belajar dan 
beribadah dari rumah.

Mendukung metode tersebut maka digelontorkan 
berbagai kebijakan turunan sebagai pedoman dalam 
pelaksanaannya. Seperti Kemendikbud mengarahkan 
murid dan mahasiswa belajar dari rumah menggunakan 
aplikasi pembelajaran online, stasiun televisi (TVRI) 
atau media pertemuan online (kuliah online). Begitu juga 
Kementerian Agama didukung fatwa dari otoritas agama 
(seperti MUI) yang memberi pedoman pelaksanaan 
ibadah di rumah. Termasuk pula Kemenpan dan RB 
sebagai instansi pembina aparatur yang mengeluarkan 
kebijakan mengatur sistim kerja ASN saat pandemi. 

Di sektor lainnya, untuk mendukung penanggulangan 
bencana non alam ini, adalah pengaturan kembali 
anggaran dan belanja pemerintah. Baik pusat (APBN) 
maupun daerah (APBD). Program dan kegiatan yang 
telah direncanakan dievaluasi kembali bahkan dipangkas. 
Dan dananya digeser untuk penanggulangan bencana 
Covid-19 ini. Yang berfokus pada tiga hal, untuk tindakan 
medis, untuk penyelamatan masyarakat terdampak/jaring 
pengaman sosial dan sebagai stimulus tetap bergerak 
dan pulihnya ekonomi di masyarakat.

Secara kelembagaan, penanganan pandemi juga 
sudah terintegrasi. Pada awal pandemi di Tahun 
2020, pandemi covid-19 hanya ditangani oleh Satgas  
Nasional Penanggulangan Covid-19 Kemenkes RI 
sedang pemulihan atas sektor-sektor yang terdampak 
diurus oleh kementerian lintas sektoral. Kini pada 2021 
dibentuk Komite Penanganan Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(KPC PEN). Dengan begini penanggulangan pandemi 
dan pemulihan atas dampak sosial dan ekonominya telah 
disatukan.

Fenomena Kerja ASN Saat Pandemi
Situasi pandemi sebagaimana diatas ternyata 

menimbulkan reaksi inovasi. Sebagai terobosan solusi 
untuk menjembatani munculnya sisi yang berseberangan. 
Yaitu kebijakan yang bisa menghubungkan kondisi 
pandemi yang masih bergejolak dan membentuk iklim 
yang tidak kondusif bagi keberlangsungan pekerjaan para 
aparatur dengan adanya tuntutan dan kewajiban agar 
aparatur pemerintahan bisa terus bekerja dan berkarya. 
Dengan kata lain, terlahir dan dijalankannya metode yang 
memungkinkan ASN tetap bekerja dengan aman dan 
sehat walau disaat pandemi.

Tentu banyak terobosan kebijakan dalam rangka 
penanganan mewabahnya Covid-19 di Indonesia. Baik 
secara sektoral (Kementerian, instansi daerah, pihak 
swasta, NGO, komunitas/ormas, dll) maupun integral 
(nasional dan internasional). Adapun khusus terkait 

dengan kepegawaian terdapat beberapa regulasi yang 
dirilis. Tentunya dengan maksud untuk menanggulangi 
penyebaran Covid-19 dengan tidak mengurangi fungsi 
dan peran ASN sebagai pelayan publik.

Pendekatan yang dimunculkan tersebut diantaranya 
adalah metode bekerja dari rumah yang diistilahkan 
sebagai WFH (work from home), optimalisasi penggunaan 
teknologi informasi dan mengalihkan kebiasaan 
pertemuan secara faktual menjadi pertemuan jarak jauh 
(virtual meeting).

Bekerja Dari Rumah

Kebijakan dalam rangka upaya penanganan Covid-19 
yang menyasar pada ranah kepegawaian, salah satunya 
adalah pemberlakuan sistim kerja dari rumah. Kebijakan 
WFH bagi ASN tertuang dalam Surat Edaran Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (SE. Menpan RB) Nomor 19 Tahun 2020 tentang 
Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam 
Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan 
Instansi Pemerintah, yang telah diperbaharui sebanyak 
3 kali. Perubahan itu melalui SE. Menpan RB. No. 34, 50 
dan 54 Tahun 2020. Pemberlakuannya tentu selektif dan 
disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik dari instansi 
atau organisasi bersangkutan. Umumnya diprioritaskan 
bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kondisi dan 
kriteria tertentu seperti berumur 50 tahun keatas atau 
mengidap penyakit yang berpotensi mudah dijangkiti 
Covid-19.

Surat Edaran tersebut mengatur 5 ketentuan yang 
intinya mengatur penyesuaian sistem kerja ASN selama 
wabah COVID-19. Yaitu ketentuan WFH bagi ASN 
dengan kriteria tertentu, pembatasan penyelenggaraan 
kegiatan dan perjalanan dinas ke luar daerah, 
pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan 
bersifat pertemuan, penerapan standar kebersihan dan 
protocol kesehatan di lingkungan kantor, serta pelaporan 
kesehatan ASN yang terindikasi Covid-19 melalui aplikasi 
SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) BKN. 

UMUM

87BULETIN KEPEGAWAIAN EDISI IX AGUSTUS 2021



Tujuan dari surat edaran tersebut adalah untuk memutus 
rantai penyebaran Covid-19 dan juga untuk memastikan 
target-target kinerja pemerintah tetap dilaksanakan dan 
pelayanan publik tetap berjalan.

WFH atau istilah umumnya kerja jarak jauh (bahasa 
Inggris: telecommuting, remote working; istilah padanan 
lain: kerja dari rumah) merupakan model atau perjanjian 
kerja di mana karyawan memperoleh fl eksibilitas bekerja 
dalam hal tempat dan waktu kerja dengan bantuan 
teknologi telekomunikasi, dengan kata lain, kegiatan 
bepergian ke kantor atau tempat bekerja digantikan 
dengan hubungan telekomunikasi. (https://id.wikipedia.
org/wiki/Kerja_jarak_jauh).

Sejatinya, WFH bukanlah hal baru. Selama ini metode 
WFH memang lebih banyak diterapkan pada perusahaan 
berbasis Teknologi Informasi (TI) atau start-up dan 
cenderung lebih disukai oleh generasi milenial hari 
ini. Generasi yang memang akrab dengan TI. Tidak 
bisa dipungkiri, kemajuan teknologi berkontribusi 
besar terhadap meningkatnya popularitas kerja jarak 
jauh (remote). Pola ini memang menyebabkan semua 
pekerjaan terasa mudah dilakukan dari sebelumnya.

Penelitian yang ada menyebutkan bahwa di era modern 
ini keseimbangan kerja yang baik adalah kunci untuk 
mendapatkan produktivitas yang optimal. Salah satunya 
adalah fl eksibilitas kerja. Generasi pekerja sekarang 
menunjukkan bahwa pilihan kerja yang lebih fl eksibel 
akan lebih dilirik dan menarik perhatian dibandingkan 
dengan pekerjaan penuh waktu. Kini para staf ingin 
bekerja untuk berdasarkan hasil (output orientation) bukan 
lagi pada jumlah jam kerja yang harus dikumpulkan atau 
dimana harus bekerja. Selain itu, kantor dialihfungsikan 
menjadi sekedar ruang pertemuan dan bukan lagi 
sebagai lokasi tetap untuk bekerja setiap harinya. Oleh 
karena itulah, bekerja secara remote/jarak jauh diminati 
dan seakan compatible dengan situasi pandemi saat ini.

Sebelum pandemi, penerapan WFH dibirokrasi 
pemerintahan sudah diwacanakan. Pada 8 Agustus 2019, 
BKN dan Kemenpan RB mewacanakan Flexible Working 
Arrangement (FWA). Istilah saat itu untuk bekerja dari 
rumah bagi PNS. Waktu itu diprediksi bahwa Tahun 2024, 
PNS sudah bisa bekerja dari rumah. Ini dengan asumsi 
optimalisasi penggunaan teknologi digital dan 50% PNS 
sudah menguasai teknologi informasi/digital. Absensi 
bisa dari mana saja, rapat secara video conference, 
penggunaan cloud computing atau penggunaan aplikasi 
kantor secara bersamaan yang dapat diakses pegawai 
dari mana saja (aplikasi berbagi pakai). Di dukung pula 
penggunaan email, social media, aplikasi paperless 
(tanpa kertas) dikalangan PNS sudah menjadi kegiatan 
sehari-hari.

Tidak perlu menunggu Tahun 2024, Pandemi Covid-19 
pada Tahun 2020 ternyata mempercepat implementasi 
metode bekerja dari rumah dikalangan ASN. Hanya 

dengan nama yang berbeda, bukan FWA tapi WFH. 
Namun secara prinsip, penerapannya sebagaimana yang 
diperkirakan.

Pembatasan Mobilitas dan Cuti Bagi ASN
Kebijakan lain yang juga diarahkan kepada ASN demi 

memutus mata rantai penyebaran Covid-19 adalah 
pembatasan aktifi tas bepergian baik dinas maupun 
pribadi termasuk mudik dan cuti. Beleid ini termaktub 
dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (SE. Menpan RB) 
yang selalu diperbaharui sesuai dengan momentum 
atau kejadian yang memungkinkan terjadinya kegiatan 
bepergian dikalangan ASN. Terakhir dirilis adalah 
Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 13/2021 tentang 
Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/
atau Cuti bagi Pegawai ASN Selama Hari Libur Nasional 
Tahun 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.

Fokus dari terbitnya beberapa SE tersebut adalah 
membatasi pergerakan bepergian dilingkungan ASN. Baik 
bersifat dinas maupun pribadi. Karenanya, pemberian 
Cuti (terkadang dengan cuti, ASN bepergian) hanya 
dibatasi pada Cuti Sakit, Cuti Melahirkan dan Cuti Alasan 
Penting. Cuti alasan penting pun hanya dibatasi untuk 
alasan jika ada keluarga inti dari ASN yang sakit atau 
meninggal dunia.

Selain itu SE tersebut juga menghimbau ASN untuk 
menyebarluaskan informasi positif untuk menenangkan 
masyarakat, membantu memberikan edukasi pembiasaan 
hidup sehat dan bersih serta berpartisipasi aktif 
meringankan beban masyarakat lainnya yang terdampak 
secara ekonomi akibat bencana non alam wabah 
Covid-19.

Penggunaan Teknologi Komunikasi
Pendekatan lain yang juga bermunculan atau 

diterapkan secara massif oleh ASN saat bekerja di masa 
pandemi adalah pertemuan jarak jauh. Sering disebut 
sebagai virtual meeting. Umumnya menggunakan aplikasi 
zoom. Dengan metode ini rapat atau pertemuan yang 
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dimaksudkan untuk memberikan bimbingan teknis, 
sosialisasi bahkan pengarahan dan instruksi dalam 
birokrasi bisa tetap berjalan. Tidak saja itu, upacara 
dan kegiatan seremonial kedinasan juga dilangsungkan 
dengan model demikian.

 
Secara teknologi, bukanlah hal baru. Instansi atau 

organisasi modern semisal swasta sudah menerapkannya 
sebelum pandemi. Karena dianggap lebih efi sien 
sepanjang substansi yang disampaikan tetap dapat 
diterima dengan baik. Tapi bagi birokrasi pemerintahan, 
berikut ASN didalamnya, ini merupakan hal baru.

Walau ada kegagapan pada awalnya, seiring waktu 
ASN bisa cepat menyesuaikan dan mengikuti pola virtual 
meeting tersebut. Bahkan bisa mengembangkannya 
dengan tidak sekedar menggunakan sistim pemaparan 
lama (powerpoint) tapi dilengkapi dengan model tutorial 
(animasi/video). Baik saat bersamaan atau terpisah.

Penerapan Lingkup Prov. Sulawesi Tengah
Tentu Prov. Sulteng taat dan mematuhi semua aturan 

berikut himbauan yang dirilis oleh pemerintah. Apalagi 
Prov. Sulteng juga termasuk daerah yang terpapar 
Covid-19. Setiap kebijakan Pusat ditindaklanjuti 
segera oleh Prov. Sulteng. Termasuk yang berkaitan 
dengan kepegawaian. Yaitu kebijakan kerja dari rumah, 
pembatasan bepergian dan pemberian Cuti bagi PNS, 
pelaporan PNS yang teridentifi kasi Covid-19 dan 
penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar 
aturan pembatasan bepergian/mudik.

Kebijakan kerja dari rumah (WFH) cukup massif 
diterapkan pada seluruh Perangkat Daerah lingkup 
Prov. Sulteng. Utamanya kepada para ASN yang 
berusia diatas 50 tahun dan atau mengidap penyakit 
tertentu yang berpotensi mudah terjangkit Covid-19. 
Pendekatan ini terkesan berhasil mendukung upaya 
meminimalkan penyebarluasan Covid-19. Data yang ada 
memperlihatkan bahwa sampai 14 Maret 2021, Sulteng 
hanya menyumbang 0,7% dari jumlah terkonfi rmasi 
nasional.

Pola kerja WFH bagi ASN Prov. Sulteng didasari 

dengan surat edaran Gubernur Sulteng. Regulasi terakhir 
dirilis mengamanatkan agar Kab/Kota yang mengalami 
peningkatan kasus Covid-19 perlu mempertimbangkan 
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. 
Salah satu bentuknya adalah membatasi tempat atau 
kerja perkantoran dengan menerapkan WFH sebanyak 
50% dan WFO juga 50%. Jadi, setengah dari kekuatan 
pegawai yang ada pada instansi tersebut bekerja 
langsung di kantor (WFO) dan setengahnya lagi bekerja 
dari rumah (WFH).

Pembatasan bepergian dan atau mudik juga 
dipatuhi dengan baik oleh para PNS Prov. Sulteng. 
Selain memang anggaran untuk perjalanan dinas juga 
mengalami pemangkasan secara signifi kan. Berdasar 
data Sub Bidang Penghargaan BKD Prov. Sulteng 
sepanjang masa Covid-19 ini juga tidak ada pemberian 
Cuti PNS selain Cuti yang dibolehkan.

Pelaporan PNS terkait Covid-19 juga terus dilakukan. 
Untuk ini BKD Prov. Sulteng membentuk tim khusus 
menangani tugas tersebut pada Sub Bidang Data dan 
Informasi. Adapun PNS Prov. Sulteng yang menjadi 
korban Covid-19 sebanyak 5 orang dan telah dilaporkan 
dalam aplikasi SAPK BKN.

Teknologi komunikasi juga bisa diterapkan dan 
dimanfaatkan oleh ASN Prov. Sulteng dalam bekerja. 
Pasif maupun aktif. Secara pasif dengan sekedar menjadi 
peserta atau hadirin dalam pertemuan dan kegiatan 
jarak jauh.  Tapi juga menggunakannya dengan aktif 
bertindak sebagai pemrakarsa (host). Kepemilikan telpon 
pintar (smartphone) yang sudah umum juga mendukung 
berjalannya metode ini.

Hikmah
Demikianlah sekilas penanganan Covid-19 yang terkait 

dengan aktifi tas atau manajemen kepegawaian. Kejadian 
ini memberikan banyak pelajaran besar buat semua pihak 
termasuk para pengambil kebijakan bidang kepegawaian. 
Perlu menjadi pemicu dilakukannya koreksi dan evaluasi 
terhadap metode kerja aparatur agar lebih baik, aman dan 
sehat tanpa meninggalkan aspek pelayanan prima dan 
prinsip kepatuhan atas aturan.

Tentu dan pasti ada hikmah kebaikan yang terkandung 
dibalik tragedi covid-19 ini. Tinggal bagaimana kita 
-sesuai area pengabdiannya- mampu menganalisa 
dan menjadikannya sebagai pijakan untuk menata dan 
mewujudkan proses kerja berikut layanan yang lebih baik. 
Semoga wabah Covid-19 yang tengah melanda saat ini 
dapat segera diangkat oleh Allah SWT. Dan mereka yang 
telah menjadi korban kiranya mendapat perlindungan dan 
ampunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sementara atas 
semua jasa dan jerih payah yang telah diberikan oleh 
semua pihak dalam menanggulangi Covid-19 kiranya 
bernilai ibadah dan mendapat pahala kebaikan dari Allah 
SWT, Amin Ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat.
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KHUSUS

RABU, 16 Juni 2021 
bertempat di Istana Ne-
gara, pasangan Gubernur dan 
Wakil Gubernur terpilih dalam 
Pilkada Serentak 2020, Rusdy 
Mastura – Ma’mun Amir resmi 
mengemban tugas negara se-
bagai Kepala Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah setelah 
diambil sumpah jabatan oleh 
Presiden RI Joko Widodo. 
Pengambilan sumpah jabatan 
tersebut menjadi awal perjala-
nan keduanya dalam mewu-
judkan percepatan pembangu-
nan Provinsi Sulawesi Tengah 

sesuai dengan visi yang telah 
ditetapkan keduanya yaitu 
“Gerak Cepat Menuju Sulawe-
si Tengah Lebih Sejahtera dan 
Lebih Maju”.

Pasangan terpilih Rusdy 
Mastura – Ma’mun Amir 
terlebih dahulu menerima 
petikan Surat Keputusan 
Presiden di Istana Merdeka, 
Jakarta. Bersama Presiden 
Joko Widodo dan Wakil 
Presiden Ma’ruf Amin dengan 
didampingi Menteri Dalam 
Negeri, Tito Karnavian, guber-

nur dan wakil gubernur terpilih 
kemudian melakukan prosesi 
kirab menuju Istana Negara. 
Pelantikan pasangan gubernur 
dan wakil gubernur terpilih 
digelar berdasarkan pada 
Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 81/P Tahun 
2021 tentang Pengesahan 
Pengangkatan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Sulawesi 
Tengah. Rusdy Mastura dan 
Ma’mun Amir secara resmi 
mengemban tugas sebagai 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sulawesi Tengah setelah 

GERAK CEPAT MENUJU SULAWESI TENGAH 
LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU 
BERSAMA GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR TERPILIH PERIODE 2021-2024



KHUSUS

91BULETIN KEPEGAWAIAN EDISI IX AGUSTUS 2021

diambil sumpah jabatan oleh 
Kepala Negara.

Sosok Gubernur dan 
Wakil Gubernur Sulteng 
Bapak Rusdy Mastura dan 
Bapak Ma’mun Amir bagi 

masyarakat Kota Palu dan 
Kabupaten Banggai meru-
pakan orang tua sekaligus 
tokoh yang telah memberikan 
sumbangsih begitu besar. 
Tidak hanya bagi Kota Palu 

dan Kabupaten Banggai tapi 
juga bagi Provinsi Sulawesi 
Tengah. Kiprah keduanya baik 
dalam pemerintahan dan juga 
kemasyarakatan semenjak 
masih mengemban tanggung 
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jawab sebagai Wali Kota Palu 
dan Bupati Banggai mening-
galkan jejak yang akan selalu 
dikenang dalam sejarah pem-
bangunan baik di Kota Palu 
maupun Kabupaten Banggai 
dan Provinsi Sulawesi Tengah 
pada umumnya. Adapun Misi 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
periode 2021-2024 yaitu : 
1. Meningkatkan Kualitas 

Manusia Provinsi Sulawesi 
Tengah melalui Reformasi 
Sistem Pendidikan dan 
Kesehatan Dasar;

2. Mewujudkan Reformasi Bi-
rokrasi, Supremasi Hukum, 
dan Penegakkan Nilai-Nilai 
Kemanusiaan dan Hak 
Azasi Manusia (HAM);

3. Mewujudkan Peningkatan 
Kesejahteraan Masyarakat 
melalui Pemberdayaan 
Ekonomi Kerakyatan dan 
Penguatan Kelembagaan;

4. Mewujudkan Peningkatan 
Pembangunan Infrastruktur 
Daerah;

5. Menjalankan Pemban-
gunan Masyarakat dan 
Wilayah yang Merata dan 
Berkeadilan;

6. Menjaga Harmonisasi 
Manusia dan Alam, Antar 
Sesama Manusia sebagai 
Wujud Pembangunan 
Berkelanjutan;

7. Melakukan Sinergitas Kerja 
Sama Pembangunan Antar 
Daerah Bertetangga Seka-
wasan maupun di Dalam 
Provinsi Sulawesi Tengah 
dan di Luar Provinsi Berte-
tangga;

8. Meningkatkan Pelayanan 
Publik Bidang Pendidikan 
dan Kesehatan Berbasis 
Teknologi Informasi yang 
Terintegrasi dan Dijalankan 
secara Sistematis dan 

Digital; dan
9. Mendorong Pembentukan 

Daerah Otonom Baru 
(DOB) agar terjadi Per-
cepatan Desentralisasi 
Pelayanan dan Peningka-
tan Lapangan Kerja dan 
Peningkatan Produktivitas 
Sektor Unggulan Daerah.

Profi l Gubernur dan Wakil 
Gubernur

Sosok Bapak Rusdy Mastura 
sendiri bukanlah sosok yang 
asing bagi masyarakat Sulawesi 
Tengah khususnya Kota Palu. 
Beliau adalah Wali Kota Palu 
selama 2 periode 2005-2010 
dan 2010-2015. Selama men-
jabat sebagai Wali Kota Palu 
beliau dikenal sebagai sosok 
yang dekat dengan seluruh 
lapisan masyarakat, Tak sedikit 
cerita dimana beliau tak segan 
bercengkerama langsung 
dengan masyarakat kecil baik 
dalam urusan pemerintahan 
maupun keseharian. Beliau juga 
dikenal sosok yang teramat 
peduli dengan kesejahteraan 
warganya, program sep-
erti Padat Karya yang sukses 
diimplementasikan pada masa 
kepemimpinan beliau sebagai 
Wali Kota Palu dikenal sebagai 
program yang tepat sasaran 
yang pada saat itu sukses 
mengatasi problem sulitnya 
lapangan pekerjaan dan per-
masalahan kebersihan di Kota 
Palu.

Program Padat Karya sendiri 
merupakan  program yang 
berorientasi pada penanggulan-
gan kemiskinan yang sumber 
dananya dialokasikan dari 
APBD setiap tahun. Kegiatan 
Padat Karya diimplementasikan 
dengan cara masyarakat yang 

turun ke jalan di masing-masing 
kecamatan untuk bergotong-
royong membersihkan ling-
kungannya secara terjadwal 
yang kemudian masing-masing 
warga tersebut akan mendapat-
kan upah bulanan yang ber-
sumber dari APBD Kota Palu.

Mengutip dari Jurnal Moh. 
Andika Lamalaka dengan judul 
Implementasi Kebijakan Zero 
Poverty Program Padat Karya 
Di Kota Palu dijelaskan secara 
panjang lebar bahwa kegiatan 
Padat Karya ini ditujukan untuk 
menggairahkan masyarakat 
dengan berbagai sentuhan 
kesetiakawanan sosial yang 
menganut prinsip peduli dan 
berbagi. Diharapkan dapat 
mampu menyentuh langsung 
akar kemiskinan yang ada di 
masyarakat yaitu mencakup 
perubahan sikap, perbaikan 
hubungan sosial, dan pemenu-
han kebutuhan infrastruktur 
lingkungan yang layak dan 
sehat.

Kegiatan padat karya ini di-
lakukan sendiri oleh masyarakat 
dengan pola gotong-royong 
sesuai dengan konsep kearifan 
lokal. Peran aktif pemerintah 
Kota Palu dalam kegiatan Padat 
Karya ini dimaksudkan agar 
porsi APBD Kota Palu dapat 
dirasakan langsung oleh warga 
miskin dengan cara memberi-
kan dana kepada warga miskin 
itu sendiri sehingga mereka 
mampu memenuhi kebutuhan 
hidupnya sehari-hari. Sasaran 
kegiatan ini ditujukan untuk 
warga sangat miskin yang 
membutuhkan. Pendekatan 
yang digunakan dari kegiatan ini 
berbasis pada pemberdayaan 
masyarakat, dengan harapan 
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dapat memulihkan kondisi 
kesejahteraan dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi warga 
miskin yang ada di Kecamatan 
Masing-masing.

Dalam kegiatan Padat Karya 
ini, warga miskin yang ada di 
kelurahan dampingan tidak 
sekedar dianggap sebagai ob-
jek semata akan tetapi mereka 
dilibatkan secara langsung 
dalam pelaksanaan setiap 
kegiatan. Hal ini dimaksudkan 
untuk menghindari salah sasa-
ran program dan memberikan 
pembelajaran kepada warga 
terkait dengan substansi dan 
mekanisme pelaksanaan 
setiap kegiatan Padat Karya. 
Dalam kegiatan Padat Karya 
ini juga mencakup komponen 
pendamping, digunakan untuk 
mendukung pelaksanaan Padat 
karya, meliputi pendampingan, 
dan pengawasan serta monitor-
ing pelaksanaan di lapangan, 
yang dilakukan oleh aparat 
lini pemerintah terdepan yaitu 
Kecamatan, yaitu untuk pem-
binaan teknis dilakukan oleh 
aparat teknis pemerintah dae-
rah atau fasilitator yang direkrut, 
dan komponen perbaikan 
serta peningkatan infrastruktur 
lingkungan dasar di wilayah 
masyarakat sasaran serta 
peningkatan kualitas kesehatan 
masyarakat dan lingkungannya.

Jejak pengabdian Bapak 
Rusdy Mastura dalam pemer-
intahan dan Kemasyarakatan 
mencakup pengalaman dan 
pengabdian beliau dalam 
berbagai organisasi dan jejak 
kepolitikan serta kepemimpinan 
dalam Pemerintahan. Gubernur 
yang akrab disapa “Bung Cudy” 
mengawali kiprahnya di berba-

gai organisasi hingga kini yaitu 
sebagai Ketua DPW Pemuda 
Pancasila Sulawesi Tengah 
Tahun 1990-1997, Ketua MPW 
Pemuda Pancasila Sulawesi 
Tengah Tahun 2001-2007, Wakil 
Ketua DPD Partai Golkar Kota 
Palu Tahun 1999-2004, Ketua 
DPD Partai Golkar Kota Palu 
Tahun 2004-2009, Ketua DPD 
Partai Golkar Kabupaten Dong-
gala Tahun 2017-2018, dan 
Ketua MPW Partai Nasional 
Demokrat (NASDEM) Tahun 
2018-Sekarang.

Dalam politik dan pemerin-
tahan Bapak Rusdy Mastura 
sebelum menjabat sebagai 
Gubernur Sulawesi Tengah 
memiliki jejak pengabdian 
yaitu sebagai Anggota DPRD 

Provinsi Sulawesi Tengah 
Tahun 1997-1999, Ketua DPRD 
Kota Palu Tahun 1999-2004, 
Ketua DPRD Kota Palu Tahun 
2004-2005, Wali Kota Palu 
Tahun 2005-2010, Wali Kota 
Palu Tahun 2010-2015.

Dari jejak kiprah Bapak Rusdy 
Mastura baik dalam organisasi, 
politik dan pemerintahan pernah 
mendapatkan penghargaan 
yaitu Satya Lencana Pemban-
gunan dari Presiden Republik 
Indonesia Tahun 2009 dan 
Sindoweekly Government 
Award dari PT Media Tempo 
Tahun 2015.

Berikut Daftar Riwayat Hidup 
Bapak Gubernur Sulawesi 
Tengah Rusdy Mastura :
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Dalam mensukseskan visi dan 
misi sebagai Gubernur Sulawesi 
Tengah, Bapak Rusdy Mastura 
akan didampingi Bapak Ma’mun 
Amir sebagai Wakil Gubernur 
Sulawesi Tengah. Bapak Ma’mun 
Amir bukanlah nama baru dalam 
pemerintahan di Sulawesi Tengah. 
Beliau adalah Bupati Kabupaten 
Banggai periode 2006-2011 dan 
Anggota DPD RI/MPR RI tahun 
2014. Dalam pemerintahan Bapak 
Ma’mun Amir bisa dibilang telah 
malang melintang di berbagai 
posisi kepemerintahan. Apabila 
dirunut beliau pernah menjabat 
sebagai Kepala Sub Bidang Evalu-
asi dan Pelaporan Puslitbang PDN 
Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan Tahun 1996-1999, 
Kepala Sub Bidang Evaluasi dan 
Pelaporan Puska PDN Departe-
men Perindustrian dan Perdagan-
gan Tahun 1999-2000, Kepala 
Bagian Keuangan Badan Litbang 
Departemen Perindustrian dan 
Perdagangan Tahun 2000-2001, 
Wakil Bupati Kabupaten Banggai 
Tahun 2001-2005, PLT. Bupati 
Kabupaten Banggai Tahun 2005-
2006, Bupati Kabupaten Banggai 
Tahun 2006-2011, dan Anggota 
DPD RI/MPR RI Tahun 2014-2019.

Dalam kiprahnya di organ-
isasi Bapak Ma’mun Amir pernah 
menjabat sebagai Ketua Kwarcab 
Gerakan Pramuka Kabupaten 
Banggai Tahun 2002-2004, Ketua 
Kwarcab Gerakan Pramuka 
Kabupaten Banggai Tahun 2004-
2008, dan Ketua Kwarcab Gera-
kan Pramuka Kabupaten Banggai 
Tahun 2008-2011. 

Dari jejak kiprah Bapak Ma’mun 
Amir baik dalam organisasi, politik 
dan pemerintahan, beliau pernah 
mendapatkan penghargaan yaitu 
Penghargaan Sulawesi Tengah 
Potensi dan Prospek (MENRIS-
TEK/Ka.BPIS dan Gubernur 
Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi 

Tengah) Tahun 1993 dan Penghar-
gaan Satya Lencana Karya Satya 
10 Tahun dari Presiden RI Tahun 
2000.

Berikut Daftar Riwayat Hidup 
Bapak Wakil Gubernur Sulawesi 
Tengah Ma’mun Amir :

Merujuk pada profi l diatas, yang 
memperlihatkan pengalaman kerja 
baik di pemerintahan, politik dan 
kemasyarakatan serta model pen-
dekatan kebijakan saat menjabat, 

maka tagline Sulteng Lebih Maju 
dan Lebih Sejahtera bukanlah 
hal yang sulit untuk diwujudkan. 
Sekalipun begitu, dukungan dan 
keterlibatan semua pihak, dalam 
dan diluar birokrasi pemerintahan 
Prov. Sulteng tetap dibutuhkan. 
Olehnya menjadi keharusan bagi 

para ASN untuk solid dan kompak 
mengikuti arah kebijakan Pimpinan 
dan mengimplementasinya dengan 
berbagai model program kegiatan 
yang senapas seirama. Semoga.
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Pensiun atau purna bakti meru-
pakan hal yang biasa di dunia kerja. 
Termasuk dalam lingkup organisasi 
pemerintahan seperti pemerintah 
daerah, provinsi dan kabupaten/kota. 
Batas usia pensiun bagi seorang Pega-
wai Negeri Sipil bervariasi bergantung 
pada jenis jabatan yang diembannya. 
Dan umumnya tidak bisa dibilang se-
bentar. Normalnya batas usia pensiun 
seorang PNS adalah mencapai usia 58 
tahun. Tapi bagi PNS yang menduduki 
jabatan tertentu (JPT dan fungsional 
jenjang ahli madya/utama), batas usia 
pensiunnya bisa mencapai 60 - 65 
tahun. Bahkan untuk level guru besar 
(professor) atau hakim agung, bisa 
lebih lama lagi, yakni 70 tahun.

Dikatakan tidak sebentar, karena 
memang masa bakti sebagai PNS 
berdasar aturan cukuplah panjang. 
Terlebih jika PNS bersangkutan 
diangkat saat dalam usia yang masih 
sangat muda. Andaikan seseorang 
terangkat PNS pada usia di bawah 30 
tahun, maka masa tugas yang Ia jalani 
bisa mencapai kurang lebih 30 tahun. 
Purna tugas memang tidak harus 
sesuai jadwal yang ditentukan. Terbuka 
peluang untuk berhenti lebih awal atau 
pensiun dini sepanjang memenuhi 
syarat yang ditentukan. Berhenti dari 
PNS, lebih dini, bisa pula disebabkan 
oleh tindakan indisipliner melalui 
pemecatan. Dan pensiun dari peng-
abdian kepada negara juga bisa secara 
alamiah, yakni wafat.

Panjangnya waktu tersebut, secara 
normal, titian karier sebagai seorang 
PNS ibarat menyusuri jalan panjang 
nan bergelombang. Di kurun waktu 
itu tentu banyak tantangan maupun 
halangan yang dihadapi. Berikut 
pengetahuan dan pengalaman ke-

hidupan. Yang menjadi rutinitas dan 
membentuk kebiasaan bahkan budaya 
perilaku kepada yang bersangkutan. 
Situasi yang telah menebal itulah yang 
terkadang membuat masa purna bakti 
menjadi hal yang mengkhawatirkan 
bagi sebagian kecil orang. Karena 
hari dimasa pensiun menjadi suatu 
hari yang tidak biasa karena telah 
melepaskan tugas dan tanggung jawab 
kedinasannya serta tak lagi intens 
bercengkrama dengan kawan sejawat 
dan tentunya tidak merasakan atmos-
fer hiruk pikuk kantor.

Walau begitu, pensiun tidak selalu 
berarti masa yang suram atau me-
murungkan. Masa tidak lagi terikat 
dengan kewajiban dan tanggung jawab 
birokrasi justru menjadi kesempatan 
untuk  menikmati hari-harinya dengan 
aktifitas diluar rutinitas kantoran. Baik 
yang bersifat internal untuk kegiatan 
pribadi dan keluarga ataupun eksternal 
dengan rekan sesama purna bakti. Hal 
atau hobi yang tidak dapat dilakukan 
secara maksimal saat masih bertugas 
sebagai PNS dapat dilakoni dengan 
fulll time dan tanpa was was. Kondisi 

begitu tentu menyenangkan dan 
membahagiakan apalagi di umur-umur 
begitu.

 
Lebih bahagia lagi, jika karier 

seorang PNS diakhiri dengan kondisi 
kesehatan yang baik dan seluruh 
penugasan telah diselesaikan secara 
lengkap tanpa sesuatu yang menggan-
jal. Rasa bahagia itulah yang dialami 
oleh 3 PNS BKD Sulteng yang Purna 
Bakti di 2021. Ketiganya adalah Ibu 
Harmini, S.Sos., Bpk Abd. Rafin, SE., 
dan Bpk. Ali.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 
Sulawesi Tengah mengucapkan selamat 
memasuki masa pensiun. Semoga 
tetap diberi kesehatan dan kebahagiaan 
selalu dan tetap terjalin komunikasi, 
silaturahim serta keakraban walaupun 
pertemuan tidak seintens sedia kala. 
Terima kasih telah mencurahkan 
tenaga, ide pikiran serta dukungan 
selama ini kepada BKD Prov. Sulteng. 
Kiranya semua pengabdian tersebut 
bernilai kebaikan dan mendapat 
balasan pahala dari Allah SWT. Amin 
Ya Rabbal Alamin.

Purna Bakti di 2021
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BIROKRAT asli Kaili kelahiran 
Talise ini kini mengemban 
amanah sebagai Kepala Sub 
Bidang Pemberhentian BKD 
Prov. Sulteng. Subbid yang 
memproses status pensiun 
bagi PNS. Sarjana Administrasi 
alumni STIA Panca Marga pada 
Tahun 2010 ini menduduki 
jabatan struktural sejak Tahun 
2017. Di 2017 sebagai 
Kasubid Pensiun dan 2021 
menjabat Kasubid Pemberhentian.

Rekam jejak karier ibu kelahiran 02 

September 1963 dimulai sejak diangkat 
sebagai CPNS pada 1 Maret 1989 

dengan NIP lama 570010015. 
Penugasannya memang sebagian 
besar dilingkup kepegawaian dan 
organisasi/tata laksana. Akrab 
dan selalu ceria menjadi ciri khas 
beliau.

Tepat pada 1 Oktober 2021 
beliau purna bakti sebagai 
birokrat Prov. Sulteng. Kinerja 

dan keikhlasannya dalam bekerja sebagai 
Aparatur Sipil Negara selayaknya menjadi 
contoh positif bagi kita semua.

BAPAK kelahiran 27 September 
1963 ini mengawali karier sebagai 
birokrat pada 1 Desember 
2002. Nip lama beliau 
570014782 sedang Nip barunya 
196309272002121002. Dikenal 
sebagai pegawai yang berjiwa 
muda dan akrab dengan semua 
kalangan serta tidak sungkan 
untuk tertawa lepas.

Sarjana Ekonomi Tahun 
2010  ini sebelumnya bertugas di 
Pemkab Donggala. Karier puncak bapak 
dua anak, Abdi Mufti dan Moh. Faldoni 

ini diperolehnya saat dilantik 
menduduki jabatan Kepala Sub 

Bidang Pindah Wilayah Kerja 
BKD Prov. Sulteng pada 2019. 
Kemudian berlanjut pada 2021 
dilantik dalam jabatan Kasubid 
Mutasi. Jabatan terakhir 
tersebut diembannya  hingga 
saat ini.

Abd. Rafi n, SE., memasuki 
masa purna baktinya mulai 

1 Oktober 2021. Kesederhanaan dan 
keakraban yang menjadi ciri khasnya perlu 
diteladani oleh kita sekalian.

PNS BKD Prov. Sulteng yang juga 
pensiun di 2021 adalah Bpk. Ali. 
Sehari-harinya beliau bertugas 
sebagai Fungsional Umum pada 
Subbid Jabatan Fungsional 
memproses penerbitan SK 
Jabatan Fungsional. Kelahiran 
19 Oktober 1963 ini mengawali 
karier sebagai birokrat pada 
1 Maret 1985. Nip lama beliau 
570009020 dan Nip barunya 
196310191985031016. 

Jebolan SMA Negeri Tawaeli 
Tahun 1983 ini termasuk PNS yang 
sepanjang kariernya berkutat 
dengan urusan kepegawaian. 
Bpk Ali meninggalkan masa 
dinasnya sebagai PNS mulai 1 
Nopember 2021. Kesahajaan 
dan keseriusannya dalam bekerja 

menjadi warisan yang perlu 
diteladani oleh kita semua.
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PROV. SULTENG dalam 
pelaksanaan Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional 
Tingkat II (dulu beristilah 
PIM II) Tahun 2021 boleh 
berbangga. Salah satu 
utusannya berhasil meng-
gondol prestasi istimewa 
dalam ajang diklat yang 
dikhususkan untuk para 
pejabat pimpinan tinggi (es-
elon II). Dialah Dr. Zubair, 
M.Si, Kepala Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan 
Desa Prov. Sulteng.

Doktor Ilmu Sosial pada 
bidang kajian utama Ad-
ministrasi Publik jebolan 
Pascasarjana Untad Tahun 
2020 itu meraih Prestasi 
Istimewa Peringkat V saat 
mengikuti PKN Tkt II Ang-
katan IX Tahun 2021. PKN 
tersebut diselenggarakan 
oleh Pusat Pelatihan dan 
Pengembangan dan Kajian 
Manajemen Pemerintahan 
Lembaga Administrasi 
Negara (LAN) pada 24 Mei 
– 17 September 2021 di 
Makassar.

Saat mengikuti PKN, Dr. 
Zubair, mengimplementa-
sikan proyek perubahan 
yang berbeda. Tidak dalam 
bentuk aplikasi atau sistim 
digitalisasi yang umumnya 
dicetuskan oleh peserta 
diklat demikian. Kadis PMD 
sejak akhir 2019 itu men-
gusung kebijakan berupa 
pembuatan unit kerja adhoc 
bernama Klinik Demam. 
Klinik Desa Maju dan Man-
diri. Bertempat di Kantor 
PMD Prov. Sulteng.

Utusan PKN Tkt II (PIM II) 
Provinsi Sulteng Raih Terbaik V
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Adanya klinik tersebut 
memudahkan pihak terkait 
pengembangan dan pem-
berdayaan masyarakat 
desa dalam mewujudkan 
desa maju dan mandiri. 
Desa yang masih terpen-
cil, oleh infrastruktur dan 
teknologi, jelas dapat ter-
bantu. Pendamping desa 
juga mendapat posko untuk 
sharing informasi. Pihak 
eksternal yang membu-
tuhkan data dan informasi 
terkait desa juga memiliki 
kejelasan sumber yang 
akurat. Teknologi infor-
masi memang sudah massif 
tersedia tapi pada beberapa 
kawasan pedesaan tidak 
dipungkiri masih terkendala. 
Olehnya Klinik Demam 
telah menjadi solusi  dan 
banyak pihak yang terbantu 
olehnya.

Selamat dan sukses 
kepada Dr. Zubair, S.Sos, 
M.Si,. Semoga capaian 
tersebut bernilai ibadah dan 

berkah membawa manfaat 
bagi pribadi, keluarga, 
lingkungan dan masyarakat 
Sulawesi Tengah.
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Dirgahayu 
INDONESIA

UNTUK INFORMASI KEPEGAWAIAN KUNJUNGI WEB RESMI BKD

www.bkd.sultengprov.go.id

SARAN DAN MASUKAN DISAMPAIKAN MELALUI

situsbkdsulteng@gmail.com


