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[SIARAN PERS] 
Nomor: 069/RILIS/BKN/VII/2019 
 

Sebanyak 163 Instansi Daerah Masuk Proses Verifikasi Penilaian BKN Award 2019 

Di tahun 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali menyelenggarakan BKN Award 

yang pemenangnya akan diumumkan pada acara puncak Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 

Kepegawaian tahun 2019, dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus mendatang. BKN 

Award 2019 menjadi salah satu agenda yang paling dinantikan oleh seluruh pengelola 

manajemen kepegawaian di Indonesia.  

Pada siaran pers sebelumnya, telah dijelaskan bahwa BKN Award diberikan kepada 

instansi dengan kategori tunggal sebagai pengelola kepegawaian terbaik dengan indikator 

memenuhi seluruh 7 (tujuh) kriteria, yang meliputi perencaan formasi; pelayanan pengadaan, 

kepangkatan dan pensiun; implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK); 

implementasi Computer Assisted Test (CAT); penilaian kompetensi, penilaian kinerja, dan 

komitmen pengawasan. Sementara untuk BKN Award 2019, 7 (tujuh) kriteria tersebut dibagi ke 

dalam 5 (lima) bagian, di antaranya: 

1) Kategori I, Perencanaan Formasi & Pelayanan Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun 

2) Kategori II, Implementasi SAPK & Pemanfaatan CAT 

3) Kategori III, Penilaian Kompetensi 

4) Kategori IV, Implementasi Penilaian Kinerja 

5) Kategori V, Komitmen Pengawasan 

Mekanisme penilaian BKN Award 2019 diawali dengan proses pengusulan daftar instansi 

terbaik yang meliputi 6 kandidat di setiap kategorinya; yakni kementerian, lembaga pemerintah 

non kementerian yang dipilih oleh BKN pusat, sedangkan untuk Provinsi, Kabupaten/Kota tipe A, 

Kabupaten/Kota tipe B dan Kabupaten/Kota tipe C dipilih oleh Kantor Regional (Kanreg) BKN di 

wilayah kerjanya. Proses selanjutnya adalah verifikasi oleh unit JPT Pratama BKN Pusat yang 
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terkait dengan masing-masing kategori, contohnya seperti kategori I yang akan diverifikasi oleh 

Pusat Perencanaan Kepegawaian & Formasi bersama Direktorat Pengadaan & Kepangkatan dan 

Direktorat Pensiun. Proses verifikasi ini dilakukan untuk menentukan 3 (tiga) instansi terbaik 

untuk masing-masing sub kategori dan kategorinya sesuai dengan kriteria, standar dan data 

pendukung yang dimiliki oleh unit JPT Pratama. 

Saat ini, terdapat 163 instansi daerah yang diusulkan oleh 14 (empat belas) kanreg BKN 

telah berhasil masuk dalam daftar verifikasi unit sesuai kategori. Ditambah dengan kementerian 

dan lembaga non kementerian yang dipilih oleh unit terkait. Setelah proses verifikasi ini selesai, 

kemudian unit JPT Pratama akan mempresentasikan kriteria yang menjadi alasan terpilihnya 3 

(tiga) kandidat terbaik tersebut untuk ditentukan pemenangnya oleh tim penilai atas persetujuan 

Kepala BKN. Hasil akhir dari BKN Award 2019 ini ialah terpilihnya 30 pemenang award dari 

masing-masing sub kategori. 

Sebagai informasi, terdapat perbedaan parameter atau pertanyaan sebagai variabel 

penilaian untuk masing-masing kategori, akan tetapi untuk interval nilai akan disamakan. 

Parameter penilaian BKN Award 2019 tidak berbeda dengan parameter yang digunakan pada 

tahun sebelumnya. Namun ada beberapa parameter yang dikelompokkan menjadi satu yakni 

kategori implementasi SAPK dan pemanfaatan CAT. 

 

Jakarta, 25 Juli 2019 

Kepala Biro Humas BKN, 

Ttd 

Mohammad Ridwan 
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