
LAPORAN KEGIATAN UNGGULAN



LAPORAN KEGIATAN UNGGULAN



Sinergi 
Pengelola Kepegawaian Nasional | 1 

Bungkam Manipulasi Rekrutmen | 19  

Internasional | 68  

Database ASN Akurat | 25  

Pengisian JPT Cepat dan Tepat | 33

Prima dalam Mutasi Kepegawaian | 37Penegakan NSPK | 42

Daftar IsiKata Pengantar

A

P A R A T U R  S I P I L
 N

E
G

A
R

A

ARAGEN NAIAWAGEP
E

K 
N

A
D

A
B

101011100011
1

0
1

0
1

0
1

1
1

0
0

00111
000111100000

1

1
1

0
0

1
0

1
0

1

1
1000

111010101110000111000111100000111000111
1

0

01110001110000
0011100011110000111011010110010011

1
1

0010011010
0

1
101111000011100001110001110

1
1

0

0
1

0
011010011011110000111000011100011100011100000

Perkokoh Organisasi | 50  

Pertimbangan Teknis Formasi| 11  

puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah 
sWT, atas limpahan rahmat dan karunia-nya Laporan Kegiatan 
Unggulan Badan Kepegawaian negara 2015 dapat kami selesai-
kan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini kami menyajikan 
Kegiatan Unggulan BKn 2015 yang berisi mengenai etalase kegi-
atan kinerja dalam satu tahun.

sejalani dengan nawa cita yang digulirkan presiden Joko 
Widodo, BKn aktif mengambil peran membangun tata kelola pe-
merintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. sinergi 
antara instansi kementerian, lembaga pemerintah non kemen-
terian dan pemerintah daerah dengan BKn menjadi fokus kami 
untuk mewujudkan nawa cita tersebut.

Tahun 2015, BKn lebih memantapkan langkah dalam mewu-
judkan percepatan reformasi birokrasi. Menjadi agent of changes 
dalam penyelenggaraan manajemen pns, kami berkomitmen 

meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian dengan berba-
sis teknologi informasi. BKn terus konsisten untuk meningkatkan 
perform kinerja  tidak hanya ke luar tetapi memperkokoh ke da-
lam. Komitmen yang tinggi inilah yang memacu kami untuk terus 
membangun suatu sistem pelayanan yang ke depannya  mem-
bentuk pns yang berdaya saing global, memiliki kualitas, integri-
tas dan bermartabat. 

Kami percaya, bahwa negeri kita memiliki kekayaan tidak 
hanya sumber Daya Alam yang luar biasa, tetapi juga sumber 
Daya Manusia termasuk Aparatur sipil negara. Oleh sebab itu, 
menjadi tanggung jawab kami membentuk Aparatur sipil negara 
yang profesional dan bermartabat mulai dari perekrutan hingga 
pensiun. Melayani dengan tulus, bersama-sama BKn semangat 
Membangun negeri.

pengarah  : Tumpak Hutabarat
penanggung Jawab: sumardi

Ketua : Tomy Donardi
sekretaris : Arief Hidayat
Anggota : Astri Ireka Murtanti, paryono, Tri Rusianto, Helmi Wardhani, Abdul Azis, Achmad Yusaq, Dini Rosalina, Desi Handayani sagala,   

Anton Yulius, Berry Barusman, Rita Mulyawati, Kiswanto, Ester nurcahaya siagian, Firman safrizal, Mia Kurniawati, RR. Wikandari.
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Sinergi Pengelola 
Kepegawaian Nasional

Tugas menyelenggarakan serta pengawasan dan 
pengendalian manajemen Asn, menuntut BKn untuk 
berkoordinasi, bersinergi, serta berkerja sama antara 
BKn dan pejabat pengelola Kepegawaian, baik pusat 
maupun daerah. salah satu caranya adalah dengan 
Rapat koordinasi nasional kepegawaian. 

Bak menemukan oasis di gurun sahara, Rakornas 
Kepegawaian 10 Juni 2015 hadir untuk menyamakan 
persepsi dan perspektif sekaligus menjadi momentum 
untuk penguatan konsolidasi dengan seluruh pejabat 
pembina Kepegawaian.

Rakornas Kepegawaian juga menjawab tantangan 
percepatan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi. 
sekaligus mewujudkan agenda pemerintah yang di-
sebut dengan nawa cita.
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1.139 Peserta Hadir

Rakornas yang secara resmi dibuka oleh Wa-
pres Jusuf Kalla, dihadiri 1.139 peserta dari sekre-
taris daerah (setda) Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD) serta sekretaris Jenderal (setjen) seluruh Ke-
menterian/Lembaga di Indonesia. 

peserta dengan takzim mengikuti Rakornas Ke-
pegawaian yang membahas sejumlah isu strate-
gis, yakni perubahan kebijakan manajemen sDM 
aparatur, modernisasi pelayanan kepegawaian, 
sistem informasi Asn yang terintegrasi, alih status 
pns sebagai dampak dari reorganisasi kementeri-
an/lembaga dan pelaksanaan Undang-Undang 
nomor 23 Tahun 2014 serta efektivitas pengawas-
an dan pengendalian penyelenggaraan mana-
jemen Asn.

REKAPITULASI Peserta RAKORNAS 2015 
Kondisi : Tanggal 10 Juni 2015 Pukul 13.34 WIB

Badan Kepegawaian 
negara

140 pEsERTA

Total peserta

sinergi pengelola Kepegawaian nasional

sekretariat Jenderal/sekretariat 
Lembaga negara/sekretariat 

Lembaga nonstruktural

60 pEsERTA

sekretaris Daerah provinsi 
dan Kabupaten/Kota

393 pEsERTA

Kepala Biro Kepegawaian

80 pEsERTA

non-Governmental 
Organization

3 pEsERTA

1.139
PESERTA

Kepala BKD provinsi dan 
Kabupaten/ Kota

463 pEsERTA
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PNS Penentu Baik Buruknya Negara

Baik buruknya negeri ini ditentukan oleh 
implementasi kebijakan yang diterbitkan. Be-
gitulah pernyataan yang diucapkan Wakil pre-
siden Jusuf Kalla saat Rakornas Kepegawaian 
2015 lalu.

Jika demikian, itu berarti pns adalah tokoh 
penentu langsung untuk mengelola negara 
dan melaksanakan kebijakan negara secara 
administratif. Aparatur sipil negara (Asn) tidak 
perlu takut untuk mengambil kebijakan sela-
ma berada dalam koridor hukum dan pera-
turan perundang-undangan. 

Fungsi pns selain sebagai pelaksana ke-
bijakan, juga berperan dalam memperkokoh 
kesatuan bangsa. Karena itu, sekat-sekat pe-
gawai antarkabupaten dan antarprovinsi perlu 
ditiadakan. Dengan begitu Asn memiliki satu 
tujuan, satu prinsip dan satu standar keadilan 
yang harus ditegakkan oleh semuanya. 

4.558.047 PNS
1,919,440 km2

17,508 Pulau

DATA PER 31 DESEMBER 2015

INDONESIA

sinergi pengelola Kepegawaian nasional
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Empat Arah Manajemen ASN

Rakornas Kepegawaian juga merupakan 
ajang menyinergikan arah manajemen Asn 
antara BKn dan pejabat pengelola Kepega-
waian, baik pusat dan daerah.

Begitu banyak permasalahan yang harus 
dibenahi dalam sistem penyelenggaraan pe-
merintah di republik ini. pembenahan tersebut 
dirumuskan dalam empat strategi untuk me-
nyamakan pemahaman manajemen Asn. 
Tak muluk-muluk, manajemen Asn yang se-
makin baik, diharapkan dapat mewujudkan 
pelayanan publik berkualitas.  

Empat strategi BKn dalam manajemen Asn 
untuk disinergikan dengan pejabat pengelola 
Kepegawaian, baik pusat dan daerah.

Perubahan Kebijakan Manajemen ASN

perubahan Kebijakan Manajemen Asn dari Manajemen 
Kepegawaian (Personnel management) menuju Manajemen 
Asn (Strategic Human Resources Management)

•	 Manajemen	ASN	memperkuat	sistem	merit;	mengutamakan	
kualifi	kasi,	kompetensi,	dan	kinerja	dalam	pengelolaan	ASN.	
Langkah konkretnya, yaitu Akselarasi pengisian pejabat pimpin-
an Tinggi melalui assessment Jabatan pimpinan Tinggi. 

•	 Manajemen	ASN	menekankan	bahwa	ASN	harus	memiliki	pro-
fesi dalam menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pe-
merintahan, dan tugas pembangunan.

•	 Perubahan	organisasi	dan	tata	kerja	kementerian/
lembaga.

•	 Perubahan	status	PNS	daerah	menjadi	PNS	pusat	
(untuk yang areanya melibatkan beberapa dae-
rah/provinsi berbatasan dengan pusat). 

Alih Status PNS 
(Pelaksanaan UU No. 23 Th. 2014)

•	 Sistem	layanan	informasi	ASN	yang	terintegrasi;

•	 e-PUPNS;

•	 eKinerja;	

•	 e-Pengawasan	 dan	 Pengendalian	 Penyeleng-
garaan Manajemen Asn (Early Warning Sys-
tem).

Modernisasi Pelayanan Kepegawaian 
dan Integrasi Sistem Informasi ASN

Membangun Early Warning System (EWs) dan Whistle 
Blower System (WBs) 

Kedua aplikasi ini berguna untuk:  

1.	Mengetahui	Potensi	Pelanggaran	Manajemen	ASN;

2.	Pencegahan	Pelanggaran	Manajemen	ASN;

3.	Bahan	Kebijakan	Pimpinan;	dan	

4. Mendukung Good & Clean Governance, khususnya 
dalam penyelenggaraan manajemen Asn.

Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian 
Penyelenggaraan Manajemen ASN

sinergi pengelola Kepegawaian nasional
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BKN Award

salah satu momen yang tidak kalah ditunggu-
tunggu dalam Rakornas Kepegawaian oleh Kemen-
terian dan Daerah adalah BKn Award. 

BKn Award sebagai wujud langkah BKn menyuk-
seskan nawa cita Kabinet Kerja Jokowi-JK 2014 - 
2015, sekaligus penghargaan kepada pengelola 
kepegawaian yang melaksanaan pengelolaan Asn 
sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria (nspK). 

Ketua Bidang BKn Award panitia Rakornas Kepe-
gawaian 2015 Aris Windiyanto dipercaya mengko-
ordinasi pegawai BKn dalam penganugerahan BKn 
Award 2015 yang kali ketiga diadakan sejak tahun 
2011.

11 kategori diperebutkan: perencanaan Kepe-
gawaian Terbaik, Implementasi Rekrutmen Asn Ber-
basis TI, Komitmen seleksi cpns berbasis cAT-BKn, 
Implementasi sApK Terbaik, Implementasi penilaian 
Kinerja (sKp) Terbaik, Konsistensi pemanfaatan Hasil 
Assessmen Center, pelayanan Mutasi Kepegawai-
an Terbaik, peningkatan pelayanan, pengembang-
an sDM Terbaik BKD paling Inovatif dan pengelola 
Kepegawaian Terbaik.

sinergi pengelola Kepegawaian nasional

KEMEnTERIAn/LEMBAGA pEMEnAnG
BKn AWARD TAHUn 2015                 

Kategori Pemenang

perencanaan
Kepegawaian 
Terbaik

1. LKpp

2. set Kabinet

3. Lembaga 
Administrasi 
negara

Implementasi 
Rekrutmen
Berbasis 
Teknologi
Informasi 
Terbaik

1. Kementerian 
Hukum dan HAM

2. Badan narkotika 
nasional

3. Kemen 
Keuangan

Implementasi 
sApK Terbaik

1. Kementerian 
EsDM

2. Kementerian 
Luar negeri

3. Kemen Kelautan 
& perikanan

Implementasi 
penilaian
Kinerja Terbaik

1. Kementerian 
perindustrian

2. Kementerian 
EsDM

3. Kemen 
pekerjaan 
Umum

Kategori Pemenang

pelayanan 
Mutasi
Kepegawaian 
Terbaik

1. Badan Intelijen 
negara

2. Kementerian 
perdagangan

3. BpKp

pengelola
Kepegawaian 
Terbaik

1. Kementerian 
EsDM

2. Kementerian 
Hukum dan HAM

3. Badan Intelijen 
negara

pEMERInTAH pROVInsI pEMEnAnG
BKn AWARD TAHUn 2015              

Kategori Pemenang

perencanaan
Kepegawaian 
Terbaik

1. papua

2. sulawesi 
selatan

3. Kalimantan 
Timur

Kategori Pemenang

Implementasi 
Rekrutmen
Berbasis 
Teknologi
Informasi 
Terbaik

1. Kalimantan 
Utara

2. Maluku 
Utara

3. DI 
Yogyakarta

Komitmen 
Tertinggi
Rekrutmen 
cpns Berbasis 
cAT

1. Maluku 
Utara

2. nusa 
Tenggara 
Timur

3. Kepulauan 
Riau

Implementasi 
sApK Terbaik

1. Jawa 
Tengah

2. Kalimantan 
Timur

3. Kalimantan 
Barat

Implementasi
penilaian 
Kinerja Terbaik

1. Jawa Barat

2. Jawa Timur

3. Kalimantan 
Timur

Kategori Pemenang

pelayanan
Mutasi 
Kepegawaian 
Terbaik

1. Kalimantan 
Timur

2. sulawesi 
selatan

3. Bali

BKD provinsi 
Inovatif

1. Jawa Barat

2. Kalimantan 
Timur

3. Jawa Timur

pengelola
Kepegawaian 
Terbaik

1. Kalimantan 
Timur

2. Jawa Barat

3. sulawesi 
selatan

pEMERInTAH KABUpATEn/KOTA 
pEMEnAnG BKn AWARD TAHUn 2015                          

Kategori Pemenang

perencanaan
Kepegawaian 
Terbaik

1. Kota sungai 
penuh

2. Kab. Malinau

3. Kab. Teluk 
Wondama

Kategori Pemenang

Implementasi
Rekrutmen 
Berbasis
Teknologi 
Informasi 
Terbaik

1. Kota salatiga

2. Kab. 
Banyuwangi

3. Kab. Bogor

Komitmen 
Tertinggi
Rekrutmen 
cpns Berbasis 
cAT

1. Kab. 
Manggarai 
Barat

2. Kab. Maluku 
Barat Daya

3. Kab. pohuwato

Implementasi 
sApK Terbaik

1. Kota surabaya

2. Kota Metro

3. Kab. Belitung

Implementasi
penilaian 
Kinerja Terbaik

1. Kota Medan

2. Kota Makassar

3. Kota 
pekanbaru

Konsistensi 
pemanfaatan
Hasil 
Assessment 
center

Kota Balikpapan

Kategori Pemenang

pelayanan
Mutasi 
Kepegawaian 
Terbaik

1. Kab. Kulon 
progo

2. Kab. Agam

3. Kota sorong

peningkatan
pelayanan 
Kepegawaian 
Terbaik

1. Kab. nabire

2. Kab. Wajo

3. Kab. Belitung 
Timur

pengem-
bangan sDM 
Asn Terbaik

1. Kab. sorong

2. Kota Denpasar

3. Kab. Bantaeng

BKD 
Kabupaten/
Kota Inovatif

1. Kota Banda 
Aceh

2. Kota Tarakan

3. Kab. seram 
bagian Timur

pengelola 
Kepegawaian 
Terbaik

1. Kab. sleman

2. Kab. Wajo

3. Kota padang
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Pertimbangan Teknis Formasi

Lowongan cpns merupakan lowongan yang dinan-
tikan oleh banyak pencari kerja di indonesia. namun, 
adanya lowongan cpns tersebut tidak serta merta ada 
begitu saja. perlu perhitungan dan pertimbangan yang 
matang dan mendalam guna menetapkan alokasi tam-
bahan formasi cpns. 

pusat perencanaan Kepegawaian dan Formasi (Ren-
pegfor) BKn merupakan unit kerja yang melakukan tugas 
krusial tersebut. Dari unit inilah lahir pertimbangan teknis 
(pertek) tambahan alokasi formasi cpns yang digunakan 
sebagai pertimbangan dasar penetapan formasi nasio-
nal.

BEZETTInG KEBUTUHAn
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Implementasi Penataan 
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2015

Berdasarkan program kegiatan tahun 2015, Ren-
pegfor BKn telah melaksanakan Implementasi pena-
taan pns terhadap 12 (dua belas) lokus Instansi Daerah 
yang merupakan tindak lanjut dari penetapan perka 
BKn no. 37 Tahun 2011 tentang pedoman penataan 
pegawai negeri sipil.

Dari hasil penghitungan kebutuhan pegawai per satuan Kerja perangkat Daerah 
(sKpD) dapat diketahui distribusi pegawai yang belum merata dan masih terdapat 
sKpD yang kekurangan pegawai, maka dari itu rekomendasi yang diberikan, yaitu: 

1. Melakukan redistribusi pegawai terhadap sKpD yang kelebihan ke sKpD yang ke-
kurangan pegawai. 

2. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai sebagai tindak lanjut hasil pe-
nyusunan	Analisis	Kesenjangan	Jabatan	antara	Syarat	Jabatan	dan	Profi	l	Pegawai.

3. Evaluasi dan Analisis Organisasi termasuk tugas, fungsi dan struktur organisasi.

4. Memberlakukan UU no. 11 Tahun 1969 dan pp no. 32 Tahun 1979, dan

5. Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun ke depan disusun per 
tahun dengan menggunakan pendekatan Minus Growth. 

pertimbangan Teknis Formasi

0 3000 6000 9000 12000 15000

Pemerintah Kabupaten Pati

0 2000 4000 6000 8000 10000

Pemerintah Kabupaten Pinrang

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Pemerintah Kota Metro

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

Pemerintah Provinsi Papua Barat

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

Pemerintah Kabupaten Bima

Keterangan:  Bezzetting (Jumlah yang ada)    Kebutuhan    Kekurangan

6 Instansi Daerah 
Kekurangan Pegawai
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penghitungan per sKpD diketahui distribusi pegawai yang belum 
merata dan masih terdapat sKpD yang kelebihan pegawai, maka dari 
itu rekomendasi yang diberikan, yaitu: 

1. Menjalankan rekomendasi seperti yang ada pada nomor 1 dan 2 
pada rekomendasi di atas.

2. Memberdayakan pegawai yang ada dengan peningkatan kom-
petensi dan pengkayaan pekerjaan/tugas.

3. Melaksanakan penarikan pegawai terhadap pegawai yang diper-
bantukan/dipekerjakan sesuai syarat jabatan dan kompetensi yang 
diperlukan.

4. Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai 5 (lima) tahun ke de-
pan disusun per tahun dengan menggunakan pendekatan Positive 
Growth. 

Dua belas Instansi Daerah yang dijadikan lokus 
Implemetasi penataan pns tahun 2015, terdapat 1 
(satu) Instansi Daerah yang tidak dapat disusun hasil-
nya karena data tidak dilengkap. 

0 2000 4000 6000 8000 10000

Pemerintah Kota Malang

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Pemerintah Kota Jambi

0 1000 2000 3000 4000 5000

Pemerintah Kabupaten Pohuwato

0 1000 2000 3000 4000 5000

Pemerintah Provinsi Banten

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Pemerintah Kabupaten Banjar

5 Instansi Daerah 
Kelebihan Pegawai

Keterangan:  Bezzetting (Jumlah yang ada)    Kebutuhan    Kelebihan

pertimbangan Teknis Formasi
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1. pelaksanaan analisis dan pengolahan data kebutuh-
an pegawai Aparatur sipil negara

2. pelaksanaan penyusunan bahan pertimbangan for-
masi pegawai Aparatur sipil negara

3. pelaksanaan analisis jabatan serta penyiapan bahan 
perumusan standardisasi dan kompetensi jabatan

4. Memfasilitasi pelaksanaan analisis kebutuhan pega-
wai, penyusunan formasi, analisis jabatan, penyusun-
an	standardisasi	dan	kompetensi	jabatan;

5. pemantauan dan evaluasi kebijakan analisis kebutuh-
an pegawai, penyusunan formasi, analisis jabatan, 
penyusunan	 standardisasi	 dan	 kompetensi	 jabatan;	
dan

6. pelaksanaan pelayanan administrasi pusat.

Sistem Kerja RENPEGFOR

PERTEK KA. BKN Tentang 
Tambahan Alokasi Formasi TH. 2015

Ikatan Dinas pertimbangan Tugas Belajar

4450
1447

Tenaga Honorer K1

770

Kementerian Keuangan (sTAn), 40,34%•	
Badan Intelijen negara (sTIn), 1,079%•	
Badan	Meteorologi,	Klimatologi	dan	Geofi	sika	(STMKG),	•	
4,79%
Badan pusat statistik (sTIs), 9,21%•	
Kementerian Dalam negeri (IpDn), 44,58%•	

Kementerian pendidikan dan Kebudayaan, •	
66,76%
Kementerian Agama, 9,19%•	
Kementerian Kesehatan, 0,76%•	
Kementerian Riset Teknologi dan perguruan •	
Tinggi, 23,29%

Kab. sigi (7,25%) •	
Kab. ciamis (0,13%)•	
Kab. Garut (0,65%)•	
Kab. Mimika (1,82%)•	
Kab. Bantaeng (0,39%)•	
prov. sulawesi Tengah (48,37%)•	
Kab. Tana Toraja (3,12%)•	
Kantor Kementerian Agama •	
Kab. polewali Mandar (0,13%)
Kab. Toraja Utara (0,65%)•	
Kab. Garut (2,34%)•	
Kab. Donggala (35,11%)•	

pertimbangan Teknis Formasi
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Bungkam 
Manipulasi Rekrutmen

Kini BKn lakukan reformasi seleksi, mengi-
kis habis praktik - praktik kecurangan, dan 
menindak setiap upaya manipulasi melalui 
pembangunan sistem aplikasi yang terbuka 
dan jujur. cAT BKn membungkam potensi ke-
curangan dan menyediakan layanan seleksi 
yang bersih. 

proses seleksi yang terbebas dari intervensi 
dan manipulasi kini bukan lagi harapan men-
tah semata, cAT BKn menjadi wadah trans-
paransi, menyediakan terobosan melalui re-
formasi sistem seleksi, serta ikut mendukung 
terselenggarannya revolusi proses seleksi



20 | LAPORAN KEGIATAN BKN 2015 21

CAT BKN Presisi Dalam Seleksi

cAT BKn melalui Quantum Leap (inovasi/terobosan 
besar) menjadi salah satu Quick Wins (layanan ung-
gulan) yang digunakan untuk menekan proses seleksi 
pola-pola lama yang berpotensi besar berorientasi ter-
hadap kecurangan.

Tahap seleksi yang ditempuh secara terbuka melalui 
aplikasi teknologi informasi, menciptakan proses seleksi 
yang cerdas dan berintegritas. seleksi penggunaan cAT 
BKn memadukan pengukuran terhadap hasil penilaian 
kompetensi dan karakteristik. 

Kini cAT BKn kian mantap melangkah usai memper-
oleh surat pencatatan bernomor 072904 dari Kemen-
terian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) 
yang semakin mengukuhkan eksistensi cAT BKn baik se-
cara de jure maupun de facto.

Untuk
Menyeleksi

Digunakan

44.274
Peserta

45 
Instansi

Kompetensi Jabatan Struktural

Ikatan Dinas

UPKP

Ujian Dinas

Analis Kepegawaian

Pejabat Imigrasi

Simulasi

Calon Diklat PIM II

Pejabat

Kompetensi Pengelola Kepegawaian

Tenaga Kontrak

Jabatan Kepala Madrasah

Pemetaan Kompetensi Guru

Tenaga Humas Pemerintah

Pemetaan Jabatan Struktural

Jenis seleksi yang menggunakan 
CAT BKN di Tahun 2015 meliputi:

Bungkam Manipulasi Rekrutmen 
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45 Instansi 
yang Difasilitasi CAT-BKN

1 AnRI

2 BIn

3
BKD di wilayah kerja Kanreg I BKn 
Yogyakarta

4 BMKG

5 Bp BATAM

6 Bps

7 Kementerian Agama

8 Kementerian Dalam negeri

9 Kementerian Hukum dan HAM

10 Kementerian Keuangan

11 Kementerian Komunikasi dan Informatika

12 Kementerian perhubungan

13 pemerintah Kabupaten Banjar

14 pemerintah Kabupaten Bulungan

15 pemerintah Kabupaten Ende

16 pemerintah Kabupaten Indra Giri Hulu

17 pemerintah Kabupaten Kayong Utara

18 pemerintah Kabupaten Kerinci

19 pemerintah Kabupaten Ketapang

20 pemerintah Kabupaten Kolaka

21 pemerintah Kabupaten Lebak

22 pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

23 pemerintah Kabupaten sidoarjo

24 pemerintah Kabupaten Wajo

25 pemerintah Kabupaten Wonosobo

26 pemerintah Kota Banjarmasin

27 pemerintah Kota padang

28 pemerintah Kota payakumbuh

29 pemerintah Kota serang

30 pemerintah Kota surabaya

31 pemerintah provinsi BAnGKA BELITUnG

32 pemerintah provinsi DKI

33 pemerintah provinsi Gorontalo

34 pemerintah provinsi Kalimantan Barat

35 pemerintah provinsi Kalimantan Utara

36
pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota  dan 
instansi vertikal dan DI yogyakarta

37
pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota di 
BALI 

38 pOLRI

39 Rs syaraf Magelang

40
RsUD provinsi Kepulauan Riau 
Tanjungpinang

41 RsUp Dr. Mohammad Hoesin

42 RsUp sanglah Denpasar

43 sMK negeri pekalongan

44 Universitas Diponegoro

45 Universitas surakarta

Bungkam Manipulasi Rekrutmen
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Database ASN Akurat

E-pUpns merupakan terobosan teknologi baru BKn pada tahun 
2015 sebagai pemutakhiran sistem pendaftaran ulang pns yang 
dilakukan secara elektronik atas sistem konvensional yang telah ber-
tahan puluhan tahun. sejalan dengan Reformasi Birokrasi dan UU 
Asn perlu adanya data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi se-
bagai dasar pengembangan sistem informasi kepegawaian yang 
mendukung pengelolaan manajemen Asn yang rasional sebagai 
sumber Daya Aparatur negara.

Berbeda dengan pendataan ulang sebelumnya, pns tidak perlu 
menggunakan metode lama yang memerlukan waktu dan biaya 
yang banyak. Di mana pns bisa melihat, memperbaiki dan mem-
perbaharui data masing-masing dengan personal computer, lap-
top ataupun media gadget yang bisa dilakukan kapan saja dan 
dimana saja. pendataan ulang secara elektronik ini dilaksanakan 
mulai tanggal 1 september 2015 hingga 31 Desember 2015. Di 
mana wajib dilakukan oleh seluruh pns yang terhitung masih aktif 
per tanggal 1 Juli 2015.

BKn membuktikan komitmen untuk mengembangkan pelayanan 
kepegawaian	secara	efektif	dan	efi	sien	berbasis	dengan	perkem-
bangan kecanggihan teknologi informasi. pemutakhiran data pns  
ini akan menjadi landasan database sistem kepegawaian Asn da-
lam penerapan merit system. 



26 | LAPORAN KEGIATAN BKN 2015 27

97%
DARI TOTAL PNS TERDAFTAR

0.2%
DARI TOTAL PNS MENDAFTAR

2.8%
DARI TOTAL PNS BELUM MENDAFTAR

“Data yang akurat dan mutakhir diharapkan da-
pat mengantisipasi munculnya kerugian negara dan 
berguna dalam penyelenggaraan manajemen Asn 
yang komprehensif”

(Bima Haria Wibisana, Kepala BKN)

106.038 PNS
BELUM DAFTAR

sUDAH DAFTAR

12.317

Data per 31 Desember 2015

Data per 31 Januari 2016

DATA pUns

4.450.727

93.721
BELUM DAFTAR

DILApORKAn KE BKn

32.413

Database Asn Akurat

e-PUPNS 2015

pUpns wajib dilakukan minimal 10 tahun 
sekali, Indonesia melaksanakan pUpns 
terakhir pada tahun 2003. sistem aplikasi 
pendataan yang cepat dan efektif diper-
lukan untuk memenuhi kebutuhan mende-
sak pendataan seluruh pns.

Data pasti akurat karena pendataan 
ulang dilakukan sendiri oleh pns yang 
bersangkutan.	Proses	verifi	kasi	data	dapat	
dipantau oleh pns tersebut serta keraha-
siaan data terjamin kerena menggunakan 
kode register dan kata kunci

Bisa dilakukan dimana saja dan kapan 
saja. Dilakukan secara online, e-pUpns 
2015 dapat diakses melalui personal com-
puter, laptop ataupun gadget

•	 Data	pokok	kepegawaian
•	 Data	riwayat	(historical	data)

- kepangkatan
- pendidikan
- jabatan
- keluarga

•	 Data	sosial-ekonomi
- pendidikan anak
- kepemilikan rumah

•	 Self	assessment
- kompetensi
- potensi individu

•	 Stakeholder	lainnya
- BpJs, Bapertarum, KpE, npWp

Meminimalisasi penggunaan kertas,  BKn 
peduli dengan lingkungan. Mendukung 
program pemerintah untuk Go green, 
pUpns 2015 dilakukan secara elektronik

Berbeda dengan pUpns sebelumnya, 
e-pUpns 2015 pns tidak mengisi data dari 
awal. Dalam e-pUpns 2015 pns yang ber-
sangkutan melengkapi dan memperbarui 
data yang sudah ada

Urgently
Validity

Economic

Paperless
Ensure

Ruang lingkup data 
wajib diperbarui
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Indonesia Sehat

Persebaran Dokter 
Perprovinsi

Database Asn Akurat

Kondisi kesehatan di Indonesia mengalami perkembang-
an yang sangat berarti dalam beberapa dekade terakhir.  
Tantangan yang dihadapi pemerintah saat ini adalah ba-
gaimana terus meningkatkan keadaan kesehatan di Indo-
nesia dengan meningkatkan kelayakan kondisi kesehatan, 
pemanfaatan sistem dan fasilitas kesehatan termasuk tena-
ga kesehatan yang memadai. salah satu program yang di-
lakukan pemerintah adalah meningkatkan jumlah, sebaran, 
komposisi dan kualitas tenaga kesehatan berbasis pada tim 
yang memiliki latar belakang berbeda, mulai dari dokter, pe-
rawat, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan dan tena-
ga kesehatan lainnya. Tersedianya tenaga kesehatan yang 
merata khususnya di daerah terpencil menjadi langkah awal 
fokus pemerintah.

Database tenaga kesehatan yang terperinci berdasar 
lokasi kerja, kompetensi serta keahlian khusus dalam pen-
dataan e-pUpns 2015 menjadi salah satu solusi penguatan 
pelayanan kesehatan yaitu tersedianya tenaga kesehatan di 
daerah terpelosok. Dengan prinsip manajemen kepegawai-
an yaitu membangun dan mengelola, penataan tenaga 
kesehatan menjadi salah satu perhatian BKn. Harapannya 
adalah pelayanan kesehatan dapat terjangkau dan dinik-
mati oleh seluruh penduduk Indonesia bukan hal yang mus-
tahil untuk menuju Indonesia sehat.

“Dokter yang terikat pns berarti telah bersedia di tempatkan 
di mana saja. Hal ini menjadikan dokter atau tenaga medis lebih 
memiliki rasa tanggung jawab terhadap masyarakat yang be-
rada di daerah tertinggal, daerah perbatasan dan kepulauan”

(Yusuf Kalla, Wakil presiden Indonesia)
Diposting tanggal 21 Oktober 2015 di www.wapresri.go.id

“perbandingan antara dokter dan jumlah pasien yang harus 
dilayani, belum seimbang. Masalah sistem ini membutuhkan 
disiplin bersama, masyarakat, pemerintah dan para dokter”

(Yusuf Kalla, Wakil presiden Indonesia)
Diposting tanggal 11 november 2015 di www.wapresri.go.id
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Persebaran Guru
Perprovinsi

Database Asn Akurat

Dengan mengembangkan manajemen kepe-
gawaian, BKn turut berpartisipasi dalam mening-
katkan kualitas guru di seluruh Indonesia. Diharap-
kan para guru dapat melaksanakan pembelajaran 
yang bermutu serta meningkatkan profesionalitas. 
Berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompe-
tensi guru sudah dilakukan, termasuk pelatihan 
mengajar yang disesuaikan dengan perkembang-
an zaman seperti pemanfaatan teknologi. Hanya 
saja masih terdapat pR besar bagi pemerintah 
yaitu penyebaran guru yang masih belum mera-
ta secara nasional. sejumlah daerah mengalami 
kelebihan tenaga guru, namun masih banyak dae-
rah lain yang kekurangan.

Adanya e-pUpns, dengan data akurat dan le-
bih	 detail	 mengenai	 kualifi	kasi	 dan	 kompetensi	
guru, mampu menjawab persoalan dalam me-
ningkatkan mutu pendidikan dan pemetaan guru 
yang merata di Indonesia sesuai dengan skala ke-
butuhan. Kerja sama antara pemerintah pusat dan 
daerah sangat diperlukan dalam hal ini, di mana 
diperlukan sinergi untuk memecahkan persoalan 
tersebut sehingga terwujudlah kehidupan bangsa 
Indonesia yang cerdas secara merata. 

Indonesia Pintar

“Yang dibutuhkan bangsa ini, mutu pengajarannya dan juga 
pengabdiannya yang baik,… pendidikan di Indonesia akan maju, 
bila tiga komponen utamanya, yakni sarana, guru dan sistem (ku-
rikulum) dapat terpenuhi dengan baik”

(Yusuf Kalla, Wakil presiden Indonesia)
Diposting tanggal 31 Maret 2015 di www.wapresri.go.id
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Pengisian JPT 
Cepat dan Tepat

Tahun 2015 setelah pelantikan, presiden Jokowi mengeluhkan 
rumitnya aturan kepegawaian dalam pengisian Jabatan pimpin-
an Tinggi (JpT), hal ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi 
pelaksanaan pemerintahan dan negara.

Mengapa demikian? JpT berperan sebagai Kuasa pengguna 
Anggaran (KpA), dan pejabat pembuat Komitmen (ppK). sehingga, 
terhambatnya pengisian JpT dapat berdampak pada  kelancaran 
pelaksanaan program pembangunan nasional.  

salah satu dampaknya adalah penyerapan anggaran dan ten-
der yang idealnya sudah dilaksanakan di bulan April. Maka, dibu-
tuhkan pengisian JpT secara cepat dan tepat sehingga tersedia 
pejabat yang bertanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian negara (BKn) Bima Haria Wibisana 
mengatakan, Idealnya, 60 hari kabinet terbentuk, posisi JpT di ber-
bagai Kementerian/Lembaga pemerintah non Kementerian/peme-
rintah Daerah (K/L/pemda) sudah harus terisi.
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Tahun Target

2016 1300 JpT

2017 1700 JpT *)

2018 1850 JpT *)

2019 2000 JpT *)

*) Menyesuaikan anggaran

pool

Penilaian Potensi & Kompetensi Diikuti

Proses berkesinambungan

selain untuk pengisian JpT yang cepat dan tepat, manfaat lain 
dari penialain potensi dan Kompetensi adalah:

Melihat manfaat yang diperoleh dari penilaian potensi dan Kom-
petensi JpT, sudah seharusnya proses ini dilakukan secara berkesi-
nambungan.

penilaian potensi dan Kompetensi JpT direncanakan pelaksana-
annya hingga Tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

Manfaat bagi Peserta

•	 Dengan	mengetahui	potensi	dan	
kompetensi	(profil)	sendiri,	yang	
bersangkutan dapat merencanakan 
pengembangan dirinya  sendiri atau 
merencanakan karirnya. 

Manfaat bagi Instansi

•	 Dapat	mengetahui	profil	JPT	
dan jabatan Administrator pada 
instansinya, dengan difasilitasi oleh 
BKn.

•	 Dapat	memperpendek	tahapan	
seleksi terbuka, karena instansi telah 
memiliki	profil	pegawai.		

•	 Sebagai	dasar	penerapan	sistem	
kaderisasi JpT

•	 Sebagai	dasar	bagi	
pengembangan kepemimpinan 
untuk mendukung reformasi 
birokrasi

Bagi stakeholders lainnya

1. Presiden, menjamin optimalisasi pendayagunaan 
JpT dalam rangka pembangunan nasional.

2. Badan Kepegawaian Negara (BKN), sebagai 
pusat informasi  potensi dan kompetensi JpT 
dalam	rangka	memetakan	kekuatan	JPT	nasional;

3. Kementerian PAN & RB, untuk penyusunan 
kebijakan perencanaan JpT.

4. Lembaga Administrasi Negara (LAN), untuk 
menyusunan kebijakan dan melaksanakan strategi 
pengembangan dan pelatihan JpT.

5. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sebagai 
masukkan dalam pelaksanaan penetapan JpT 
yang	berbasis	sistem	merit;

6. Masyarakat/publik, ketersediaan JpT dalam 
memastikan terselenggaranya kelancaran fungsi 
pemerintahan dan negara, termasuk kelancaran 
pelayanan publik.

1024 
Peserta

29 
Instansi

9
Batch

dilaksanakan di

PUSBANG BKN
Ciawi, Bogor

selama

Agustus - September

pengisian JpT cepat dan Tepat
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Prima dalam Mutasi Kepegawaian

prima dalam pelayanan mutasi kepegawaian merupakan wujud nya-
ta kerja BKn kepada seluruh pegawai negeri sipil (pns) di seluruh Indo-
nesia. proses cepat dan mudah diberikan BKn dalam semua layanan 
mutasi kepegawaian baik dalam pengadaan nomor Induk pegawai (nIp, 
pembuatan Kartu pegawai (Karpeg), Kartu Istri/suami (Karis/Karsu), Kenaik-
an pangkat dan berbagai layanan mutasi lainnya hingga proses pensiun 
pns.

pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan demi terwujudnya kece-
patan dan kemudahan dalam proses layanan ini. Hal ini terbukti bahwa 
di Tahun 2015 Layanan Mutasi Kepegawaian berhasil memenuhi target 
kinerja, baik dari segi kuantitas maupun kualitas (lama penyelesaian). 
Hasil yang dikeluarkan untuk Layanan Mutasi Kepegawaian berupa nota 
persetujuan Teknis, nota pertimbangan Teknis dan surat Keputusan.

BKn berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanan mutasi Kepe-
gawaian, hal ini terlihat bahwa di Tahun 2015 BKn menerima Kuasa dari 
presiden untuk menandatangani surat Keputusan penetapan Kenaikan 
pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi pns yang ber-
pangkat pembina Utama Muda Gol Ruang IV/c ke atas kecuali pns yang 
menduduki jabatan pimpinan Tinggi Utama dan Madya serta Jabatan 
Fungsional Keahlian Utama. Kuasa ini tertuang dalam Keputusan presiden 
(Keppres) no. 53 Tahun 2014 .
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1. Pengadaan 2. Kenaikan Pangkat

Moratorium yang terjadi di Tahun 2015 
bukan berarti layanan pengadaan tidak ber-
kinerja, pengadaan BKn masih menetapkan 
nIp baik Umum dan Honorer yang masih be-
lum terselesaikan. Tercatat selama Tahun 
2015 pengadaan BKn telah menetapkan 
51.838 nIp baik dari Umum dan Honorer. Ha-
sil perkembangan penetapan nIp BKn juga 
rutin di publikasikan melalui media publikasi 
BKn baik website atau Sosial Media.

selain nIp, pengadaan BKn juga mener-
bitkan Kartu pegawai dan Kartu Istri/suami. 
Di mana Kartu ini diterbitkan sebagai kartu 
identitas seorang pns dan Istri/suami pns

BKn selaku instansi pengelola kepegawai-
an seluruh Indonesia memiliki kewenang un-
tuk mengeluarkan nota persetujuan/ surat 
Keputusan Kenaikan pangkat golongan IV/b 
Kebawah dan nota pertimbangan Teknis un-
tuk Kenaikan pangkat golongan IV/c Keatas

Dan di Tahun 2015 ini BKn juga telah 
menerima  kuasa dari presiden untuk me-
ngeluarkan surat Keputusan Kenaikan pang-
kat Golongan IV/c keatas kecuali pns yang 
menduduki jabatan pimpinan Tinggi utama 
dan Madya serta Jabatan Fungsional keah-
lian Utama.

Berikut data Kenaikan pangkat yang 
sudah dikeluarkan BKn baik berupa surat 
Keputusan, nota persetujuan dan nota per-
timbangan teknis di Tahun 2014 s.d. 2015

Data Pengadaan BKN Data Kenaikan Pangkat

prima dalam Mutasi Kepegawaian

No. Jenis Pengadaan
Tahun

2014 2015

1. nIp 30,838 51,838

2. Kartu pegawai 4,097 8,937

3. Karis/Karsu 7,530 8,425

No. Kenaikan Pangkat
Tahun

2014 2015

1.
nota persetujuan 
Teknis Kp Golongan 
IV/b Kebawah

118,996 107,814

2.

nota pertimbangan 
Teknis Kp Gol 
IV/c Ke atas dan 
pengangkatan 
Jabatan

8,488 9,581

3.
Jumlah nota 
persetujuan KpLB dan 
mutasi lainnya

4,034 4,335
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3. Status dan Kedudukan 4. Pensiun

status dan Kedudukan BKn memiliki tugas 
menyiapkan dan atau menetapkan pertim-
bangan status kepegawaian dalam hal :

a. penetapan pertimbangan status 
kepegawaian pns yang ditetapkan

b. persetujuan yang terlibat ekses politik 
dan menjadi anggota/pengurus partai 
politik

c. pertimbangan Tewas dan cacat 
karena dinas

d. persetujuan pemberian cuti di Luar 
Tanggungan negara dan pengaktifan 
kembali

e. pertimbangan perubahan nama dan 
tanggal lahir

f. penyelesaian permasalahan nIp

g. penetapan persetujuan pengangkatan 
cpns yang menjalani masa 
percobaan lebih dari 2 (dua) tahun

Berikut hasil kinerja pelayanan di bidang 
status dan kedudukan kepegawaian di Ta-
hun 2014 dan 2015

sesuai dengan Undang-undang no 11 Tahun 
1969, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua 
dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pe-
gawai negeri selama bekerja dalam instansi pe-
merintah.

BKn melalui Direktorat pensiun bertugas me-
nyiapkan pertimbangan dan menetapkan pen-
siun pns/janda/duda. selain itu BKn juga bertugas 
melaksanakan pengawasan dan tata usaha pen-
siun janda/duda pejabat negara.

Di Tahun 2015 ini sesuai Keputusan presiden 
(Keppres) no. 53 Tahun 2014 BKn diberikan kuasa 
dari presiden untuk menandatangani surat Kepu-
tusan pemberian pensiun bagi pns yang berpang-
kat pembina Utama Muda Gol IV/c Keatas kecuali 
pns yang menduduki Jabatan pimpinan Tinggi Uta-
ma dan madya serta Jabatan Fungsional Keah-
lian Utama.

Hasil Kinerja pensiun berupa surat Keputusan 
(sK) dan pertimbangan Teknis (pertek) pensiun pns 
dapat dilihat di website BKn melalui alamat: http://
www.bkn.go.id/layanan-mutasi-kepegawaian/
pensiun

Berikut capaian kinerja Dit. pensiun Tahun 2014 
dan 2015

Kinerja Bidang Status & Kedudukan Kinerja Bidang Pensiun

NO Pensiun
Tahun

2014 2015

1
penetapan sK pensiun pns 
dan janda/Duda Gol. IV/b 
Kebawah

5,227 sK 4,526 sK

2
penetapan pertek pensiun 
pns dan Janda/Duda nya gol 
IV/c keatas

12,093 pertek 24,724 pertek

3
penetapan sK pensiun pns 
dan janda/Duda pejabat 
negara

75 sK 120 sK

4
penetapan pertek pensiun 
dan mantan pejabat negara

22 pertek 52 pertek

5 petikan II sK pensiun 122 sK 69 sK

6 sK Inpasing pensiun 2,119,686 sK 2,288,158 sK

7
Mutasi Kepegawaian yang 
disetujui

110 Data 56 Data

8 npp/nppn yang ditetapkan 234 np 156 np

9
Jumlah tata naskah pensiun 
yang diretensi

36,215 Dok 39,955 np

NO Status dan Kedudukan
Tahun 

2014 2015

1 penetapan pertimbangan status Kepegawaian pns 221 356

2
penetapan persetujuan yang terlibat ekses politik 
dan menjadi anggota/pengurus partai politik

6 6

3 penyelesaian permasalahan nIp yang ditetapkan 48 41

4
penetapan persetujuan cLTn dan perpanjangan 
dan pengaktifan kembali

338 326

5
penetapan pertimbangan Tewas dan cacat karena 
dinas serta penetapan sK bagi pns yang dinyatakan 
tewas

97 200

6
penetapan persetujuan uang duka tewas dan tun-
jangan cacat karena dinas

140 108

7
penetapan pertimbangan perubahan nama dan 
tanggal lahir

819 1110

8
penetapan persetujuan pengangkatan cpns yang 
masa percobaannya lebihd ari 2 tahun menjadi pns

60 92

prima dalam Mutasi Kepegawaian
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Penegakan NSPK 

pengawasan dan pengendalian merupakan 
komponen strategis dalam satu kesatuan siklus ma-
najemen Asn. pengawasan dan pengendalian me-
mastikan perencanaan dilakukan dengan tepat. 

BKn melaksanakan pendampingan, review, au-
dit, asistensi, konsultasi, dan penindakan di bidang 
kepegawaian, sekaligus memastikan penegakan 
norma, standar, dan prosedur manajemen kepe-
gawaian	ASN	berjalan	signifikan.	

Berbagai persoalan kepegawaian ditindak se-
cara cepat dan tepat, pengawasan dan pengen-
dalian fungsi preventing lebih diutamakan. pence-
gahan sedini mungkin dilakukan untuk menekan 
potensi pelanggaran nsp manajemen kepegawai-
an. 
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Sinergi BKN-KASN

Era reformasi birokrasi membutuhkan revolusi kerja. UU Asn men-
jadi titik awal reformasi manajemen Asn. BKn-KAsn bersinergi men-
gawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku 
Asn, serta menjamin terselenggaranya manajemen Asn berbasis 
merit system sehingga menghasilkan sDM Aparatur berkelas dunia. 

Kolaborasi peran BKn-KAsn memastikan penguatan peran stra-
tegis kedua institusi dalam manajemen Asn, mengingat KAsn mem-
butuhkan data dan informasi yang tersedia di BKn.  sinergi BKn-KAsn 
memastikan peningkatan kualitas proses monitoring pengisian JpT, 
peningkatan kapasitas pelatihan profesi Asn, mengoptimalkan sa-
rana pengawasan, dan melakukan penyediaan dan pemanfaatan 
data informasi kepegawaian Asn.

4 Komponen Kerjasama BKn-KAsn

1.  peningkatan kualitas pada proses monitoring dan evaluasi 
dengan menerapkan merit system dalam 
melaksanakan pengisian JPT.

2.  Mengoptimalkan peningkatan kualitas kapasitas sDM 
aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan profesi 
ASN.

3.  penggunaan prasarana secara maksimal melalui 
pengembangan kantor pelayanan dengan 
membangun 9 Unit Pelayanan Teknis (UPT) 
untuk mendukung pelaksanaan dan pengawasan 
penerapan norma dasar, kode etik, dan kode perilaku 
pegawai Asn.

4.  Menyediakan dan melakukan pemanfaatan data 
dan informasi kepegawaian ASN.  

“Diperlukan strategi yang pas untuk membangun 
sistem pengawasan pelaksanaan sistem merit mulai 
dari proses seleksi, promosi, mutasi, pembinaan dan 
remunerasi Asn. ” 

(Sofi an Efendi, Ketua KASN) 

“BKn-KAsn memiliki peran strategis untuk menjamin 
implementasi UU Asn berjalan secara konsisten. ” 

(Bima Haria Wibisana, Kepala BKN)

penegakan nspK
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Reformasi Pengawasan dan Pengendalian 

Data Pengaduan yang Diproses 
Kedeputian Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian 

Tahun 2015

pendekatan dalam pelaksanaan penga-
wasan dan pengendalian berfokus pada tin-
dak pencegahan (preventif) untuk memotret 
pelaksanaan manajemen kepegawaian di 
tiap-tiap instansi, sehingga pelanggaran ter-
hadap nsp kepegawaian dapat ditekan. 

BKn melalui early warning system (EWs) 
dan whistle blowing system (WBs), mendetek-
si secara cepat permasalahan kepegawai-
an sekaligus tindak lanjut penyelesaiannya. 
peringatan dini atau EWs digunakan untuk 
mencegah potensi terjadinya pelanggaran 
nsp manajemen kepegawaian. 

sistem pengawasan dan pengendalian 
secara online melalui pendekatan preventif 
mendeteksi dugaan pelanggaran nsp sejak 
awal dan mengetahui kadar implementasi 
manajemen setiap Instansi. secara preven-
tif, BKn menganalisis potensi masalah dan 
memberikan bimbingan yang tepat bagi 
Instansi sesuai dengan kebutuhan. 

Berikut data pengaduan yang diproses 
Kedeputian pengawasan dan pengendalian 
Kepegawaian di sepanjang Tahun 2015:

Aduan Instansi

Aduan LsM

Aduan perseorangan

Keterangan:

penegakan nspK

72

Formasi

293

Pengadaan

1

Pasca Diklat

68

Kepangkatan 
Dalam Jabatan

188

Pengangkatan 
Dalam Jabatan

101

Pemberhentian 
Dalam Jabatan

17

Gaji

25

Tunjangan

77

Kesejahteraan

51

Kinerja

28

Kode Etik

353

Disiplin

133

Pemberhentian

51

Pensiun PNS

367

Tenaga Honorer
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Audiwan mengajukan Rencana audit 
berdasarkan Hasil Audit Sebelumnya, 

Informasi Dugaan Penyimpangan atau 
Kasus Lainnya. Tim Audit menyerahkan 

Distribusi Permasalahan dan 
Rencana Kerja Wasdal.

Pejabat Berwenang 
membuat Surat Tugas untuk 
Audiwan Kepegawaian.

Auditi (PPK*) melaksanakan 
Tindakan Perbaikan Dalam 

20 Hari

Audiwan mengekspos 
Temuan dalam Rapat

Rapat menyampaikan Permintaan 
Tindakan Perbaikan atau Pencatatan.

Audiwan melaksanakan audit 
dengan tahapan:

Pengamatan•  Lapangan
Wawancara•  Auditi
Pemeriksaan•  dan 
Verifi kasi Dokumen.
Konfrontasi•  bukti audit ke 
auditi sebelum ditetapkan 
sebagai Temuan Audit.

BKn Memantau 
pelaksanaan Tindak 
Lanjut oleh PPK

Jika Tindak Lanjut 
tidak dilaksanakan, 
BKn memberikan 
Teguran (berdasarkan 

pp 63 Th 2009)

Audiwan menyerahkan 
Temuan Audit apabila 
ada Temuan.

Audiwan 

Auditor kepegawaian (Audiwan) berperan 
penting untuk mendeteksi sekaligus mengusut 
adanya potensi penyimpangan dan pelanggar-
an terhadap norma, standar, prosedur dan ke-
tentuan (audit rutin/reguler) dan merespon peng-
aduan masyarakat berupa informasi adanya 
kasus pelanggaran oleh oknum pns (baik secara 
perseorangan maupun instansi). 

Audiwan bergerak berdasarkan surat tugas dari 
pejabat berwenang untuk melakukan pemerik-
saan terhadap suatu kasus seperti pengumpulan 
bukti  (audit investigasi). setiap temuan diteliti dan 
dipertimbangkan, serta dilakukan tinjauan kasus 
(audit review) untuk memperoleh putusan apa-
kah perlu ditindaklanjuti atau dinyatakan selesai. 

Audiwan Pejabat 
Berwenang

di Badan Kepegawaian 
negara

*) ppK (pejabat pembina Kepegawaian)

Tim Audit

Auditi

6. Rapat

23

5

1

4

7

9

8

Alur Audit
Berdasarkan Perka No. 18 Tahun 2015

penegakan nspK
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Perkokoh Organisasi 

percepatan reformasi birokrasi terus diga-
ungkan oleh pemerintah guna menuju biro-
krasi yang dinamis, inovatif, dan responsif da-
lam perkembangan zaman. BKn merespons 
amanat pemerintah tersebut dengan melaku-
kan inovasi-inovasi di bidang kepegawaian. se-
jumlah unit kerja di BKn meningkatkan layanan 
melalui berbagai aplikasi online. 

penerapan aplikasi online diharapkan da-
pat	mendukung	efektivitas,	efi	siensi,	dan	akura-
si layanan kepegawaian serta memaksimalkan 
kualitas pelayanan kepada publik. Lalu, apa 
sajakah aplikasi - aplikasi tersebut? 

A

P A R A T U R  S I P I L
 N

E
G

A
R

A

ARAGEN NAIAWAGEP
E

K 
N

A
D

A
B

1
1

0
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000111100000

1

1
1

0
0

0
1

0
1

1
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111010101110000111000111100000111000111
1

0

01110001110000
0011100011110000111011010110010011

1
1
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0

1
101111000011100001110001110

1
1

0
0

1
0

011010011011110000111000011100011100011100000

0
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Badan Kepegawaian negara (BKn) dalam memper-
cepat reformasi birokrasi melakukan langkah konkret de-
ngan mengubah cara kerja dalam menjalankan tugas 
dan fungsi pegawai. Direktorat pengembangan sistem 
Informasi Kepegawaian (psIK) BKn telah mengembang-
kan suatu aplikasi untuk menunjang kinerja pegawai da-
lam bidang administrasi perkantoran. 

Electronic Offi ce	(E-Offi	ce)	merupakan	aplikasi	yang	
memanfaatkan alat komunikasi dan sistem informasi 
yang bertujuan penyederhanaan sistem, prosedur, me-
kanisme, dan kontrol kerja yang efektif dan peningkatan 
mutu layanan administrasi di BKn. 

Tak	dimungkiri,	dengan	E-Offi	ce,	tercipta	modernisasi	
birokrasi di BKn yang antisipatif dan proaktif serta budaya 
nilai dan perilaku kerja yang positif. Dengan demikian, 
secara langsung mewujudkan tatakelola pemerintahan 
yang baik (good governance). 

E-Offi ce

perkokoh Organisasi

Beranda Sarana Menambah Memo Keluar

Profi l Pengguna Aplikasi

Filter Pencarian Surat Masuk

Laporan Surat Masuk
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SIAP
Transparansi Perencanaan & 

Monitoring Anggaran

perkokoh Organisasi

Biro perencanaan Badan Kepegawaian negara meng-
hadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan peren-
canaan dan monitoring anggaran mulai dari perubahan 
kebijakan dan peraturan yang dinamis sehingga meng-
haruskan instansi melakukan revisi kegiatan dan anggar-
an serta belum tersedianya database terpusat baik BKn 
pusat dan Kantor Regional.

Tantangan tersebut dapat ditanggulangi dengan ter-
sedianya sistem perencanaan dan monitoring revisi ang-
garan yang andal. Untuk itulah, sistem Aplikasi perenca-
naan (sIAp) diluncurkan guna memberikan kontribusi nyata 
sehingga meningkatkan kualitas perencanaan pemba-
ngunan	yang	cepat,	tepat,	efektif,	dan	efi	sien.	

sIAp mengoptimalkan kegiatan perencanaan dan 
monitoring anggaran yang terpadu dan terintegrasi antar-
unit kerja eselon II BKn pusat dan seluruh Kantor Regional 
sehingga menghemat waktu, tempat dan biaya. 

Aplikasi ini juga telah digunakan juga oleh Direktorat 
Jenderal Kementerian Keuangan dan Bappenas.
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Contoh Tampilan

TMIS

pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas membu-
tuhkan keterbukaan untuk mencegah ketimpangan dan 
praktik manipulasi data. Travel Management Infomation 
System (TMIs) dirancang secara khusus untuk menjawab 
kendala transparansi pengelolaan perjalanan dinas, men-
cegah perjalanan dinas ganda di unit kerja BKn pusat dan 
Kantor Regional. 

TMIs merupakan standarisasi dan integrasi pengolala-
an perjalanan dinas untuk meningkatkan akuntabiltas pe-
nyelenggaraan pengelolaan anggaran dalam pelaksa-
naan perjalanan dinas seluruh lingkup kerja BKn.

 

Main Process TMIS



58 | LAPORAN KEGIATAN BKN 2015 59perkokoh Organisasi

RPA BKN

RpA (Rencana pencairan Anggaran) BKn melalui sistem 
Monitoring penyerapan Anggaran On Line memberikan 
keterbukaan realisasi penyerapan anggaran secara ter-
integrasi, serta turut meningkatkan kekuatan monitoring 
realisasi penyerapan anggaran di lingkup BKn pusat dan 
Kantor Regional.

RpA-BKn memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Menjaga konsistensi antara pelaksana (realisasi) sesu-
ai	dengan	rencana;	

b. standarisasi dalam pembuatan spTB (surat pernyataan 
Tanggung	Jawab	Belanja);

c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengelolaan	keuangan	negara	di	BKN;

d. Memudahkan pimpinan dalam memonitoring penye-
rapan	anggaran	secara	real	time;	

e.	 Mendukung	program	e-Audit	BPK;

f. Data transaksi yang dihasilkan sebagai pendukung 
dalam menyusun anggaran berikutnya. 

Contoh Tampilan
Realisasi Anggaran 

BKN Kantor Pusat dalam RPA-BKN
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eKinerja ASN 

Aparatur sipil negara (Asn) berkewajiban menyu-
sun sasaran Kinerja pegawai (sKp). namun faktanya, 
sKp yang dibuat belum semua bisa menjadi tolak 
ukur kinerja pns yang bersangkutan.

Untuk itulah, sesuai perka BKn no. 19 Tahun 2014, 
Direktorat Kinerja Asn mengembangkan aplikasi eKi-
nerja Asn sebagai sarana pimpinan untuk monitoring 
dan mengevaluasi kinerja pegawainya. 

eKinerja Asn juga dapat menginformasikan hasil 
sasaran kinerja pns tiap bulan, yang nantinya akan 
menjadi acuan dalam pembayaran tunjangan kiner-
ja sehingga setiap individu terpacu untuk meningkat-
kan kinerjanya. Untuk mengakses eKinerja Asn tahun-
an di 

http://ekinerja-asn.id/kinerja/. 

A
P

A
R

A
T U R  S I P I L  N

E

G
A

R
A

A
R

A
GEN NAIAWAGEPEK 

N

A
D

A
B

Mudah Cepat dan Akurat Memperbaiki Tatakelola Organisasi

Mempermudah proses monitoring 
dan evaluasi penilaian prestasi kerja 
pegawai negeri sipil (pns)

- Mempercepat proses input sKp 
- Akurat dalam mengukur tunjangan kinerja pns 

eKinerja-Asn berdampak pada pembenahan 
tatakelola organisasi di BKn karena memu-
dahkan Biro Kepegawaian dalam memantau 
kondisi jabatan dan kompetensi Asn serta me-
mastikan pns bekerja sesuai tupoksi.

Contoh Tampilan

perkokoh Organisasi
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SI-AVA

Biro Keuangan BKn menghadapi banyak tantangan 
dalam melaksanakan tugas dan fungsi di unit kerjanya, 
di antaranya: 

Belum memiliki persamaan persepsi mengenai pe-•	
nerapan peraturan keuangan yang menjadi acuan 
sebagai	dasar	pembayaran	antara	 verifi	kator	 satu	
dan	lainnya;
Masih terjadinya kesalahan isi materi dokumen pen-•	
dukung;
Masih terjadinya keterlambatan pengajuan tagihan •	
oleh	PPK;
Kurang lengkapnya dokumen pendukung penga-•	
juan	tagihan;
Lambatnya proses pengujian tagihan  yang dilaku-•	
kan	oleh	verifi	kator;
Lemahnya	pengawasan	oleh	atasan;	•	
pelaksanaan pengujian tagihan di kantor regional ti-•	
dak	dapat	dimonitor/diawasi	secara	langsung;
Data dukung untuk melakukan evaluasi pelaksaaan •	
verifi	kasi	minim.	

Tak ingin berkutat dengan permasalahan terse-
but, Biro Keuangan BKn membangun aplikasi Sistem 
Informasi Verifi kasi Anggaran (SI-AVA) yang mam-
pu mengatasi berbagai tantangan tersebut. 

Monitoring • 
Meningkatkan monitoring pengendalian pelak-
sanaan	verifi	kasi	dokumen	keuangan
Cepat, Tepat, Transparan & Akuntabel•  
pertanggungjawaban keuangan menjadi lebih 
cepat, tepat, transparan dan akuntabel 
Peningkatan Pengetahuan•  
peningkatan pengetahuan mengenai keuang-
an pada sumber Daya Manusia Aparatur di unit 
kerja Biro Keuangan BKn
Mendukung • e-Government
Menciptakan pemerintahan berbasis e-Govern-
ment 

•	Setiap	saat,	pimpinan	
dapat memonitor pelaksa-
naan	verifi	kasi		dokumen	
keuangan 

•	Meminimalisasi	risiko	
ketidaklengkapan doku-
men 

•	Akuntabel	dalam	pengelo-
laan keuangan

•	Cepat	dalam	mengakses	
Laporan yang dihasilkan

•	Masalah	(kelengkapan	
dokumen tagihan) dapat 
dideteksi dini, sebelum 
spp/spM terbit

•	Mudah	mengindentifi	kasi	
masalah dan solusi pe-
mecahannya

•	Ada	standardisasi	dalam	
kelengkapan dokumen 
keuangan antara kantor 
pusat dan kantor regional.

•	Efektif	dalam	monitoring	
dan Evaluasi pengelolaan 
dokumen keuangan

•	Cepat	dan	akurat	saat	
evaluasi pelaksanaan veri-
fi	kasi

Manfaat

Contoh Tampilan

perkokoh Organisasi
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SI-ONI

Urgensi kebutuhan dan tuntutan pengelolaan ba-
rang pakai habis secara transparan dan akuntabel 
membuat Biro Umum mencari solusi dengan dikem-
bangkannya sebuah aplikasi yang dapat mengelola 
barang habis pakai dengan nama sistem Informasi 
Online Inventory atau yang lebih dikenal dengan sI-
OnI. 

sI-OnI memudahkan pengelola barang untuk me-
laporkan persediaan barang dan pemantauan dan 
pengelolaan Barang Milik negara (BMn), khususnya 
barang cepat habis. secara real, aplikasi ini berperan 
dalam percepatan reformasi birokrasi dan mencipta-
kan pemerintahan berbasis e-Governance di BKn. Cepat dan Akurat

sI-OnI memberikan informasi 
secara cepat dan akurat terkait 
barang yang dikelola

Mudah

sI-OnI memuat informasi mengenai 
barang pakai habis yang mudah 
diakses

sI-OnI
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pusat pembinaan Jabatan Fungsional Kepega-
waian (pusbinjak) bertugas melakukan pembinaan 
dan pengembangan, juga melakukan penilaian 
dan menetapkan angka kredit bagi jabatan fung-
sional kepegawaian. 

proses penilaian terhadap Daftar Usul penilaian 
Angka Kredit (DUpAK) yang memadai bergantung 
dari sarana (sistem) penilaian. Karena itu, perminta-
an akan pelayanan informasi yang cepat, tepat, 
dan akurat kian bertambah. 

pusbinjak BKn mengembangkan suatu aplikasi 
guna menyediakan data dan informasi yang dibu-
tuhkan. sistem Aplikasi penilaian Daftar Usul pene-
tapan Angka Kredit bagi Jabatan Fungsional Kepe-
gawaian atau disebut e-dupak JFK.  

selain mempermudah dan mempercepat peni-
laian angka kredit, e-dupak JFK juga mendukung 
BKn dalam mewujudkan e-Government.

sebagai database jabatan fungsional kepega-
waian yang andal dan up to date.

E-DUpAK

E-DUPAK

Halaman 
Log In

Halaman 
Jabatan

Halaman 
PAK

Beranda

Mudah

Sumber Rujukan/Acuan

Andal dan Up to date

Mudah dalam mengelola dan memonitor •	
data jabatan fungsional kepegawaian secara 
nasional 

Mudah dalam •	 monitoring penetapan dan 
penilaian jabatan fungsional yang ada di 
seluruh instansi

Dapat dijadikan acuan dalam pengambilan •	
keputusan oleh pimpinan dalam penetapan 
penilaian jabatan fungsional kepegawaian

Aplikasi e-dupak JFK menampung •	 database 
jabatan fungsional kepegawaian yang andal 
dan up to date.
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Internasional

peran Indonesia dalam kancah kerjasama global, khu-
susnya AsEAn melalui BKn sebagai focal point AccsM 
(AsEAn Conference on Civil Service Matters) semakin pen-
ting dan strategis. Lahirnya AsEAn Economic Community 
atau Masyarakat Ekonomi AsEAn (MEA) menuntut peran In-
donesia sebagai negara terbesar di AsEAn khususnya dalam 
forum atau wadah AccsM yang terkait dengan Komunitas 
sosial-Budaya AsEAn (AsEAn Social-Cultural Community). 

Focal Point AccsM mencakup sharing pengalaman, 
berbagai tantangan yang dihadapi, dan upaya memper-
erat jalinan komunikasi serta kerjasama antar focal point 
AccsM.  
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Konferensi PNS se-ASEAN

BKn menjadi tuan rumah penyelenggaraan workshop AsEAn 
Conference on Civil Service Matters (AccsM) yang berlangsung 
24-27 Februari 2015 dan bertajuk Workshop Knowledge Mana-
gement on Local Government. 

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan 9 negara anggota 
AsEAn (Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Lao pDR, Malay-
sia, Filipina, Thailand, dan Vietnam) bertujuan berbagi penge-
tahuan, ide serta pengalaman terbaik dalam penerapan ma-
najemen pengetahuan di pemerintah Daerah di lingkungan 
negara anggota AsEAn.    

Malaysia

Indonesia

Lao PDRSingapura

BruneiVietnam

MyanmarFilipina

ThailandKamboja

Keahlian Mengelola 
Teknologi Baru Dalam 
Inovasi Kepegawaian

Keahlian Training of 
Trainers untuk pns

Keahlian Manajemen 
Kinerja Kepegawaian

Keahlian pertukaran 
Informasi Kepegawaian

Keahlian 
penanganan 
Kasus Kepegawaian

Keahlian 
pengembangan 

Kapasitas pns

Keahlian 
pengembangan 
Kepemimpinan

Keahlian 
pengujian

Keahlian Manajemen 
Inovasi Kepegawaian

Keahlian 
Manajemen personal

Kontribusi
dalam Workshop ACCSM

Internasional
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ACSG

AsEAn Civil Service Games (AcsG) merupakan salah satu 
rangkaian AsEAn Cooperation on Civil Service Matters (AccsM) 
yang merupakan kerjasama antar negara AsEAn dalam bidang 
pelayanan publik.   

Manfaat lain: 

- Mempererat soliditas negara-negara anggota 
AsEAn

- Memperkenalkan berbagai dimensi budaya dan 
sejarah Indonesia kepada negara-negara peserta 
AccsM

- Menjalin kerja sama antar negara AsEAn dalam 
pelayanan publik

- Meningkatkan rasa nasionalisme bagi pns peserta 
AcsG

- Mempererat hubungan  antar anggota AsEAn

Emas Perak Perunggu Badminton Bowling Futsal Golf      Tenis Meja Total

Malaysia 10 4 4 12 12 12 12 10 58

Indonesia 1 1 1 10 3 8 5 12 38

Lao PDR 0 0 5 8 6 8 6 8 36

Singapura 0 4 1 1 10 1 7 8 27

Brunei 0 1 2 0 4 10 8 0 22

Vietnam 1 0 1 8 5 0 4 1 18

Myanmar 0 2 0 0 8 0 10 0 18

Filipina 0 0 1 1 7 1 2 1 12

Thailand 0 0 0 1 2 0 3 0 6

Kamboja 0 0 0 1 0 1 1 1 4

Internasional
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SPIRIT

spIRIT (Scholarship Program for Strengthening 
the Reforming Institution) adalah beasiswa yang 
disediakan untuk pegawai negeri sipil untuk melan-
jutkan pendidikan jenjang s-2 dan s-3 baik di dalam 
maupun di luar negeri, dan juga program non-
degree. 

Di Badan Kepegawaian negara (BKn) sendiri 
sejak 2013, kader-kader Asn terbaik yang terseleksi 
telah mendapatkan program spIRIT intake maupun 
spirit non-degree intake. Terlampir tabel jumlah Asn 
BKn yang mendapatkan program spIRIT intake.

Internasional

 Master Lokal
 Master Overseas
 pHD Lokal  Training Lokal

 Training Overseas

Master
Master Overseas

 pHD Lokal

sejak tahun 2013-2015 jumlah 
Asn di BKn yang terdaftar meng-
ikuti Beasiswa spIRIT Intake ber-
jumlah 43 orang. Dengan jumlah 
Asn yang mengikuti beasiswa 
ini terdaftar di universitas lokal 
(Master lokal dan pHD lokal) se-
banyak 18 orang, yang tersebar 
di beberapa universitas negeri di 
Indonesia seperti Universitas In-
donesia, Universitas Diponegoro, 
Universitas negeri Jakarta, Univer-

sitas Gajah Mada, dan Universitas 
Airlangga. 

Dan untuk jumlah Asn yang 
mengikuti beasiswa yang terdaf-
tar di Universitas Luar (Master 
Overseas) sebanyak 25 orang, 
yang tersebar di beberapa 
negara seperti Australia, Amerika 
serikat, Inggris, Jepang, dan 
Belanda.

Dari tahun 2013 sampai dengan 
2015 jumlah Asn yang telah 
terseleksi untuk mendapatkan 
program beasiswa spIRIT Non-
Degree Intake di BKn yakni se-
banyak 140 orang. Di antaranya 
terbagi	menjadi	dua	klasifi	kasi	
training yang diadakan yakni 
training lokal dan training luar 
lokal (Overseas) dengan antara 
jangka waktu kurang dari 2 ming-
gu dan lebih dari 3 minggu.

Untuk Training lokal diikuti oleh 
sebanyak 83 orang, dari sepan-
jang tahun 2013 sampai dengan 
2015. Training ini dilakukan di 
Hay Group, pT GML Performance 
Consulting, pT Triniti solusi Kreati-
fi	ndo,	dan	ExecuTrain.

Untuk Training Overseas diikuti 
sebanyak 57 orang, dari sepan-
jang tahun 2013 sampai dengan 
2015.

Training ini dilakukan di berba-
gai negara, antara lain Korea 
(Institute of Govermental Studies, 
Korea University), Amerika serikat 
(Georgetown University, Graduate 
School UsA, dan Usc - University 
of Southern california), Australia 
(Melbourne Business School - Mt 
Eliza Executive Education, dan 
Australian Institute of Manage-
ment (AIM) - The University of 
Western Australia), inggris (InMAp 

ATI) dan Jepang (Japan Interna-
tional Cooperation Center (JIcE))

Beasiswa spIRIT Intake
Beasiswa spIRIT Non Degree Intake
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