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Dear BITers, sudahkah kita mendapatkan 
informasi yang tepat hari ini? 

Berbagai macam informasi telah dengan mudah 
beredar dan menjangkau berbagai pelosok wilayah 
nusantara. Namun apakah informasi tersebut 
menjadi sesuatu yang berharga bagi kita selaku 
penerimanya? Apakah informasi tersebut telah 
memberikan nilai tambah bagi kita? Jawabannya 
dapat beragam sesuai dengan kondisi kita masing-
masing. 

Semakin cepatnya arus informasi menuntut 
semua pihak dapat bekerja lebih cepat dan akurat 
dengan informasi yang tepat. Tidak terlepas BPKP 
selaku auditor presiden yang harus dapat 
menyajikan rekomendasi maupun solusi yang tepat 
sesuai kondisi di lapangan. Oleh karena itu, 
dibutuhkan suatu kondisi arus informasi yang tak 
hanya tepat tapi juga cepat.  

BIT kali ini berusaha menyajikan pengembangan 
dan penerapan Desk Kepala  dalam rangka 
menyajikan informasi secara realtimemengenai 
current issue  yang terjadi di seluruh pelosok 
nusantara sehingga dapat menampilkan informasi ter
-update yang yang dapat diakses oleh Kepala. Itulah 
yang disebut dengan informasi yang bermanfaat dan 
bernilai tinggi karena berkaitan dengan peran 
pemerintah selaku pelayan masyarakat. 

Kata papatah bijak, “Kerdil bukanlah karena 
ketiadaan alat, tapi karena lemahnya niat berbuat.” 
Semoga dengan keberadaan Desk Kepala ini dapat 
mendukung kinerja BPKP lebih optimal dari waktu ke 
waktu. Enjoy every bite of the BIT. 

Pengantar Redaksi 



Pusinfowas membidik pengguna lotus notes  
di perwakilan BPKP 
 

Seputar Kita 

  
Pusinfowas dalam rangka melak-

sanakan salah satu misinya yang  
mendukung dan melayani unit kerja 
BPKP agar dapat melaksanakan 
pekerjaannya secara efektif, efisien 
dan ekonomis dengan otomatisasi,  
melakukan kegiatan bit Day Care  ke 
perwakilan untuk melakukan laya-
nan yang berhubungan dengan TI, 
diantaranya adalah instalasi lotus 
notes dan instalasi antivirus diber-
bagai perangkat TI 

 
Pusinfowas berupaya membidik 

pengguna lotus notes di seluruh 
perwakilan BPKP guna mewujudkan 
target misinya. Sampai triwulan ke 
tiga tahun 2012 Pusinfwas telah 
mengunjungi perwakilan Jawa 
Timur, Lampung dan Makassar. 
Dalam waktu dekat Pusinfowas 
akan mengunjungi tiga perwakilan 
lagi diantaranya adalah Medan, Ku-
pang dan Manado. 

 
Pelaksanaan bit Day Care di perwaki-
lan cukup mendapat sambutan posi-
tive, terlihat dari banyaknya pegawai 
yang mengunjungi counter untuk me-
manfaatkan layanan, dalam dua hari 
rata rata mencapai 24 unit perangkat 
yang dapat terlayani.  Pusinfowas ber-
harap upaya pelaksanaan bit Day Care 
di masa datang dapat memberikan 
solusi sekaligus menyediakan kemu-
dahan bagi pegawai BPKP di seluruh 
Indonesia 
 



Seputar Kita 

Pada setiap kegiatan bit Day Care 
Pusinfowas paling sedikit 
mengerahkan 5 orang petugas 
yang siap melayani berbagai kebu-
tuhan dan keluhan pengguna TI di BPKP. 

 
Layanan ini kedepannya tidak hanya untuk menangani kebutuhan in-

stalasi lotusnotes, antivirius atau software lainnya tapi juga melakukan pe-
latihan singkat di unit kerja yang dikunjungi, diantaranya adalah workshop 
multimedia dan workshop lainnya yang masih dikaji oleh tim Pusinfowas. 
Hal ini bertujuan untuk membantu melengkapi workshop yang diselengga-
rakan di ruang workshop Pusinfowas di Jakarta. 

 
Merupakan komitmen Pusinfowas untuk dapat melayani seluruh unit 

kerja BPKP dengan baik melalui TI. 
 



Evaluasi atas Implementasi Kerangka (Framework) BPKP 
Enterprise Systems (BEST) pada Pengembangan Sistem 

Informasi di Lingkungan BPKP 
Rudy M. Harahap (rudy.m.harahap@bpkp.go.id) dan Eko R. Prastiawan (eko.prastiawan@bpkp.go.id) 

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)  

Abstraksi— Dalam mengembangkan sistem informasi di lingkungannya, Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menggunakan kerangka eXtended 
Enterprise System Framework. Sampai dengan saat ini, belum ada evaluasi atas 
implementasi kerangka pengembangan tersebut. Untuk mengetaui sejauh mana 
perkembangan enterprise architecture di BPKP, penulis menggunakan Extended 
Enterprise Architecture Maturity Model (E2AMM). Pengetahuan atas 
perkembangan enterprise architecture sangat penting karena memberikan aturan 
dan penjelasan yang diperlukan untuk integrasi informasi dan layanan antar 
komponen organisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. 
 

Kata kunci: e-government, enterprise architecture, evaluasi, pengembangan 
sistem informasi 

 

PENDAHULUAN 
emerintahan yang bersih dan 

transparan merupakan tuntutan yang 
berasal dari perubahan-perubahan yang 
terjadi dewasa ini. Selain itu, masyarakat 
juga menuntut agar pemerintah dapat 
memberikan pelayanan publik yang 
tersedia di seluruh wilayah negara, 
terpercaya dan dapat diandalkan, serta 
mudah dijangkau. Tuntutan ini 
mengakibatkan pemerintah pusat dan 
daerah harus mengubah sistem 
manajemen dan proses kerjanya agar 
lebih dinamis.  

Dengan memanfaatkan kemajuan 

P 

teknologi informasi, organisasi 
pemerintah dapat meningkatkan 
kemampuan mengolah, mengelola, 
menyalurkan, serta mendistribusikan 
informasi dan pelayanan publiknya. 
Reformasi sektor publik ini dapat 
dilaksanakan melalui proses perubahan 
menuju pelayanan berbasis teknologi 
informasi (e-Government). Melalui 
perubahan tersebut, pemerintah dapat 
memanfaatkan kemajuan teknologi 
informasi untuk mengurangi batasan-
batasan organisasi dan kerumitan 
birokrasi, serta membentuk jaringan 
sistem manajemen dan proses kerja 
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yang memungkinkan instansi-instansi 
pemerintah bekerja secara terpadu 
untuk menyederhanakan akses ke 
semua informasi dan layanan publik 
yang harus disediakan oleh 
pemerintah.  

Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 
tahun 2003, pemerintah telah 
mengeluarkan Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan e-
Government (e-Government 
Development Framework). Peraturan 
ini merupakan dasar bagi seluruh 
kebijakan detail teknis di bidang e-
Government. 

Kerangka pengembangan sistem 
informasi yang terdapat pada Inpres 
No. 3 Tahun 2003 masih bersifat 
umum sehingga masing-masing 
pemerintah harus membuat rencana 
pengembangan sistem informasi yang 
lebih spesifik. Oleh karena itu, BPKP 
membuat kerangka pengembangan 
sistem informasi dengan mengacu 
kepada eXtended Enterprise System 
Framework (XES) yang disusun oleh 
Murrell G. Shields. Kerangka 
pengembangan sistem informasi di 
BPKP ini ditetapkan dengan Keputusan 
Sekretaris Utama nomor KEP-34/SU/
IP/2006 pada tahun 2006, dan dikenal 
dengan nama BPKP Enterprise System 
(BEST), dan selanjutnya diturunkan 
dalam arsitektur pengembangan 
sistem informasi dengan Keputusan 
Kepala BPKP Nomor KEP-212/K/
IP/2008. Dengan adanya BEST, 
pengembangan sistem informasi di 

BPKP diharapkan menjadi lebih terarah 
dan lebih mudah diawasi. 

Pada penelitian ini, penulis hanya 
mengambil data dari pihak pengembang 
sistem informasi dan belum mengguna-
kan data dari pihak pengguna sistem 
informasi yang tersebar di seluruh kan-
tor perwakilan BPKP. Data maturity level 
semua diperoleh dari hasil wawancara 
dan studi pustaka atas dokumen 
pengembangan aplikasi. Seharusnya 
data tersebut diperkuat dengan hasil 
observasi secara langsung agar hasilnya 
lebih objektif. Penulis juga belum mela-
kukan perbandingan antara eXtended 
Enterprise System Framework (XES) dan 
enterprise architecture framework yang 

II. PEMBAHASAN 
Menurut Davis [1], sistem informasi 

adalah suatu sistem dalam organisasi 
yang memberikan layanan informasi dan 
komunikasi yang dibutuhkan oleh 
organisasi. Definisi ini dapat diperluas 
untuk menggambarkan sistem yang lebih 
lengkap. Sistem informasi atau sistem 
informasi manajemen organisasi terdiri 
dari infrastruktur teknologi informasi, 
sistem aplikasi, dan personil yang 
menggunakan teknologi informasi untuk 
memberikan layanan informasi dan 
komunikasi untuk proses transaksi 
(operasi) dan administrasi (manajemen 
organisasi). Sistem ini menggunakan 
perangkat keras, perangkat lunak, 
prosedur manual, serta repositori data 
internal dan eksternal. 
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Menurut McLeod dan Schell [2], 
pendekatan yang dapat diterapkan 
dalam pengembangan sistem antara 
lain System Development Life Cycle 
(SDLC) tradisional, prototyping, dan 
Rapid Application Development 
(RAD). System Development Life 
Cycle (SDLC) tradisional 
menggunakan lima tahap, yaitu 
perencanaan, analisis, desain, 
implementasi, dan penggunaan, yang 
memiliki aliran satu arah. Prototyping 
menggunakan suatu versi sistem yang 
dapat memberikan gambaran bagi 
pengembang dan calon pengguna, 
bagaimana sistem tersebut akan 
berfungsi nantinya pada saat selesai 
dikembangkan. Pendekatan terkahir, 
yaitu RAD, menggunakan unsur 
manajemen, orang, metodologi, dan 
alat, untuk mengembangkan aplikasi 
secara lebih cepat daripada siklus 
hidup tradisional. 

Untuk menyatukan aplikasi-aplikasi 
dalam pendekatan RAD agar tidak 
menimbulkan masalah terminologi, 
Shields [3] membuat kerangka 
pengembangan sistem informasi yang 
dikenal dengan nama eXtended 
Enterprise System Framework. 
Kerangka ini tersusun atas technical 
infrastructure, ERP transactional 
backbone, advanced application, cross
-application repository, dan 
management dashboard. 

Dalam mengembangkan sistem in-
formasinya, BPKP menggunakan ker-
angka eXtended Enterprise System 

Framework tersebut. Kerangka 
pengembangan sistem informasi tersebut 
dijabarkan menjadi beberapa lapisan 
pengembangan, antara lain 
infrastruktur teknikal, aplikasi 
transaksi, aplikasi lanjutan, aplikasi 
integrasi (lintas satker), dan portal 
pimpinan. 

Untuk mengetaui sejauh mana perkem-
bangan enterprise architecture di BPKP, 
penulis menggunakan Extended Enter-
prise Architecture Maturity Model 
(E2AMM) yang dikembangkan oleh Insti-
tute For Enterprise Architecture Develop-
ments (IFEAD). Tingkat kematangan 
(maturity level) dalam E2AMM terbagi 
menjadi enam, antara lain level 0 (No Ex-
tended Enterprise Architecture), level 1 
(Initial), Level 2 (Under Development), 
level 3 (Defined), level 4 (Managed), dan 
level 5 (Optimized). 

 
Menurut Keputusan Kepala BPKP Nomor 

KEP-212/K/IP/2008, infrastruktur tek-
nikal terdiri dari beberapa fasilitas atau 
layanan, antara lain layanan penga-
manan, data, storage, server, client, jarin-
gan, distributed systems, integrasi, mes-
saging, dan multimedia. Untuk memenuhi 
fungsi-fungsi tersebut, Pusinfowas BPKP 
bekerjasama dengan unit kerja lain dalam 
mengembangkan lima aplikasi. Berdasar-
kan Laporan Updating Profil Sistem BPKP 
[4], terdapat dua aplikasi yang berada 
pada level 3 (defined), yaitu LANDesk 
Management Suite dan LANDesk Security 
Suite. Kedua aplikasi ini sudah selesai 
dikembangkan namun tidak/belum 
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digunakan dalam kegiatan operasional 
di BPKP. Ketiga aplikasi lainnya, 
antara lain Cisco CallManager, Forum 
dan mailing list, serta Lotus Notes, 
berada pada level 5 (optimized). 
Ketiga aplikasi tersebut sudah diguna-
kan dalam kegiatan operasional di 
BPKP dan berfungsi dengan baik. Ber-
dasarkan data tersebut, dapat dilihat 
bahwa aplikasi-aplikasi pada infras-
tuktur teknikal di BPKP rata-rata 
berada pada level 4,2. 

Menurut Keputusan Kepala BPKP 
Nomor KEP-212/K/IP/2008, aplikasi 
transaksi terdiri dari beberapa fasili-
tas atau layanan, antara lain financial 
management, human resource 
management, asset management, 
course/learning management, online 
training library/e-library, document 
management, workflow management, 
e-audit tool, text coding tool, dan 
business intelligence. Untuk 
memenuhi fungsi-fungsi tersebut, 
Pusinfowas BPKP bekerjasama 
dengan unit kerja lain dalam 
mengembangkan tiga puluh tiga 
aplikasi. Berdasarkan Laporan 
Updating Profil Sistem BPKP [4], 
terdapat empat aplikasi yang berada 
pada level 2 (under development), 
yaitu Setma Integrasi, Sistem Periksa 
Hasil Ujian, Penetapan Angka Kredit, 
dan Administrasi JFA. Aplikasi ini 
masih dalam tahap pengembangan 
sehingga belum digunakan dalam 
kegiatan operasional di BPKP. Selain 

itu, terdapat sembilan aplikasi yang 
berada pada level 4 (managed), antara 
lain SISPEDAP, SISPEKA, Sistem SMS 
Center, Bank Soal, Aplikasi 
Perpustakaan, Aplikasi HelpDesk 
Pusdiklatwas, Document Management 
System (DMS), Aplikasi HelpDesk, dan 
Aplikasi Disposisi Elektronik. Delapan 
aplikasi tersebut sudah digunakan 
dalam kegiatan operasional di BPKP 
namun masih memerlukan perbaikan 
agar berjalan lebih baik. Sedangkan 20 
aplikasi sisanya berada pada level 5 
(optimized). Kedua puluh aplikasi 
tersebut sudah digunakan dalam 
kegiatan operasional di BPKP dan 
berfungsi dengan baik. Berdasarkan 
data tersebut, dapat dilihat bahwa 
aplikasi-aplikasi pada aplikasi transaksi 
di BPKP rata-rata berada pada level 
4,36. 

Menurut Keputusan Kepala BPKP No-
mor KEP-212/K/IP/2008, aplikasi lan-
jutan terdiri dari beberapa fungsi atau 
layanan, antara lain single sign-on 
portal, stakeholder relationship 
management, project management, 
report supply chain management, web 
content management, document 
management, workflow management, 
collaboration tool, serta extraction, 
transformation and loading. Untuk 
memenuhi fungsi-fungsi tersebut, 
Pusinfowas BPKP bekerjasama dengan 
unit kerja lain dalam mengembangkan 
empat aplikasi. Berdasarkan Laporan 
Updating Profil Sistem BPKP [4], 
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terdapat satu aplikasi yang berada pada 
level 2 (under development), yaitu 
Learning Management System. Aplikasi 
ini masih dalam tahap pengembangan 
sehingga belum digunakan dalam 
kegiatan operasional di BPKP. Ketiga 
aplikasi lainnya, antara lain Aplikasi 
Rencana Kerja Tahunan, Web 
BPKP.go.id, serta SIM HP, berada pada 
level 5 (optimized). Ketiga aplikasi 
tersebut sudah digunakan dalam 
kegiatan operasional di BPKP dan 
berfungsi dengan baik. Berdasarkan 
data tersebut, dapat dilihat bahwa 
aplikasi-aplikasi pada aplikasi lanjutan di 
BPKP rata-
rata berada 
pada level 
4,25. 

Aplikasi 
integrasi/
lintas sat-
ker di BPKP 
berupa data 
warehouse, 
yaitu fasilitas 
repositori 
data yang 
bersifat komprehensif (lintas bagian), 
historis (akumulatif), dan memiliki 
struktur data yang memudahkan proses 
analisis. Aplikasi data warehouse masih 
dalam tahap pengembangan sehingga 
belum digunakan dalam kegiatan 
operasional di BPKP. Berdasarkan 
maturity level, pengembangan data 
warehouse berada pada level 2. 

Portal pimpinan di BPKP berupa 

executive information, yaitu fasilitas 
penyampaian informasi agregat 
(rekapitulasi) kepada eksekutif yang 
dilengkapi dengan dashboard (papan 
status). Untuk memenuhi fungsi-fungsi 
tersebut, Pusinfowas BPKP 
bekerjasama dengan unit kerja lain 
dalam mengembangkan dua aplikasi. 
Berdasarkan Laporan Updating Profil 
Sistem BPKP [4], aplikasi Portal PAS’s 
dan Portal Eksekutif berada pada level 
2 (under development). Aplikasi-
aplikasi ini masih dalam tahap 
pengembangan sehingga belum 
digunakan dalam kegiatan operasional 

di BPKP. Berdasarkan data 
tersebut, dapat dilihat 
bahwa aplikasi-aplikasi 
pada portal pimpinan di 
BPKP rata-rata berada 
pada level 2. 
Dalam melakukan evaluasi 
atas kerangka BPKP Enter-
prise System secara kese-
luruhan, penulis meng-
gunakan rata-rata maturity 
level dari setiap komponen 
kerangka (framework) 

tersebut. Rata-rata maturity level 
tersebut dikalikan dengan bobot 
berupa persentase jumlah aplikasi, se-
hingga didapatkan rata-rata tertim-
bang yang mencerminkan maturity 
level keseluruhan aplikasi. Perhitungan 
tersebut disajikan dalam Tabel I. 

Dari Tabel I, dapat dilihat bahwa to-
tal rata-rata tertimbang dari semua 
komponen adalah sebesar 4,18. Hal ini 
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mencerminkan bahwa maturity level 
BPKP Enterprise System secara keseluru-
han berada pada level 4 atau managed. 
Dengan demikian, penulis berpendapat 
bahwa pengembangan sistem informasi 
di BPKP telah sesuai dengan eXtended 
Enterprise System Framework (XES) 
yang menjadi acuan pengembangan sis-
tem informasi di BPKP karena berada di 
atas level 3 (defined). 

PENUTUP 
Berdasarkan atas evaluasi yang 

dilakukan penulis terhadap kerangka 
BPKP Enterprise System secara 
keseluruhan, penulis menyimpulkan 
bahwa pengembangan sistem informasi 
di BPKP telah sesuai dengan Keputusan 
Sekretaris Utama Nomor KEP-34/SU/
IP/2006 dan Keputusan Kepala BPKP 
Nomor KEP-212/K/IP/2008. 
Pengembangan sistem informasi di BPKP 
juga telah sesuai dengan eXtended 
Enterprise System Framework (XES) 
yang menjadi acuan pengembangan 
sistem informasi di BPKP, karena 
mempunyai maturity level lebih dari 3 
(defined).  

Salah satu kelemahan pengembangan 
sistem secara rapid development seperti 
yang dilaksanakan oleh BPKP adalah le-
mahnya dokumentasi. Oleh karena itu, 
BPKP, terutama Pusinfowas selaku 
pengembang aplikasi terbanyak di BPKP, 
perlu memperkuat dokumentasi. Proses 
dokumentasi secara periodik dapat 
membantu pengembang dalam melaku-

kan review maupun evaluasi atas 
proses pengembangan sistem, serta 
memudahkan identifikasi masalah 
yang mungkin menghambat proses 
pengembangan sistem tersebut. 

BPKP juga sebaiknya menerbitkan 
ketentuan atau peraturan tentang 
kriteria evaluasi pengembangan sistem 
informasi di lingkungan BPKP sehingga 
terdapat dasar yang jelas bagi pihak-
pihak yang ingin melakukan review 
ataupun evaluasi terhadap proses 
pengembangan sistem informasi di 
BPKP. 

Rekomendasi untuk pelelitian selan-
jutnya adalah peneliti diharapkan da-
pat melakukan perbandingan antara 
eXtended Enterprise System Frame-
work (XES) dan enterprise architecture 
framework yang lain dari segi imple-
mentasi di masing-masing organisasi. 
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Sistem Dashboard BPKP:  
Suatu Implementasi Business Intelligence (BI) 

Eko Hargianto (ekohg@bpkp.go.id) 
Pranata Komputer Ahli Muda 

Pusat Informasi Pengawasan BPKP 

Abstract— Sistem dashboard sangat terkait dengan business intelligence (BI). 
BPKP juga telah mulai mengembangkan sistem dashboard. Riset ini menguraikan 
latar belakang dan definisi BI secara mendalam. Riset ini juga menguraikan 
pengembangan sistem dashboard pada salah satu unit kerja BPKP Pusat. 
 
Keywords— Dashboard, Business Intelligence. 

PENDAHULUAN 
 

Sesuai  dengan  dokumen  Rencana 
Strategis  BPKP Tahun 2010-2014,  misi 
keempat BPKP adalah menyelengarakan 
sistem  dukungan  pengambilan 
keputusan  yang  andal  bagi  presiden/
pemerintah[1].  Misi  tersebut 
mengharuskan BPKP untuk mempunyai 
sebuah  sistem  dukungan  pengambilan 
keputusan  bagi  pimpinan  yang  efektif 
dan efisien.  

Sistem itu biasanya berbasis web, on-
line, dengan data yang sedapat mungkin 
real-time,  yang menampilkan informasi 
secara utuh (integrated). Pada langkah 
awal,  sistem  tersebut  menyajikan 
informasi terkait akuntabilitas BPKP yang 
dapat diakses langsung oleh pimpinan. 
Dengan sistem ini, pimpinan BPKP akan 
memperoleh informasi mengenai capaian 
kinerja  yang  mendekati  real-time 
sehingga  dapat  melakukan  tindakan 

korektif  yang  cepat  jika  terdapat 
perbedaan  antara  realisasi  dengan 
rencana pada saat tertentu. 

Untuk mewujudkan sistem tersebut, 
BPKP  mempunyai  unit  kerja  yang 
bertugas  melaksanakan  pengelolaan 
data  dan  informasi  serta 
pengembangan sistem informasi, yang 
dikenal  dengan  Pusat  Informasi 
Pengawasan  (Pusinfowas).  Dalam 
pernyataan  misinya,  Pusinfowas 
menyelenggarakan  sistem  dukungan 
pengambilan  keputusan  yang  andal 
bagi  manajemen[2].  Sistem  yang 
dibangun oleh Pusinfowas harus bisa 
menyajikan informasi hasil pengawasan 
secara  akurat,  komprehehensif, 
bermanfaat  (actionable),  mendalam 
(insightful)  dan  tepat  waktu  atau 
bahkan secara real time.  

Informasi untuk pimpinan BPKP harus 
didesain  dengan format  khusus,  dan 
memenuhi kriteria sebagai berikut: 
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Informasi penting/signifikan; 
• Disajikan  dalam  bentuk/format 

yang menarik; 
• Mudah diakses; dan 
• Selalu mutakhir (up to date). 

Selain itu, informasi harus memuat 
indikator  keadaan  kritis  untuk 
memudahkan  pemantauan,  sehingga 
dapat  menjadi  bahan  perimbangan 
pengambilan keputusan. 

Untuk mewujudkan informasi dengan 
kriteria tersebut, telah dibangun dan 
dikembangkan  Sistem  Dashboard 
BPKP, yang merupakan suatu sistem 
pelaporan  yang  dapat  menyajikan 
informasi  secara  visual,  sehingga 
mudah  dipahami  oleh  pimpinan. 
Informasi tersaji secara luas dan real 
time  mengenai  berbagai  elemen 
organisasi yang kritis. Informasi akan 
tersaji dalam bentuk grafik dan tabel 
dengan  format  yang  mudah  untuk 
dipahami. 

Pertanyaannya,  mengapa  sistem 
yang dipilih adalah Sistem Dashboard? 
Apa  alasanya?  Bagaimana 
membangunnya  dengan  benar? 
Seperti  apa  informasi  dalam  Sistem 
Dashboard  tersebut?  Dari  mana 
sumber datanya dan bagaimana cara 
mengintegrasikanya?  Apakah  sistem 
ini bisa diwujudkan atau hanya sebuah 
angan-angan? Organisasi mana yang 
sudah berhasil menerapkan?  

 
PENGERTIAN DASHBOARD 

 
Sistem  Dashboard  dapat  dium-

pamakan  seperti  ketika  seseorang 

mengendarai mobil atau menerbangkan 
pesawat  terbang,  di  mana  informasi 
vital mengenai kecepatan, tekanan oli, 
temperatur, dan lainnya tersedia pada 
dashboard.  Indikator  bahan  bakar, 
lampu  warna  merah  dan  hijau,  dan 
indikator kecepatan diposisikan secara 
strategis  sehingga  dengan  melihat 
sepintas,  tanpa  kehilangan  fokus 
terhadap  arah  perjalanan,  seseorang 
dapat  mengetahui  bahwa  semuanya 
baik-baik saja (atau tidak), dan dapat 
membuat  keputusan  yang  tepat 
berdasarkan informasi tersebut.  

 

 
Gambar 1. Dashboard Mobil 
 
Sama  seperti  pengemudi  dan  pilot 

yang  mengandalkan  dashboard  untuk 
melakukan pekerjaan mereka, dewasa 
ini para pimpinan organisasi juga mulai 
berpaling pada dashboard bisnis (yang 
secara  sederhana  disebut  sistem 
dashboard)  untuk  membantu  mereka 
menjalankan organisasi. Ide dasar dan 
manfaat  yang  bisa  diperoleh  sama 
dengan  analogi  kegunaan  dashboard 
bagi  pengemudi.  Dashboard  dengan 
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tampilan/layar yang didesain dengan 
baik  menampilkan  informasi  yang 
diperlukan  untuk  memonitor  kinerja 
organisasi  yang  menjadi  tanggung 
jawab mereka. Selain itu, sistem ini 
memungkinkan para pimpinan dapat 
dengan  cepat  mengidentifikasi 
masalah  dan  menentukan  langkah 
perbaikan  untuk  meningkatkan 
kinerja organisasi[3].  

Untuk  menghasilkan  dashboard 
yang  baik,  diperlukan  beberapa 
proses  pendahuluan.  Dashboard 
hanyalah  hasil  akhir  dari  proses-
proses tersebut.  Tahapan prosesnya 
adalah sebagai berikut: 

 
• Online  Transaction  Processing 

(OLTP). 
• Online Analytic Processing (OLAP). 
• Extract Transform Load (ETL). 
• Data Warehouse. 
• Data Mining. 
• Dashboard (Portal Executive). 

 
Tahapan  proses-proses  tersebut 

sebagai  satu  kesatuan  (framework) 
dikenal dengan Business Intelligence 
(BI). 

 
 SEJARAH BI 

 
Analisis  data  telah  menjadi 

kebutuhan vital untuk meningkatkan 
daya saing sebuah organisasi bisnis. 
Pengambilan  keputusan  bergaya 
entrepeneur  yang  cenderung 
mengandalkan intuisi menjadi kurang 
relevan  di  tengah  Iingkungan 
persaingan yang semakin kompleks. 

Naik turunnya penjualan sebuah produk 
tidak lagi hanya ditentukan oleh murah 
dan  mahalnya  harga  jual  atau  baik 
buruknya  kualitas  produk.  Ternyata, 
banyak  faktor  dominan  lain,  seperti 
kondisi  demografi,  geografi,  penawaran 
pesaing, dan bahkan faktor emosional. 

Organisasi memerlukan alat bantu yang 
mampu mengolah data yang dimilikinya 
menjadi informasi bernilai lebih dan tidak 
hanya terpaku pada angka-angka mati. 
Alat  bantu  tersebut  harus  mampu 
menterjemahkan  berbagai  hal  implisit 
dan gejala penting dari sekumpulan data. 
Untuk menjawab kebutuhan ini, muncul 
BI. Di tengah menggunungnya informasi 
organisasi yang biasanya diperoleh dari 
aplikasi – aplikasi pengolahan data, maka 
proses  pengolahan  dan  ekstraksi  data 
menggunakan berbagai metodologi dan 
teknologi  BI  menjadi  suatu  tantangan 
tersendiri  bagi  para  developer/
programmer dan database administrator 
jika hanya menggunakan teknologi lama. 

Suatu  BI  seharusnya  menyediakan 
informasi  utama  sebagai  dasar 
pengambilan  suatu  keputusan,  dan 
informasi  umpan balik  yang digunakan 
untuk  mengevaluasi  suatu  keputusan. 
Data  itu  boleh  berisi  trend,  korelasi-
korelasi,  dan  ketergantungan-
ketergantungan  terhadap  suatu  detil. 
Data ini menjadi sulit ditentukan relasinya 
secara  manual,  tetapi  dengan 
menggunakan  teknik  data  mining 
hubungan  tersebut  dapat  ditemukan 
secara computerized. 

Secara umum, BI merupakan sebuah 
proses untuk melakukan ekstraksi  data 
operasional  organisasi  dan 
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mengumpulkannya  dalam  sebuah 
data  warehouse.  Selama  proses 
ekstraksi  juga  dapat  dilakukan 
transformasi  dengan  menerapkan 
berbagai formula, agregasi, maupun 
validasi sehingga didapat data yang 
sesuai  dengan  kepentingan  analisis 
bisnis.  Selanjutnya,  data  di  data 
warehouse  diproses  menggunakan 
berbagai  analisis  statistik  dalam 
proses data mining sehingga didapat 
berbagai kecenderungan atau pattern 
dari data.  

Hasil  penyederhanaan  dan 
peringkasan ini disajikan kepada end 
user  yang  biasanya  merupakan 
pengambil  keputusan  organisasi. 
Dengan  demikian,  mereka  dapat 
mengambil  keputusan  berdasarkan 
fakta-fakta  aktual,  tidak  hanya 
mengandalkan  intuisi  dan 
pengalaman kualitatif saja. 

Karena  data  yang  diolah  dalam 
proses  BI  didapat  dari  sistem 
operasional,  umumnya  organisasi 
yang  akan  menerapkan  BI  sudah 
memiliki sistem pengolahan database 
yang  berjalan  baik.  Biasanya, 
kebutuhan  terhadap  BI  muncul 
setelah implementasi aplikasi-aplikasi 
pengolahan database secara terpisah 
berjalan  beberapa  tahun,  dan 
pimpinan mulai  merasa perlu untuk 
menganalisis  berbagai  data 
operasional  sehari-hari.  Karena  itu, 
biasanya  hasil  proses  BI  memuat 
cermin  kinerja  organisasi  secara 
keseluruhan. 

BI  lahir  untuk  menjawab tantangan 
yang tidak  bisa  dipenuhi  oleh  sistem 
reporting  biasa,  yaitu  accessibility, 
timeliness,  format,  dan data integrity. 
Sebab,  BI  memiliki  sambungan 
langsung  ke  data  warehouse,  yang 
menjawab tantangan  accessibility  dan 
timeliness. Dengan BI, pimpinan selalu 
mendapatkan akses terhadap informasi 
yang  dibutuhkan  (accessibility)  secara 
cepat (timeliness). 

BI  memberikan  kebebasan  kepada 
pimpinan untuk mendefinisikan format 
laporan sesukanya (tantangan format). 
Di  sisi  lain,  tantangan  data  integrity 
dipenuhi  oleh  tersedianya  data 
warehouse sebagai fondasi BI.  

Salah  satu  yang  menjadi  kelebihan 
dari BI adalah dimanjakannya pimpinan 
atau pengguna lainnya dengan struktur 
data  yang  memudahkan  pembuatan 
report secara self-service dalam bentuk 
dimensi  dan  measures.  Dengan 
mengkombinasikan  measures  dan 
dimensi  yang  tepat,  mereka  akan 
mendapatkan  report  yang  diinginkan. 
Selanjutnya, mereka dapat menyajikan 
informasi  dalam  bentuk  tabel  atau 
dalam  berbagai  bentuk  grafik  yang 
dapat dipilih. Setelah report disajikan, 
pimpinan  dan  pengguna  lainnya 
diberikan  fasilitas  untuk  menyimpan 
tampilan  report  dalam  bentuk  excel, 
xml,  pdf,  jpeg,  dan  lain-lain  sesuai 
dengan kebutuhan[4]. 

BI pertama kali muncul di pasar pada 
akhir  1980-an  dengan  label  Sistem 
Informasi  Eksekutif  (SIE).  BI 
menawarkan  kepada  para  manajer/
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pimpinan layar tampilan grafis berwarna 
dengan  tombol-tombol  besar  untuk 
memudahkan para eksekutif non-teknis 
memantau apa yang terjadi di  dalam 
organisasi.  Masalah  utama  yang 
dihadapi pada awal munculnya teknologi 
ini pada masa itu adalah ketidakpastian 
penyediaan  data  karena  alasan 
kerahasiaan database (atau malah tidak 
tersedianya database sama sekali), tidak 
adanya  perangkat  ekstraksi, 
transformasi, dan pemuatan data untuk 
mengambil  data  dari  sumbernya  dan 
memindahkannya ke dalam dashboard 
lewat cara otomatis dan efektif. 

Istilah BI ditemukan pada tahun 1989 
oleh  Howard  Dresner,  seorang  Analis 
Riset  di  Gartner  Group.  Dia 
mempopulerkan  BI  sebagai  sebuah 
istilah  untuk  menggambarkan 
serangkaian konsep dan metode untuk 
meningkatkan  kualitas  pengambilan 
keputusan dengan menggunakan sistem 
pendukung berbasis  informasi  faktual. 
Manajemen  kinerja  dibangun  dengan 
dasar BI, tetapi dikombinasikan dengan 
siklus  perencanaan  dan  pengendalian 
organisasi. 

Sejak tahun 2005, BI telah menjadi 
salah  satu  teknologi  aplikasi  bisnis 
dengan perkembangan paling cepat di 
dunia.  Seiring  dengan  semakin 
bertambahnya  pengguna,  penyedia 
aplikasi, dan analis industri yang yang 
berfokus pada BI, mulai muncul istilah-
istilah  yang  saling  terkait  dan 
bersinggungan.  

Aspek  yang  lebih  spesifik  dari  BI 
adalah  manajemen  kinerja  bisnis, 

sebagaimana  definisi  yang  muncul 
pada tahun 2003:  

 
Manajemen  kinerja  bisnis  adalah 
sebuah  kerangka  kerja  untuk 
mengorganisasi,  otomatisasi,  dan 
menganalisis  metodologi, 
pengukuran,  proses,  dan  sistem 
bisnis yang mendorong kinerja bisnis
[3]. 
 

 PENGERTIAN BI 
BI  adalah  suatu  aplikasi  dan 

teknologi  yang  digunakan  untuk 
memperoleh  data,  mengakses  dan 
juga menganalisis data dan informasi 
yang  tersedia  di  dalam  organisasi 
maupun  lingkungannya.  Dalam  BI, 
semua  data  yang  dimiliki  organisasi 
akan dipadukan, diolah, dan kemudian 
dianalisis  untuk kemudian digunakan 
untuk proses pengambilan keputusan. 

BI  adalah  penyampaian  informasi 
yang akurat, yang bermanfaat untuk 
pembuat keputusan dalam mengambil 
keputusan efektif.  BI  bukan sekedar 
informasi yang lengkap dan tepat di 
suatu laporan yang dicetak atau suatu 
layar  komputer.  Data/informasi  yang 
terperinci  bisa  sangat  akurat,  tetapi 
belumlah menjadi BI sampai informasi 
tersebut  ditempatkan  dalam  suatu 
media  yang  dapat  dengan  mudah 
dipahami  oleh  suatu  pembuat 
keputusan saat diperlukan. 

BI  harus  dapat  digunakan  pada 
semua tingkat  dari  suatu  organisasi 
untuk  mendapatkan  pengambilan 
keputusan  efektif.  Dengan 
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pengetahuan yang diperoleh dari proses 
analisis BI, organisasi akan mempunyai 
knowledge yang dapat digunakan untuk 
melakukan  action.  BI  merupakan 
pengabungan  pemahaman  business 
dengan database management. 

BI  mempunyai  tiga  tujuan  utama. 
Pertama,  memberikan  informasi  yang 
cepat  dan akurat  sehingga membantu 
dalam  proses  pengambilan  keputusan 
yang lebih baik. Kedua, menjadikan data 
menjadi  informasi  yang  bisa 
ditindaklanjuti. Ketiga, membuat proses 
pengambilan  keputusan  menjadi  lebih 
transparan. 

Peran BI menjadi tool menyaring data 
yang  besar  menjadi  informasi  yang 
berguna,  dan  mengubah  informasi 
tersebut  menjadi  pengetahuan  yang 
mendasari  aksi  dan  keputusan  bisnis 
yang  diambil.  Software-software  BI 
menggabungkan  kemampuan  untuk 
menggali  data,  analisis,  dan 
menghasilkan laporan. Bahkan, beberapa 
software yang lebih modern mengizinkan 
pengguna  untuk  melakukan  cross 
analisis, dan melakukan riset lebih dalam 
secara cepat untuk analisis yang lebih 
baik dari penjualan, kinerja pada level 
individual,  departemen,  ataupun 
organisasi secara keseluruhan. 

Pengukuran yang digunakan untuk BI 
tidak  dirancang  untuk  merefleksikan 
kejadian  dari  suatu  transaksi,  tetapi 
untuk merefleksikan hasil dari sejumlah 
transaksi  di  atas  pada  periode  waktu 
tertentu.  Pengukuran  BI  seringkali 
berupa sekumpulan dari ratusan, ribuan, 
atau  bahkan  berjuta-juta  transaksi 

individu.  Perancangan  suatu  sistem 
untuk  menyediakan  sekumpulan 
secara  efisien  memerlukan  satu  set 
optimisasi  yang  berbeda.  Teknologi 
dan  aplikasi  Bl  dapat  memberikan 
informasi yang lebih detail, akurat dan 
mendalam  kepada  perusahaan  atau 
organisasi sehingga akan memberikan 
competitive advantage. 

 
BI DI BPKP 

BPKP telah mulai  mengembangkan 
BI dalam beberapa tahun ini. Istilah BI 
di BPKP lebih dikenal sebagai Sistem 
Dashboard. Untuk membangunnya, te-
lah dilakukan beberapa tahapan dan 
pencarian  sumber  data  untuk 
diintegrasikan.  Pada tahun 2012 ini, 
mulai  dibangun  Sistem  Dashboard 
untuk kepentingan salah satu Deputi 
Kepala.  Sistem  ini  memungkinkan 
Deputi Kepala mengakses Dashboard 
Monitoring Penugasan yang berada di 
bawah kendalinya. Beberapa tampilah 
dashboard  tampak  pada  Gambar  2 
sampai dengan 6. 
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Gambar 2. Fasilitas Filter Data untuk memfil-
ter/memilih data berdasarkan Tahun dan Unit 
Kerja. Tersedia juga informasi trend progress 
entry data per Unit Kerja. 
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Pada  Sistem  Dashboard  BPKP  juga 
dimungkinkan  mengakses  rekapitulasi 
secara lebih mudah,  baik  secara online 
atau untuk dicetak dalam lembar kertas. 
Beberapa contoh rekapitulasi dapat dilihat 
pada Gambar 7 dan 8. 
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 SIMPULAN 

Sistem Dashboard merupakan presentasi 
dari  data yang telah dikumpulkan dalam 
bentuk lambang – lambang atau ikon-ikon 
sebagai informasi untuk pengguna tentang 
suatu kondisi yang berasal dari analisis data 
yang ada. Sistem Dashboard adalah bagian 
dari BI yang membantu pimpinan organisasi 
dalam mengelola sumber daya keuangan, 
manusia, bahan baku dan sumber daya lain 
secara  efisien  untuk  mencapai  tujuan 
perusahaan/organisasi. 
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MEMBUAT KRITERIA MAIL YANG AKAN DI ARCHIVE 

Oleh: Mujahidin 

Hello pengguna Lotus Notes, masih seputar dengan lotus notes.  kali 
ini tim redaksi  Buletin Bit akan membahas  mengenai  kriteria  mail lotus 
notes yang kita arsipkan ke PC atau notebook.  
  Kadang kita Selaku pemilik email lotus notes  tidak menginginkan 
mengarsipkan semua dokumen lotus notes.  Mungkin hanya dokumen ter-
tentu yang akan kita arsipkan, memilah dan pilih dokumen apa saja yang 
akan kita arsipkan dapat di atur dalam menu setting archive. Untuk malaku-
kan proses tersebut lakukan langkah-langkah berikut: 
 
Jalankan aplikasi lotus notes, sampai menampilkan user interface sebagai 
berikut: 

Pada menu tampilan diatas, Klik menu Mail 
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Perhatikan menu bar yang ada pada atas layar monitor anda, untuk  melakukan 
pengaturan archive dokumen aplikasi lotus notes , menu pengaturan archive  
berada pada sub menu action.  Ada beberapa pengaturan  yang dapat kita laku-
kan,  salah satunya adalah  membuat kriteria dokumen yang akan kita arsipkan 
atau mengedit kriteria dokumen yang adak kita arsip. Untuk lebih jelasnya perhati-
kan langkah-langkah berikut: 
 
Membuat kriteria dokumen yang akan kita arsip. 
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Langkah 9 
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Setelah langkah diatas sudah dilakukan dengan benar, proses selanjut-
nya lakukan archive dokumen. (Panduan proses archive dapat anda lihat 
di Buletin Bit edisi triwulan pertama tahun 2012) 



Grafis adalah gambar yang tersusun dari koordinat-koordinat. Dengan demikian 
sumber gambar yang muncul pada layar monitor komputer terdiri atas titik-titik 
yang mempunyai nilai koordinat. Layar Monitor berfungsi sebgai sumbu 
koordinat x dan y. 

PENGENALAN GRAFIS BERBASIS VEKTOR DAN BITMAP 

Tips&Trik Multimedia 

Pada desain grafis, desain dibagi menjadi 2 kelompok yakni desain bitmap dan 
vektor.  

Grafis desain bitmap dibentuk denganraster/pixel/dot/titik/point koordinat. 
Semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap berarti 

semakin tinggi tingkat kerapatannya. Hal ini 
menyebabkan semakin halus citra grafis, 
tetapi kapasitas filenya semakin besar. 
 
Ketajaman warna dan detail gambar pada 
tampilan bitmap bergantung pada 
banyaknya pixel warna atau resolusi yang 
membentuk gambar tersebut. Hal ini 
berkaitan erat dengan kemampuan monitor 
dan VGA ( Video Graphic Adapter ) yang 
digunakan. Jika gambar tampilan bitmap 

berresolusi tinggi di tampilkan pada monitor 
yang berresolusi rendah akan 
mengakibatkan gambar terlihat kasar , 
bahkan terlihat kabur berbentuk kotak-kotak 
( juggy ) jika dilakukan  

pembesaran gambar. Satuan untuk ukuran 
grafis jenis bitmap ini adalah dpi ( dot per 
inch ) yang berarti banyaknya titik dalam 

satu inci. Untuk lebih memahami grafis jenis bitmap . 
 
Beberapa grafis bitmap dapat Anda temui di file komputer, yakni file komputer 
yang berekstensi : .bmp, .jpg, .tif, .gif, dan .pcx. Grafis ini biasa digunakan untuk 
kepentingan foto-foto digital. 
 
Program aplikasi grafis yang berbasis bitmap, antara lain : Adobe Photoshop, 
Corel Photopaint, Microsoft Photo Editor dan Macromedia Fireworks. Semua 



program tersebut menawarkan kemudahan dan kelengkapan fiturnya. 
 Grafis desain vektor  merupakan perkembangan dari sistem grafis bitmap 
(digital). Grafis ini tidak tergantung pada banyaknya pixel penyusunnya dan 
kondisi monitor karena tampilan vektor tersusun atas garis-garis. Tampilan akan 
terlihat jelas meskipun dilakukan pembesaran (zooming). 
 
Penggunaan titik-titik koordinat dan rumus-rumus tertentu dapat menciptakan 
bermacam-macam bentuk grafis, seperti lingkaran, segitiga, bujur sangkar dan 
poligon. Dengan demikian , pemakaian grafis vektor akan lebih irit dari segi 
volume file, tetapi dari segi pemakaian prosessor akan memakan banyak memori. 
 
Program aplikasi grafis yang berbasis vektor antara lain : CorelDraw , 
Macromedia Free hand, Adobe Illustrator dan Micrografx Designer. 
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Perbedaan Grafis Vektor dan Grafis Bitmap  
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TEKNIK MENGGAMBAR UNTUK ANIMASI BERTIPE BITMAP 
 
Gambar bertipe bitmap untuk animasi, awalnya adalah gambar yang dibuat dengan 
cara menggambar di kertas, kemudian di-scan dan diwarnai dengan komputer. 
Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menciptakan gambar bitmap. 

Setelah itu, masukan gambar ke dalam komputer dengan scanner. 
 
LANGKAH DALAM MEWARNAI GAMBAR 
 
• Buka software Adobe Photoshop 
• Buka gile gambar yang telah discan 
• Kemudian buat layer baru dari background dengan cara pilih 

Layer>New>BacgroundFromLayer 

Pilih seluruh bidang background dengan Magic Wand. Kemudian pilih Paint Bucket 
tool untuk memberi warna background. Beri warna abu abu tua (warna ini membantu 
kita mengurangi bayangan pada saat melakukan tracing dari bitmap ke vector). Guna-
kan tolerance sebesar 50 untuk mengurangi kebocoran warna. Klik pada background 
yang akan diwarnai.  



• Gunakan Paint Bucket Tool untuk mengisi bagian bagian pada gambar doraemon sesuai dengan warna 
yang diinginkan. Jika terjadi kekosongan warna, gunakan Brush Tool untuk 
mengisinya. Untuk memudahkan pewarnaan bagian yang kecil, dapat mengguna-
kan bantuan zoom tool. 
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Pada era 1990-an masih sangat umum di sekitar kita 
terlihat sebuah benda kecil yang menjadi suatu sarana 
komunikasi. Benda tersebut adalah pager. Pager  ini 
berfungsi untuk menerima pesan singkat. Pagernumerik 
satu arah hanya dapat menerima pesan yang terdiri dari 
beberapa digit saja, khas layaknya sebuah nomor telepon 
yang digunakan penggunanya untuk menelepon. 
Sedangkan pager alphanumerikjuga tersedia dengan 
sistem dua arah dapat mengirim pesan melalui surat 
elektronik atau SMS (short massage service). 

Bib Bib, Bib Bib, Pagerku Berbunyi 

Jadul 

Pesatnya perkembangan teknologi menghasilkan produk 
yang semakin canggih dan memudahkan dalam 
berkomunikasi. Tak hanya tulisan singkat saja, ruang dan 
waktu pun tak mampu dibatasi lagi sekarang dengan 
adanya video call dan video conference. Gadjet menjadi 
semakin multifungsi dan cepat dalam melakukan 
komunikasi. Hal inilah yang membuat pager ini menjadi 
semakin usang dan kalah dalam bersaing dengan alat 
komunikasi yang lainnya. 
Namun demikian terdapat fungsi dari pager yang tidak 
dapat digantikan oleh alat lain karena keunggulan benda 
ini. Fungsi tersebut terkait dengan suatu kondisi tertentu 
misalnya sebagai berikut: 
1. digunakan untuk memberitahukan situasi darurat, 

contohnya : para penolong dengan sekoci dan 
pemadam kebakaran di Inggris. 

2. dibawa oleh staf pada bagian kesehatan karena dapat 
mengumpulkan mereka pada situasi yang darurat 

3. digunakan pada dunia teknologi informasi, contohnya 
pada kasus para teknisi perusahaan telepon, dimana 
terdapat gangguan layanan pada jaringan 
selular karena berada di luar jaringan. Oleh karena itu, 
di perusahaan ini, para teknisi biasanya dilengkapi 
dengan radio panggil/ pager yang menggunakan 
jaringan yang dapat terjangkau dan tidak terkena 

gangguan. Sebagai tambahan, 
beberapa sistem kontrol irigasi 
dan sinyal-sinyal lalu lintas 
sekarang dikontrol oleh 
pengiriman pesan memalui 
jaringan radio panggil. 
Berdasarkan sejarahnya,pager 

ditemukan oleh seorang ahli 
telekomunikasi Amerika 
bernama Al Bruto Pada 
tahun 1949 dan dipatenkan 
pada tahun itu juga. Pager 
pertama kali digunakan di 
Rumah Sakit Yahudi di kota 
New York. Namun, pada 
awalnya, pager Al Bruto 
tidak diproduksi untuk umum 
karena larangan FCC tidak 
menyetujui penggunaan 
pager untuk keperluan 
umum sampai tahun 1958. 
Pager menggunakan 
frekuensi radio RF atau 
perangkat yang 
memungkinkan 
penggunanya untuk 
menerima pesan area pada 
frekuensi tertentu melalui 
jaringan khusus radio BTS. 
Ketika ada pesan atau e-mail 
masuk atau diterima oleh 
pager, lalu dari pager itu 
sendiri akan keluar bunyi 
‘bib’ atau getaran yang 
membuat mereka tahu 
bahwa ada pesan yang 
masuk. Nomor telepon dan 
pesan teks yang masuk akan 
ditampilkan pada layar LCD 
pager. 
Pager sendiri memiliki 
beberapa jenis, yaitu: 
• Numeric pager adalah jenis 
perangkat hanya 
menampilkan nomor telepon 
atau kode pager untuk 
dipanggil. 
• Alfanumerik pager 
merupakan versi modifikasi 
dari pager numerik dengan 
layar canggih untuk 



mengakomodasi teks. Perangkat ini biasanya diberikan alamat email untuk menerima 
pesan teks. 
• Two-way Alphanumeric (pager alfanumerik dua arah) mampu untuk mengirim atau 
menerima pesan teks dan email. Untuk melakukan hal ini, pengguna dapat 
menginputkan pesan yang dapat diketik dari keyboard yang ada pada pager. 
Kebanyakan sistem paging modern menggunakan pengiriman pesan melalui satelit. 
Dengan system ini, pesan tetap dapat dikirimkan walalupun dalam situasi darurat atau 
bencana. System satelit tetap dapat bekerja karena ketersediaan layanan tetap ada 
walau dalam situasi bencana 

Sumber: 
Wikipedia 
Google search: perkembangan 
pager 
Google search: sejarah pager 

Jadul 



“ G oing to be Smart”  dalam memilih Angka Kredit; 
 Sebuah oleh-oleh dari Solo 

Klinik Prakom 

Apabila melihat judul tulisan ini, 
sepertinya saya meletakan banyak 
orang pada posisi “not smart 
enough” dan pasti beberapa orang 
akan melayangkan komplain 
dengan pernyataan tersebut, akan 
tetapi sebelum membahas lebih 
lanjut, mari kita dengarkan 
sebuah cerita yang mungkin 
dianggap aneh tapi nyata. Cerita 
tersebut berasal dari tatanan 
keilmuan keuangan yang 
notabene dalam tatanan tersebut 
masih terdapat pertempuran 
antara fihak yang menganggap 
berfikiran rasional dengan yang 
berfikiran kearah behavioral: 
Ekonom Burton Malkiel dalam 
bukunya “A Random Walk Down 
Wall Street” mengatakan bahwa " 
monyet dengan mata tertutup,  
yang melemparkan anak panah di 
halaman keuangan surat kabar, 

bisa memilih 
portofolio yang 
sama sebagaimana 
dilakukan secara 
cermat oleh 
seorang ahli. " 

Oleh : Ishak Ahmad Wahyudi 

Wall Street Journal pada tahun 
1988 mencoba membuktikan 
ucapan Malkiel tersebut dengan 
sedikit percobaan, dimana monyet 
yang melempar panah digantikan 
oleh orang biasa.  
Hasil akhir dari percobaan 
tersebut walaupun tidak lengkap 
tapi sedikit memberi gambaran 
bahwa ternyata ucapan Malkiel 
ada benarnya apalagi apabila 
waktu yang dipergunakan untuk 
analisa diperpanjang. 
Saya sengaja membawa cerita 
tersebut untuk membuktikan 
bahwa kita memang biasanya 
selalu dalam posisi “not smart 
enough” dan cenderung untuk 
mencari jalan mudah dan jalan 
yang biasa ditempuh oleh banyak 
orang, dan itu berlaku juga pada 
teman teman di lingkungan 
jabatan fungsional pranata 
komputer, dan bagi yang “smart 
enough” justru akan menuai hasil 
yang lebih menggembirakan. 
Mari kita lihat ke data statistik 
untuk angka kredit pada jabatan 
fungsional pranata komputer 
tersebut: 
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Dalam statistik pertama 
terlihat bahwa para 
pejabat fungsional 
pranata komputer 
ternyata lebih banyak 
mengumpulkan angka 
kreditnya dalam 
kegiatan operasi TI 
yaitu sebesar 47% . 
Pertanyaan berikutnya 
adalah, apakah angka 
sebesar 47% tersebut 
adalah angka yang 
secara nilai 
kuantitatifnya besar 

untuk dapat mengangkat teman-teman tersebut ke jenjang 
kepangkatan berikutnya? 
Sedangkan statistik berikut adalah gambaran yang sama akan tetapi 
dalam bentuk grafik garis. 
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Sekarang mari kita lihat dua gambaran grafis berikut yang menjelaskan 
perbandingan porsi dari angka kredit berdasarkan SK Menpan Nomor: 66/
Kep/M.PAN/7/2003 

Dari grafik diagram batang tersebut menyatakan; hemmm ternyata 
pengoperasian komputer bukanlah merupakan bagian paling besar dalam 
tatanan angka kredit. 
Tapi, tunggu sebentar, ada suara lain yang datang. Pak tidak adil dong, kami 
khan tidak bisa berbuat apa-apa untuk kegiatan besar tersebut. Baiklah 
untuk segi keadilan grafik tersebut saya modifikasi dan saya tampilkan 
bentuk lain dari gambar tersebut  
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Hasilnya; Ohhh ternyata operasi komputer tetap menepati posisi kedua 
terkecil dalam tatanan angka kredit. 
Kembali suara-suara lain datang silih berganti. Pak, kami tidak pernah 
diberikan kegiatan-kegiatan seperti itu, atasan kami tidak pernah memberi 
penugasan seperti itu, dan kejadian seperti itu berlaku di seluruh tempat. 
Mungkin ada benarnya yahhh? gumam saya. Apakah hal itu memang ber-
laku terhadap seluruh orang dan di seluruh tempat? 
Sebentar, mari kita tarik dua gambar grafis berikut: 

dan 
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Oke, ternyata ada juga “smart guy”, 
dalam grafik terlihat beberapa 
“smart guy” tersebut berada pada 
posisi diatas, dan ternyata teman-
teman tersebut juga telah memetik 
hasil lainnya. 
Kejadian tersebut ternyata bisa 
sedikit membuktikan bahwa situasi 
sebagaimana disebutkan tersebut 
tidak berlaku pada setiap tempat 
dan terhadap setiap orang. 
Kembali ke cerita awal, ternyata 
data-data statistik menunjukan 
bahwa secara sengaja atau tidak 
sengaja kita selalu akan bergerak 
kearah yang bersamaan dengan 
golongan mayoritas, 
permasalahannya adalah apakah 
kita ingin tetap pada posisi yang 
sama dengan yang lain, terlebih 
apabila posisi tersebut bukanlah 
merupakan posisi favorit. 
Bercermin kepada beberapa “smart 
guy” di jabatan fungsional pranata 
komputer, kita harus bisa mengikuti 
jejak mereka untuk bertindak lebih 
smart. Dalam ilmu keuangan pun 
terdapat beberapa smart guy 
seperti Warren Buffet atau George 
Soros yang justru tidak berada pada 

posisi yang sama akan tetapi 
menjadi panutandari golongan 
mayoritas lainnya. 
Dari cerita dan grafis stistik 
tersebut dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut, untuk 
mendapatkan angka kredit yang 
bisa menunjang untuk sebuah 
kenaikan jabatan diperlukan 
bukan hanya kemauan saja akan 
tetapi juga ketrampilan dan 
kecerdikan. Ketrampilan dan 
kecerdikan tersebut dibangun dari 
beberapa usaha lain seperti; 
pengenalan atas kemampuan 
sendiri, pengenalan atas posisi 
besaran angka kredit, penargetan 
atas angka kredit besar serta usaha 
untuk pendekatan kepada atasan 
langsung untuk mendapatkan 
penugasan untuk angka kredit 
besar, serta uasaha lainnya seperti 
penggalian resources di tempat 
lain yang menunjang serta 
membangun jejaring pertemanan 
yang harmonis. 
 
Note: 
Penulis mengesampingkan faktor lain untuk 
simplifikasi permasalahan 








