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Pengantar
Redaksi
Assalamualaikum Wr Wb
Salam Sejahtera untuk kita semua
Halo biters
Setelah vakum selama tujuh tahun, Pusinfowas kembali menerbitkan Buletin Informasi dan
Teknologi (BIT) dengan wajah baru di penghujung tahun 2020. Kami mengucapkan
terima kasih

atas dukungan dari para pihak, sehingga bulletin ini bisa kembali di

tengah-tengah pembaca setia bit. Harapan kami,

bit

antara pemerhati TI di BPKP dengan perkembangan
itu,

bit

juga

menjadi sarana

menjadi
informasi

berbagi pengetahuan

jembatan
dan

seputar

penghubung

teknologi.

teknologi

Selain

informasi

serta mendorong upaya penerapan transformasi digital di BPKP.
Bit ini akan terbit setiap triwulan. Konten buletin akan diperkaya dengan pembahasan isu
terkini, perkembangan sistem dan aplikasi, tips dan trik. Muhammad Yusuf Ateh selaku
kepala BPKP menyebutkan, “Transformasi digital pengawasan adalah tanggung jawab
bersama, bukan hanya Pusinfowas, dan harus dilakukan secara menyeluruh”. Pesan Kepala
BPKP menjadi motivasi kami untuk menerbitkan kembali buletin ini (bit reborn). Kritik dan
saran selalu kami tunggu guna penyempurnaan untuk penerbitan selanjutnya.
Bit kali ini mengangkat artikel utama "Mengintegrasikan Berbagai Sistem Tunjangan
Sosial Menuju Negara Kesejahteraan Indonesia". Tidak kalah penting, artikel lainnya berjudul
"Transformasi Digital Untuk Peningkatan Kualitas Pelaporan Informasi Hasil Pengawasan" kami
laporkan pulauntuk bit-ers sekalian.
Selain itu, bit menyajikan quick guide beberapa aplikasi, baik yang dikembangkan di tahun
2020 maupun yang telah dikembangkan pada tahun sebelumnya, disempurnakan dalam
tahun 2020 ini. Untuk edisi kali ini, panduan aplikasi kami khususkan untuk aplikasi
informasi kepegawaian SMILE dan Disposisi elektronik Sadewa.
Akhir kata, kami ucapkan selamat menikmati bit dengan ditemani penganan ringan dan
secangkir kopi. Bagi para pemerhati TI/SI BPKP Enjoy every bite of bit .

Salam,
Kapusinfowas
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PEMANFAATAN APLIKASI ST/SKI

Di era tranformasi digital, BPKP selalu
melakukan pembaharuan dalam meningkatkan
kualitas sumber daya manusia, dukungan teknologi,
sistem maupun data dan informasi.
Salah satu sistem yang mendukung
transformasi digital dalam segi penugasan
dan kinerja di BPKP ada aplikasi Surat
Tugas / Sasaran Kinerja Individu atau yang
biasa disebut dengan (ST/SKI). Aplikasi
ini
memungkinkan
pegawai
dalam
melakukan
penugasan
dan
sasaran
menjadi

lebih

ter-monitoring,

mudah,

menjadi lebih efektif dan efisian.
Aplikasi ST/SKI adalah pengembangan dari
aplikasi Surat Perintah Perjalanan Dinas
(SPPD)
dari
generasi
sebelumnya.
Di-launching pada awal tahun 2014 dan
hingga saat ini sudah digunakan oleh 52

dari 64 unit kerja eselon II di BPKP. Melalui
aplikasi ini pegawai dapat menyusun
sasaran dan realisasi kinerja

pegawai,

rencana dan realisasi output organisasi
serta membuat dan mencetak surat tugas.
Selain itu, ST/SKI memudahkan pejabat
dalam
melakukan
review berjenjang
terhadap penugasan dan penilaian prestasi
kerja

pegawai dalam

pengembangan

sistem, menjadi salah satu unggulan dalam
transformasi digital di BPKP.
Aplikasi ST/SKI dapat diakses melalui alamat
browser di https://app.bpkp.go.id:/ST/ dengan
login menggunakan username dan password.
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akun masing-masing. Alur penggunaan aplikasi
lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Jika

dan merupakan wujud dari upaya menghambat

ada kendala dalam penggunaan, pegawai bisa
menghubungi pusinfowas melalui Helpdesk
untuk kemudian ditindaklanjuti.
Aplikasi ST/SKI juga sudah didukung fitur tanda

distribusi dokumen cetak. Perlu dukungan
dari berbagai pihak agar ST/SKI bisa
terus berkembang.
Perlu juga adanya
review, update data dan penambahan fitur
lainnya. Sinkronisasi dengan sistem lain
seperti LDAP dan SMILE juga diharapkan
agar pembaharuan data pegawai
bisa
diotomatisasi. Diharapkan ST/SKI bisa
menjadi sistem yang tetap eksis dan diminati
oleh pegawai di BPKP dan tidak menutup
kemungkinan aplikasi ini bisa digunakan di
instansi pemerintahan lain di Indonesia.

tangan elektronik, sehingga dokumen penugasan
dapat dicetak secara

elektronik. Sayangnya

hingga saat ini masih ada unit-unit yang
belum menerapkan aplikasi ST/SKI. Sedangkan
kondisi
saat ini, penerapan wfh/wfo dapat
dibantu dalam penyusunan penugasan (ST) yang
sudah dilengkapi dengan tanda tangan elektronik

penularan virus Covid-19 , karena tidak perlu
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DISPOSISI ELEKTRONIK
NEW GENERATION (SADEWA)
Dewasa ini perkembangan smartphone semakin maju. Seiring
perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, aplikasi
mobile banyak digemari di antara sekian banyak pilihan sistem
informasi. Perangkat mobile tidak hanya digunakan sebagai alat
komunikasi, namun juga sebagai media berbagi informasi yang
memudahkan pekerjaan. Kepraktisan yang ditawarkannya pun
makin mendukung tumbuhnya pengguna perangkat mobile saat ini
terutama di kalangan instansi pemerintahan, tak terkecuali pada
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP mengalami peningkatan kebutuhan
akan informasi yang semakin tinggi
bersamaan dengan jumlah penugasan yang
semakin banyak tiap tahunnya. Hal tersebut
membuat pimpinan di lingkungan BPKP
membutuhkan suatu sistem yang dapat
mempermudah berbagi informasi secara
cepat. Lebih tepatnya informasi mengenai
surat masuk dan mendisposisikannya secara
mudah dan bisa dilakukan dimana saja.
Dalam rangka pemenuhan hal tersebut maka
BPKP mengembangkan Sistem Aplikasi
Disposisi Elektronik Web dan Android atau
yang disingkat SADEWA agar memper
mudah pimpinan mendapatkan informasi
surat masuk secara real-time. Dengan
dibangunnya
sistem
aplikasi
disposisi
elektronik web dan android ini diharapkan
para pimpinan bisa mendapatkan informasi
surat masuk dan mendisposisi kannya secara
cepat dan mobile.
Kebutuhan pengembangan sistem informasi
BPKP ke depan yang arahnya adalah ke
mobile apps (Android & IOS), yang tertuang
dalam
Rencana
Strategis
Pusinfowas periode 2020-2024.

(Renstra)
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Sehingga
diperlukan
pengembangan
aplikasi disposisi elektronik yang semula
dikembangan untuk versi dekstop dengan
IBM Lotus notes menjadi versi mobile yang
lebih praktis dalam hal penggunaannya.
Dengan menggunakan aplikasi SADEWA,
disposisi surat dapat diakses kapan dan di
mana saja, menggunakan smartphone
melalui jaringan intranet maupun internet.
Aplikasi SADEWA sendiri terdiri dari 2 versi,
yaitu versi web dan mobile. Dua versi
tersebut diharapkan memudahkan pengguna
dalam
menggunakan aplikasi
SADEWA sesuai dengan perannya. Aplikasi
SADEWA versi web dapat digunakan untuk
seluruh pegawai, mulai dari pimpinan,
sekretaris, hingga pegawai BPKP lainnya.
Aplikasi SADEWA berbasis web digunakan
oleh
sekretaris
untuk
melakukan
pencatatan surat masuk, disposisi surat dan
pengelolaan hak akses dari masing-masing
pegawai pada unit kerja tersebut. Pada
aplikasi SADEWA berbasis web
ini,
pimpinan, sekretaris maupun pegawai
dapat melihat grafik statistik disposisi
surat berdasarkan hari, bulan, tahun,
serta status disposisi surat secara
periodik. Sedangkan aplikasi SADEWA versi
mobile, dapat digunakan untuk pimpinan
dari eselon I-IV untuk melihat surat masuk
yang telah diinputkan oleh sekretaris,
kemudian mendisposisikan surat, dan
memonitoring disposisi surat

yang telah berjalan. Untuk Pegawai BPKP
sendiri, dapat digunakan untuk menerima
disposisi surat dan monitoring disposisi surat
yang telah diterima.
Selain memiliki berbagai fitur di atas, aplikasi
SADEWA juga di desain user friendly atau
mudah digunakan dengan ikon-ikon yang
sederhana
untuk
penggunanya.
Aplikasi
SADEWA juga dilengkapi fitur notifikasi/
pemberitahuan, sehingga apabila ada disposisi
surat masuk dapat segera diketahui. Pusinfowas
sebagai pusat pelayanan TI di BPKP siap
membantu asistensi dan penanganan masalah
penggunaan
aplikasi
SADEWA.
Panduan
penggunaan aplikasi SADEWA berbasis web
maupun mobile sudah bisa diunduh melalui web
SADEWA yaitu https://eos.bpkp.go.id/sadewa.
Berikut adalah tata cara mengimplementasikan aplikasi SADEWA yang telah dirangkum
dalam sebuah infografis.
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Sejauh
ini
berdasarkan
hasil
monitoring, baru beberapa unit
eselon II yang telah menggunakan
aplikasi SADEWA sejak pelucurannya
di
pertengahan
tahun
2020.
Harapannya aplikasi SADEWA dapat
dimanfaatkan secara luas dan
maksimal oleh seluruh unit kerja di
lingkungan BPKP, maka perlu adanya
dukungan dari berbagai pihak baik
pimpinan maupun para pegawai
untuk segera mengimplementasikan

aplikasi tersebut. Tentu aplikasi
SADEWA masih memiliki banyak
kekurangan dan membutuhkan
perbaikan di kemudian hari. Oleh
karena itu diperlukan feedback dari
pengguna
agar
menjadikan
aplikasi SADEWA menjadi aplikasi
yang lebih
baik dan dapat
semakin meningkatkan kualitas
kinerja BPKP di masa depan.
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Mengintegrasikan Berbagai Sistem
Tunjangan Sosial Menuju
Negara Kesejahteraan Indonesia
•
•
•

Abstrak
Pemerintah Indonesia telah menggelar beragam inisiatif atau
sistem tunjangan sosial.
Berbagai inisiatif tunjangan sosial tersebut perlu diintegrasikan
untuk mencapai negara kesejahteraan Indonesia.
Integrasi dilakukan dengan membangun sistem tunjangan sosial
terpadu, menempatkan berbagai inisiatif tunjangan sosial
dalam tiga sistem utama, serta mengintegrasikan sistem
tunjangan sosial terpadu dengan sistem perpajakan.

Pandemi COVID-19 telah ‘memaksa’
pemerintahan
Amin

Joko

mengucurkan

Widodo-Ma’ruf
beragam

tun

jangan atau benefit sosial (social bene
fit), selain Kartu Prakerja yang telah
dijanjikan pada saat kampanye. Jika
dikelola

dengan

tunjangan

baik,

sosial

ini

memungkinkan Indonesia

beragam
akan

Negara kesejahteraan ini bisa men

menuju

ciptakan keadilan ekonomi dan sosial

‘negara kesejahteraan’ atau welfare

serta

state,

rakyat,

yaitu negara

sukarela

yang

memberikan

dengan
anggaran

besar untuk kepentingan tunjangan
sosial bagi rakyatnya.

menjaga
karena

martabat
rakyat

(dignity)

tidak

harus

mengemis di jalanan dalam situasi krisis
(World Atlas, 2020).
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Menghindari Kecurangan Bantuan Sosial
dan Menuju Kesejahteraan, Saatnya Indonesia
Mengintegrasikan Berbagai Tunjangan Sosial
Oleh Rudy M. Harahap, PhD.

Pandemi COVID-19 telah memantik pemerintah untuk mengucurkan beragam
tunjangan sosial ekstra (social benefit).
Jika dikelola dengan baik, beragam
tunjangan sosial ini akan membuka
peluang Indonesia terhindar dari berbagai kecurangan dalam pemberian
bantuan sosial sebagaimana yang terjadi
baru-baru ini dengan melibatkan pejabat
setingkat menteri.
Dengan pengelolaan tujuan sosial yang
baik, Indonesia juga berpeluang menjadi
‘negara kesejahteraan’ atau welfare
state, yaitu negara yang dengan sukarela
memberikan anggaran besar untuk
kepentingan tunjangan sosial rakyatnya.
Negara kesejahteraan ini bisa menciptakan keadilan ekonomi dan sosial,
serta menjaga
martabat
(dignity)
rakyat, di mana rakyat tidak harus
mengemis di jalanan dalam situasi krisis
(World Atlas, 2020).

Pada dasarnya, praktik dalam konsep
negara kesejahteraan tidak asing bagi
Indonesia yang mayoritas penduduknya
beragama Islam. Konsep negara kesejahteraan sejalan dengan salah satu dari
lima pilar ajaran Islam, yaitu kewajiban
memberikan zakat ke negara bagi mereka
yang memenuhi syarat. Hasil pengumpulan
zakat ini kemudian dikelola oleh pemerintah untuk diberikan kembali kepada
mereka yang membutuh- kan.
Konsep negara kesejahteraan tersebut
diadopsi oleh negara-negara di Eropa,
yaitu oleh kaum konservatif pada abad
ke-19 dan kaum fasis pada abad ke-20,
terutama untuk menghambat pemberontakan kelompok buruh dan kaum sosialis.
Namun, di Inggris konsep tersebut dibawa
oleh partai Liberal yang dipengaruhi oleh
keberhasilan reformasi sosial di Jerman.
Adapun di Prancis, konsep negara kesejahteraan mulai muncul tahun 1930-an.
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Kenapa Negara Kesejahteraan Penting untuk Indonesia? Berbagai literatur menunjukkan, konsep
negara kesejahteraan di Indonesia sudah mulai muncul sejak para pendiri bangsa menggodok
“konsep Indonesia”. Konsep negara kesejahteraan ini semakin berkembang dengan munculnya berbagai program pengentasan kemiskinan, yaitu dengan memberikan berbagai subsidi kepada rakyat,
baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, dengan subsidi atas bahan bakar
minyak (BBM), rakyat tidak perlu membayar BBM dengan harga pasar inter- nasional yang sangat
mahal.
Pada jaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, konsep negara kesejahteraan
diimplementasikan dalam bentuk pemberian ‘bantuan langsung tunai’ atau direct cash transfer untuk
orang-orang miskin. Kemudian setelahnya, di era pemerintahan SBY-Budiono, juga terdapat upaya
untuk memfokuskan kembali konsep negara kesejahteraan dengan mengimplementasikan Program
Keluarga Harapan (PKH) atau conditional cash transfer yang didukung oleh World Bank.
PKH

tersebut

ditujukan

untuk

mengantisipasi agar

orang-orang

miskin

tidak

terus-menerus

terperangkap dalam kemiskinannya, yaitu dengan cara memberikan tunjangan sosial yaitu dengan
cara memberikan tunjangan sosial berupa uang tunai kepada ibu hamil yang rajin memeriksakan
kesehatannya ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Dengan PKH ini, ibu-ibu hamil diharapkan
dapat melahirkan anak-anak yang sehat. Sebab, adanya gangguan kesehatan pada anak akan
mempengaruhi kecerdasan mereka. Selain itu, PKH ini juga memberikan insentif kepada keluarga
miskin yang menyekolahkan anak-anaknya agar mereka dapat menjadi kader bangsa yang mampu
berkompetisi dengan mereka yang berasal dari keluarga mampu.

Dok: CIndy-Perw. BPKP Bali

12 | bit reborn

Ketika Joko Widodo-Jusuf Kalla terpilih,
berbagai inisiatif tunjangan sosial semakin
berkembang.
Pemerintah
merealisasikan
konsep
negara
kesejahteraan
dengan
berbagai bentuk kartu. Sebagai contoh, selain

Model ini banyak dipraktikkan di negara
terbelakang atau sosialis yang sedang
mengalami krisis. Sebagai contoh, di Venezuela
kartu tersebut disebut ‘Secure Food Supply
Card’. Kartu ini membatasi jumlah kebutuhan

mengenalkan kartu PKH, mereka mengenalkan

pokok yang bisa dibeli oleh seorang warga di

‘Kartu Indonesia Pintar’ atau KIP dan ‘Kartu

toko-toko yang disubsidi oleh pemerintah.
Tujuannya adalah untuk menghindari rakyat
menumpuk kebutuhan pokok dengan harga
murah tersebut dan kemudian menjualnya
kembali di pasar gelap dengan harga mahal.

Indonesia Sehat’ atau KIS.
Ketika berkampanye tahun 2019, Joko WidodoMa’ruf Amin mempromosikan tiga tunjangan
sosial, yaitu ‘Kartu Sembako Murah’, ‘Kartu
Indonesia Pintar Kuliah’, dan ‘Kartu Prakerja’.
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Sementara itu, di negara maju seperti Selandia
Baru, praktik subsidi dengan Kartu Sembako
Murah dikelola oleh lembaga-lembaga nonpemerintah,
seperti Foodbank Project.
Organisasi ini bekerja sama dengan perusahaan
pasar
swalayan
dan
organisasi
sosial.
Perusahaan dan organisasi sosial inilah yang
akan mengelola sumbangan dari para donatur.
Para donatur ini dapat memilih langsung paket
kebutuhan
pokok
yang
akan
mereka
sumbangkan dan memberikan sumbangan
melalui transfer. Ketika orang miskin datang ke
perusahaan atau organisasi sosial, mereka
kemudian dapat memilih sendiri paket
kebutuhan pokok yang dibutuhkan.
Belakangan ini, di banyak negara maju,
pemberian tunjangan sosial melalui kartu-kartu
sebagian besar sudah diubah dalam bentuk
pemberian uang tunai atau pemberian manfaat

(

(

secara langsung. Sebagai contoh, di
Selandia Baru dulunya mereka memiliki
kartu yang disebut ‘Community Services
Card’. Dengan kartu ini, mereka yang
tidak mampu (beneficiary) bisa mem
peroleh fasilitas kesehatan atau transpor
tasi secara gratis. Namun, yang dapat
menggunakan kartu tersebut dibatasi
hanya bagi mereka yang berpenghasilan
rendah.
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Sementara itu, Kartu Indonesia Pintar Kuliah
yang diusung pemerintahan saat ini pada
dasarnya adalah perluasan dari ‘Kartu
Indonesia Pintar’ serta hasil integrasi
‘Beasiswa Bidik Misi’ dan berbagai jenis
beasiswa lainnya. Inisiatif tunjangan sosial ini
ditujukan untuk mahasiswa miskin yang kuliah
di perguruan tinggi. Tunjangan sosial ini mirip
dengan ‘Student Allowance’ yang dikelola
oleh Kementerian Pendidikan di negara maju.
Yang membedakannya, di negara maju
seperti Selandia Baru untuk memperoleh
tunjangan sejenis ini tidak ada batasan
penghasilan dan umur yang ketat.
Kemudian, inisiatif tunjangan sosial dalam
bentuk Kartu Prakerja yang diusung
pemerintahan saat ini mirip dengan ‘Youth
Allowance’ atau ‘tunjangan tidak bekerja’
atau unemployment benefit di banyak negara
maju. Di Inggris, Australia, dan Selandia Baru,
tunjangan sosial ini diberikan kepada mereka
yang tidak bekerja tanpa memandang
umurnya, tua atau muda. Sementara itu,

menurut
Asosiasi
Perlindungan
Sosial
Internasional (International Social Security
Association), tunjangan sosial Kartu Prakerja ini
berada dalam satu kelompok dengan tunjangan
tidak bekerja, yaitu berada dalam kelompok
‘sistem bantuan sosial tidak bekerja’ atau
unemployment social assistance system.
Dengan diusungnya berbagai insiatif tunjangan
sosial oleh pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf
Amin, pemerintah Indonesia semakin berperan
dalam pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Buktinya, dulu menurut laporan Asosiasi
Perlindungan Sosial Internasional pada bulan
Maret 2011, tidak satu pun sistem perlindungan
sosial di Indonesia yang bersumber dari
anggaran negara. Kini, menurut laporan mereka
yang diterbitkan pada bulan Maret 2019,
pemerintah Indonesia sudah mulai berperan
membiayai
sistem
perlindungan
sosial
kesehatan atau social assistance (medical
benefits) system. Hal ini juga tampak dalam
biaya pengobatan atau persalinan gratis bagi
mereka yang tidak mampu.
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Apa yang Perlu Dilakukan ke Depan?
Berbagai inisiatif tunjangan sosial di Indonesia
masih tumpang-tindih. Agar tidak tumpangtindih, Indonesia perlu mengintegrasikan berbagai inisiatif tunjangan sosial menjadi ‘sistem
tunjangan nasional terpadu’ atau integrated
social benefit system yang komprehensif.
Mengacu ke pengalaman Selandia Baru,
berbagai inisiatif tunjangan sosial di Indonesia
dapat diintegrasikan menjadi tiga subsistem
atau dalam tiga kelompok (cluster) besar, yaitu
sistem asistensi
tunjangan
utama
(main
benefit assistance system), sistem asistensi
kesusahan (hardship assistance system), dan
sistem
asistensi
tunjangan
tambahan
(supplementary benefit assistance system).
Dengan integrasi ini, kemungkinan seseorang
menerima tunjangan sosial berganda atau
malah tidak layak menerima tunjangan sosial
dapat diminimalkan.

Pemerintah juga perlu mengintegrasikan sistem
tunjangan sosial terpadu dengan sistem
perpajakan agar Indonesia dapat menuju
kepada negara kesejahteraan berbasis kesatuan Republik Indonesia yang mandiri secara
pembiayaan. Integrasi sistem tunjangan sosial
terpadu dengan sistem perpajakan ini penting
karena pada dasarnya pemberian tunjangan
sosial kepada seorang rakyat adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia
secara keseluruhan.
Ketika seorang rakyat semakin sejahtera dan
penghasilannya sudah di atas tingkat penghasilan tertentu, maka sudah sewajarnya ia
menanggung beban warga lainnya yang belum
sejahtera. Itulah sebabnya, sistem tunjangan
sosial terpadu tidak bisa dilepaskan atau
terpisah dari sistem perpajakan Indonesia.
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Tanda Tangan Elektronik
Solusi yang Inovatif dan Solutif
di Masa Sulit
Kehadiran makhluk kecil bahkan tak terlihat
oleh mata telanjang di akhir tahun 2019 itu
dapat merubah semua aspek kehidupan,
mulai
dari
kehidupan
sosial,
dunia
usaha/bisnis, perkantoran bahkan kegiatan
beribadah pun terdampak. Konsep Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di
Indonesia atau lockdown di beberapa
negara, terbukti nyata belum ampuh secara
menyeluruh dalam upaya untuk menghentikan penyebaran suatu virus yang viral
sampai saat ini. Namun, dalam kondisi
seperti ini menimbulkan dampak lain yang
positif terhadap konsep Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) menjadi sebuah solusi
mengenai isu ramah lingkungan. Salah satu
konsep tentang TIK yang ramah lingkungan
adalah Green Information and Communication Technology (Green ICT) atau e-office
yang
lebih
dikenal
banyak
orang.
Co-Working Space juga ikut mendukung
konsep e-office karena dengan kondisi yang
memaksa setiap orang tetap bekerja dari
posisi yang berbeda lokasi namun tetap
dapat berkolaborasi dalam pekerjaan untuk
mencapai tujuan organisasi atau bisnis,

yaitu

dengan

meningkatnya

kerjasama dengan
Sertifikat Elektronik
Badan Sertifikasi

pihak
(PSrE)
Elektronik

permintaan
Penyelenggara

dalam

hal

(BSrE)

ini
untuk

penerapan Tanda Tangan Elektronik. Terhitung
sebanyak 224 instansi yaitu 55 Instansi
Pemerintah Pusat dan BUMN sedangkan 169
lainnya merupakan Instansi pemerintah
Daerah, Universitas dan Pengadilan Negeri
(sumber:

bssn.go.id).

Kenapa

demikian,

dalam kondisi pandemi C-19 yang entah kapan

1. Tanda Tangan Elektronik Solusi yang Inovatif dan Solustif di Masa Sulit
2. Kenali lebih dekat Digital Signature dikala Pandemi
3. Tanda Tangan Elektronik Vs 3M
4. Pandemi TTE
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akan berakhir, suatu lembaga pemerintah/
organisasi tetap bisa produktif, berkinerja dan
tidak terbatas oleh jarak dan waktu (WFO/WFH).
Tanda Tangan Elektronik memudahkan Aparatur
Sipil Negara (ASN) bekerja di mana pun, karena
proses pengambilan keputusan, pendelegasian
tugas, pelaksanaan layanan dan layanan sistem
informasi publik serta proses kepemerintahan
bisa tetap berjalan lebih efektif dan efisien.

Apa yang dimaksud dengan Tanda Tangan
Elektronik?
Tanda Tangan Elektronik adalah Tanda
tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik
yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait
dengan Informasi Elektronik lainnya yang
digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi (PP No 71/2019).

Pada Pasal 60 ayat 2 nya
menjelaskan ada 2 jenis tanda tangan
elektronik yaitu:
1. Tanda tangan elektronik tersertifikasi
oleh Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE);
2. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.
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Kenapa Perlu Menggunakan Tanda Tangan Elektronik?
Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) tujuan akhirnya adalah meminimalkan pemalsuan
dokumen secara digital, milik pemerintah maupun perusahaan pemerintah/swasta di Indonesia.
Apa Dasar Hukumnya Penggunaan Tanda Tangan Elektronik?
Tanda Tangan Elektronik di Indonesia sudah diatur secara kuat mulai dari
Undang-Undang sampai dengan Peraturan Menteri, sebut saja UU ITE
Nomor 11 tahun 2008 dan perubahanya Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 mengenai Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) dan perubahannya Nomor 71
Tahun 2019 yang diturunkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 dan terakhir adalah dengan Peraturan Menteri Komunikasi
dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 yaitu tentang Penyelenggaraan
Sertifikasi Elektronik. Jadi jangan ragu, sebab aspek hukum penerapan
tanda tangan elektronik sudah sangat kuat.
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik?
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik legalitasnya diakui oleh pemerintah
(Kemkominfo) ada 6(enam) penyelenggara yaitu: 2 (dua) untuk instansi
penyelenggara negara yaitu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sementara Empat
lainnya dari non instansi penyelenggara negara (korporasi) yaitu
Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri),
PrivyId, Vida, dan Digisign.

Apakah yang dimaksud dengan Sertifikat Elektronik?
(PP Nomor 71/2019).
20. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik
dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang
dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
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Penyelenggara Sertifikasi Elektronik?
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik legalitasnya diakui oleh pemerintah (Kemkominfo) ada
6(enam) penyelenggara yaitu: 2 (dua) untuk instansi penyelenggara negara yaitu Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
sementara Empat lainnya dari non instansi penyelenggara negara (korporasi) yaitu Perusahaan
Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri), PrivyId, Vida, dan Digisign.
Bagaimana cara mendapatkan Sertifikat Elektronik?
Seperti halnya untuk memperoleh hak apapun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kedinasan, ada persyaratan umum yang harus dipenuhi, BSSN-BSrE menetapkan ada lima (5) tahapan
dan syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1) Mempunyai alamat email dinas (.go.id): jika yang terlampir adalah email dari gmail, yahoo,
mail.com dan lain-lain, maka tidak akan di proses kecuali yang bersangkutan dibuatkan terlebih
dahulu oleh instansi terkait;
2) Melampirkan foto copy/scan KTP berwarna dalam format (.jpg/.png);
3) Menyertakan Surat Rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
4) Mempunyai visualisasi Tanda Tangan Elektronik yang disepakati instansi terkait;
5) Didaftarkan oleh personil verifikatur yang ditunjuk oleh instansinya;
Bagaimana proses setelah didaftarkan, apakah bisa secara otomatis menggunakan tanda tangan
elektronik?
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Status pengguna TTE yang telah didaftarkan di portal esign-bsre.bssn.go.id ada empat yaitu:
1) New, adalah status pertama jika verifikatur instansi sudah berhasil mendaftarkannya;
2) Set On Passphrase, statusnya secara otomatis berubah secara otomatis dari 1 ke 2. Notifikasi
ada 2 (dua) yaitu user dan password yang dikirimkan dan link untuk pembuatan passphrase
baru yang dikirim ke alamat email dinas yang didaftarkan, menurut informasi masa berlaku
pembuatan passphrase baru adalah 1x24 jam (passphrase seperti membuat password, agar
lebih aman buatlah dengan kombinasi huruf, angka dan karakter khusus minimal 6 digit);
3) Enroll, jika sudah berhasil maka
statusnya

berubah

sampai

menunggu persetujuan dari tim
BSrE dan abaikan anjuran untuk
masuk

ke

portal

https://esign-bsre.bssn.go.id; dan
4) Issue, terakhir akan mendapatkan

notifikasi

email

kembali

bahwa sertifikat elektronik sudah
disetujui untuk dapat dipergunakan untuk tanda tangan elektronik.
Apakah Sertifikat Elektro nik
memiliki masa berlaku?
Betul, ada masa berlaku sertifikat
elektronik yang telah diterbitkan
oleh BSrE yaitu 2(dua) tahun
semenjak diterbitkan, selanjutnya
akan diterbitkan sertifikat baru
oleh BSrE selaku penyelenggara
berdasarkan verifikasi dari instansi pengguna.
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Bagaimana cara melakukan verifikasi dan validasi keaslian dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik?
Ada dua cara untuk verifikasi/ validasi dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik
yaitu dengan menggunakan Panter untuk aplikasi versi Windows/IOS dan VeryDs yang tersedia di https://bit.ly/35mIlKw dengan password: panter dan untuk versi Mobile Android yang
tersedia di PlayStore.
Jadi, penerapan TTE di kantor sendiri sudah tidak perlu lagi ragu. Karena dilihat dari aspek
hukum sudah kuat, terlebih kondisi saat ini sangat tepat dan mendukung untuk penerapannya.
Hanya masalah komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh ASN.
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Teleprompter adalah alat bantu baca
yang fungsinya untuk membatu
seseorang yang ingin berbicara di
depan kamera agar tetap fokus ke
kamera tanpa terganggu atau melirik
kebawah ke atas ke samping.
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PANDUAN
SINGKAT
PENGGUNAAN
PORTABLE
TELEPROMPTER
KAMERA
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Dengan teleprompter, pembicara akan terlihat seperti tanpa membaca teks karena
pandangan mata tetap fokus ke kamera. Narasi yang akan disampaikan ditampilkan dalam
teleprompter yang diletakan di depan lensa kamera.
Sebenarnya TelePrompTer adalah nama perusahaan yang pertama mengembangkan alat
ini pada tahun 1950an, yang didirikan oleh Fred Barton, Jr, Hubert J. (Hub) Schlafly, dan
Irving Berlin Kahn. Kemudian teleprompter (tanpa huruf besar) menjadi nama merek dagang
umum yang akhirnya diproduksi oleh banyak perusahaan lainnya, sehingga merek
dagang tersebut menjadi sebutan untuk alat bantu baca tersebut.
Dipicu dari permintaan Deputi Polhukam
(Bapak Iwan Taufik Purwanto) yang saat
itu akan menjadi pembicara dalam virtual
meeting yang membutuhkan teleprompter, tim

Virtual

meeting

Support

Pusin-

fowas mencoba memenuhi kebutuhan
tersebut.
Dari hasil eksplorasi, tim memutuskan
untuk menggunakan salah satu perangkat
lunak dan perangkat keras dengan harga
terjangkau

yaitu

imaginary-teleprompter

dan portable teleprompter. Dalam tulisan
kali ini kami akan menyampaikan langkah
penggunaannya.

Teleprompter menggantikan kertas catatatan
yang
sebelumnya
digunakan
untuk
memudahkan pembicara menyampaikan
informasi. Namun penggunaan kertas
banyak kekurangannya, antara lain adanya
jeda yang terlalu lama saat berpindah dari
satu catatan ke lainnya dan mata
pembicara tidak sejajar dengan lensa saat
membaca.
Dengan teleprompter
dapat membuat
presentasi menjadi tampak profesional dan
nyaman disimak.
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1. Unduh Aplikasi tidak berba-

yar teleprompter-imaginary
pada link:
https://sourceforge.net/projects/teleprompter-imaginary-films/

2.

Setelah selesai melakukan
instalasi, aktifkan aplikasi imaginary-teleprompter.

3. Aktifkan file di mana naskah

yang akan dibacakan disimpan,
kemudian salin naskah tersebut
(Ctrl+C).
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4. Kembali ke aplikasi Imagani-

ary, lalu tekan Ctrl+V. Isikan
judul naskah pada kotak isian
Title lalu tekan tombol Add
Script.

5.

Tempelkan naskah yang
telah disalin sebelumnya di area
kosong pada aplikasi imaginary
dengan menekan tombol ctrl+V.
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6. Lakukan pengaturan dengan
mengklik tombol
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7.

Selanjutnya setelah selesai
melakukan pengaturan klik
tombol Prompt It!.
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8. Langkah selanjutnya adalah
meneruskan tampilan prompter
pada layar PC ke perangkat
smartphone yang di letakan
pada perangkat portable teleprompter.

9.

Unduh dan pasang aplikasi
Anydesk. Aplikasi Anydesk tidak
berbayar dapat diunduh pada
link:https://anydesk.com/en/do
wn-loads

10.

Lakukan juga pemasangan aplikasi Anydesk pada
smartphone yang akan digunakan pada perangkat portable
teleprompter.
Lakukan remote desktop
menggunakan smartphone
ke
pc yang terpasang aplikasi
imaginary-teleprompter.

11.
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Virtual Office:
Sebuah upaya
Implementasi
Teknologi ke
dalam Proses
Bisnis BPKP
oleh: Trian Ferianto
Auditor Pertama –Ketua Tim Pengembang Virtual
Office Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu
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Tuntutan
(FWA)

Flexible Working Arrangement
sebagai respon dari imbauan

pemerintah agar Working From Home
(WFH) juga dihadapi BPKP untuk tetap
menjalankan perannya dalam bidang
pengawasan. Saat di mana pegawai tidak
bertemu dan berkumpul di suatu lokasi,
maka perlu tempat bersama untuk
menyatukan isu, gagasan, serta tracking
kinerja pengawasan secara nasional
maupun perwakilan terkait kondisi terkini
yang cepat berubah. Tentu hal ini tidak
dapat dilaksanakan menggunakan caracara lama yang sejatinya dipersiapkan
untuk berkerja secara tatap muka,
bertemu langsung, dan kehadiran fisik.
BPKP
memiliki
lebih dari enam ribu
pegawai lebih yang tersebar di seluruh
Indonesia melalui unit-unit dan kantor
perwakilan tiap
provinsi.
Lingkup
pekerjaan mereka pun menuntut untuk
turun ke lapangan, bahkan hingga ke
lokasi-lokasi terluar Indonesia.
Jumlah
personil sebanyak ini, dan dengan
pengalaman
yang
beragam akibat
bertemu dengan berbagai macam objek
pemeriksaan dan mitra kerja di daerah
dan pusat menjadikan mereka sebenarnya
adalah aset bernilai yang jika diakumulasikan ke dalam suatu tempat yang
tersistematis akan menjadi power house

of knowledge alias gudang ilmu
berkekuatan besar
yang
siap
digunakan untuk mengatasi segala
permasalahan penugasan dan dinamika
kondisi yang terus berubah.
Namun, media Knowledge Management System (KMS) yang telah dibangun oleh BPKP belum menjadikannya
instrumen penting dalam budaya kerja
dan alat bantu penugasan sehari-hari.
Hasil survei yang dilakukan terkait KMS
BPKP dengan responden 197 pegawai
pada tahun 2019 menunjukkan ternyata
hanya 50% saja yang mengaku pernah
menggunakan KMS BPKP. Setengahnya menyatakan bahwa tidak pernah
menggunakan KMS BPKP yang ada
sekarang. Dalam setiap penugasan dan
pelaksanaan core business BPKP,
jarang sekali KMS BPKP digunakan,
artinya KMS BPKP masih menjadi side
project yang belum menjadi instrumen
penting organisasi. Padahal, connecting
the dots atau skema menghubungkan
setiap personil BPKP dengan beragam
pengetahuan dan pengalaman yang
dikelola dengan baik akan menghasilkan sebuah perpustakaan pengetahuan yang semakin lama semakin terakumulasi menjadi aset besar organisasi.

31 | bit reborn

Ketiadaan akses, fasilitas, dan infrastruktur pendukung yang menjembatani itu semua
ternyata menjadi salah satu elemen penting penyebab rendahnya kepuasan pegawai terhadap instansi. Padahal komitmen pegawai BPKP terhadap profesi mereka sebagai
pegawai terhitung kuat. Hal ini terungkap dalam survei engagement pegawai yang
dilakukan Biro SDM pada tahun 2020. Tentu hal ini sangat disayangkan dan berisiko
terjadi burnt out karena pegawai merasa komitmen yang telah dimilikinya tidak
mendapatkan fasilitas sepadan dari organisasi.
Untuk itulah, sarana connecting the dots yang memungkinkan untuk terus terhubung satu
sama lain dalam sebuah platform menjadi sangat urgent dengan kondisi seperti di atas.
Platform yang memungkinkan semua core business BPKP dapat berjalan sekaligus mengakumulasi pengetahuan dan ilmu, sehingga pegawai merasa mendapatkan tempat untuk
mengembangkan kompetensi, menyalurkan gagasan, ide, dan terlibat day to day terhadap
kemajuan organisasi. Platform yang memungkinkan langsung terhubung dengan manajemen organisasi pengambil kebijakan demi kepuasan pegawai dan kemajuan organisasi.

Virtual Coworking Space mewujud menjadi Virtual Office
Virtual Collaborating Working Space
(Virtual
Coworking
Space)
adalah
perwujudan intranet yang menggunakan
teknologi kekinian dalam single platform.
Dengan platform ini memungkinkan
pegawai untuk berkolaborasi, berdiskusi,
mendokumentasikan
ilmu
dan
pengetahuan, mengakses ilmu dan
pengetahuan, memecahkan problem yang
ditemui dalam penugasan, menjalin
silaturahim
untuk
meningkatkan
engagement dengan sesama pegawai,
menyampaikan gagasan dan ide untuk
ditanggapi dan di reviu oleh sejawat dan
masih banyak lagi fitur yang dapat
dikembangkan untuk menjawab segala
kebutuhan organisasi.

Setelah memahami proses bisnis BPKP,
mempelajari kelebihan dan kelemahan
infrastruktur pendukung yang sudah ada,
dan
kebutuhan
optimalisasi
aset
pengetahuan dan sumber daya manusia
yang
masih
terserak
dan
belum
terakumulasi dengan sistematis, saat ini
saya

memodifikasi

platform

coworking

space ini menjadi suatu virtual office dan
mulai dijalankan di Perwakilan BPKP
Provinsi Bengkulu. Berkat dukungan pihak
Kepala Perwakilan dan para manajemen,
virtual office ini telah di-launching pada
tanggal 27 September 2020 dan akan
terus melakukan perbaikan sesuai dengan
kebutuhan unit.
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01

Calendar Event terintegerasi yang menampung jadwal kunjungan
dinas Kepala Perwakilan, acara di kantor, bahkan dapat digunakan
sebagai agenda penugasan setiap individu. Dengan adanya fitur ini
kita dapat melihat peta kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi;

Slack notification yang memungkinkan organisasi maupun setiap
personil memanggil (tagging) dalam setiap konten apapun baik
terkait penugasan, diskusi, keputusan, dan lain sejenisnya;

03

Blogging platform yang memungkinkan setiap personil menuliskan
gagasan dan ide yang bisa dikomentari dan didiskusikan bersama;

Private forum/group untuk diskusi yang memerlukan pembatasan
akses member tertentu karena suatu hobi, topik diskusi, atau
sejenisnya;

05

02

04

Wiki knowledge yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan
setiap hasil penugasan dan tacid knowledge yang dimiliki oleh
pegawai dan memungkinkan pegawai memasukkan query permasalahan apapun dan langsung mendapatkan jawaban tepat
berdasarkan dengan database akumulasi pengetahuan yang telah
di-input.
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Arsip digital yang merupakan direktori arsip semua dokumen yang
telah dihasilkan oleh Kantor Perwakilan mulai dari Surat Tugas,
Laporan, Surat Keluar, Surat Keputusan, Nota Dinas, dll. Arsip
digital ini memungkinkan setiap personil dapat mengakses dengan
cepat segala dokumen yang diperlukan dari mana saja dan kapan
saja sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

07

Jurnal Penomoran Surat dan Dokumen yang terintegrasi secara
online.

Bank Slide yang merupakan direktori arsip slide-slide terkait
materi-materi penting yang dapat dipelajari secara mandiri atau
dapat digunakan kembali untuk penugasan sebagai narasumber.

09

06

08

Monitoring Kinerja Virtual Office merupakan sistem monitoring
kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja (Tapkin) Perwakilan yang
tersebar di setiap bidang dan ditampilkan sebagai dashboard
Kepala Perwakilan. Dengan sistem ini, Kepala Perwakilan dapat
memantau day-to-day capaian masing-masing bidang terkait
ketetapan kinerja yang harus dicapai selama satu tahun.

knowledge) akan mencegah pegawai di
tempat lain memecahkan permasalahan
yang sama yang sebenarnya sudah pernah
dipecahkan oleh pegawai lain di tempat
lain dan di waktu sebelumnya.

Dari sisi ketatausahaan, kini semua doku
men yang pernah dihasilkan oleh unit orga
nisasi telah tersimpan secara virtual
(cloud) dan dapat diakses sewaktu-waktu
dengan mudah dan tanpa ada rasa
khawatir kehilangan arsip.
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Tampilan salah satu fitur di Virtual Office: Dashboard monitoring capian
kinerja Kepala Perwakilan

Dan fitur-fitur lain yang terus dikembangkan dan disempurnakan
sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Dengan adanya Virtual Office ini, diharapkan
akan memberikan manfaat untuk pegawai
sehingga
mudah
mengontrol
dan
mengoordinasi
penugasan,
menjaga
engagement
pegawai terhadap instansi,
apalagi jika dilaksanakan working from home
selama masa pandemi.
Selain itu, pengalaman dan ilmu pengetahuan
yang dimiliki oleh seluruh pegawai dapat
terakumulasi di suatu tempat yang mudah
diakses oleh pegawai lain yang dapat diandal-

10

kan dan dapat memudahkan penugasan.
Dengan adanya bank pengetahuan (wiki
Ke depannya, dengan data yang tersentral ke dalam data warehouse,
memungkinkan
pengembang
atau
pimpinan unit organisasi melakukan data
analyze

lebih

dalam

sesuai

dengan

kebutuhan strategi pencapaian tujuan
organisasi dan misi transformasi digital
yang sedang digagas oleh BPKP.
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Webinar Art Of Hacking: “Hati-hati dengan Social Engineering”
Di masa pandemi Covid 19, kita mengubah cara dalam menyelenggarakan berbagai
kegiatan semula bersifat konvensional menjadi menggunakan teknologi informasi sebagai
alat bantu utama hampir di setiap aktivitas pekerjaan kantor. Salah satu contohnya adalah
semakin maraknya rapat secara daring dengan bantuan infrastruktur teknologi informasi
yaitu video conference. Pusinfowas pada bulan Mei 2020 melaksanakan kegiatan webinar
atau seminar virtual, yang menghadirkan narasumber Iwan Sumantri, ketua NCSD (National
Cyber Security Defense) dan juga pimpinan Pondok Pesantren Siber Bandung. Webinar ini
menghadirkan tajuk ‘Art Of Hacking’, dengan pemaparan yang meningkatkan rasa awareness kita dalam memanfaatkan teknologi informasi yang semakin meningkat penggunaanya di era Transformasi Digital saat ini. Art Of Hacking dalam seminar tersebut fokus kepada
pembahasan salah satu teknik meretas (hacking technique) yaitu social engineering.

Social Engineering , Seni Dalam Meretas
Social engineering adalah teknik menipu target dengan tujuan untuk mendapatkan
informasi rahasia atau penting dari pemilik informasi. Social engineering bisa dilakukan oleh
hacker secara human to human melalui komunikasi interpersonal, bisa menggunakan
teknologi komunikasi atau bahkan percakapan tanpa teknologi. Hacker melalui teknik ini
berusaha menggali informasi sebanyak mungkin melalui komunikasi dengan banyak stakeholder untuk mendapatkan informasi rahasia yang menjadi tujuannya. Stakeholder dimaksud sangatlah beragam, dalam konteks organisasi bisa orang-orang di bagian helpdesk,
pengelola TI, Satpam, bahkan office boy.
Iwan Sumantri memaparkan bahwa mendapatkan informasi rahasia tidaklah
mudah, butuh keahlian dan pengalaman empiris, menurut Iwan hal ini membuat
orang-orang mendefinisikan bahwa Social Engineering adalah sebuah seni dalam meretas.
Aktivitas peretasan ini memiliki dampak buruk seperti korban peretasan bisa mengalami
kehilangan privasi, kerugian financial, fitnah atau pencemaran nama baik, kehilangan
kepercayaan dan dalam bahaya ancaman atau teror.
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Dasar Serangan Social Engineering
Narasumber menjelaskan bahwa Social Engineering memanfaatkan sifat dasar
manusia. Sifat dasar dimaksud antara lain:
1. Percaya dan berprasangka baik apalagi dengan teman akrab dan teman sejawat.
2. Cenderung ingin menolong, menjawab pertanyaan saat ditanya.
Sifat dasar manusia ini bernilai baik, namun dimanfaatkan oleh para peretas untuk
tujuan buruk dan merugikan. Di era teknologi dewasa ini perlu untuk memilih informasi
yang dapat disampaikan secara bebas dan informasi yang hanya disampaikan kepada
kalangan tertentu. Tidak memberikan kontak seluler atau alamat email atasan, teman
sejawat atau milik sendiri ke orang lain salah satu contoh pelaksanaannya.

Proses Umum Social Engineering
Social engineering adalah salah satu tahapan awal yang dilakukan oleh hacker sebelum
melanjutkan aksi lanjutan berupa penetrasi ke sistem untuk benar-benar mendapatkan informasi
yang menjadi tujuan utamanya. Secara umum hacker pertama kali akan menetapkan target sasaran
social engineering dan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk mendapatkan informasi.
Pencarian informasi selain melalui usaha komunikasi dengan stakeholder terkait, juga dilakukan
melalui penelusuran informasi situs web di internet dan social media.
Setelah memiliki informasi yang cukup, aksi berikutnya menyiapkan alat pancingan untuk
men jebak target, bisa dengan menyediakan wifi gratis, kiriman email, sms, pesan Whatsapp serta
pesan di inbox media sosial target. Tahap ini sangat teknikal, jika target terpancing misalnya
dengan melakukan klik pada sebuah link kiriman lewat email atau media lain maka hacker
akan leluasa untuk mengeksploitasi

hingga

ditargetkannya. Jika telah berhasil dieksploitasi,
diperjualbelikan

di

akhirnya

mendapatkan

informasi

yang

Data-data yang berhasil didapatkan hacker

dark market, seperti kasus data pengguna marketplace asal Indonesia

yang diperjualbelikan oleh hacker sebagaimana ramai diberitakan belakangan ini.
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Serangan Siber Kian Meningkat
Iwan Sumantri menyampaikan bahwa serangan siber dari hari ke hari semakin
meningkat. Berdasarkan pantauan hackmageddon.com terdapat serangan sebanyak 25
hingga 29 juta serangan tiap bulan selama pandemi. Tren peningkatan serangan ini
menurut Iwan disebabkan peningkatan penggunaan device teknologi informasi yang
semakin banyak dan beragam, terlebih lagi di dorong oleh tren penerapan IOT (Internet
Of Things) dalam mempermudah pekerjaan sehari-hari.
Kurangnya kesadaran keamanan digital (security awareness) pada berbagai target
peretasan juga menjadi penyebab peningkatan angka serangan yang terjadi. Iwan Sumantri mengapresiasi kegiatan webinar ‘Art Of Hacking’ yang diselenggarakan Pusinfowas,
agenda ini dinilai menjadi sarana untuk peningkatan security awareness di kalangan pegawai BPKP.

Strategi Peningkatan Keamanan Sistem Informasi
Pada webinar ‘Art Of Hacking’ yang berlangsung kurang lebih dua jam ini, Iwan
Sumantri berpesan agar pengembangan sistem informasi dilakukan menggunakan tata
kelola kerangka kerja atau best practice atau standar tertentu yang dapat meningkatkan
keamanan sistem informasi. Dengan adanya penerapan tata kelola, maka akan lebih
mudah untuk melakukan penilaian ataupun audit terhadap keamanan sistem informasi
yang dibangun.
Organisasi juga perlu menerapkan tata kelola keamanan teknologi informasi dalam
membangun infrastruktur teknologi informasi, kemudian diperkuat dengan regulasi internal
organisasi.
Pada kesimpulannya kesadaran akan keamanan sistem informasi sudah selayaknya
menjadi hal yang kita perhatikan, mengingat interaksi kita yang tiap hari kian akrab dengan
dunia teknologi informasi. Budaya berhati-hati dan bijak dalam beraktivitas dalam memanfaatkan internet menjadi sebuah keharusan yang perlu diterapkan dalam aktifitas di dunia
maya, agar kita tidak menjadi korban social engineering berikutnya.
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Transformasi Digital Untuk Peningkatan
Kualitas Pelaporan Informasi
Hasil Pengawasan
Badan
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal
Presiden berperan memberikan penjaminan
(assurance) dan konsultansi (consulting) atas
akuntabilitas keuangan dan pembangunan
nasional menjadikan kegiatan pelaporan
informasi hasil pengawasan merupakan salah
satu proses yang signiﬁkan untuk memastikan
bahwa peran BPKP memberikan informasi yang
merangkum dan insightful sebagai nilai tambah
bagi para pemangku kepentingan.

Presiden merupakan pemangku kepentingan

Pelaporan informasi hasil pengawasan meru-

utama atas kegiatan pengawasan yang diselenggarakan oleh BPKP, dan oleh karenanya
pelaporan informasi atas hasil pengawasan BPKP
semestinya disesuaikan dengan kebutuhan dan
ekspektasi pada agenda kebutuhan Presiden.

pakan proses analitik data (data analytic)
pengawasan,
yaitu
kedisiplinan
dalam
manajemen data yang komprehensif yang
mencakup
pengumpulan
(collecting),
pembersihan (cleaning), pengorganisasian
(organising),
penyimpanan
(storing),
penatalaksanaan (governing) dan analisis
(analysing) data.

Pelaporan informasi hasil pengawasan merupakan proses analitik data (data
analytic)
pengawasan, yaitu kedisiplinan dalam mana
jemen data yang komprehensif yang mencakup
pengumpulan
(collecting),
pembersihan
(cleaning), pengorganisasian (organising), penyimpanan
(storing),
penatalaksanaan
(governing) dan analisis (analysing) data.
Presiden merupakan pemangku kepentingan
utama atas kegiatan pengawasan yang
diselenggarakan oleh BPKP, dan oleh karenanya
pelaporan informasi atas hasil pengawasan BPKP
semestinya disesuaikan dengan kebutuhan dan
ekspektasi pada agenda kebutuhan Presiden.

Pelaporan informasi hasil pengawasan juga
mencakup kegiatan merangkum berbagai data
dan menganalisisnya menjadi informasi,
pengetahuan, insight, bahkan kebijaksanaan
(wisdom) yang dioperasionalkan pada setiap
kegiatan pengawasan BPKP pada berbagai
tingkat
pemangku
kepentingan
dapat
mendapatkan nilai penting sebuah informasi
pengawasan yang diikuti dengan aksi
selanjutnya.
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Regulasi internal BPKP mengenai pengolahan dan pelaporan informasi hasil
pengawasan BPKP terdapat dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor
PER-1511/K/IP/2011 tentang Standar Format, Substansi, dan Prosedur
Penyusunan Laporan Hasil Penga wasan BPKP kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/ Kepala Daerah dan Presiden. Peraturan tersebut menghendaki adanya rekayasa ulang (reengineering) informasi sebagai
bagian dari reformasi pengawasan BPKP.
Semangat
tersebut
belum
dapat
diimplementasikan
sepenuhnya, di antaranya dalam muatan nilai tambah atas
substansi yang disampaikan dalam ikhtisar laporan hasil
pengawasan intern BPKP kepada stakeholder. Sebagian
besar substansi yang bersumber dari pelaporan
informasi hasil pengawasan masih berada pada level
L0 (level operasional).
Oleh karenanya diperlukan semangat Transformasi
Digital dalam rangka meningkatkan kualitas
pelaporan informasi hasil pengawasan dalam
organisasi BPKP melalui proses kolaboratif, yaitu
melibatkan kontribusi dan perbaikan proses bisnis
dari setiap unit kerja terkait di BPKP.

A.

Gambar 1: Hirarki Nilai Tambah

Framework Leverage Information

Gambar 2: Downward, Upward & Leverage
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B. Peningkatan Kualitas Informasi (Leveraging)
Peningkatan kualitas informasi (leveraging) kegiatan pengawasan BPKP dibagi dalam
beberapa level proses tahapan, yaitu:

1. Leverage 0 (L0):
a

Peningkatan kualitas informasi (leveraging) kegiatan pengawasan BPKP dibagi dalam
beberapa level proses tahapan, yaitu:

b

Pengumpulan dokumen antara lain berupa dokumen administrasi, pertanggungjawaban
kegiatan dan data sekunder. Perolehan data sekunder diantaranya dapat diperoleh dari
aplikasi pendukung operasional pengawasan.

c

Penggunaan metodologi dalam penyusunan LHP adalah dengan pendekatan metodologi
assurance/consulting, antara lain berupa pengujian bukti, dokumen, transfer knowledge
melalui pedoman pengawasan yang telah dibuat oleh unit kedeputian selaku rendal serta
analisis sederhana misalnya analisis desktiptif melalui rangkuman data yang disajikan
dalam bentuk tabel, grafik dan infografis.

d

Penyusunan laporan dilakukan oleh tim yang bersangkutan melalui pembahasan intern
Sub Direktorat/Bidang dalam satu satuan kerja unit pengawasan BPKP, sekiranya
diperlukan melalui FGD dengan eselon III/II dari K/L/P terkait.

e

Hasil produk pengawasan adalah LHP Individu kepada Manajemen/Kepala Satker/Direksi/Kepala Dinas/Bupati/Walikota/Direktur Jenderal.

f
g

Pendokumentasian data LHP di entry dalam SIMA.
Pemantauan tindak lanjut adalah berupa Kebijakan/Peraturan/Tindak lanjut Adminitrasi/
Finansial.

2. Leverage 1 (L1):
a

Penyusunan LHP diarahkan untuk menjawab kinerja dalam sasaran kegiatan melalui
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan searah dengan pengawasan dalam Kerangka Acuan
Pengawasan (KAP).

b

Pengumpulan dokumen antara lain berupa LHP Individu dan Data Sekunder. Pero lehan
data sekunder diantaranya dapat diperoleh dari aplikasi pendukung opera sional
pengawasan.

c

Penggunaan metodologi dalam penyusunan LHP adalah pendekatan analisis semi
komplek, diantaranya analisis inferensial, yaitu pengambilan kesimpulan berdasar kan
data sampel untuk sebuah populasi.
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d

Penyusunan laporan, untuk unit kerja kedeputian dilakukan oleh tim yang bersangkutan melalui
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pembahasan intern Direktorat yang membawahi PAEP (Pusat), sedangkan untuk unit kerja perwakilan
dilakukan oleh Bidang P3APIP melalui pembahasan Intern Perwakilan dan FGD dengan eselon II/I dari
K/L/P terkait.

e

Hasil produk pengawasan
Menteri/Gubernur.

f

Pendokumentasian data LHP di entry dalam SIMA Eksekutif.

g

Pemantauan tindak lanjut adalah berupa Kebijakan/Peraturan.

adalah

LHP

Kompilasi,

Konsolidasi

dan

Surat

Atensi

kepada

3. Leverage 2 (L2):
a

Penyusunan LHP diarahkan untuk menjawab kinerja dalam sasaran program melalui Indikator Kinerja
Program (IKP) dan searah dengan pengawasan dalam Kebijakan Teknis Pengawasan (Jatekwas).

b

Pengumpulan dokumen antara lain berupa LHP Kompilasi, Konsolidasi, Surat Atensi dan Data
Sekunder. Perolehan data sekunder di antaranya dapat diperoleh dari aplikasi pendukung operasional
pengawasan.

c

Penggunaan metodologi dalam penyusunan LHP adalah adalah dengan pendekatan analisis
komplek, diantaranya analisis regresi, yaitu penentukan hubungan sebab-akibat antar variabel untuk
menentukan prediksi.

d

Penyusunan laporan dilakukan oleh Direktorat yang membawahi PAEP melalui pembahasan Lintas
Direktorat/Perwakilan dan FGD dengan mengundang eselon I/Menteri/Gubernur.

e

Hasil produk pengawasan adalah Laporan Konsolidasi dan Surat Atensi kepada Menteri Koordinator.

f

Pendokumentasian data LHP di-entry dalam SIMA Eksekutif.

g

Pemantauan tindak lanjut adalah berupa Kebijakan/Peraturan.

4. Leverage 4 (L4):
a

Penyusunan LHP diarahkan untuk menjawab kinerja dalam sasaran program melalui Indikator Kinerja
Utama (IKU) dan searah dengan pengawasan dalam Kebijakan Pengawasan (Jakwas).

b

Pengumpulan dokumen antara lain berupa LHP Konsolidasi, Surat Atensi dan Data Sekunder.
Perolehan data sekunder di antaranya dapat diperoleh dari aplikasi pendukung operasional
pengawasan.

c

Penggunaan metodologi dalam penyusunan LHP adalah dengan pendekatan policy evaluation, yaitu
proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja atas kebijakan nasional, dengar pendapat
cendekiawan/dialog nasional.

d

Penyusunan laporan dilakukan oleh Pusinfowas bersama Direktorat PAEP, MKOT, dan Tim Kepala
melalui pembahasan Lintas Deputi dan FGD dengan mengundang Menteri/Gubernur.

e

Hasil produk pengawasan adalah Surat Atensi kepada Presiden, dan sekiranya diperlukan Ikhtisar
LHP sebagai bentuk lampiran.

f

Pendokumentasian Data LHP di-entry dalam SIMA Eksekutif.

g

Pemantauan tindak lanjut adalah berupa kebijakan nasional.
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Sebagai penutup, kita berharap proses transformasi digital pengawasan BPKP yang sedang dijalankan dapat memantik semangat
baru dalam menuju proses digitalisasi seutuh
nya, di antaranya dalam upaya peningkatan

1

2

Pembuatan PKPT termasuk penganggaran
nya atas pengolahan lanjutan LHP Individu
melalui kegiatan analisis kompilatif untuk
menjawab hasil kegiatan pengawasan atas
masing-masing IKU, IKP, IKK, dan KAP.

Peningkatan kualitas penyusunan IKU, IKP,
dan IKK, berdasarkan prinsip SMART-C
(Specific, Measurable, Achievable, Relevant
and Time-bound, Continously Improved)
atau SPICED (Subjective, Participatory,
Interpreted and Communicable,
cross-checked and compared,
Empowering, and Disaggregated), serta
dan sinkronisasinya dalam penyusunan
KAP.

kualitas
BPKP.

informasi

(leveraging)

pengawasan

Dukungan atas penerapan tersebut diantaranya
berupa fasilitasi:

3

Peningkatan kualitas pedoman pengawasan
dalam
rangka
meningkatkan
mutu
pengawasan sehingga terjalin sinkronisasi
dengan KAP, Jatekwas dan Jakwas BPKP.

4

Terjadinya pertukaran data dengan instansi
eksternal yang relevan untuk pemenuhan
data sekunder.

5

Hadirnya kedisiplinan dalam mengoptimalisasi penggunaan aplikasi Capturing
Tools hasil pengawasan.

6

Tersedianya kompetensi SDM di bidang
analitik (data science) dalam me-leverage
informasi dalam menyajikan informasi hasil
pengawasan.
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Online Workshop
di Tengah Pandemi
Covid-19
Pandemi covid-19 memengaruhi pertum
buhan ekonomi hampir di semua sektor,
terutama sektor pariwisata, hiburan,
transportasi, industri sandang dan oto
motif. Transformasi digital dinilai bisa
menjadi solusi meningkatkan kembali
perekonomian Indonesia. Transformasi
digital merujuk pada perubahan yang
dilakukan dengan menggunakan teknologi digital sebagai pilarnya, seperti halnya
workshop dan seminar yang dilakukan
secara offline sebelum pandemi tetapi
ketika pandemi tiba kebutuhan workshop
dan seminar semakin bertambah dengan
metode daring atau virtual.
Hal ini menjadi dampak bagi pegawai
BPKP yang core business nya di bidang
audit dan support system di BPKP, karena

tanpa disadari pandemi ini telah memuncul
kan pola hidup baru di mana pegawai BPKP
harus terbiasa mengguna kan teknologi
digital. Untuk itu diperlukan knowledge
sharing bagi pegawai BPKP dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan
BPKP, seperti penggunaan Aplikasi MAP,
SADEWA, penggunaan zoom
dan lain
sebagainya dalam bentuk workshop atau
seminar dengan metode virtual. Di mana
aktivitas pelatihan tidak lagi dengan cara
tatap muka langsung dalam satu ruang
diskusi secara umum.
Hal ini merupakan solusi transformasi digital
Pusinfowas, untuk mengadakan kegiatan
workshop dan seminar bagi seluruh pegawai
BPKP yang tersebar di wilayah Indonesia
dengan metode virtual.
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Workshop atau seminar diadakan
secara langsung

Aplikasi Zoom dan Cloudx merupakan aplikasi
berbasis video conference yang dipilih dan
digunakan oleh BPKP, khususnya Pusinfowas.
Dengan adanya Aplikasi Zoom dan Cloudx ini,
Pegawai BPKP lebih aktif diskusi formal atau
berbagi pengetahuan dengan metode online
workshop dimana tujuannya adalah agar

Workshop atau seminar diadakan secara
langsung

penyebaran informasi terkait perkembangan teknologi informasi merata bagi
seluruh pegawai BPKP di lingkungan Pusat
maupun Perwakilan.
Dari hasil kegiatan online workshop yang
diadakan
oleh
Pusinfowas
diperoleh
diantaranya:

Peserta online workshop berasal dari
Pegawai BPKP serta seluruh Kabag
TU, Kasubag TU dan Korwas P3A baik
pusat maupun perwakilan.
Online workshop yang dilaksanakan
membahas mengenai Aplikasi BPKP
yaitu MAP, SMILE, SADEWA, ST/SKI,
Lime Survey, owncloud, SIMA, Polite,
Infografis, Penggunaan Zoom dan
Jaringan.
Total jam pelajaran online workshop
dilaksanakan sebanyak 220 Jam pada
Periode Januari – Juli Tahun 2020.
Dengan adanya online workshop
ini,
diharapkan
knowledge
sharing terkait perkembangan
teknologi informasi merata bagi
seluruh pegawai BPKP di ling
kungan
Pusat
maupun Perwakilan, sehingga pegawai BPKP
dapat terbiasa menggunakan
teknologi digital baik untuk saat
ini maupun untuk ke depannya.

Suasana kegiatan online workshop mengenai Analisis
Informasi SDM melalui MAP untuk Peningkatan Kinerja
Pegawai
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Perjalanan MAP
Aplikasi
Manajemen
Aparatur BPKP (MAP)
merupakan
aplikasi
layanan digital yang
terdiri dari modulmodul kepegawaian
yang terintegrasi untuk
memudahkan proses,
sistem, prosedur kerja,
sehingga pelayanan
kepegawaian menjadi
lebih efektif dan eﬁsien
(good governance).

MAP mulai dikembangkan oleh
Biro SDM pada awal tahun
2017. Pada awal perjalanan,
MAP dikembangkan hanya
berbasis web. Kemudian pada

nya, pada tahun 2020 dirilislah
MAP Mobile yang lebih fresh
dan lengkap. Biro SDM memilih
mengembangkan MAP pada

sistem operasi Android karena
tahun 2018, mulai dikembang- berdasarkan hasil
survey,
kan MAP berbasis mobile, yang sebanyak
91%
pengguna
sering disebut dengan MAP
smartphone di BPKP mengMobile. Seiring dengan kebu- gunakan
sistem
operasi
tuhan yang semakin bertambah Android.
baik fungsi maupun antar muka-

Untuk mengakses MAP Web,
pengguna harus memasukkan
alamat map.bpkp.go.id pada
browser.
Sedangkan
untuk
mengakses MAP Mobile, Biro
SDM telah memudahkan pengguna dalam melakukan install
aplikasi. MAP Mobile tahun 2018,
hanya bisa di-install melalui
installer APK. Jika terdapat
update versi aplikasi, pengguna
mengalami kesulitan memperbarui aplikasinya karena harus

uninstall aplikasi yang lama
kemudian baru bisa di-install
aplikasi yang terbaru. Tetapi
pada tahun 2020, Biro SDM
telah berhasil rebranding dan
publish MAP Mobile di Google
Play Store. Pada Google Play
Store, pengguna dipermudah
karena terdapat fitur auto
update, sehingga pengguna
bisa memperbarui aplikasinya
secara otomatis kapanpun jika
terdapat rilis terbaru.
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Dengan menggunakan Google Play
Store, Biro SDM bisa berinteraksi dengan pengguna MAP Mobile sehingga
Biro SDM bisa mengetahui feedback
kepuasan, usulan, maupun keluhan
pengguna. Semua feedback tersebut
akan menjadi bahan pertimbangan
untuk pengembangan MAP berikutnya,
karena pada dasarnya kepuasan peng
guna adalah tujuan dari MAP Mobile itu

sendiri. Selain itu, Biro SDM telah memanfaatkan fitur Crashlytics pada Firebase.
Crashlytics menampilkan semua crash
aplikasi yang dialami pengguna, crash
tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh
Biro

SDM

melalui

rilis

update

selanjutnya agar crash tidak

aplikasi

terjadi

lagi

dan pengguna tetap nyaman menggunakan
MAP Mobile.

bit reborn| 03
48

MAP memiliki banyak sekali fitur di
dalamnya. Fitur-fitur tersebut
merupakan fitur unggulan yang
Profil
Pesan berfungsi
untuk memberikan
feedback atau saran
terhadap aplikasi
MAP Mobile.

Pesan
Pesan berfungsi
untuk memberikan feedback
atau saran
terhadap aplikasi
MAP Mobile.

paling banyak dibutuhkan dan sering
digunakan oleh pengguna. Fitur-fitur
tersebut antara lain:
Presensi
Pegawai bisa
melakukan
pengajuan
presensi dengan
mode WFO/WFH

Cuti
Pegawai bisa
melakukan
pengajuan cuti.

Izin Kantor

Daftar Pegawai

Pegawai bisa
melakukan
pengajuan izin
kantor

Pegawai bisa
melakukan
pencarian terhadap
pegawai lain.

M-Cetar
M-Cetar
merupakan modul
yang dapat
dimanfaatkan
pegawai untuk
melakukan
pembaruan data
pribadi.

Transportasi
Modul Transportasi
berfungsi untuk
mendata moda
transportasi yang
digunakan oleh
pegawai saat
menuju kantor.

Aktivitas Harian
Pegawai bisa
mengisi aktivitas
harian.

