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KEPUTUSANSEKRETARIS JENDERAL

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR  284/K/X-XII1.2/6/2017

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAANBEST PRACTICE

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 telah ditetapkan
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai acuan bagi
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam  menyelenggarakan
pertukaran pengetahuan dan best practices untuk menghasilkan kinerja yang
lebih baik;

|

bahwa dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
T/KAI-XII.2/12/2015 telah ditetapbkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa
Keuangan Tahun Anggaran 2016 Sampai Dengan Tahun 2020 sebagai arah
dan strategi BPK dalam mencapai visi dan misi yang salah satu
pencapaiannya ditentukan oleh penyelenggaraan manajemen pengetahuan
dan bestpractices:
bahwa dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
Nomor 375/K/X-Xll|.2/8/2016 telah ditetapkan Rencana_ Implementasi
Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan 2016-2020 yang menjabarkan
bahwa Badan Pemeriksa Keuangan sedang melakukan upaya untuk
memperluas implementasi praktik-praktikterbaik melalui strategi best practice
sharing yang ditujukan untuk mendukung dan melengkapi implementasi
manajemen pengetahuan:
bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan
huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa
Keuangan tentang Pedoman Pengelolaan Best Practice’



Vengingat 1, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025:

|

2. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
31/SK/I-VIII.3/8/2006tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan,
dan Naskah Dinas pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia:

3, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019:

9. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIIl.2/7/2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 13/K/I-XIlI.2/12/2016 tentang Perubahan Ketiga
atas Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

6. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 7/K/I-XIll.2/12/2015 tentang
Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016
Sampai Dengan Tahun Anggaran 2020;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 375/K/X-
Xlll.2/8/2016 tentang Rencana Implementasi Rencana Strategis Badan
Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 Sampai Dengan Tahun Anggaran
2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ; KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TENFANG PEDOMAN PENGELOLAANBEST PRACTICE.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
a. Best Practiceadalah praktik-praktikyang sudah berlangsung di suatu satuan kerja (satker) dan telah

dibuktikan dapat memberikanmanfaat bagi satker, para pelaksana, dan berpotensi bermanfaatbagi
satkerlainnya.

b. Pedoman Pengelolaan Best Practice adalah acuan dalam melaksanakan pengelolaan Best Practice
di BPK.



Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Best Practice dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Best Practice
di BPK dan memberikankejelasan peran kepada seluruh pihak yangterlibat.

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Best Practicedisusun dengan sistematika sebagai berikut:

a, BABI > PENDAHULUAN
b. BABII | BEST PRACTICE
Cc BABII >  IDENTIFIKAS! DAN DOKUMENTAS! BEST PRACTICE
d. BABIV ; PENGELOLAAN BEST PRACTICE BPK
e BABY :  PENUTUP

Pasal 4

Pedoman Pengelolaan Best Practice sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari Keputusanini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARISJENDERAL,
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NIP 195803211978021001
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BABI
PENDAHULUAN

 
  

Ol Pengelolaan Best Practice di BPK dilatarbelakangi oleh kebijakan Badan untuk Latar belakang
‘ ; : engelolaan Bestmendorong adanya dokumentasi dan sebaran Best Practice yang telah dilakukan oleh rns

Practicesatker yang ada di BPK. Best Practice sangat berguna dalam membantu pencapaian
visi dan misi BPK dalam menjalankan fungsi pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara, Upaya pendokumentasian dan penyebaran Best Practicetelah
dijabarkan secara formal dalam Rencana Strategis (Renstra) BPK 2016-2020 sebagai
salah satu sasaran strategis dalam rangka memperluas implementasiBest Practice.

02 Di samping itu, pengembangan manajemen pengetahuan telah menjadi agenda GrandDesign
teformasi birokrasi nasional yang dirancang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 rerormas! birokresi

Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Area perubahan
dan kondisi dalam pengembangan manajemen pengetahuan menurut Grand Design
Reformasi Birokrasi meliputi area organisasi, tata laksana, peraturan perundang-
undangan, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, pengawasan, akuntabilitas,
pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja aparatur.

03  Terkait dengan pengembangan manajemen pengetahuan sebagai upaya percepatan Strategi
' ‘ 1 ' ‘ chopeMmpanganpencapaian tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi, BPK telah berupaya untuk P rnanaieten

mengelola proses manajemen pengetahuan di lingkungan organisasinya. Salah satu pengetahuan
strategi yang dilakukan oleh BPK adalah dengan memperluas penyebaran Best
Practice yang ada dan telah dilakukan oleh satker yang ada di BPK.Hal ini dilakukan
sebagai upaya pendokumentasianpengetahuantasit (tacitknowledge) dalam organisasi.
Untuk mengimplementasikanupaya BPK dalam memperluas Best Practice tersebut
maka perlu untuk menyusun Pedoman Pengelolaan Best Practicedi BPK.

 
Tujuanpengelolaan

Best Practice Renstra BPK 2016-2020 adalah untuk mengapitalisasi pengetahuan yang ada di
organisasi BPI dan mendorong pelaksanaan benchlearning (proses pembelajaran
terbaik) antara satu satker dengan satker lainnya. Sedangkan, tujuan pengelolaan Best
Practicedi BPK secara khusus yaitu:
1, meningkatkan motivasi dan kompetensi pegawai BPK untuk mendokumentasikan —

Best Practice yang pernah dilakukan dalam lingkungan satkernya dalam bentuk
tulisan;

2. .menyebariuaskan hasil tulisan Best Practice dari suatu satker di BPK, melalui
media dan kegiatan lain seperti website, intranet, seminar, lokakarya dan lain-lain
sehingga terdapat peningkatan wawasan dan kompetensi bagi satker atau pegawai
lainnya; dan

3. membantu pegawai BPK dalam melaksanakan pengembangan profesi melalui
penulisan yang berupa tinjauan ilmiah bidang pemeriksaan dan nonpemeriksaan
yang berisi Best Practicedalam melaksanakan tugasnya.

Direktorat PSMK Badan PemeriksaKeuangan l
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Adanya identifikasi, dokumentasi, dan sebaran Best Practice akan memiliki dampak
terhadap kesuksesan suatu organisasi. Pengelolaan Best Practice yang memadai
merupakan bagian dari proses manajemenpengetahuan (knowledge management) suatu
organisasi dan akan memberikanmanfaat, antara lain:
l,

2.

Cakupan Best Practice dalam Pedoman Pengelolaan Best Practice ini adalah Best

mengidentifikasi dan mengganti praktik-praktikyang kurang baik (poor practices)
dengan strategi atau program yang sudahteruji:
menyediakan mekanisme yang akuntabel untuk menjaring Best Practice yang ada
dalam lingkungan suatu organisasi;
meningkatkanjumlah terobosan baru yang dilakukan sehingga dapat mendukung
tercapainya tujuan, tugas pokok, dan fungsi BPK;
mendorong pelaksana BPK untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan layanan
publik; dan
meningkatkankinerja manajemen dan pegawai.

Practice yang telah dijalankan oleh suatu satker dan terbukti memberikanhasil yang
maksimal secara efektif dan dapat ditiru atau diterapkan oleh satker lainnya di BPK
dengan memberikan hasil yang sama atau lebih. Praktik yang diusulkan oleh satker
untuk menjadi Best Practicedapat meliputi bidangpemeriksaandan nonpemeriksaan.

Dasar hukum pengelolaan Best Practicedalam lingkungan BPKadalah:
l.

2.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;
Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIli.3/8/2006
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas padaBadan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia;
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 09/K/I-XU.2/7/2008 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyusunan atau Penyempurnaan Pedoman
Pemeriksaandan Nonpemeriksaan;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
ManajemenPengetahuan (KnowledgeManagement);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XII1.2/7/2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Keputusan Badan PemeriksaKeuangan
Nomor 13/K/I-XIII.2/12/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Badan
Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Pelaksana Badan PemeriksaKeuangan;
Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 7/K/I-XII.2/12/2015 tentang
Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 Sampai
Dengan Tahun Anggaran 2020;
Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor
375/K/X-XII1.2/8/2016tentang Rencana Implementasi Rencana Strategis Badan
Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2016 Sampai Dengan Tahun Anggaran
2020.

Direktorat PSMK. Badan Pemeriksa Keuangan
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Sistematika08 Sistematikadalam Pedoman Pengelolaan Best Practiceini adalah:
pedomanBAB I PENDAHULUAN

BABI BEST PRACTICE
BAB UL IDENTIFIKASI DAN DOKUMENTASIBEST PRACTICE
BABIV  PENGELOLAAN BEST PRACTICE BPK
BAB V PENUTUP

Direktorat PSMK Badan PemeriksaKeuangan 3
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BAB IT
BESTPRACTICE

Knowledge management secara sederhana dapat didefinistkan sebagai suatu proses
memperoleh (capture), mendistribusikan,dan menggunakan secara efektifpengetahuan
(Koenig, 2012),Secara umum, suatu pengetahuan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
1, pengetahuan tasit (tacit knowledge) yaitu pengetahuan yang berbentuk know-how,

berdasarkanpengalaman, kemampuan, dan pemahaman seseorang terhadap suatu
masalah yang pernah dihadapi; dan

2. pengetahuan eksplisit (explicit knowledge) yaitu pengetahuan yang_ tertulis,
terarsip, tersebar, dan bisa sebagai bahan pembelajaranuntukorang fain.

Terdapat 6 (enam) tahap dalam proses knowledge managementyaitu:
1, Identifikasipengetahuan (knowledge identification)

Dalam rangka perbaikan kinerja, agar dapat melakukan pengambilan keputusan
secara efektif dan efisien, BPK harus mengetahui pengetahuan dan keahlian apa
saja yang dibutuhkan, baik yang saat ini telah ada di dalam organisasi BPK
maupun pengetahuan yang masih berada di luar organisasi (belum dimiliki BPK).
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memetakan pengetahuan
penting yang dibutuhkan satker di lingkungan BPK. Pemetaan pengetahuan
memberikaninformasimengenai:

jenis pengetahuan penting apa saja yang dibutuhkan satker;
apakah pengetahuan tersebut sudah dimilikiBPK atau belum;
dimana pengetahuantersebut tersimpan;
siapa pemilikpengetahuan tersebut;
kepada siapa saja pengetahuan tersebut harus didistribusikan; dan
bagaimanapemerolehan pengetahuan yang belum dimiliki.

2. Pemerolehanpengetahuan (knowledge acquisition)
Perkembanganpengetahuan yangterjadi secara masifdan fragmentasipengetahuan
yang terjadi dalam tubuh organisasi, mengharuskan BP untuk menggunakan
strategi pemerolehan pengetahuan yang terfokus. Saluran-saluran pemerolehan
pengetahuan yang harus dicermati antaralain:
a. Pengetahuan yang dimilikioleh organisasi lain

Pengetahuan dapat diperoleh melalui studi banding, kerja sama, dan
sebagainya.,

b. Pengetahuan yang dimilikioleh stakeholder
Pengetahuan dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi, formulir, input ke
database, dan sebagainya.

c. Tenagaahli
Pengetahuan dapat diperoleh melalui kegiatan workshop/diskusi dengan
mengundangtenaga ahli sebagai narasumber,

mo
ao

Direktorat PSM Badan PemeriksaKeuangan

Knowledge managementsecara luas merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam
mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu
proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi, yang meliputi
upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan
dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset
intelektual organisasi.

 
Definisi knowledge
managementdalam

arti luas

Definisi knowledge
managementdalam

arti sederhana

Tahapan proses
knowledge

management
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d. Produk pengetahuan
Pemerolehan produk pengetahuan seperti software aplikasi komputer yang
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi terlebih dahulu.

3. Pengembangan pengetahuan (Anowledge development)
Pengembangan pengetahuan terdiri atas seluruh aktivitas manajemen yang
bertujuan untuk menghasilkanpengetahuan baru baik pada level individu maupun
kolektif (tim). Proses pengembangan pengetahuan mengandalkan kreativitas dan
penyelesaian masalah secara sistematis. Teknologi informasi seperti data mining
akan mendorong pengembangan pengetahuan di BPK dengan lebih cepat.

4, Penggunaan pengetahuan (knowledge use)
Penggunaan pengetahuan adalah pemanfaatan pengetahuan organisasional secara
produktif dalam proses menghasilkanoutput bagi organisasi.

5. Penyebaran pengetahuan (knowledge distribution)
Penyebaran pengetahuan berkaitan dengan upaya untuk membuat pengetahuan
tersedia dan dapat digunakan oleh seluruh unsur organisasi. Pertanyaan penting
dalam penyebaran pengetahuan adalah: siapa yang harus mengetahui apa, sampai
pada tingkat detail yang bagaimana, serta bagaimana organisasi dapat mendukung
proses distribusi pengetahuanini secara cepat dan tepat.

6. Penyimpanan pengetahuan (knowledgepreservation)
|

Untuk menghindari hilangnya kapabilitas organisasi yang berharga berupa
pengetahuan, BPK harus memilih pengetahuan yang penting untuk disimpanserta
memastikanpenyimpanan yang sesuai. Proses penyimpanan meliputi penyimpanan
secara individu, kolektif, dan elektronik. Pada level individu, pegawai yang
memiliki pengetahuan kunci tentang know-how  harus  diwajibkan
mendokumentasikan pengetahuannya baik dengan memberikan insentif maupuntidak. Pada level kolektif, upaya dicurahkan untuk mengeksplisitkan kapabilitas-
kapabilitas kolektifmelalui prosedur tertentu dan menyimpannya dalam memori
organisasi. Penyimpanan elektronik berperan sebagai pelindung pintar bagi
khasanah pengetahuan dan pengalaman organisasi serta memastikan dapat

dilakukannya akses pada masa mendatang terhadap pusat dokumen pengetahuan
secara cepat dan sistematis.

 
04  Definisi dan standar mengenai Best Practice bervariasi dalam sektor publik maupun—TujuanBest Practice

privat. Organisast sektor publik dapat menggunakan kriteria yang berbeda dalam
mengidentifikasi dan mengklasifikasikanpraktik-praktik yang dianggap baik. Tujuan
utama adanya praktik-praktik yang dianggap baik ini adalah untuk meningkatkan
kinerja/proses suatu organisasi agar berjalan secara maksimal dan memberikanhasil di
atas rata-rata secara efektif.

05  Secara umum, Best Practice di organisasi sektor publik mengacu kepada praktik-  Istilah-istilahpraktikpraktik yang efektif dalam hal peningkatan kinerja organisasi. Praktik yang efektif efekuit

(effective practice) merupakan istilah umum yang mengacu kepada istilah Best
Practice, praktik menjanjikan (promising practice) dan praktik inovatif (innovative
practice) (TheNational Resource Center, 2010).

06 Sebagai acuan dalam pedoman ini, definisi praktik-praktik yang efektif (effective Defints!praxti
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ' ;

’ PYAKIIK Crektlpractice) di organisasi sektor publik dapat dikelompokkan menjadi: P

|. Best Practice merupakan suatu metode/teknik/prosedur yang telah teruji dan
terbukti membanty organisasi dalam mencapai level efisiensi dan efektifitas yang
tinggi dalam menghasilkan suatu keluaran. Best Practice dihasilkan dari suatu
buktt yang teruji secara efektifmelalui suatu evaluasi dan penelitian komprehensif.

Direktorat PSMK Badan Pemeriksa Keuangan |
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Best PracticeBPK berdasarkansumbernyadiperoleh dari:

2. Promisingpractice (praktik menjanjikan) merupakan suatu metode/teknik/prosedur
yang terbukti efektif dalam menghasilkan suatu keluaran. Praktik yang
menjanjikan didukung oleh beberapa hal seperti data subjektif dan data objektif.
Data subjektif dapat berupa hasil wawancara dan laporan anekdot (anecdotal
report) dari individu-individu yang menerapkan praktik-praktik. Laporan anekdot
merupakan suatu laporan hasil observasi atau indikasi-indikasidan bukan laporan
keilmuan yang sarat dengan kaidah ilmiah. Data objektif dapat berupa feedback
dari orang yang ahli/pakar (subject matter experts) ataupun hasil dari suatu audit
eksternal. Namun demikian, promising practice tidak divalidasi secara ketat
sebagaimanahalnya validasi riset dan evaluasi suatu Best Practice.

3. innovative practice (praktik inovatif) merupakan suatu metode/teknik/prosedur
yang telah berhasil diterapkan dalam suatu organisasi dan menunjukkan hasil yang
menjanjikan dalam tahap awal implementasinya untuk menjadi sebuah promising
practice atau Best Practice dalam jangka panjang dan memiliki dampak yang
berkelanjutan. Jnnovative practice harus memiliki dasar tujuan yang jelas dalam
mengklaim efektivitasnya dan harus memiliki potensi replikasi untuk diterapkan
pada organisasilain.

Proses pembentukan praktik efektif di sektor publik umumnya memiliki keterbatasan
terkait dengan pemenuhanstandar riset dan evaluasi yang tinggi untuk diklasifikasikan
sebagal Best Practice sebagaimana dilakukan oleh sektor privat. Hal ini terjadi karena
adanya keterbatasan staf, waktu, dan pembiayaan/keuanganpada organisasi nirlaba.
Dalam pedoman ini, fokus Best Practice disesuaikan dengan kondisi organisasi BPK
sebagai organisasi di sektor publik dengan tidak mengabaikan upaya organisasi dalam
mencapai derajat yang tinggi atas hasil keluaran yang ingin dicapai. Dalam hal ini,
Best Practice dapat didefinisikan sebagai suatu upaya peningkatan kinerja organisasi
dengan menggunakan teknik, metode, atau prosedur tertentu yang apabiladipakai akan
memberikan keluaran yang lebih baik dan di atas rata-rata dibandingkan dengan
teknik/metode/prosedurlainnya. Best Practicedalam lingkup BPKtidak mengharuskan
suatu penemuan baru, tetapi dapat pula merupakan suatu pendekatan yang bersifat
kontekstual berupa inovasi hasil pengembangan dan penyempurnaan praktik yang telah
ada serta telah memberikanhasi] maksimal secara efektifdan efisien dan memiliki sifat
berkelanjutan. |

 
 if

1, Internal, yaitu praktik-praktikbaik yang bersumberdari tacit knowledge individu
atau tim yang telah didokumentasikandan diinternalisasikan pada organisasi BPK.
Best Practice BPK yang bersumber dari internal BPK merupakan hasil praktik
kerja yang telah diterapkan dalam organisasi dan memberikan hasil positif yang
signifikan bagi satker yang menerapkannya.

2. Eksternal, yaitu praktik-praktikbaik yang bersumberdari explicit knowledge atau
benchmarkingBest Practicepihak luat organisasi BPK. Best Practice BPK yang
bersumber dari eksternal BPK merupakan hasil modifikasi praktik kerja yang
disesuaikan dengan budaya kerja BPK atas Best Practicedari luar organisasi.

Direktorat PSMK Badan PemeriksaKeuangan
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Usulan praktik yang baik dari satker yang akandinilai sebagai Best Practice dalam
lingkup BPK setidaknya memenuhikriteria sebagai berikut (FAO, 2014):
i, Mampu menjadi model dan memberi inspirasi bagi pegawai serta pembuat

kebijakantermasuk para pemangku kepentingan BPK.
2. Teknik/metode/proseduryang dilakukan bersifat efektif dan berhasil (effective and

successful), Praktik yang diusulkan telah memberikan hasil yang efektif dan
memberikanperubahan positifyang signifikan bagi satker yang menerapkannya.

3. Praktik yang diusulkan serta secara teknis dapat diterapkan (technicallyfeasible).
Dalam hal ini mudah untuk dipelajari dan diimplementasikan.

4, Praktik yang diusulkan memiliki potensi untuk direplikasi (replicable) dan
diadaptasi (adaptable) untuk tujuan yang sama oleh satkerlain.

5. Metode/prosedur yang diusulkan menjadi Best Practice memiliki tujuan
penggunaan metode/prosedur yangjelas.

6, Pencapaian hasil/output atas penggunaan metode/prosedur yang diusulkan menjadi
_

Best Practicetersebut dapat diukur secara objektif. Contoh:
a. pengukuran efisiensi: biaya lebih hemat, waktu lebih cepat, dan penggunaan

SDM lebih sedikit; dan
b. pengukuran efektivitas: keberhasilanmencapai tujuan, pelayanan/oufput lebih

banyak, mutu lebih baik, kesalahan lebih sedikit, dan kepuasan pengguna
output meningkat.

Di lingkungan satker BPK mungkin banyak proses kerja yang belum dilakukan
pengukuran progress pencapaian tujuannya. Adanya Pedoman Pengelolaan Best
Practice ini dapat mendorong satker untuk melakukan pengukuran atas
pelaksanaan proses kerja di lingkungannyasehingga perbaikan kinerja dapat diukur
dan dimonitor dengan lebih baik serta perbandingan penggunaan metode/prosedur
yang berbedauntuk mencapai tujuan yang sama dapat dinilai mana yang lebih baik
secara lebihobjektif.

7. Best Practice yang telah diakui satker lain tidak dapat diajukan kembali sebagai
Best Practiceoleh satker yang bersangkutan.

Bidang Best PracticeBPK
Kdikategorikanberdasarkanproses bisnis yang ada di BPK

yaitu utama, penunjang, dan manajemien.
1. Proses utama merupakan proses/kegiatan sebagai representasi dari tugas utama

BPK yang dicerminkan dalam tugas pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
Jawab keuangan negara, dimulai dari proses awal pemeriksaan sampai
menghasilkan produk akhir pemeriksaan. Proses utama terdiri atas subproses
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan. Pemilik proses utamaini
adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN).

2. Proses penunjang merupakan proses yang memberikan masukan untuk proses
pemeriksaan dan dapat menghasilkan produk sampingan BPK yang ditujukan
kepada pihak eksternal BPK. Pemilikproses penunjang terbagi 2 (dua), yaitu:
a. Pemilik proses penunjang pemeriksaan adalah Direktorat Penelitian dan

Pengembangan (Litbang), Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan
(EPP), Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja (PSMK),
Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah
(SHK), dan Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum
(LPBH).

b. Pemilikproses pengelolaan kerugian negara/daerahadalah Direktorat KHK.

Direktorat PSMIX Badan Pemeriksa Keuangan
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3. Proses manajemen baik strategis (merumuskan strategi serta kebijakan jangka
panjang BPK untuk mencapai tujuannya) maupun operasional (oufput-nya
mendukung proses/unit kerja untuk keseluruhan organisasi). Proses manajemen di
BPK meliputi:

manajemenstrategis;
manajemendokumen;
layanan kerumahtanggaan;
manajemenaset;
manajemen SDM;
manajemen teknologi informasi;
manajemen keuangan;
pengawasan internal;
pengembangan produkdan layanan hukum;
pengembangan kelembagaan;
manajemenkomunikasi;
manajemenpendidikandan pelatihan;

m. pemerolehan keyakinan mutu; dan
n. layanan pimpinan,

pwd
moan&

ont
Soe

 
“12," Pihak-pihakyang teraitdalam vengelolaanBest PracticediBPK adalah: Pihak-pihak yang

terkait dalam
1. Sponsor utama terdiri atas Ketua BPK, Wakil Ketua BPK, dan Anggota I s.d. VII pengelolaan Best

yang berperan sebagai pendorong implementasi dan penyebaran Best Practice Practicedi BPK

BPK.
2. Sekretaris Jenderal berperan dalam mengarahkan dan mengeluarkan Keputusan

Sekretaris Jenderal tentang Tim Pengelola dan Tim Penilai Best Practice BPK
atas usulan Kepala Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan
PemeriksaanKeuangan Negara (KaditamaRevbang).

3. Kaditama Revbang berperan dalam mengarahkan dan mengusulkan pembentukan
Tim Pengelola dan Tim PenilaiBest PracticeBPK.

4. Satker berperan dalam menyusun Best Practice yang akan diajukan sebagai
usulan BestPracticesatker yang bersangkutan.

5. Pimpinan Unit Kerja berperan mengoordinasikan satker di bawahnya dalam hal
penyebaran Best Practiceyang telah disetujui oleh Tim PenilaiBest Practice.

6. Kepala Satker berperan dalam melakukan proses validasi dan persetujuan usulan
Best Practicedari satkernya untuk disampaikan kepada Direktorat PSMK dengan
tembusan eselon | yang bersangkutan.

7. Tim Pengelola Best PracticeBPK berperan dalam mengelola best practice yang
diusulkan oleh satker-satker. Tim Pengelola Best Practice BPK bertanggung
jawab dalam perumusan dan pengimplementasian strategi pengelolaan Best
Practice, fasilitasi Best Practice sharing, serta penyediaan infrastruktur dalam
rangka memperlancar Best Practice sharing. Tim Pengelola Best Practice BPK
ditetapkan berdasarkanKeputusan Sekretaris Jenderal BPK.

Direktorat PSM Badan Pemeriksa Keuangan 8
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8. Tim Penilai Best Practice BPK berperan dalam menyeleksi dan menilai usulan
Best Practice yang diajukan dari satker-satker. Tim Penilai Best Practice BPK
merupakan tim yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal BPK yang terdiri dari
pegawai/pejabat internal BPK. Jika bidang yang dibahas memerlukan keahlian
khusus tertentu, tim juga dapat melibatkan pihak profesional yang berasal dari
luar BPK. Tim Penilai Best Practiceharus memenuhikriteria sebagai berikut:
a. memilikikepedulian dan mengerti pentingnya berbagi pengetahuan;
b. memiliki pengetahuan yang relevan terhadap area pengetahuan terkait yang

dibuktikan dengan sertifikat profesi/keahlianlainnya;
c, memilikipengalaman yang memadai di bidangnya;dan
d. memilikikeinginan untuk menjadi anggota Tim Penilai Best PracticeBPK.

9, Direktorat PSMK berperan sebagai koordinator dalam proses pengelolaan Best
Practice BPK sekaligus sebagai ketua tim penilaian Best Practice. Direktorat
PSMKjuga melakukan pemantauan atas capaian IndikatorKinerja Utama (IKU)
Best Practice.

10, Direktorat Litbang berperan sebagai bagian dari Tim PenilaiBest PracticeBPK.

Direktorat PSMK Badan Pemeriksa Keuangan 9
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BAB Ul
IDENTIFIKASIDAN DOKUMENTASIBEST PRACTICE

 
0] Proses identifikasi Best Practice dalam suatu organisasi dapat dilakukan dalam Tahapanproses

identifikasiBes?
Practicebeberapatahapan sebagai berikut:

1, Mengidentifikasiarea yang diusulkan
Satker perlu mengidentifikasikan area-area yang akan diusulkan sebagai Best
Practice, Area yang dapat diusulkan sebagai Best Practicemencakup bisnis proses
yang ada dalam proses utama, proses penunjang, dan proses manajemen.

2. Mengidentifikasipraktik yang telah ada (existingpractice)
satker dapat melakukan identifikasi praktik yang telah dijalankan di unitnya yang
memberikanhasil yang baik dan maksimal dan dapat ditiru oleh satker lain dengan
harapan memberikan hasil serupa atau lebih baik. Identifikasi praktik yang baik
juga dapat dilakukan dengan melihat praktik yang sudah diimplementasikan oleh
satker lain dan telah divalidasi sebagai praktik yang efektif untuk menjawab
kebutuhan organisasi. Langkah umum yang dilakukan untuk mengidentifikasi
praktik-praktik yang telah ada adalah dengan melakukan penelitian yang
menyeluruh atas praktik lain yang telah diidentifikasidan divalidasi oleh organisasi
lain maupun akademisi (benchmarking),

3, Mengidentifikasidan memvalidasipraktik yang baru
Ketika suatu praktik dianggap terbaik dan menjanjikan akan memberikan hasi!
yang maksimal telah diidentifikasikan maka praktik tersebut harus dilakukan
proses validasi. Dalam hal ini, validasi praktik tersebut dilakukan oleh kepala
satker yang bersangkutandan Tim Penilai Best PracticeBPK.

4. Menerapkan dan mempromosikanpraktik-praktikyang baik
Tujuan akhir dari identifikasi dan implementasi suatu praktik yang baik adalah
untuk meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai tujuan ini, organisasi
harus mengambil langkah proaktif dalam mempromosikan praktik-praktik yang
baik dan memberikan pemahaman kepada para pegawainya mengenai dampak
praktik yang baik terhadap jalannya operasi organisasi.

 
02 Ketika suatu praktik telah diidentifkasi dan akan ditindaklanjuti sebagai usulan Best Dokumentasi Best

PractiPractice maka Jangkah selanjutnya adalah menjabarkan dan mendokumentasikan Cee
usulan praktik tersebut. Tujuan dokumentasi Best Practice adalah untuk memberikan
deskripsi yang lebih detail atas praktik yang diusulkan dan faktor keberhasilannya
dalam menjawab masalah yang dihadapi. Dokumentasi Best Practice mencakup
pengumpulan informasi yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan validasi, Ketika
melakukan dokumentasi Best Practice beberapa hal yang perlu dipikirkan dan
dipertimbangkan, seperti:
1. Apa latar belakangdilakukannyapraktik tersebut?

Apa masalah atau tantangan yang akan dijawab oleh praktik tersebut?
Dalam konteks apa praktik itu akan berhasil?
Berapa lama.praktik itu telah diterapkan?
Apa bukti kesuksesan praktik tersebut?
Apa dampak yang telah dihasilkandari praktik tersebut?

Awe
wD
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Q3 Dalam proses pendokumentasian usulan Best Practice perlu dilakukan reviu atas
kesahihan pendokumentasianBest Pratice tersebut. Reviu dokumentasi dilakukan oleh
kepala satker yang bersangkutan sebelum usulan Best Practice disampaikan ke
Direkorat PSMK.

04 Best Practice disusun dalam bentuk usulan praktik-praktikyang baik dan efektif dan
memberikan inovasi perubahan yang dapat dicontoh oleh satker lain di BPK. Dalam
pedoman ini diberikancontoh penulisan Format Best Practice sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IIL1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
inl. Best Practice yang diusulkan oleh satker di BPK setidaknya harus memuat unsur-
unsur sebagai berikut:
l, Latar Belakang

Latar belakang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya
peningkatan kinerja dan pelayanan publik BPK dalam sebuah Best Practice. Latar
belakang mencakup persoalan yang mendasari munculnya Best Practice,
bagaimana persoalan itu berdampak pada satker, ruang lingkup, tujuan Best
Practice, dan target pelaksana Best Practice.
Pelaksanaan dan Penerapan
Pelaksanaan dan penerapan dimaksudkan untuk menguraikan pihak yang terlibat,
strategi dan proses pelaksanaan, metodologi yang digunakan dalam
mendokumentasikan Best Practice, dan implikasi atas sumber daya yang harus
disediakan untuk menerapkan suatu Best Practice.
Hasil dari Praktik
Menguraikan hasil konkret yang telah dicapai dengan menjalankan suatu praktik
yang dianggap terbaik, baik kuantitatifmaupun kualitatif.

.. HasilPembelajaran
Menguraikan hasil pembelajarandari penerapan praktik yang telah dijalankan pada
satker dengan mengungkapkan faktor pendukung keberhasilannya, unsur
perubahan yang terjadi, kemungkinan aspek replikasi dan aspek perbaikan yang
berkelanjutan. |

Kesimpulan
Menyimpulkan hasil penerapan suatu praktik dengan menguraikan manfaat bagi
lingkungan dan stakeholders, mengapa praktik tersebut dipertimbangkan sebagai
praktik yang baik dan rekomendasibagi yang akan mengadopsi praktik tersebut.

Direktorat PSMK. Badan Pemeriksa Keuangan
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BAB IV
PENGELOLAANBESTPRACTICE BPK

 
   

Ol PembentukanBest PracticeBPKditujukan kepada satker yang ada di lingkungan BPK.
, ocianiomeUsulan pembentukan Best Practice berasal dari satker bukan individual/pegawai. “om ”Pretetios

Tahapan pembentukanBest Practicedi BPK diuraikan sebagai berikut,
1. Proses pengajuan usulan Best Practice dapat dilakukan sepanjang tahun dan

berawal dari tahapan pengusulan Best Practiceyang diajukan oleh kepala satker ke
Direktorat PSMK. Pengajuan usulan Best Practice bersumber dari praktik kerja
yang telah memberikanhasil/keluaranterbaik dan telah dilaksanakandi lingkungan
satker tersebut. Usulan satker tersebut sudah melalui tahap validasi internal oleh
kepala satker terkait.

2. Direktorat PSMK meneruskan usulan Best Practice tersebut kepada Tim Penilai
Best Practice BPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah usulan Best Practice
diterima dari satlker.

3. Tim Penilai Best PracticeBPK akan mulai melakukan validasi dan penilaian atas
usulan Best Practice satker paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah usulan Best
Practice diterima dari Direktorat PSMK. Kriteria validasi dan penilaian Best
Practicedilihatdari 2 (dua) aspek yaitu format dan substansi.
Penilaian format adalah penilaian kesesuaian format dan kelengkapannya
sebagaimana tercantum dalam LampiranIII.1 yang merupakan bagian yangtidak
terpisahkan.dari Keputusan ini.
Penilaiansubstansi adalah penilaian atas pemenuhan aspek sebagai berikut:
a. Orisinalitas: praktik yang diusulkan dan didokumentasikanadalah benar-benar

telah diimplementasikan dan ditulis oleh satker pengusul. Dalampenulisan
laporan, sumberreferensi disitasi dengan cara yang benar. :

b, Inovasi: usulan praktik yang didokumentasikan merupakan praktik yang
mengandung unsur pembaruan atas teknik/metode/prosedur yang telah ada.
Praktik yang inovatif secara umum juga memberikanperubahan secara efektif
atas praktik yang sudah ada (existingpractices) dengan strategi yang baru.

c. Inspiratif: usulan praktik dapat memberikan inspirasi bagi pegawai BPK
lainnya ataupun pembuatan kebijakan, mendukung Renstra BPK, dan relevan
dengan pekerjaan sehari-hari.

d. Hasil implementasi: praktik yang diusulkan sudah memberikan hasil yang
positif dan signifikanbagi perubahan di satker yang bersangkutan.

e. Keberlanjutan: praktik yang diusulkan menggambarkan rangkaian kegiatan
yang jelas dalam menyelesaikan masalah sehingga dapat dilakukan
pengulangan oleh satker/pegawai lain dan hasilnyabersifat berkesinambungan,
bukan sesaat. |

Hasil penilaian atas konsep Best Practicekemudian disampaikan Tim PenilaiBest
Practiceke Direktorat PSMK.

4, Direktorat PSMK akan mengirimkan nota dinas kepada satker terkait
diterima/ditolaknya usulan Best Practice dengan tembusan Kepala Ditama
Revbang paling Jambat 3 (hari) kerja setelah hasil penilaian diterima dari Tim
Penilai Best Practice.
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5. Direktorat PSMK selanjutnya akan menetapkan usulan Best Practice yang telah
divalidasi dan diakui oleh Tim Penilai Best Practice BPK sebagai capaian IKU
satker tersebut dan capaian IKU level BPK pada periode pengukuran IKU yang
bersangkutan.

Secara lebih rinci, Flowchart Mekanisme Pembentukan Best Practice sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dart
<eputusan ini,

 
  

Q2 Atas Best Practiceyang disetujui oleh Tim Penilai Best Practice dan ditetapkan oleh Mekanisme
‘

. wo enyebaran BestDirektorat PSMK, satker pengusul Best Practice berkewajiban untuk pony
Practice

menyebarkannya. Adapun tahapan penyebaran Best Practice di BPK diuraikan
sebagai berikut.
1, Atas usulan Best Practiceyang disetujui oleh Tim PenilaiBest Practice,pimpinan

satker melaporkan capaian tersebut kepada pimpinan unit kerja/eselonI di atasnya
paling lambat 5 (lima) hari kerja.

2. Pimpinan unit kerja/eselon I terkait mengoordinasikan penyebaran Best Practice
di masing-masing satker eselon IT di bawahnya. Penyebaran Best Practice dapat
dilakukan sepanjang tahun, baik di tahun yang sama dengan tahun usulan Best
Practice disetujui ataupun tahun berikutnya. Media penyebaran Best Practice
antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan in house training, bimbinganteknis,
portal unit/ satker, media online, dan lain-lain.

3, Satker dapat mengakui Best Practice yang telah disebarkan sebagai capaian IKU
satker tersebut dengan menyampaikan bukti dukung pelaksanaan penyebaran Best
Practice seperti laporan pelaksanaan kegiatan penyebaran Best Practice kepada
Direktorat PSMK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan
berkenaanberakhir.-

4. Berdasarkan bukti dukung pelaksanaan penyebaran Best Practice, Direktorat
PSMK menetapkan Best Practice yang disebarkan sebagai capaian IKU satker
tersebut dan capaian IKU level BPK pada periode pengukuran IKU yang
bersangkutan,

Secara lebih rinci, Flowchart Mekanisme Penyebaran Best Practice sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV.2 yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

 
 03 Best Practice yang telah dibentuk dan disebarkan satker akan dikelola sebagai aset oneee

‘ ‘ ' . ‘ a a ‘
en esorganisasi agar dapat direplikasi dan diimplementasikan oleh satker lainnya. nnetior secara

Pengelolaan Best Practice BPK dilakukan oleh Tim Pengelola Best Practice BPK. berkelanjutan
Tahapan pengelolaan Best Practicedi BPK dapat diuraikan sebagai berikut.
1. Dokumen Best Practiceyang telah disetujui selanjutnya akan diunggah oleh Tim

Pengelola Best Practice secara triwulanan ke dalam portal Knowledge
Managementyang sudahdisediakan.

2. Selain melalui portal, Tim Pengelola Best Practicejuga dapat mendiseminasikan
secara periodik Best Practice yang telah disetujui melalui media lainnya seperti
forum, in house training, bimbinganteknis, dan lain-Jain berdasarkanpersetujuan
Kepala Ditama Revbang.
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3, Secara periodik, Tim Pengelola Best Practice akan melakukan pemantauanterkait
penerapan Best Practice tersebut oleh satker BPK. Tim pengelola Best Practice
juga akan melakukan evaluasi secara periodik untuk menyempurnakan Best
Practice sekaligus memastikan Best Practice tersebut masih relevan untuk
diterapkan di BPK.

Secara lebih rinci, Flowchart Mekanisme Pengelolaan Best Practice Secara
Berkelanjutan sebagaimanatercantum dalam Lampiran IV.3 yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusanini.
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 BAB V_

PENUTUP
 
 
 
  

01  Pedoman Pengelolaan Best Practice ini mulai berlaku saat ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Jenderal BPK,
 
  

 02  Perubahan Pedoman Pengelolaan Best Practice ini dapat berupa perubahan Pedoman
dimaksud atau penjelasan atas substansi Pedomantersebut.

03 Perubahan atas Pedoman Pengelolaan Best Practice ini akan ditetapkan melalui
Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Perubahan Pedoman dimaksud.

Et ie Lierpattie f 
  

a a ’ ’ ' ‘ P t P04 Agar Pedoman ini dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, maka ““"TM*""" edoman

Pedoman ini perlu senantiasa dievaluasi, disempurnakan, atau dimutakhirkan sesuai
dengan perubahan kondisi organisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
terapan di bidang Best Practice, serta perubahan peraturan perundang-undangan
terkait. Oleh karena itu, Ditama Revbang dalam hal ini Direktorat PSMK bertugas
melakukan pemantauan atas perkembangan Pedoman ini termasuk menampung dan
memberikanmasukanterhadap masalah yang timbul serta melakukan penyempurnaan
yang diperlukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan. Selain itu, masukan
atau pertanyaan terkait dengan Pedoman ini dapat disampaikan kepada:

Direktorat PSMK pada Ditama Revbang
Lantai I Gedung Arsip, KantorBPK Pusat

Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta 10210
Telp, 021-5704395 pesawat 3270/ 3272

Email:triana@bpk.go.id

 
 

SEKRETARISJENDERAL
BADANPEMERIKSAKEUANGAN

REPUBLIKINDONESIA,

ttd

HENDAR RISTRIAWAN
NIP 195803211978021001

Salinan sesuai dengan aslinya
BADANPEMERIKSAKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Kepala Direktorat Utama Pembinaandan Pengembangan Hukum

PemeriksaanKeuangan Negara,
SS

Nizam Burhanuddin
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Direktorat PSMK Badan Pemeriksa Keuangan 15

 



Pedoman Pengelolaan Best Practice DaftarIstilah
 
 

DAFTARISTILAH
Best Practice : Praktik-praktikyang sudah berlangsungdi suatu satker dan telah

dibuktikan dapat memberikan manfaat bagi satker, para
pelaksananya, dan berpotensi memberikan manfaat bagi satker
lainnya.

Best PracticeSharing : Kegiatan untuk menyebarluaskan Best Practice agar dapat
dimanfaatkanoleh pihaklain.

Benchmarking ; Suatu proses yang biasa digunakan dalam manajemen atau
umumnya manajemen strategis, dimana suatu

- unit/bagian/organisasi mengukur dan  membandingkan
kinerjanya terhadap  aktivitas atau kegiatan serupa
unit/bagian/organisasi lain yang sejenis baik secara interna!
maupun eksternal.

Benchlearning : Suatu proses saling belajar dan tukar pengalaman dari “yang
terbaik di kelasnya”,

Pengetahuan Tasit : Pengetahuan yang masih tersimpan dalam otak/pikiran masing-
(TacitKnowledge) masing individu.

Pengetahuan Eksplisit : Pengetahuan yang sudah terdokumentasi dalam suatu media
(EksplicitKnowledge) nyata sehingga mudah disimpan, diperbanyak, disebarluaskan

dan dipelajari, misalnya: buku, laporan, dokumen, purwarupa,
arsip, dan sebagainya.

Unit Kerja : Unit eselon I di dalam organisasi BPK.

Pimpinan Unit Kerja : Berperan mengoordinasikan satker di bawahnya dalam_hal
penyebaran Best Practice yang telah disetujui sebagai realisasi
IKU satker.

Satker : Unit eselon I di dalam organisasi BPK.

Kepala Satker : Pemimpin yang bertanggung jawab atas aktivitas/kegiatan di
lingkungan kerjanya.

Tim Pengelola Best PracticeBPK : Tim yang ditunjuk oleh Sekjen BPK berdasarkan usulan
Kaditama Revbang dan bertanggung jawab dalam perumusan
dan pengimplementasian strategi pengelolaan Best Practice,
fasilitasi Best Practice sharing, serta penyediaan infrastruktur
dalam rangka memperlancarBest Practicesharing.

Tim PenilaiBest PracticeBPI ; Tim yang ditunjuk oleh Sekjen BPK berdasarkan usulan
Kaditama Revbang untuk melakukan penilaian dan validasi atas
usulan-usulan Best Practice.
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Pedoman Pengelolaan Best Practice LAMPIRANIfT,1 : KEPUTUSANSEIJEN BPK-RI
NOMOR 284/1C/X-X111,2/6/2017
TANGGAL_ : 20 JUNI 2017 

  Tanggal

FORMAT BEST PRACTICE BPK

Judul Usulan Best Practice

Satuan Kerja
Kepala Satuan Kerja Pengusul

A. Pendahuluan
l,

tot

Latar Belakang
Menguraikan konteks Best Practice yang akan dibahas dengan menguraikan hal-hal sebagai
berikut:
a. persoalan yang mendasarimunculnya praktik yang diusulkan;
b. masalah/persoalandan tantangan yang akan dibahas; dan
c. bagaimana masalah itu berdampak pada satuan kerja/unit/organisasi.
Ruang lingkup
Menguraikan cakupan/bidangpraktik tersebut dilakukan.
Tujuandari Best Practiceyang diusulkan
Target pelaksana Best Practice(kepada siapa kegiatan Best Practiceini akan ditujukan)

B. Pelaksanaan Penerapan Praktik
Menguraikan praktik yang telah dilaksanakandengan menjawab komponenseperti:
L, Metodologi yang digunakan untuk mendokumentasikanBest Practice yang diusulkan (misalnya

hasil observasi, pengalaman,interviu, dan kajian pustaka, dan lain-lain.)
Apa praktik yang dijalankan
Langkah-langkahpraktik yang dijalankan
Kapan praktik tersebut dilakukan
Siapa yang terlibat dan dimanaaktivitas/praktikdilakukan
Apa implikasinya terhadap sumber daya yang harus disediakan (misalnya: anggaran, prasarana
dan sarana, serta SDM)
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  C, Hasil dari Praktik
1. Hasil konkret yang dicapai terkait dengan keluaran dan dampak dapat diukur secara kualitatif

maupun kuantitatif
2. Apakah ada perubahan yangsignifikanatas praktik tersebut? Jika ya bagaimana hasilnya?

D. Hasil Pembelajaran
i, Apa yang berjalandengan baik (faktor-faktorpendukung keberhasilan)?
2. Unsur perubahan yang terjadi: menguraikan bagaimana praktik ini telah berhasil menyelesaikan

masalah dengan cara-cara yang baru dan berbeda.
3, Apa yang tidak berjalan dengan baik: mengapahal tersebut tidak berjalan baik?

E. kesimpulan
1, Bagaimanahasilpraktik bermanfaatpada lingkungan/populasi/stakeholders?
2. Mengapa praktik yang baik itu dipertimbangkan sebagai Best Practice?
3. Rekomendasi bagi yang akan mengadopsi praktik tersebut.

F. Daftar Pustaka
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KEPOTUSANSEKJEN BPIs-RI
284/K/X-XINL.2/6/2017
 TANGGAL 20 JUNI 2017

FLOWCHARTMEKANISME PEMBENTUKANBEST PRACTICE
 

Moekanisme PembentukanBest Practice
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Uraian Kegiatan Jangka Waktu
|

Satuan Kerja — Direktorat PSMK | Tim Ponilai Best Practics |. Ditania Revbang

Satker manyusun dan Sepanjangmangajukan usulan bestpractice lghun > j
yang telah divatidas! olen Kepala .
Satker ke Direktorat PSGMK |

~Usulan Best.
-

Usulan Best.
| Practios.* yi Practice

|

DirektoratPSMK meneruskan Paling lambat
SPEC aE erausulan bastpracticeyang 5 hari kerja UstilanGast .

“<! ditedma dar satker ke Tim setelah mo Pinatice ‘

Penilai Best Practice usulan Ee
dilerima

Tim Penltai Best Praciice ohonara
melakukan validas| dan weir
nenilaianalas usulan best filtarimadartpractice satker Direktorat

PSM Diterima

‘HasilPenilaian’
Pailng ¥ (ditérima)Direktarat PSMK tambat3 haz! on

menyampalkan hasil panileian karla satelah “7Tim PenilalBest Practice diterima dar 4 4
kepada satker pengusui dengan Tim Penilai
tembusan Ditama Revbang Best 1Practice .

=
—

"BastPractiog-; BastPracuce.’,
__b i Adll@tinia).. ‘ (aitetimay: ee
“Nota Dias -[~ Nola Dinas: f~

_ Diteriina | Biterlmma

22) Direktorat PSMK menetapkan Periode
—wsulan Dest practiceyang pangukuran 2

disetujul Tim Penillal Best IKU yang
~ 2s] Practieesebagai capalan (KU barsangkutan

| satkerdan 8PK Wide Smt :, BastPracticeTM:
a ._tditéfima). -

Gapaian |KU- ome)
_, Satker iis |

aoe  
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Best Practice

_
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FPLOWCHARTMEKANISME PENGELOLAAN BEST PRACTICE SECARA BERKELANJUTAN
 

Mekanisme Pengelolaan Sest Practicesecara Berkelanjutan
 , ad

UralianKeglatan JangkaWaktu
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Tim Pengelola Best Practice
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