KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP- 118 /PP/2019
TENTANG
STANDAR PENDOKUMENTASIAN PENGETAHUAN (KNOWLEDGE CAPTURE)
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,
Menimbang

a.

Bahwa dalam rangka partisipasi aktif dan mendorong
pelaksanaan berbagi pengetahuan (knowledge sharing)
sebagai bagian dari

manajemen pengetahuan di

lingkungan

Pendidikan

Badan

dan

Pelatihan

Keuangan;
b.

Bahwa dalam rangka berbagi pengetahuan (knowledge
sharing) diper1 ukan pendokumen tasian pengetahuan
(knowledge capture) sebagai upaya untuk menggali
pengetahuan terpendam (tacit knowledge) sehingga
yang

pengetahuan

menjadi

dapat

dimanfaatkan,

disebarluaskan,

( explicit

didokumentasikan

diambil,
dan/atau
dalam

knowledge)

pengelolaan keuangan negara;
c.

Bahwa

berdasarkan

dimaksud

dalam

pertimbangan

huruf

a

dan

sebagaimana

huruf b,

perlu

menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan

Keuangan

tentang

Standar

Pendokumentasian Pangetahuan (knowledge capture)
di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan;
Mengingat

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

177 /PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 1102);
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2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan
dan Pelatihan Kepemimpinan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 157) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
178/PMK.01/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan
Pelatihan Kepemimpinan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1103);

3.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

137/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1073);
4.

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian

Keuangan

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 87 /PMK.01/2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian

Keuangan

(Berita

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);
5.

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Nomor PER-2/PP /2019 tentang Pedoman
E-leaming di Lingkungan Kernen terian Keuangan

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN

TENTANG

STANDAR

PENDOKUMENTASIAN

PENGETAHUAN (KNOWLEDGE CAPTURE) DI LINGKUNGAN
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.
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PERTAMA

Menetapkan Standar knowledge capture di lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
1n1.

KEDUA

Standar knowledge capture sebagaimana dimaksud dalam
Diktum PERTAMA merupakan standar dalam pelaksanaan
proses:
a. identifikasi (identification); dan
b. kodifikasi (codification),
pengetahuan yang dimiliki oleh pakar, pengetahuan dalam
organisasi, dan pengetahuan eksternal dari lingkungan sekitar.

KETIGA

Proses identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA huruf a merupakan rangkaian proses yang terdiri atas:
a. pengklasifikasian pengetahuan; dan
b. penyusunan Kerangka Acuan Knowledge Capture (KAKC).

KEEMPAT

Proses kodifikasi sebagaimana

dimaksud dalam Diktum

KEDUA huruf b merupakan rangkaian proses yang terdiri atas:
a. penentuan tema;
b. penentuan bentuk;
c. penentuan level akses;
d. produksi; dan
e. pengendalian mutu.
KELIMA

Pelaksanaan proses identifikasi dan kodifikasi sebagaimana
dimaksud

dalam

Diktum

KEDUA

harus

memperhatikan

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAKI) dan ketentuan pelaksanaannya.
KEENAM

Pelaksanaan pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEEMPAT huruf e dilakukan secara terintegrasi dan
terotomasi melalui Kemenkeu Leaming Center.

KETUJUH

Dalam hal integrasi dan otomasi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEENAM belum dapat dilaksanakan, pengendalian
mutu dapat dilakukan secara manual sesuai ketentuan dalam
Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
1n1.
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KEDELAPAN

Terhadap dokumen pengetahuan berbentuk video yang telah
dihasilkan dari proses knowledge capture sebelum Keputusan
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini, harus
disesuaikan dengan standar sebagaimana ditentukan dalam
Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
1n1.

KESEMBILAN

Teknis penyesuaian dokumen pengetahuan dengan standar
sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDELAPAN ditentukan oleh Sekretaris Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

KESEPULUH

Bentuk

beserta

standar

knowledge

capture

yang

tidak

tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan ini ditentukan oleh unit di Sekretariat
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan
program komunikasi publik di bidang pendidikan dan pelatihan
keuangan negara.
KESEBELAS

Sekretaris Badan, Kepala Pusat, Direktur Politeknik Keuangan
Negara

STAN,

dan

Kepala

Balai

di

lingkungan

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan agar:
a. mengimplementasikan knowledge capture di unit kerja
masing-masing sesuai dengan standar yang ditetapkan
dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan ini; dan
b. melaporkan hasil implementasi knowledge capture kepada
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada
bulan Desember tahun berkenaan atau sewaktu-waktu
apabila diminta.
KEDUABELAS

Pada saat Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan ini mulai

berlaku,

Keputusan

Kepala

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor KEP-96/PP/2018
tentang

Standar

Penyusunan

Dokumentasi

Pengetahuan

( knowledge capture) di Lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
4. Para Kepala Pusat di lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan;
5. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
6. Para Kepala Balai di lingkungan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2019
KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,
ttd.
RIONALD SILABAN

onis Siregar
19691122 199603 1 001
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KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN
PELATIHAN
KEUANGAN
NOMOR
KEP- 118 / PP/ 2019 TENTANG STANDAR
PENDOKUMENTASIAN
PENGETAHUAN
(KNOWLEDGE CAPTURE) DI LINGKUNGAN
PENDIDIKAN
BADAN
DAN
PELATIHAN
KEUANGAN

STANDAR PENDOKUMENTASIAN PENGETAHUAN (KNOWLEDGE CAPTURE)
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
A. Proses Identifikasi
Proses identifikasi meliputi kegiatan mengklasifikasikan pengetahuan dan
menyusun Kerangka Acuan Knowledge Capture (KAKC).
1. Mengklasifikasikan Pengetahuan
Klasifikasi pengetahuan dilakukan terhadap data atau informasi yang telah
ada sebagai suatu pengetahuan (knowledge) yang berguna bagi organisasi.
Selanjutnya pengetahuan tersebut diklasifikasikan menjadi dua tipe
pengetahuan yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge.
a. Tipe Pengetahuan
1) Tacit knowledge
Tacit knowledge adalah pengetahuan yang terdapat di dalam pikiran
seseorang sesuai dengan pemahaman dan pengalaman orang itu
sendiri. Biasanya pengetahuan ini tidak terstruktur, sulit untuk
didefinisikan dan dikomunikasikan dengan bahasa formal kepada
orang lain dan isinya mencakup pemahaman pribadi. Pengetahuan
ini umumnya belum terdokumentasi karena masih terdapat di dalam
pikiran seseorang. Tacit knowledge memiliki ciri-ciri, y$.itu:

a) Tacit knowledge diperoleh dari pengalaman yang pernah dirasakan
dan/ atau dialami;
b) Tidak mudah dikomunikasikan atau diberikan kepada orang lain
karena sulit untuk diekspresikan; dan
c) Pengetahuannya dapat ditransfer secara efektif melalui tatap muka
(person to person), yaitu melalui percakapan dari orang yang satu
ke orang lain.
Terhadap tacit knowledge perlu terlebih dahulu dilakukan
pendokumentasian agar tacit· knowledge dimaksud menjadi explicit
knowledge.

2) Explicit knowledge
Explicit knowledge adalah pengetahuan yang sudah dikumpulkan

serta diterjemahkan ke dalam suatu bentuk dokumentasi sehingga
lebih mudah dipahami, dibagikan, dan diterapkan oleh orang lain.
Terhadap explicit knowledge dilakukan kodifikasi untuk dapat
dipublikasikan sesuai dengan level informasi.
http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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b. Metode Pendokumentasian Tacit Knowledge
Identifikasi tacit knowledge diikuti dengan dokumentasi.
pendokumentasian tacit knowledge dapat dilakukan dengan:

Metode

1) Wawancara
Merupakan proses komunikasi interaksional antara dua pihak.
Cara pertukaran yang digunakan adalah cara verbal dan nonverbal,
dan mempunyai tujuan tertentu yang spesifik.
2) Pengamatan di ternpat ( On-Site Observation)
Merupakan proses perekaman tingkah laku dalam penyelesaian
masalah di suatu lokasi. Metode 1n1 dilakukan dengan
mendengarkan dan/ atau melihat suatu peristiwa yang terjadi.
Pengamat tidak terlibat dalam peristiwa dimaksud.

3) Brainstorming
Merupakan metode pemecahan masalah secara tidak terstruktur.
Masing-masing yang terlibat dalam brainstorming dapat
memberikan masukan dan saran.

4) Concensus Decision Making
Merupakan metode pembuatan suatu keputusan terbaik melalui
kesepakatan bersama. Metode ini memungkinkan penyaluran
pengetahuan lebih optimal, dikarenakan adanya alasan-alasan
yang bermunculan ketika mencari suatu solusi, maka user yang
terlibat akan mendapatkan pengetahuan seiring pernyataan yang
diutarakan oleh para pakar.

5) Nominal Group Technique
Merupakan metode dalam pembuatan keputusan yang digunakan
di antara beberapa kelompok yang ingin menghasilkan keputusan
secepatnya menggunakan voting, tetapi dengan ketentuan semua
saran dan masukan dari berbagai kelompok diakomodir.

6) Delphi Method

Merupakan metode . survei seorang pakar untuk mendapatkan
solusi dari sebuah permasalahan, biasanya pakar menggunakan
kuesioner yang diberikan untuk pakar lainnya untuk menyatukan
tanggapan guna menyelesaikan suatu permasalahan yang sulit.

7) Repertory Grid
Merupakan metode untuk menjadikan seorang pakar dilihat
sebagai seorang ilmuwan yang mengkategorikan suatu masalah
menggunakan model dari pakar itu sendiri. Dengan begitu ketika
suatu kelompok melakukan diskusi dengan lebih dari satu pakar,
maka tiap-tiap pakar mempunyai kemungkinan memodelkan suatu
permasalahan secara berbeda. Grid digunakan untuk menjaring
dan mengevaluasi pemodelan permasalahan yang dilakukan pakar.
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Merupakan suatu metode skematis untuk merepresentasikan
rangkaian konsep dalam kerangka proposisi yang mengungkapkan
hubungan antara konsep dan penekanan gagasan pokok.
9) Blackboarding
Merupakan metode yang mengasumsikan semua peserta adalah
para ahli-ahli dengan pengalaman yang unik. Masing-masing ahli
mempunyai kesempatan yang sama untuk menuliskan pemecahan
masalah pada papan tulis sebagai media kerja. Selanjutnya disusun
hasil masukan dari para ahli dalam sebuah laporan.
10) Story Telling
Merupakan metode memperoleh pengetahuan dari narasumber
melalui cerita terkait dengan permasalahan yang dihadapinya di
masa lalu yang dapat berguna bagi pemecahan permasalahan pada
saat ini dan akan datang.
2. Menyusun Kerangka Acuan Knowledge Capture (KAKC)
Hasil dari pelaksanaan proses klasifikasi dituangkan dalam KAKC, yang
paling kurang memuat tema, metode pendokumentasian, spesifikasi bentuk,
level akses, danjadwal penyelesaian. KAKC dapat disusun dengan mengikuti
format sebagai berikut:
a. Kerangka Acuan Knowledge Capture (KAKC)
KERANGKA ACUAN KNOWLEDGE CAPTURE
UNIT
NAMA PENYUSUN
TEMA
JUDUL
DESKRIPSI
METODE
PENDOKUMENTASIAN
SPESIFIKASI BENTUK
LEVEL AKSES
JADWAL PENYELESAIAN
KETERANGAN

•.. (1)

... (2)
___ (3)

. . . (4)
. . . (5)
•• _(6)

...(7)
...(8)

. . . (9)
... (10)

•. _(11), •. _(12)

Penyusun,
... (1 3)

•. _(14)
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KERANGKA ACUAN KNOWLEDGE CAPTURE
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

URAIAN
diisi dengan nomenklatur unit di lingkungan BPPK.
diisi dengan nama atau Tim penyusun knowledge capture.
diisi dengan tema knowledge capture.
diisi dengan judul knowledge capture.
Diisi dengan deskripsi singkat knowledge capture
diisi dengan metode pendokumentasian sesuai dengan Keputusan
Kepala BPPK ini.
diisi dengan spesifikasi bentuk knowledge capture yang berupa audio,
visual, atau audiovisual yang diikuti dengan jenisnya.
diisi dengan level akses sesuai dengan Keputusan Kepala BPPK ini.
diisi dengan jadwal penyelesaian knowledge capture.
diisi dengan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan knowledge
capture.

diisi dengan Kota atau Kabupaten lokasi penandatanganan KAKC.
diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan KAKC.
diisi dengan tanda tangan.
diisi dengan nama lengkap. Dalam hal terdapat penyusun lebih dari
satu orang, diisi dengan salah satu nama penyusun yang memimpin
penyusunan knowledge capture.
b. Contoh Pengisian Kerangka Acuan Knowledge Capture (KAKC)
KERANGKA ACUAN KNOWLEDGE CAPTURE

UNIT
NAMA PENYUSUN
TEMA
JUDUL

DESKRIPSI

METODE
PENDOKUMENTASIAN
SPESIFIKASI BENTUK
LEVEL AKSES
JADWAL PENYELESAIAN
KETERANGAN

Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan
Dodi Septariza
Keuangan Negara
Utang Indonesia, antara hoax dan fakta
Utang Indonesia dilakukan sebagai bagian
dari pembangunan Indonesia dan telah
disesuaikan dengan kemampuan anggaran
dan pendapatan belanja negara sehingga
tidak membebani negara.
Wawancara
Audiovisual - video
Level IV
7 Januari - 8 Februari 2019
-

Jakarta, 7 Januari 2019
Penyusun,
Ttd
Dodi Septariza
http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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1. Terna Dokumentasi Pengetahuan
Terna pengetahuan yang didokumentasikan meliputi:
a. tema keuangan negara;
b. tema pengembangan kompetensi PNS; dan/atau
c. tema lain sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Bentuk Dokumentasi Pengetahuan
a. Media Audio
Merupakan media yang isi pesannya hanya diterima melalui indra
pendengaran saja. J enis media audio dapat berupa namun tidak terbatas
pada:
Siniar (podcast) audio yaitu serangkaian berkas media digital yang
diterbitkan sewaktu-waktu dan dapat diunduh secara daring.
Standar teknis media audio:
1) Kualitas audio minim dari gangguan (distorsi, noise, peaking/clipping
(volume terlalu keras yang mengakibatkan pecahnya sumber suaraL
puffing) dan popping Uarak pengambilan vocal yang terlalu dekat
dengan sumber suara yang mengakibatkan letupan-letupan kecil));
2) Volume suara terdengar jelas;
3) Durasi 5 - 15 menit;
4) Format mp3; dan
5) Ukuran file maksimal 50 MB.
Standar substansi media audio:
1) Sesuai dengan tema dokumentasi pengetahuan;
2) Memiliki informasi pengetahuan di dalamnya (meaning);
3) Dapat digunakan sebagai referensi; dan
4) Bersifat dapat diulang-ulang (repeatibility dan reusability).
b. Media Visual
Merupakan media yang isi pesannya hanya diterima melalui indra
penglihatan saja. Jenis media visual dapat berupa namun tidak terbatas
pada:
1) Artikel yaitu karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu
yang dibuat untuk dipublikasikan dengan tujuan untuk
menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik,
dan menghibur.
Standar teknis artikel:
a) Memuat 300-1000 kata;
b) Diketik 1,5 spasi pada kertas A4; dan
c) Font yang digunakan Arial 1 lpts.
Standar substansi artikel:
a) Sesuai dengan tema dokumentasi pengetahuan;
b) Memiliki informasi pengetahuan di dalamnya (meaning);
c) Dapat digunakan sebagai referensi; dan
d) Sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah populer.
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dan/ atau gambar yang memuat suatu pengetahuan. Buku dapat
berbentuk digital (e-book).
Standar substansi buku:
a) Sesuai dengan tema dokumentasi pengetahuan;
b) Menggunakan sumber data yang dapat dipercaya;
c) Menyajikan suatu sumber pokok masalah (subject matter);
d) Sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah populer; dan
e) Telah dilakukan penyuntingan oleh redaktur penerbitan buku.
Dalam hal buku telah disusun berdasarkan ketentuan lain yang setara
atau lebih tinggi, standar substansi buku dapat dikecualikan.
3) Infografis yaitu representasi visual informasi,
pengetahuan secara grafis.

data/ atau ilmu

Standar teknis infografis:
a) Tampilan yang menarik dan informatif; dan
b) Memiliki kombinasi warna yang baik (mengacu pada color
harmony).

Standar substansi infografis:
a) Sesuai dengan tema dokumentasi pengetahuan;
b) Memiliki alur dan ide yang sistematis;
c) Data yang disajikan valid; dan
d) Fokus terhadap suatu informasi tertentu.
c. Media Audiovisual
Merupakan media yang isi pesannya diterima melalui indra pendengaran
dan penglihatan. Jenis media audiovisual dapat berupa namun tidak
terbatas pada:
1) Media audiovisual diam (film bingkai suara atau sound slide) yaitu
media yang menampilkan suara dan gambar diam.
2) Media audiovisual gerak (film bersuara atau video) yaitu media yang
menampilkan suara dan gambar gerak.
Standar teknis media audiovisual:
1) Kualitas audio minim dari gangguan (distorsi, noise, peaking/clipping
(volume terlalu keras yang mengakibatkan pecahnya sumber suara),
puffing, dan popping Uarak pengambilan vocal yang terlalu dekat
dengan sumber suara yang mengakibatkan letupan-letupan kecil));
2) Kualitas gambar baik (tidak ada flicker, fokus terjaga, tidak
goyah/ goyang, dan pencahayaan baik (tidak terlalu gelap/terlalu
terang));
3) Volume suara (narasumber) terdengar jelas. Suara background tidak
menutupi/ mengganggu suara narasumber;
4) Durasi maksimal 10 menit, jika lebih dapat dibagi menjadi beberapa
part/ seri;
5) Resolusi maksimal video 720p (HD), maksimal Bitrate 1000;
6) Rasio tampilan video 16:9;
7) Ukuran file maksimal 150 MB; dan
Format MP4.
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1) Memenuhi standar audio; dan
2) Dapat menciptakan perhatian pemirsa.
3. Level Akses
Level akses merupakan tingkatan akses yang disusun berdasarkan
kerahasiaan dokumentasi pengetahuan. Level akses terdiri dari:
Level 1
(secret)
b. Level 2
( confidentiaij

a.

Aset Inteklektual hanya dapat didistribusikan/
disebarluaskan pada individu-individu tertentu.
Aset Intelektual hanya dapat didistribusikan/
disebarluaskan pada pegawai di lingkungan internal
Unit Jabatan Pimpinan Tinggi Madya tertentu.

C.

Level 3
( shareable)

didistribusikan/
dapat
Intelektual
Aset
disebarluaskan pada seluruh pegawai di lingkungan
Kementerian Keuangan.

d.

Level 4
(public)

dapat
Aset
Intelektual
didistribusikan/
disebarluaskan kepada seluruh masyarakat.

4. Produksi
Produksi merupakan kegiatan menciptakan atau menghasilkan suatu
produk knowledge capture.
a. Proses produksi dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut:
1) Perekaman suara dan/atau gambar maupun penulisan;
2) Penyuntingan (editing);
3) Pembangunan gambar dan/atau suara (rendering); dan
4) Penyusunan tata letak (layouting).
b. Proses produksi Knowledge capture dilakukan oleh:
1) Individu atau kelompok yang menghasilkan produk knowledge capture
non institusi; dan
2) Individu atau kelompok melalui penugasan oleh pimpinan unit yang
menghasilkan produk knowledge capture institusi.
Proses produksi knowledge capture dapat didukung oleh pihak lain yang
memiliki kemampuan dan kompetensi dalam pelaksanaan teknis
pembuatan, penulisan, pencetakan, dan/ atau digitalisasi produk
knowledge capture
c. Penanggung Jawab Produk Knowledge Capture
1) Penanggung jawab produk knowledge capture institusi adalah
pimpinan unit yang menugaskan produksi knowledge capture; dan
2) Penanggung jawab produk knowledge capture non institusi adalah
individu atau kelompok yang melakukan produksi
knowledge
capture.
5. Pengendalian Mutu (Quality Controij
Quality Control adalah suatu proses yang bertujuan untuk memastikan
kualitas produk knowledge capture yang dihasilkan dapat dipahami dan
diterapkan oleh penggunanya. Quality Control dilakukan terhadap unsur
substansi dan teknis dari suatu produk knowledge capture. Quality Control
dilakukan sejak tahap identifikasi sampai dengan terciptanya suatu produk
knowledge capture
http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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1) Pengendalian proses identifikasi
Penentuan tema, bentuk dokumentasi pengetahuan, level akses,
ketepatan pengisian kerangka acuan, dan sebagainya.
2) Pengendalian proses kodifikasi
a) Pengendalian terhadap unsur-unsur proses
Kecerahan pengambilan gambar, lokasi, layout yang dipilih, proses
pengambilan data, proses kajian pustaka, dan sebagainya.
b) Pengendalian terhadap tampilan
Layout,
kontras warna,
pencahayaan,
suara,
gaya/ gesture, gambar, ukuran tulisan, dan sebagainya.

ilustrasi,

c) Pengendalian terhadap unsur-unsur lunak
Integritas, kepercayaan diri, inisiatif, pembagian tugas kelompok,
penggunaan bahasa yang baku, dan sebagainya.
Quality Control produk knowledge capture menghasilkan penilaian
layak/ tidak layak. Setiap produk knowledge capture harus mendapatkan
penilaian yang layak untuk dapat dipublikasikan.
b. Quality Controller
Quality Controller merupakan pihak yang melakukan pengendalian mutu,

yang terdiri dari 2 (dua) level yaitu:
No

1)

Quality Controller

Pihak
yang
memiliki
kompetensi
dengan
sesuai
dan
proses
produk

Tugas
a) Memastikan produk knowledge
capture sesuai dengan tugas dan
fungsi;
b) Memonitor setiap proses pada
kegiatan
produksi
knowledge

Quality
Control

Level I

capture;

Knowledge
capture

jawab
untuk
c) Bertanggung
mengiden tifikasi masalah dan
isu-isu terkait kualitas produk
membuat
serta
rekomendasi
untuk perbaikan; dan
d) Memastikan produk knowledge
capture memenuhi. standar pada
unsur substansi.

2)

TIK,
Bagian
Sekretariat BPPK
(paling rendah
Pejabat
Pengawas)

a) Membuat
analisis
catatan
proses
peralatan
terhadap
produksi
atau
alat
yang
digunakan
dalam
knowledge
capture serta implikasinya untuk
referensi di masa mendatang; dan
b) memastikan produk knowledge
capture memenuhi standar teknis.

3)

Pimpinan
unit
(paling
rendah
Pejabat
Administrator)

a) Mengkaji

(paling rendah
Pejabat
Pengawas)

Level

rekomendasi

Quality Control Level II;

dari

Quality
Control

b) Memastikan produk knowledge Level II
capture memenuhi standar pada
teknis
unsur
dan
unsur
substansi;
perbaikan
c) Merekomendasikan
atau saran pembuatan ulang
terhadap produk tidak sesuai
standar; dan
d) Mengeluarkan rekomendasi layak
atau tidak layak terhadap sebuah
produk knowledge capture.
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Proses Quality Control dapat dituangkan dalam Berita Acara dengan
format sebagai berikut:
1) Berita Acara Quality Control Level I
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
(1)

BERITA ACARA QUALITY CONTROL LEVEL I
Nomor: BA-...(2)
Pada hari ini ... (3 l, ... (4 l, bertempat di ... ( 5l,yang bertanda tangan dibawah ini:
: ...(6)
1. Nama
NIP
. . . . (7)
Jabatan
. . . (8)

. . . (9)

2. Nama
NIP
Jabatan

. . .(10)
. . . (11)

selaku Quality Controller Level I,
dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan proses Quality Control terhadap
produk knowledge capture... ( 12) dengan hasil sebagai berikut:
-

No.

Unsur

1.

Kesesuaian
dengan KAKC
Substansi
a. . . . ( 13)
b. . . .
Teknis

Ya/ Tidak *

. . . (15)

. . . (141
...

. . . (15)
...

a. . . . ( 13)

. . . (14,,

. .. (15)

b. . . .

...

...

2.

3.

Kesimpulan

Kelayakan

Keterangan

Direkomendasikan/ tidak direkomendasikan*
untuk dilanjutkan ke tahapan Quality Control selanjutnya
Catatan:

*coret yang tidak perlu

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.

. . . (16) ' . . . (17)
Penvusun,

. . . (20)

Qualitu Controller Level I

,

.. _(23)

. . . (18)

. . . (21)

. . . (24)

.. . (1 9)

. . . (22)

. . . (25)

,
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BERITA ACARA QUALITY CONTROL LEVEL I
URAIAN

NO.

1.

Diisi dengan nomenklatur unit di lingkungan BPPK.

2.

Diisi dengan nomor berita acara.

3.

Diisi dengan hari penandatanganan berita acara.

4.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan berita acara.

5.

Diisi dengan Kota atau Kabupaten lokasi penandatanganan berita acara.

6.

Diisi dengan nama lengkap Quality Controler.

7.

Diisi dengan NIP.

8.

Diisi dengan nomenklatur jabatan.

9.

Diisi dengan nama lengkap Quality Controler dari Bagian TIK

10.

Diisi dengan NIP.

11.

Diisi dengan nomenklatur jabatan.

12.

Diisi dengan judul knowledge capture.

13.

Diisi dengan unsur-unsur Quality Control.

14.

Diisi dengan "layak" atau "tidak layak".

15.

Diisi dengan informasi yang diperlukan, seperti diperlukan perbaikan
untuk menyesuaikan tema dengan tugas dan fungsi.

16.

Diisi dengan kota/kabupaten lokasi penandatanganan berita.

17.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan berita acara.

18.

Diisi dengan tanda tangan.

19.

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar.

20.

Diisi dengan nomenklatur jabatan.

21.

Diisi dengan tanda tangan.

22.

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar.

23.

Diisi dengan nomenklatur jabatan struktural di lingkungan Bagian TIK.

24.

Diisi dengan tanda tangan.

25.

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
(1)

BERITA ACARA QUALITY CONTROL LEVEL II
Nomor: BA-.. _(2l
Pada hari ini ... (3 l, ...(4l, bertempat di ... ( 5l, yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
. ... (6)
NIP
. ... (7l
•
•• _(8)
Jabatan
selaku Quality Controller Level II,
dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan proses Quality Control terhadap
produk knowledge capture... (9) dengan hasil sebagai berikut:
No.
1.

Unsur

Kelayakan

Keterangan

Substansi
a. . . . (10)

. . . (11)

. . . (12)

b. . . .

...

...

a. . . . (10)

... ( 11)

. . . (12)

b. . . .

...

...

Teknis

2.

Kesimpulan

Layak / tidak layak *
Catatan:

*coret yang tidak perlu

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
. . . (13) ' . . . (14)
Penyusun,

(15)

Selaku Quality Controller Level II,

(16)

(18)

(17)

(19)
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BERITA ACARA QUALITY CONTROL LEVEL II
URAIAN

NO.

1.

Diisi dengan nomenklatur unit di lingkungan BPPK.

2.

Diisi dengan nomor berita acara.

3.

Diisi dengan hari penandatanganan berita acara.

4.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan berita acara.

5.

Diisi dengan Kota atau Kabupaten lokasi penandatanganan berita acara.

6.

Diisi dengan nama Quality Controler.

7.

Diisi dengan NIP.

8.

Diisi dengan nomenklatur jabatan.

9.

Diisi dengan judul knowledge capture.

10.

Diisi dengan unsur-unsur Quality Control.

11.

Diisi dengan "layak" atau "tidak layak".

12.

Diisi dengan informasi yang diperlukan, seperti diperlukan perbaikan dari
produk knowledge capture yang akan dipublikasikan.

13.

Diisi dengan kota/kabupaten lokasi penandatanganan berita acara.

14.

Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan berita acara.

15.

Diisi dengan nomenklatur jabatan.

16.

Diisi dengan tanda tangan.

17.

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar.

18.

Diisi dengan tanda tangan.

19.

Diisi dengan nama lengkap tanpa gelar.
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BA DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SERETARIAT BADAN

GEDUNG SOEGITO SAST ROMIDJOJO LANTAI 2, JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99 KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN12110 TELEPON (021) - 7394666, 7204131;
FAKSIMILE (021) - 7244328;SITUS:www.bppk.kemenkeu.go.id

BERITA ACARA QUALITY CONTROL LEVEL I
Nomor: BA-2/PP.14/2019
Pada hari ini Senin, 28 Januari 2019, bertempat di Gedung B lantai 2 Sekretariat
BPPK, yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama
NIP
Jabatan

: Ari Sandi Robert
: 19861123 201012 1 008
: Kepala Subbagian Sistem Informasi

2. Nama
NIP
Jabatan

: Pilar Wirotama
: 19831227 200901 1 006
: Kepala Subbagian Komunikasi Publik

selaku Quality Controller Level I,
dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan proses Quality Control terhadap
produk knowledge capture "Utang Indonesia, antara hoax dan fakta" dengan hasil
sebagai berikut:
Keterangan
Unsur
Kelayakan
No.
1. Kesesuaian
dengan Yaf +idal�
KAKC
2. Substansi
Layak
a. Inisiatif
Terna, materi, dan pertanyaan yang
disampaikan saat wawancara bisa
menggali
hal-hal
yang
ingin
disampaikan di produk knowledge
capture
Layak
materi
b. Kesesuaian
dengan tema
3. Teknis
Layak
Wawancara merupakan metode
a. Pengambilan data
yang paling pas untuk produk
knowledqe capture ini
Telah dilakukan perbaikan sesuai
Layak
b. Ketepatan
hasil pembahasan
penyusunan KAKC
Direkomendasikan / tidak direkomendasikan*
Kesimpulan
Catatan:
Telah dilakukan perbaikan dari aspek teknis,
produk knowledge capture telah layak untuk
diteruskan ke Qualit1.J Control level II.

*coret yang tidak perlu

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Jakarta ' 28 Januari 2019
Quality Controller Level I
Penyusun,
Kepala Subbagian Sistem Kepala Subbagian
Komunikasi Publik,
Informasi,
ttd

ttd

ttd

Dodi Septariza

Ari Sandi Robert

Pilar Wirotama
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SADAN PENDIDIKAN DAN PELA TIHAN KEUANGAN
SERETARIAT SADAN

GEDUNG SOEGITO SASTROMIDJOJO LANTA I 2, JALAN PURNAWARMAN NOMOR 99 KEBAYORAN
BARU, JAKARTA SELATAN12110 TELEPON (021)-7394666, 7204131:
FAKSIMILE (021) - 724432B;SITUS:www.bppk.kemenkeu.go.id

BERITA ACARA QUALITY CONTROL LEVEL II
Nomor: BA-3/PP.14/2019
Pada hari ini Kamis, 31 Januari 2019, bertempat di Gedung B lantai 2 Sekretariat
BPPK, yang bertanda tangan dibawah ini:
: Sugeng Satoto
: 197205291998031001
: Kepala Bagian TIK, Sekretariat BPPK

Nama
NIP
Jabatan

selaku Quality Controller Level II,
dengan ini menyatakan bahwa telah dilakukan proses Quality Control terhadap
produk knowledge capture "Utang Indonesia, antara hoax dan fakta" dengan hasil
sebagai berikut:
No.

Unsur

1.

Substansi
a. Kesesuaian
materi
dengan tema
b. Ketepatan level akses
Teknis

2.

Kelayakan

Keterangan

Layak

-

Layak

-

a. Penggunaan bahasa

Layak

b. Tidak ada unsur SARA

Layak

Bahasa yang digunakan baku
dan tidak am bigu

Kesimpulan
*coret yang t1dak perlu

-

Layak / tidak layak *
Catatan:
Dapat diunggah di KLC

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya.
Jakarta, 31 Januari 2019
Penyusun,

Kepala Bagian TIK
Selaku Quality Controller Level II,

ttd

ttd

Dodi Septariza

Sugeng Satoto

Salinan sesuai dengan aslinya,
Badan
,
.,--:=::::::S::::,;ekretaris
u.b.

KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,
ttd.
RIONALD SILABAN
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