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Berita Utama Kembali Buletin BBPK Jakarta hadir pada 
edisi 3 dengan mengetengahkan ragam 
kegiatan pelatihan. Adanya Pelatihan ATLM 
bagi petugas Unit Transfusi Darah yang 
prakteknya di laboratorium menggunakan 
darah, dan liputan kegiatan Benchmarking 
Diklatpim Tk. IV di Yogyakarta juga membe-
rikan gambaran lokus inovatif yang dapat 
dijadikan referensi bagi kegiatan peserta 
latih lainnya.

Masih dengan upaya mendapatkan predikat 
WBBM, disampaikan laporan kegiatan 
evaluasi zona integritas menuju WBK/
WBBM yang dilaksanakan di kantor 
Inspektorat Jenderal Kemenkes. Kemeriahan 
peringatan 17 Agustus tak lupa kami 
sajikan, dimana semua pegawai dan 
peserta pelatihan mengikuti upacara 
dengan menggunakan pakaian tradisional 
daerah dan dilombakan. Berbagai berita 
menarik melengkapi Buletin edisi ketiga. 

Semoga sajian kami ini dapat melengkapi 
referensi para Pembaca.

Salam Redaksi

Terimakasih Kepada 
Bapak Zaenal Komar, Apt.MA. yang telah menyelesaikan tugas 

memimpin BBPK Jakarta dan selamat menjalankan tugas di tempat yang baru.
Selamat Datang Kepada 

Bapak dr. Tri Nugroho, MQIH. di BBPK Jakarta 
Sukses Selalu Menyertai.
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Berita Utama

Pendahuluan 

Undang-undang Nomor 5 
tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara, mengamanatkan 
kepada setiap instansi Peme-
rintah wajib menyusun rencana 
pengembangan kompetensi 
melalui pendidikan dan pela-
tihan (diklat) maupun non 
diklat. Widyaiswara sebagai 
salah satu unsur utama diklat 
memegang peranan yang 
sangat strategis dan penting. 

E- Learning Sebagai Pilihan 
Sistem Pembelajaran Pendidikan dan 
Pelatihan di Era Revolusi Industri 4.0

Dr. Dhanita Amir, M. Kes
Widyaiswara Ahli Muda BBPK Jakarta

Widyaiswara juga dikatakan 
sebagai ujung tombak dari 
penyelenggaraan diklat. Peran 
Widyaiswara terkait langsung 
dalam proses pembelajaran. 
Untuk itu dibutuhkan widya-
iswara yang benar-benar 
profesional yang mampu men-
didik, mengajar dan melatih 
(Dikjartih) PNS, evaluasi dan 
pengembangan Pendidikan dan 
Pelatihan  (Army Winarry, Iih 
Faihaah 2016).

Revolusi industri 4.0 sering 
pula disebut revolusi industri 
generasi keempat yang 
ditandai dengan kemunculan 
pertumbuhan digital economy, 
artificial itelligence, big data, 
serta komputerisasi disemua 
sektor, robot pintar, kendaraan 
tanpa awak, editing genetik dan 
perkembangan neuroteknologi 
yang memungkinkan manusia 
dapat mengoptimalkan fungsi 
otak. Dampak Revolusi Industri 
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4.0 terhadap teknologi pembe-
lajaran di Indonesia pada era 
modern  ini dipengaruhi oleh 
perkembangan teknologi infor-
masi dan komunikasi (TIK). 
Perkembangan TIK saat ini 
mereduksi ruang dan waktu. 
Informasi dan pengetahuan 
baru menyebar dengan mudah 
dan aksesibel bagi siapa saja 
yang membutuhkannya. Akses 
terhadap informasi dapat kita 
dapatkan kapan saja dan dima-
napun kita berada. Terlebih lagi 
dengan perkembangan smart 
phone “seolah-olah dunia ada 
di genggaman kita” Pendidikan 
mengalami disrupsi yang 
sangat hebat sekali. 

E- Learning dan Peran 
Widyasiswara

Peran widyaiswara/peng-
ajar/tutor/fasilitator yang 
selama ini sebagai satu-
satunya penyedia ilmu penge-
tahuan dapat dilakukan secara 
online. Oleh karena itu para 
widyaiswara/pengajar/tutor/
fasilitator membutuhkan krea-
tivitas yang sangat tinggi 
dalam mendelivery pengeta-
huannya. Selain itu sistem 
pembelajaran juga harus bisa 
mengakomodasi perkemba-
ngan ini. Salah satu contohnya 
yaitu dengan membangun 
sistem pembelajaran jarak 

jauh berbasis internet protokol 
atau yang sering disebut 
dengan e-learning. 

Dalam sistem pembelajaran 
e-learning ini mengharuskan 
sumber daya manusia diklat 
baik pengelola, penyelenggara, 
widyaiswara dan peserta pela-
tihan menguasai kompetensi 
teknologi komputer dan peng-
gunaan internet. Dengan 
membangun e-learning, proses 
penyelenggaraan pelatihan 
akan lebih efektif dan efisien. 
Bagi penyelenggara diklat, 
penyelenggaraan dapat dilak-
sanakan dengan menggunakan 
Learning Management System 
(LMS) yang sesuai dengan 
kebutuhan. Bagi widyaiswara 
dapat menyampaikan bahan 
pelatihan (video, modul, bahan 
presentasi dan penugasan) 
melalui LMS. Proses pem-
belajaran pun dapat dilakukan 
pada setiap saat. Untuk 
pelaksanaan tutorial dapat 
secara conference. Bagi 
peserta diklat dapat melakukan 
pembelajaran setiap saat. 

Pembelajaran di era industri 
4.0 atau dengan metode 
e-learning mempunyai banyak 
manfaat antara lain: 

a. E-learning mampu mereduksi 
waktu dan jarak tempuh 
sehingga produktivitas 
widyaiswara tidak akan 

hilang karena kegiatan 
perja-lanan yang harus 
dilakukan untuk kegiatan 
pendidikan/pengajaran 
tatap muka di kelas.

b. Kegiatan e-learning dapat 
dilakukan di mana saja 
selama memiliki akses dan 
koneksi dengan sumber 
pengetahuan serta secara 
langsung atau tidak langsung 
dan dapat menampilkan 
bentuk multimedia ataupun 
tidak (Simamora, 2003)

c. Sistem pengiriman materi 
yang luwes karena pembe-
lajar dapat memilih waktu 
dan tempat untuk belajar 
di internet sepanjang hari 
(nonstop),

d. Dapat mengakses sumber-
sumber lain yang tersedia 
di internet,

e. Biaya relatif murah, pengi-
riman secara online relatif 
murah, karena tidak dicetak 
atau tidak ada biaya 
pengiriman,

f. Komunikasi yang luwes, 
karena pembelajar, tutor dan 
staf dapat berkomunikasi 
secara nyata, asinkronious 
atau bersama-sama masya-
rakat di belahan dunia 
manapun,

g. Memungkinkan berkomu-
nikasi satu lawan satu dan 
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satu dengan banyak, misal-
nya tutor dan pembelajar, 
atau tutor dengan seluruh 
grup,

h. Pembelajar dapat memben-
tuk  komunitas dalam bentuk 
formal maupun informal,

i. Mudah menjelajah aktivitas 
dan kemajuan pembelajar.

j. Mengingat media penghan-
tarnya menggunakan inter-
net, maka sangat mungkin 
terjadi jika modul dan 
paparan dalam bentuk PDF, 
atau artikel dalam webblog, 
LMS, rekaman video, yang
ditunjang dengan ruang 
diskusi, mailing list, chatroom, 
video conference, dan bahkan 
aplikasi podcast, bisa 
diakses oleh pembelajar 
dalam jumlah yang besar.

Dampak Pembelajaran 
Menggunakan E- Learning.

Dampak perkembangan 
teknologi dalam pembelajaran 
khususnya dengan menggu-
nakan e-learning antara lain:

a. Dampak Positif
1) E-learning menciptakan 

solusi belajar formal 
dan informal

2) E-learning menyediakan 
akses ke berbagai 
macam sumber pembe-
lajaran baik konten 
maupun manusia

3) E-learning mendukung 
sekelompok orang atau 
grup untuk belajar 
bersama

4) Menghemat waktu pro-
ses belajar mengajar

5) Menghemat biaya pendi-
dikan secara keselu-
ruhan.

6) Menjangkau wilayah 
geografis yang cukup 
luas

7) melatih peserta yang 
lebih mandiri dalam 
mendapatkan ilmu 
pengetahuan

b. Dampak negatif
1) Kurangnya interaksi 

antara pendidik dan 
peserta pelatihan

2) Kecenderungan menga-
baikan aspek akademik 
atau aspek sosial dan 
sebaliknya mendorong 

timbulnya aspek bisnis 
atau komersial

3) Proses pembelajaran 
cenderung kearah pela-
tihan daripada Pendi-
dikan

4) Perubahnya peran pen-
didik dari yang semula 
menguasai teknik pem-
belajaran konvensional, 
kini juga dituntut menge-
tahui teknik pembela-
jaran yang menggunakan 
TIK

5) Peserta didik yang tidak 
mempunyai motivasi 
belajar yang tinggi 
cenderung gagal

6) Tidak semua tempat 
tersedia internet

7) Kurangnya mereka 
mengetahui dan memiliki 
ketrampilan berkaitan 
dengan internet.
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Kesimpulan 

Dampak Revolusi Industri 
4.0 terhadap terhadap teknologi 
pembelajaran di Indonesia pada 
era modern ini mempengaruhi 
perkembangan Teknologi infor-
masi dan komunikasi (TIK). 
Sistem pembelajaran Diklat 
juga harus bisa mengakomo-
dasi perkembangan ini. Salah 
satu contohnya yaitu dengan 
membangun sistem pembela-
jaran jarak jauh berbasis 
internet Protokol atau yang 
sering disebut dengan 
e-Learning.  Dalam sistem pem-
belajaran e-learning ini meng-
haruskan sumber daya 
manusia diklat baik pengelola, 
penyelenggara, widyaiswara 
dan peserta pelatihan mengu-
asai kompetensi teknologi 

komputer dan penggunaan 
internet. 

Pembelajaran e-learning 
menjadi salah satu pilihan yang 
tepat di era revolusi industri 
4.0. Dengan e-learning proses 
penyelengaaraan pelatihan 
lebih efektif dan efisien. 
E-learning mampu mereduksi 
waktu dan jarak tempuh 
sehingga produktivitas widya-
iswara tidak akan hilang karena 
kegiatan perjalanan yang 
harus dilakukan untuk kegiatan 
pendidikan/pengajaran tatap 
muka di kelas.

Kegiatan e-learning dapat 
dilakukan di mana saja dan 
kapan saja selama memiliki 
akses dan koneksi dengan 
sumber pengetahuan.

Daftar Pustaka
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ta: Prenada Media Grup.

L, Simamora. 2003. E Learning : 
Konsep dan Perkembangan 
Teknologi yang mendukung-
nya . Jakarta: Universitas 
Terbuka.
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Sistem Pembelajaran Blend-
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L a p o r a n

Di era yang sudah semakin 
maju dan berkembang, sering-
kali terdapat persepsi dan 
sudut pandang yang berbeda-
beda dalam mengartikan dan 
mewujudkan cinta tanah air. 
Sudah menjadi kewajiban bagi 
siapapun untuk mencintai 
tanah air, tempat dimana kita 
sudah dilahirkan. Dari rasa 
cinta tersebut akan muncul 
sebuah perasaan untuk bisa 
menjaga, mengamankan hingga 
memberikan yang terbaik, sama 
halnya dengan rasa cinta kita 
pada tanah air.

Rusmiati, S.Kom, MM
Widyaiswara Ahli Madya BBPK Jakarta

Mewujudkan Cinta Tanah Air Berlandaskan 
Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara

Mengartikan Cinta Tanah Air

Sebenarnya, apa itu cinta 
tanah air? Ini merupakan satu 
keadaan yang di mana seluruh 
bagian dari masyarakat dapat 
dan harus memberikan rasa 
kasih dan sayang dalam 
berbagai bentuk yang berbeda- 
beda. Secara umum, bentuk 
kasih sayang tersebut bisa 
berupa kegiatan pengabdian 
masyarakat, memelihara fasilitas 
negara, hingga memupuk dan 
mewujudkan rasa bangga yang 
tertanam di dalam hati setiap 
masyarakat.

Rasa cinta tanah air 
sangatlah diperlukan, karena 
hal ini bisa menjadi kunci 
utama dalam menyejahterakan 
dan memajukan seluruh kom-
ponen yang ada di dalam 
negara. Dengan berkurangnya 
perasaan cinta tanah air, maka 
sudah pasti kekompakan dalam 
berbangsa dan bernegara bisa 
luntur dan pudar. Selain itu 
dengan minimnya rasa cinta 
tersebut bisa menimbulkan  
sebuah rasa  iri terhadap negara  
lain,  dan menganggap negara 
lain lebih baik dari negaranya 
sendiri.

Pengenalan Cinta Tanah Air 
Sejak Dini untuk Menghadapi 
Era Globalisasi

Akan sangat baik apabila 
rasa cinta terhadap tanah air 
sudah dipupuk sejak usia dini. 
Penanaman pengertian dan 
nilai berbangsa dan bernegara 
kepada anak sejak dini bisa 
memunculkan rasa cinta tanah 
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air yang baik di usia dewasanya 
kelak. Generasi muda tersebut 
merupakan salah satu ujung 
tombak bagi negara dalam 
menghadapi kerasnya arus 
globalisasi.

Dengan adanya arus globa-
lisasi tersebut, masyarakat 
bisa dengan mudah menerima 
berbagai kultur dan budaya 
luar. Sungguh disayangkan, 
tidak sedikit masyarakat yang 
beranggapan bahwa kultur 
dan budaya luar tersebut patut 
untuk dibanggakan. Secara 
perlahan, dengan tergerusnya 
nilai moral dan norma lokal 
yang ada, bisa mengakibatkan 
hilangnya rasa cinta terhadap 
tanah air.

Namun apabila saat anak 
sedang beranjak dewasa 
tersebut terus diberikan pendi-
dikan dan pemahaman cinta 
tanah air dengan gencar, maka 

penurunan nilai moral dan 
norma tersebut masih bisa 
dicegah dan dikurangi.

Tindakan Bela Negara Bagi 
Para Millenial

Salah satu hal yang berkaitan 
langsung dengan rasa cinta 
tanah air adalah kegiatan 
atau tindakan bela negara. 
Memang saat ini negara kita 
tidak sedang berperang secara 
langsung dengan negara lain. 
Perang yang berlangsung saat 
ini adalah perang ekonomi, 
politik hingga berbangsa dan 
bernegara. Sebagai generasi 
penerus bangsa, sangatlah 
penting dalam melakukan bela 
negara.

Tindakan bela negara yang 
paling sederhana dan bisa 
dilakukan oleh para generasi 
muda atau disebut juga sebagai 
millenial adalah dengan 

mencoba untuk mencari jati diri 
dengan melakukan pendidikan 
karakter. Dengan mempelajari 
dan mulai membangun sebuah 
karakter yang positif, maka 
generasi muda tersebut bisa 
menghargai seluruh bagian 
yang ada pada negaranya.

Sebagai contoh, kita semua 
harus sadar bahwa negara 
Indonesia merupakan sebuah 
negara Bhinneka Tunggal Ika 
yang memiliki suku, ras dan 
agama yang berbeda-beda. 
Karena keberagaman terse-
butlah, kita harus saling 
menghargai perbedaan yang 
ada. Menanamkan rasa toleransi 
terhadap sesama merupakan 
salah satu tindakan memba-
ngun karakter positif yang 
sangat baik, terutama dalam 
membela persatuan negara.

Kegiatan bela negara lainnya 
yang sederhana dan dapat 
dilakukan oleh millenial adalah 
dengan membiasakan diri untuk 
membuang sampah secara 
tertib dan pada tempatnya. 
Negara yang bersih dan teratur 
merupakan sebuah tempat 
bernaung yang nyaman dan 
aman untuk ditinggali. Biasakan 
juga untuk turut  berkontribusi  
dalam  kegiatan gotong-royong 
bersama warga  untuk member-
sihkan lingkungan tempat 
tinggal.
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Persepsi Mengenai Bela 
Negara dan Konflik dengan 
Kegiatan Militer

Seringkali terdapat persepsi 
yang terlalu luas dan kurang 
tepat terhadap tindakan bela 
negara yang berupa kegiatan 
militerisasi. Tidak selamanya 
kegiatan represif bisa diartikan 
sebagai membela negara, 
karena konflik masih bisa 
dicegah dengan adanya 
komunikasi verbal yang baik 
antar masyarakat bernegara.

Konflik dapat dengan mudah 
dihindari dengan adanya bentuk 
bela negara selanjutnya, yaitu 
belajar untuk menghargai 
perbedaan dalam berpendapat. 
Dengan menggunakan bahasa 
yang baik dan sopan, kita bisa 
mengurangi terjadinya gesekan 
apabila terdapat paham yang 

berbeda. Jadilah millenial yang 
mau mendengar terlebih dahulu 
pendapat seseorang secara 
lengkap, dan tidak menyang-
gahnya di tengah-tengah 
pembicaraan.

Usaha lain dalam mewujud-
kan tindakan bela negara bagi 
para millenial adalah dengan 
membaca buku dan mencari 
referensi untuk memperluas 
wawasannya. Semakin banyak 
literatur yang dipelajari, maka 
akan semakin banyak informasi 
bermanfaat yang bisa di 
gunakan sebagai acuan dalam 
menjaga keutuhan negara.

Konsepsi Kompleks Pilar 
Kebangsaan dan Nilai Bela 
Negara

Di dalam wawasan kebang-
saan terdapat banyak hal, 

dimulai dari aneka kearifan 
lokal, hingga berbagai konsepsi 

kompleks yang sangat meng-
inspirasi dan membanggakan. 
Konsepsi kebangsaan yang 
kompleks ini berkaitan erat 
dan wajib hukumnya untuk 
dipahami dan dan dijalankan 
oleh para Aparatur Sipil Negara 
(ASN).

Konsepsi pilar kebangsaan 
ini meliputi Pancasila, Undang 
– Undang Dasar Negara RI 
Tahun 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan Sesanti 
Bhinneka Tunggal Ika. 

Keempat konsepsi kompleks 
pilar kebangsaan tersebut 
harus disinergikan dengan nilai 
dasar bela negara yang meliputi 
atas rasa cinta terhadap tanah 
air, kesadaran berbangsa dan 
bernegara, rasa setia kepada 
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Pancasila, menghargai  keane-
karagaman suku dan bangsa  
yang ada,  hingga  perasaan 
mau dan rela berkorban bagi 
bangsa dan negara.

Mengenal Apa Itu 
Kepemimpinan Pancasila

Kepemimpinan merupakan 
salah satu hal mutlak yang 
harus ada dan dibutuhkan 
bagi setiap organisasi ataupun 
negara. Dengan adanya 
kepemimpinan yang baik, maka 
bisa menghindari terjadinya 
berbagai kewenangan yang 
tidak terarah dan spekulatif. 
Kepemimpinan Pancasila 
sendiri dapat berarti sebagai 
kepemimpinan yang bisa 
membawa seluruh masyarakat 
agar memiliki rasa cinta tanah 
air, kesadaran bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara.

Menurut Ary Murty, kepe-
mimpinan Pancasila dapat 
juga diartikan sebagai kepe-
mimpinan yang berasas, 
berjiwa, dan beramal Pancasila. 
Sebagai keterpaduan antara 
penguasaan nilai luhur yang 
berakar pada budaya.

Untuk mewujudkan kepe-
mimpinan Pancasila, diperlukan 
sebuah rasa kepemimpinan 
yang memiliki wibawa dan daya 
untuk membawa serta seluruh 
komponen masyarakat ber-
bangsa berdasarkan nilai 
Pancasila dan Undang – 
Undang Dasar 1945.

Pancasila adalah sebuah 
dasar yang membentuk konsti-
tusi negara, dan menjadi 
sebuah koridor masyarakat 
dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara yang baik. 
Indonesia juga merupakan 

sebuah negara kesatuan yang 
memiliki wewenang legislatif 
tertinggi yang dipusatkan 
dalam  sebuah badan legislatif 
nasional.

Melihat Sifat Kepemimpinan 
Pancasila Modern

Siapapun bisa menanamkan 
rasa kepemimpinan Pancasila, 
untuk itulah kita perlu untuk 
melihat sifat kepemimpinan 
Pancasila modern yang ada 
saat ini. Salah satu sifat 
kepemimpanan yang paling 
utama diperlukan adalah 
memiliki orientasi yang jauh ke 

depan. Pemimpin yang baik 

perlu bijaksana dalam meme-
cahkan berbagai persoalan 
yang ada. Dengan persiapan 
yang matang, maka siapapun 
bisa melewati berbagai rinta-
ngan dengan mudah.
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Sifat kepemimpinan Panca-
sila lainnya adalah memiliki 
pola pikir berlandaskan ilmiah. 
Dengan memiliki pola pikir 
berlandaskan ilmiah, maka 
proses pengambilan keputusan 
bisa mengikuti data yang sudah 
di analisis terlebih dahulu. 
Hindarilah pengambilan kepu-
tusan hanya berdasarkan 
perasaan emosi atau nafsu 
yang sesaat.

Kemudian sifat kepemim-
pinan Pancasila berikutnya 
adalah mempunyai prinsip 
efektif dan efisien. Seorang 
pemimpin yang baik memer-
lukan pola pikir yang mampu 
menyelesaikan sebuah kegiatan 
dengan optimal dan tepat 
waktu demi mencapai hasil 
yang maksimal. Sifat ini perlu 
dihubungkan dengan asas 
Pancasila, agar dapat terca-
painya sebuah keserasian dan 
keseimbangan.

Mengembangkan Asas 
Kepemimpinan Pancasila

Setelah mempelajari dan 
mengerti apakah itu kepemim-
pinan Pancasila, maka kita 
juga perlu turut serta dalam 
mengembangkan asas kepe-
mimpinan Pancasila. Di era 

yang modern ini, kita harus 
bertumpu pada asas kebersa-
maan. Berdasarkan asas 
kebersamaan tersebut, akan 
menghasilkan sebuah pemimpin 
yang erat dan tidak bisa 
terpisahkan dengan yang 
dipimpinnya.

Masih berhubungan dengan 
asas kebersamaan, terdapat 
juga asas kekeluargaan dan 
gotong royong. Generasi 
millenial sudah sewajarnya bisa 
mewujudkan kerjasama yang 
akrab, lengkap dengan landasan 
kasih sayang dan pengorbanan. 
Jiwa kepemimpinan Pancasila 
bisa muncul dengan sendirinya, 
apabila terdapat rasa mengasihi 
antar masyarakat.

Asas persatuan dan kesatuan 
merupakan salah satu poin yang 
paling penting dalam mem-
bentuk dan mengembangkan 
kepemimpinan Pancasila. 
Dengan adanya keaneka-
ragaman suku, bangsa dan 
budaya, maka diperlukannya 
sebuah persatuan yang kuat. 
Pemimpin yang baik bisa mem-
persatukan seluruh elemen 
masyarakat yang berbeda, 
sehingga menjadi sebuah 
banteng persatuan kokoh yang 
susah untuk dirobohkan.

Untuk melengkapi seluruh 
asas kepemimpinan Pancasila 
yang ada, terakhir diperlukannya 
sebuah asas selaras, serasi 
dan seimbang. Dengan meng-
hargai pendapat dan tidak 
mencari kemenangan sendiri, 
dapat mencegah terjadinya 
kontradiksi dan pertentangan. 
Seorang pemimpin sudah 
seharusnya mampu menjadi 
teladan dan penengah dari 
setiap orang yang dipimpinnya. 
Asas kepemimpinan yang 
selaras ini dilandaskan dari 
Pancasila, yakni sila ke-5 yaitu 
keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia.

Referensi:

Lembaga Administrasi Negara 
RI, 2019, Modul Etika dan 
Integritas Kepemimpinan 
Pancasila, Pelatihan 
Kepemimpinan Pengawas

Lembaga Administrasi Negara 
RI, 2019, Modul Bela Negara 
Kepemimpinan Pancasila, 
Pelatihan Kepemimpinan 
Pengawas.
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L i p u t a n

Mengenal Pelatihan 
Pelayanan Darah

Pelatihan yang mengguna-
kan darah sebagai bahan praktek 
adalah Pelatihan Pelayanan 
Darah Bagi Ahli Teknologi 
Laboratorium Medik (ATLM) di 
Unit Transfusi Darah. Kenapa 
harus menggunakan darah? 
karena pada saat praktek di 
Laboratorium peserta meng-

PELATIHAN PELAYANAN DARAH 
BAGI ATLM DI UTD 

Yang Prakteknya Menggunakan Darah
Tri Hernowo, SKM, M.Kes

Kepala Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional BBPK Jakarta

gunakan darah manusia, seperti 
praktek Uji Saring Infeksi 
Menular Lewat Transfusi Darah 
(IMLTD), Pengujian Pra Transfusi, 
Pengolahan Komponen Darah 
Pendonor. Sebagai pendamping 
pada saat praktek di Labora-
torium yaitu 3 orang instruktur 
dan asisten yang selalu dengan 
sabar membimbing peserta. 
Pada saat praktek, peserta juga

wajib menggunakan alat pelin-
dung diri (APD), yaitu Jas 
laboratorium (Jaslab) dan 
masker, dengan maksud meng-
hindarkan diri dari kontaminasi. 

Berdasarkan struktur prog-
ram, proses pembelajaran 
dilaksanakan sebanyak 70 
jam pelajaran (Jpl) terdiri 
dari praktek 52 jpl dan teori 
18 Jpl, jumlah jam pelajaran 
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teori lebih kecil dari praktek. 
Jadi, sebagian besar waktu 
pembelajaran peserta berada 
di Laboratorium. 

“Pelayanan darah adalah 
upaya pelayanan kesehatan 
yang memanfaatkan darah 
manusia sebagai bahan dasar 
dengan tujuan kemanusiaan dan 
tidak untuk tujuan komersial. 
Sedangkan pelayanan transfusi 
darah adalah upaya pelayanan 
kesehatan yang meliputi peren-
canaan, pengerahan dan peles-
tarian pendonor darah, penye-
diaan darah, pendistribusian 
darah, dan tindakan medis 
pemberian darah kepada pasien 
untuk tujuan penyembuhan 
penyakit dan pemulihan 
kesehatan”. Hal tersebut disam-
paikan Kepala BBPK Jakarta 
pada saat membuka secara 
resmi Pelatihan Pelayanan 
Darah bagi tenaga ATLM di UTD 
Angkatan III Tahun 2019 pada 
hari Senin, tanggal 29 Juli 2019. 
Laporan pembukaan dibacakan 
oleh Kepala Bidang Pelatihan 
Teknis dan Fungsional BBPK 
Jakarta, Tri Hernowo, SKM, 
M.Kes serta dihadiri oleh 
perwakilan dari Direktorat 
Pelayanan Kesehatan Primer,  
perwakilan RSUP Fatmawati 
Jakarta, MOT serta para pejabat 
Administrator dan Pejabat 
Pengawas BBPK Jakarta.

Untuk melaksanakan seluruh 
kegiatan pelayanan transfusi 
darah diperlukan tenaga yang 

kompeten sesuai dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia Nomor 
83 Tahun 2014 tentang Unit 
Transfusi Darah, Bank Darah 
Rumah Sakit dan Jejaring 
Pelayanan Transfusi Darah. 
Penyebutan nama Analis 
Kesehatan berganti nama 
menjadi Ahli Teknologi Labora-
torium Medik (ATLM) sesuai 
Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 
tentang Tenaga Kesehatan. 
Jumlah tenaga tranfusi darah 
(TTD) di Indonesia masih ter-
batas dan penyebarannya tidak 
merata, sehingga ATLM ditu-
gaskan untuk melakukan kewe-

nangan pelayanan darah yang 
merupakan kewenangan TTD. 

Apa yang diharapkan dari 
Pelatihan Pelayanan Darah 

Pelatihan Pelayanan Darah 
diselenggarakan di BBPK 
Jakarta tanggal 31 Juli sampai 
dengan 6 Agustus 2019 diikuti 
oleh Peserta yang merupakan 
tenaga kesehatan dengan latar 
belakang pendidikan Diploma 
III Ahli Teknologi Laboratorium 
Medik (ATLM) atau Analis 
Laboratorium Kesehatan, dan 
bekerja aktif di UTD milik 
Pemerintah/ Pemerintah Daerah. 
Peserta sebagian besar berasal 
dari UTD milik pemerintah 
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daerah atau RSUD di polosok 
negeri mulai dari Propinsi Aceh 
sampai dengan Propinsi Papua.

Evaluasi penilaian yang 
cukup menyita waktu belajar di 
sela tugas praktek yang padat, 
berupa pre test, post test, ujian 
komprehensif dan ujian kompe-
tensi, membuat peserta pusing 
tujuh keliling. Apa yang 
diharapkan? Dari tuntutan kuri-
kulum, maka setelah mengikuti 
pelatihan, peserta latih diharap-
kan mampu untuk: 

1)  melakukan uji saring Infeksi 
Menular Lewat Transfusi 
Darah (IMLTD), 

2) melakukan pengujian pra 
transfuse, 

3) melakukan pengolahan 
komponen darah pendonor, 

4) melakukan penyimpanan 
dan distribusi darah, 

5) melakukan pelaporan kegia-
 tan pelayanan darah di UTD.

Jumlah peserta pelatihan 
ATLM di UTD Angkatan III 
Tahun 2019 sebanyak 26 orang 
peserta, terdiri dari peserta laki-
laki berjumlah 7 orang (26.9%) 

sedangkan peserta perempuan 
berjumlah 19 orang (73,1%). 
Terlihat bahwa jumlah perem-
puan prosentasenya cukup 
besar. Pelatih/Fasilitator berasal 
dari: BBPK Jakarta,  Direktorat 
Pelayanan Kesehatan Primer 
(PKP), RSUPN Cipto Mangun-
kusumo, RSUP Fatmawati,  
UTD PMI DKI Jakarta, UTD PMI 
Jakarta Utara, UTD PMI Kota 
Tangerang. 

Pelaksanaan Ujian Kompe-
tensi Pengujian Pra Transfusi 
dilakukan di ruang laboratorium 
RSUP Fatmawati. Ujian 
dilakukan dalam bentuk 
responsi dilakukan oleh 3 orang 
penguji. Sedangkan Ujian Kom-
petensi Pengolahan Komponen 
Darah Pendonor dilakukan di 
ruang laboratorium UTD RSUP 
Fatmawati dalam bentuk 
praktik yang terbagi dalam 3 
skill site. 
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L i p u t a n

Sebagai negara tetangga 

yang paling dekat dan memiliki 

sejarah hubungan yang khusus, 

Indonesia akan selalu mendu-

kung kesuksesan pembangunan 

di Timor Leste, termasuk pem-

bangunan kesehatan. Hal 

tersebut ditegaskan Direktur 

Jenderal Pencegahan dan 

Pengendalian Penyakit Kemen-

terian Kesehatan RI, dr. Anung 

Sugihantono, M.Kes, pada 

Pertemuan Pertama  Joint 

Working Group on Health 

Cooperation  yang diselengga-

rakan pada tanggal 18 Februari 

2019 di Dili, Timor Leste.

Memorandum saling 

pengertian (MoU) antara 

Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia dengan 

Kementerian Kesehatan 

Republik Demokratik Timor 

Leste yang disyahkan di Jenewa 

pada tanggal 24 Mei 2019, 

menyatakan bahwa tujuan MoU 

adalah peningkatan kerja sama 

dalam pelayanan kesehatan, 

pendidikan dan pelatihan 

tenaga kesehatan dengan 

TOT MANAJEMEN PUSKESMAS
Kerjasama Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta, 

Kementerian Kesehatan dengan Kementerian 
Kesehatan Republik Demokratik Timor Leste

Oleh: Agus Ronaldi, 
Kepala Sub Bidang Pelatihan Teknis BBPK Jakarta
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prinsip saling menguntungkan. 

Ruang lingkup kerjasama yang 

tercantum dalam MoU 

diantaranya: 1) Pelayanan kese-

hatan dan pemeriksaan labora-

torium; 2) Kerjasama di bidang 

farmasi dan alat kesehatan; 3) 

Peningkatan kapasitas tenaga 

kesehatan; 4) Kerjasama di 

bidang penyakit menular, teru-

tama di daerah perbatasan dan 

kesiapsiagaan pandemic; 5) 

Kerjasama di bidang Kesehatan 

Ibu dan Anak, Imunisasi dan 

Gizi; 6) Serta bidang lainnya 

yang dianggap perlu dan 

disepakati secara tertulis.

Kepala Pusat Pelatihan SDM 

Kesehatan menyampaikan 

harapan agar kurikulum pendi-

dikan yang diterapkan di 

Indonesia dapat menjadi 

pedoman bagi Timor-Leste untuk 

mengembangkan sistem pen-

didikan di Timor-Leste. Tindak 

lanjut dari pertemuan tersebut, 

Timor Leste melakukan 

kerjasama penyelenggaraan 

Training of Trainer (TOT) 

Manajemen Puskesmas dengan 

BBPK Jakarta, dengan tujuan 

agar peserta mampu melatih 

pada pelatihan manajemen 

puskesmas.

Training of Trainer (TOT) 

Manajemen Puskesmas dilak-

sanakan pada tanggal 8 – 19 

Juli 2019 di BBPK Jakarta 

Kampus Cilandak, diikuti oleh 

10 orang warga negara 

Republik Timor Leste dari 

Instituto Nacional de Saude 

(INS) Timor Leste. Harapannya 

adalah agar peserta dapat 

mempelajari konsep yang 

digunakan di Indonesia dalam 

mengelola puskesmas.

Pada TOT tersebut juga 

dilakukan Observasi Lapangan 

di Puskesmas Cimanggis 

dengan Pimpinan dr. Lina. 

Didapatkan banyak hal yang 

sangat positif dan bisa digu-

nakan untuk memperbaiki 

kapasitas tenaga pengajar dan 

para penyelenggara program 

di Timor Leste. Selamat dan 

sukses! 
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“Benchmarking” 

L i p u t a n

 Pada kurun waktu tahun 
2019 ini, BBPK Jakarta 
mendapatkan amanah untuk 
menyelenggarakan beberapa 
pelatihan kepemimpinan, salah 
satu diantaranya adalah Diklat 
PIM Tingkat IV angkatan 2 yang 

“Benchmarking” 
Strategi Menimba 

Inovasi Pelayanan Publik

Miftakhuddiniyah, SKM, M.Epid 
Widyaiswara BBPK Jakarta

diselenggarakan pada tanggal 
5 Agustus – 5 Desember 2019.  
Kompetensi kepemimpinan 
operasional dan pemimpin 
perubahan pada pejabat 
struktural eselon IV dibangun 
agar dapat memainkan peranan 

yang sangat menentukan 
dalam membuat perencanaan 
pelaksanaan kegiatan instansi 
dan mampu mempengaruhi 
serta memobilisasi bawahan 
dan pemangku kepentingan 
strategisnya dalam melaksa-
nakan kegiatan yang telah 
direncanakan tersebut secara 
efektif dan efisien. Salah satu 
agenda pembelajaran adalah 
agenda inovasi yang di 
dalamnya terdapat kegiatan 
Benchmarking ke Best Practice 
(LAN RI, 2015).  

Pada kesempatan kali ini penulis ingin berbagi 

pengetahuan dan pengalaman saat mendampingi kegiatan 

benchmarking peserta Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) 

Tingkat IV Angkatan 2 Tahun 2019 di kota yang terkenal 

dengan berbagai predikat “ kota perjuangan, kota pelajar, 

kota budaya, dan kota pariwisata” yaitu Yogyakarta.
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A.  Benchmarking

Pada mulanya Strategi 
benchmarking digunakan dalam 
bidang bisnis untuk mengukur 
kinerja suatu perusahaan/
lembaga/organisasi dengan 
perusahaan/ lembaga/organi-
sasi lain yang lebih maju. 
Kegiatan benchmark ini dila-
kukan dengan berkunjung ke 
perusahaan/lembaga/organi-
sasi lain untuk proses belajar 
dan bertukar informasi, yang 
nantinya hasilnya akan dijadikan 
sebagai bekal untuk mengem-
bangkan lembaganya sendiri. 
Strategi ini sangat efektif untuk 
merumuskan tujuan jangka 
panjang melalui perbaikan 
kinerja yang berkelanjutan. 

Terdapat berbagai definisi 
mengenai benchmarking oleh 
beberapa para ahli, di antaranya 
sebagai berikut: 

1) Menurut International 
Bencmarking Clearinghouse 
(IBC), Benchmarking merupa-
kan proses pengukuran yang 

 sistematis dan berkesinam-
bungan atas proses-proses 
bisnis suatu organisasi 
dengan tokoh-tokoh bisnis 
manapun di seluruh dunia, 
untuk mendapatkan infor-
masi yang akan membantu 
upaya organisasi tersebut 
memperbaiki kinerjanya. 

2) Gregory H. Watson mende-
finisikan sebagai pencarian 
secara berkesinambungan 
dan penerapan secara 

nyata praktik-praktik yang 
 lebih baik yang mengarah 
 pada kinerja kompetitif 

yang unggul. 

3) Goetsch dan Davis mende-
finisikan sebagai proses 
pembandingan dan pengu-

 kuran operasi atau proses 
 internal organisasi terhadap 
 mereka yang terbaik dalam 
 kelasnya, baik dari dalam 
 maupun dari luar industri. 

4) Prim Masrokan mendefi-
nisikan benchmarking meru-

 pakan kegiatan untuk 
menetapkan standar, baik 
proses maupun hasil yang 
akan dicapai dalam suatu 
periode tertentu. Untuk 
kepentingan praktis, standar 
tersebut direfleksikan dari 
realitas yang ada.

Dari beberapa pengertian di 
atas dapat disimpulkan bahwa 
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benchmarking adalah upaya 
menemukan kunci atau rahasia 
sukses dari sebuah perusahaan/
lembaga lain, lalu diadaptasi, 
diseleksi, dan diperbaiki untuk 
diterapkan pada perusahaan/ 
lembaga yang melaksanakan 
benchmarking tersebut. 

Isu-isu yang dibahas dalam 
studi benchmarking ini biasanya 
meliputi; bagaimana memba-
ngun kompetensi yang mampu 

menunjang keunggulan kompe-
titif sebuah perusahaan, bagai-
mana mengembangkan inovasi-
inovasi, dan bagaimana 
mempersiapkan perusahaan 
dalam menghadapi perubahan 
di masa yang akan datang 
(Lubis, 2016).

Pada Diklatpim Tingkat IV, 
Benchmarking merupakan 
kegiatan pembelajaran di 
lapangan yang dimaksudkan 

untuk membekali peserta 
dengan kemampuan meng-
adopsi dan mengadaptasi 
keunggulan organisasi yang 
memiliki best practice dalam 
pengelolaan tugas dan fungsi 
organisasi.

B.  Inovasi Pelayanan Publik  

Di era milenial ini, sebuah 
organisasi/lembaga dituntut 
untuk selalu mengembangkan 
inovasi agar tetap eksis dan 
relevan pada kebutuhan jaman 
yang senantiasa berubah. 
Sebagai Birokrasi publik, pejabat 
eselon IV harus dapat membe-
rikan layanan publik yang lebih 
profesional, efektif, sederhana, 
transparan, terbuka, tepat waktu, 
responsif, dan adaptif serta 
sekaligus dapat membangun 
kualitas manusia dalam arti 
meningkatkan kapasitas indi-
vidu dan masyarakat.

Terdapat beberapa definisi 
tentang pelayanan publik dari 
beberapa ahli dan pemerintah. 
Menurut UU No.25 Tahun 2009 
tentang pelayanan publik, 
dijelaskan bahwa pelayanan 
publik adalah kegiatan/ rang-
kaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelaya-
nan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan bagi 
setiap warga Negara dan 
penduduk atas barang, jasa, dan/ 
pelayanan administratif yang 
disediakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik. Pelayanan 
publik merupakan pemberian 
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layanan atau melayani keper-
luan masyarakat dan atau 
organisasi lain sesuai dengan 
aturan dan tata cara yang 
ditentukan dengan tujuan untuk 
memberikan kepuasan kepada 
penerima pelayanan (Agus, 
Tyastianti, Taufiq, & Novianto, 
2017). 

Pelayanan publik merupakan 
suatu tolok ukur kinerja 
pemerintah yang paling kasat 
mata. Sulistio (2009) yang 
mengatakan bahwa prinsip 
dasar dari pelayanan publik 
salah satunya adalah inovatif, 
yaitu melakukan pembaharuan 
terus-menerus untuk mengha-
dapi lingkungan yang dinamis, 
berubah dan berkembang.  
Konsep inovasi merupakan 
penciptaan, pengembangan dan 
juga adaptasi dari ide, gagasan 
atau perilaku yang baru. 
Menurut Permenpan No. 31 
Tahun 2014, inovasi pelayanan 
publik adalah terobosan jenis 
pelayanan baik yang merupa-
kan gagasan/ide kreatif orisinal 
dan atau adaptasi modifikasi 
yang memberikan manfaat 
bagi masyarakat, baik secara 
langsung maupun tidak 
langsung. Dengan kata lain, 
inovasi pelayanan publik sendiri 
tidak mengharuskan suatu 
penemuan baru, tidak terbatas 
dari yang tidak ada kemudian 
muncul gagasan, tetapi dapat 
berupa inovasi hasil dari 
perluasan maupun peningkatan 
kualitas pada inovasi yang ada.

Kebaruan boleh merupakan 
pengembangan dari inovasi 
pelayanan publik yang telah 
ada, karena inovasi pelayanan 
publik terus diperbaharui dan 
bahkan ditiru dengan cara 

melakukan replikasi, yaitu: ATM 
(Amati, Tiru, dan Modifikasi). 
Prinsip inovasi Pelayanan Publik 
adalah: 1). adanya peningkatan
perbaikan pelayanan; 2) mem-
berikan manfaat bagi perbaikan 
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sistem dan masyarakat; 3). 
dapat ditransfer/replikasi; dan 
4). berkelanjutan (Suprapti, 
2015).

Untuk memacu peningkatan 
pelayanan publik, Kemenpan-
RB melalui Sinovik (Sistem 
Informasi Pelayanan Publik) 
yang dimulai pada tahun 2014, 
akan mengumumumkan TOP 
99 Inovasi Pelayanan Publik 
setiap tahunnya.  Kompetisi ini 
merupakan wujud dari program 
one agency, one innovation 
yang mewajibkan kementerian, 
lembaga, pemerintah provinsi, 
kabupaten/kota menciptakan 
minimal satu inovasi setiap 

tahun (Cahyadi, 2016).  
Kemudian instansi pemerintah 
baik pusat maupun daerah 
yang telah masuk TOP 99 
Inovasi Pelayanan Publik ini 
akan diberikan penghargaan 
dan instansi pemerintah lain 
dapat menerapkannya dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
publik.

C. Hasil Benchmarking di 
Yogyakarta

Benchmarking dilaksanakan 
pada tanggal 10-13 September 
2019 di Yogyakarta. Lokus dan 
hasil benchmarking sebagai 
berikut:

1. Balai Kesatuan Pengelo-
laan Hutan Yogyakarta 
Inovasinya terkenal dengan 

nama “Menggapai Mimpi 
Sahabat Rimba” yang meru-
pakan kolaborasi antara Pemda 
DIY dengan masyarakat dalam 
pemanfaatan jasa lingkungan 
wisata alam. Inovasi ini masuk 
dalam TOP 99 inovasi pelayanan 
publik dari Kemenpan-RB. 
Inovasi ini merupakan  pioneer 
dalam pemanfaatan jasa ling-
kungan wisata alam bersama 
dengan masyarakat di Indonesia, 
yang menjadi rujukan studi 
banding hingga skala interna-
sional. Inovasi ini dimulai 
Tahun 2017 di Hutan Lindung 
Mangunan, Kec. Dlingo, Kab. 
Bantul, DIY. Dalam hal ini 
masyarakat berperan sebagai 
pelaksana operasional penge-
lolaan wisata. Total pendapatan 
jasa lingkungan wisata tersebut 
dibagi bersama antara peme-
rintah dengan masyarakat 
dengan pembagian 75% menjadi 
hak masyarakat dan 25% 
disetorkan ke kas daerah 
sebagai bagian dari Penda-
patan Asli Daerah (PAD). 
Inovasi ini mampu mendorong 
berkembangnya desa wisata, 
pusat kuliner, pusat oleh-oleh, 
atraksi atau fasilitas pendukung 
wisata lainnya serta mengge-
rakkan sektor lain seperti 
pariwisata, kebudayaan, perin-
dustrian, pendidikan, dan kese-
hatan di lingkup wilayah DIY.
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2. Pustaka – Dinas Perpusta-
kaan dan Arsip Daerah
Inovasinya terkenal dengan 

“Sepatu Jolifa” singkatan dari 
Sistem Perpustakaan Terpadu 
Jogja Library for All. Inisiasi 
inovasi ini mulai dirancang 
pengembangannya pada tahun 
2005, yang bertujuan untuk 
memenuhi kebutuhan informasi 
dan pengetahuan melalui 
jaringan kerjasama antar perpus-
takaan berbasis teknologi 
informasi. Sumberdaya dalam 
Inovasi Ini terdiri dari 39 perpus-
takaan yang ada di DIY, 1 
perpustakaan umum daerah, 
5 perpustakaan umum kabupa-
ten/kota, 28 perpustakaan per-
guruan tinggi, 3 perpustakaan 
sekolah, dan 2 perpustakaan 
instansi. Semua perpustakaan 
telah bekerjasama untuk 
memberikan silang layan, yaitu 
penyediaan informasi tentang 
perpustakaan-perpustakaan di 
Yogyakarta dan juga layanan 
yang disediakan oleh masing-
masing perpustakaan tersebut 
dengan mengintegrasikan kata-
log koleksi yang dimiliki oleh 
perpustakaan-perpustakaan di 
Yogyakarta. 

3. Badan Pengelola Keuangan 
dan Asset Daerah DIY 
(BPKA DIY).
Inovasinya yang terkenal 

adalah E-POSTI DIY dan 
SAMSAT DESA, masuk dalam 
Top 99 Inovasi Pelayanan 
Publik Tahun 2018. Kedua 

inovasi ini dianggap memberikan 
beragam kemudahan kepada 
masyarakat sebagai wajib pajak. 
Inovasi E-POSTI DIY adalah 
layanan pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB) 
melalui mesin Anjungan Tunai 
Mandiri (ATM) perbankan, yaitu 
BPD DIY. Inovasi ini dilakukan 
dengan tujuan mempercepat 
pelayanan pengesahan Surat 
Tanda Nomor Kendaraan 
(STNK) Bermotor dan pemba-
yaran PKB sesuai program 
pemerintah. Inovasi SAMSAT 
DESA adalah layanan SAMSAT 
yang diselenggarakan di tingkat 
desa. Pelayanan diintegrasikan 

di Balai Desa/Kelurahan dalam 
rangka mendekatkan pelayanan 
pembayaran PKB tahunan 
kepada wajib pajak di wilayah 
pedesaan.

4. Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah 
(Bappeda Provinsi DIY).

BAPPEDA Provinsi DIY 
membangun sistem informasi 
bantu perencanaan yang 
menampilkan perencanaan 
secara detail dan interaktif 
berbasis web, yang dapat 
dikunjungi setiap saat pada 
www.jogjaplan.com. Aplikasi 
Jogjaplan merupakan inovasi 
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dalam bentuk alat bantu penyu-
sunan dokumen perencanaan 
dan anggaran agar selesai 
dengan efektif, efisien, tepat 
dan akurat, yang sifatnya 
keterbukaan informasi dan 
partisipasi yang melibatkan 
seluruh OPD dan masyarakat. 
Aplikasi ini terbuka untuk siapa 
saja dengan menggunakan 
akun guest, dimana masyarakat 
dan pengunjung dapat mencer-
mati seluruh proses tahapan 
perencanaan

Seusai mengunjungi lokus 
benchmarking, peserta membuat 
laporan kelompok lokus dan 
mempresentasikannya di kelas 
dengan menghadirkan perwa-
kilan lokus. Laporan disusun 
untuk angkatan yang berisi 
executive summary, serta 
laporan individu yang berisi 
lesson learnt yang diperoleh 
dari lokus benchmarking untuk 

diadopsi dan diadaptasi keung-
gulan organisasi best practice 
dalam penyusunan proyek 
perubahan masing-masing 
peserta.
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Pendahuluan

Tulisan mengenai perilaku 
pejabat publik belum banyak 
ditemukan, kebanyakan kajian 
tentang perilaku pejabat privat. 
Perilaku pejabat publik meru-
pakan salah satu pokok bahasan
dalam materi etika publik pada 
pelatihan dasar CPNS. 

Mariana (2008), melakukan 
studi tentang pengaruh budaya 
organisasi terhadap perilaku 
pejabat publik pada Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat karena 
fenomena yang meningkat 
terkait ketidakpuasan dan 
protes masyarakat atas kinerja 
pejabat publik di dalam publik 
service. Diduga hal ini karena 
kurangnya kesadaran para 
pejabat publik terhadap nilai-
nilai, norma-norma, falsafah 
kerja, serta orientasi kerja dan 
kinerja pejabat publik tersebut.

Perilaku pejabat publik 
yang tidak sesuai dengan 
fungsi ASN sebagai pelaksana 
kebijakan publik, pelayan publik 
dan perekat dan pemersatu 
bangsa, ini menyimpang dari 
roadmap reformasi birokrasi. 

Capaian reformasi birokrasi 
diukur dengan terwujudnya 
pemerintahan berbasis kinerja. 
Salah satu indikator pemerin-
tahan berbasis kinerja adalah 
setiap pegawai berkontribusi 
dengan jelas terhadap kinerja 
mulai dari unit kerja terkecil, 
satuan unit kerja di atasnya, 
sampai pada organisasi 
secara keseluruhan. Demikian 
juga setiap pejabat publik, 
dengan tugas dan fungsinya, 
secara terukur memiliki 
kontribusi terhadap kinerja 
instansi dan pemerintah secara 
keseluruhan. Untuk mewujudkan 
pemerintahan berbasis kinerja 
ada 3 sasaran reformasi 

birokrasi yang akan dicapai 
yaitu birokrasi yang bersih dan 
akuntabel; birokrasi yang efektif 
dan efisien; dan Birokrasi yang 
memiliki pelayanan publik 
berkualitas (Permenpan RB 
no.35 tahun 2015).

Birokrasi dengan pelayanan 
publik yang berkualitas, 
diharapkan dapat dicapai di 
tahun 2019, adalah birokrasi 
yang mampu memenuhi publik 
need dalam hal  kemudahan, 
kepastian dan kecepatan 
proses pelayanan; aksesibilitas 
pelayanan, kompetensi SDM 
pelayanan; partisipasi publik, 
kepuasan dan kepercayaan 
masyarakat terhadap kualitas 
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pelayanan publik  dll (Permenpan 
no. 11 tahun 2015). Kondisi 
tersebut hanya dapat terjadi 
apabila pejabat publik sebagai 
ASN melaksanakan profesinya 
berlandaskan prinsip prinsip 
ASN, dengan baik yaitu: nilai 
dasar ASN; kode etik dan 
kode perilaku ASN; komitmen, 
integritas moral, dan tanggung 
jawab pada pelayanan publik; 
kompetensi yang diperlukan 
sesuai dengan bidang tugas; 
kualifikasi akademik; jaminan 
perlindungan hukum dalam 
melaksanakan tugas; dan 
profesionalitas jabatan (UU 
ASN No 5 tahun 2014) maupun 
ketentuan lain yang berlaku.

Hasil penelitian Mariana 
(2008) menunjukkan bahwa 
perilaku pejabat publik dipenga-
ruhi oleh budaya organisasi 
secara signifikan. Kondisi 
budaya organisasi di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat terbentuk oleh nilai-
nilai dan norma kolektif yang 

cenderung konservatif dan 
tidak adaptif terhadap nilai-
nilai baru yang berasal dari 
luar lingkungan birokrasi. Hal 
ini mengakibatkan pejabat 
publik cenderung berperilaku 
yang tidak diharapkan, seperti 
banyaknya perilaku yang 
mengarah pada ritualisme, keja-
hatan kerah putih, penyuapan, 
dan menerima suap. Keadaan 
ini dapat disebabkan oleh 
faktor-faktor nilai dan norma 
kolektif yang membentuk 
budaya organisasi serta kontrol 
sosial dan situasi anomi 
(kacau, tanpa peraturan) yang 
menentukan perilaku pejabat 
publik.

Tulisan ini merupakan 
kajian pustaka dari beberapa 
tulisan terkait perilaku pejabat 
publik. Diharapkan tulisan ini 
dapat memberi masukan dalam 
penyelesaian permasalahan 
perilaku pejabat publik yang 
tidak diharapkan, sekaligus 
memotivasi peningkatan peri-

laku pejabat publik yang 
diharapkan.

Filosofi Perilaku Pejabat 
Publik

Pejabat publik adalah orang 
yang ditunjuk dan diberi tugas 
untuk menduduki posisi atau 
jabatan tertentu pada lembaga 
eksekutif, legislatif, yudikatif, 
dan badan lain yang fungsi 
dan tugas pokoknya berkaitan 
dengan penyelenggaraan 
negara, dimana sebagian atau 
seluruh dananya bersumber 
dari pemerintah atau organisasi 
non pemerintah, sepanjang 
sebagian atau seluruh dananya 
bersumber dari pemerintah, 
sumbangan masyarakat, dan/
atau luar negeri (UU No.14 
tahun 2008).

Menurut Parson, dalam 
Mariana (2008) perilaku sese-
orang sangat dipengaruhi oleh 
adanya mekanisme Kontrol 
sosial. Makna perilaku dapat 
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dijelaskan sebagai berikut: 
pertama, kecenderungan aktor 
untuk bertingkah laku berten-
tangan dengan pola-pola norma 
yang telah dilembagakan, 
sementara mekanisme kontrol 
sosial prosesnya ditentukan 
aktor. Kedua, perilaku yang 
diharapkan, adalah perilaku 
yang sesuai dengan norma, 
sedangkan perilaku yang tidak 
diharapkan, adalah kecende-
rungan individu atau kelompok 
aktor untuk bertingkah laku yang 
mengganggu keseimbangan 
dalam proses interaksi, dalam 
kondisi statis ataupun dinamis. 
Kecenderungan perilaku yang 
tidak diharapkan ini ditentukan 
oleh kuat atau lemahnya 
proses pelembagaan norma 
dan aturan yang berlaku 
dalam sistem tersebut. Norma 
hukum merupakan salah 
satu tipe dari aturan yang 
diharapkan dapat mencegah 
terjadinya perilaku yang tidak 
diharapkan. Perubahan sosial 
yang cepat dalam masyarakat 
modern kerapkali mendorong 
terciptanya situasi anomia 
(berasal dari kata a=tidak dan 
nomos=hukum) yaitu suatu 
situasi ketidakjelasan atau 
longgarnya kontrol sosial yang 
berupa aturan dan norma 
bersama. Menurut sosiolog 
Durkheimian dalam Mariana 
(2008), selanjutnya perilaku 
pejabat publik akan terjadi 
penurunan solidaritas organic, 
yaitu hubungan saling keter-

gantungan, spesialisasi dan 
saling melengkapi. 

Kode Etik sebagai Panduan 
Perilaku Pejabat Publik

Etika sebagai pedoman atau 
aturan tingkah laku, berlaku 
di setiap segmen tatanan 
kehidupan baik individual, 
sosial, politik dll. Pejabat publik 
dalam jabatannya berlaku 
kode etik dalam penyelenggara 
negara dan pemerintahan 
(Manan, 2018). Hal yang 
sama dikatakan oleh Djamil 
dan Djafar (2016), bahwa 
penting sekali etika pejabat 
publik dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih. 
Etika sebagai pedoman moral 
pejabat publik dan menjadi 
rujukan dalam berperilaku untuk 
mencapai pemerintahan yang 
bersih. Sebaliknya, pelanggaran 
terhadap etika tersebut akan 
memunculkan perilaku buruk 
bahkan dapat menyebabkan 
terjadinya pelanggaran pidana, 
seperti praktik korupsi, kolusi 
dan nepotisme (KKN).

Pejabat publik adalah 
seorang ASN, dan dalam 
melaksanakan tugasnya seorang 
ASN mempunyai kode etik dan 
kode perilaku sebanyak 12 butir 
seperti yang tersebut dalam UU 
No.5 tahun 2014 tentang ASN 
pada pasal 5. Pada butir ke 11, 
adalah nilai dasar yang harus 
dijunjung tinggi sebanyak 15 
butir terdapat pada UU ASN 

pasal 4. Sedangkan peraturan 
terkait disiplin PNS pada butir 
ke 12 adalah 17 butir kewajiban 
dan 15 butir larangan yang 
terdapat dalam peraturan 
pemerintah no.53 tahun 2010. 
Hal yang menarik adalah 7 
butir kewajiban PNS tersebut, 
yakni no 3 sampai dengan no 
9, merupakan isi dari sumpah 
janji ASN seperti yang terdapat 
dapat pasal 66 UU no.5 tentang 
ASN yaitu sumpah dan janji 
ASN.  

Perilaku Bebas dari Konflik 
Kepentingan 

Bebas dari konflik kepen-
tingan adalah suatu hal yang 
sangat penting sekaligus 
sangat sulit diterapkan. Konsep 
Etika bagi Sri Mulyani adalah 
pergulatannya setiap hari sejak 
hari pertama bertugas sebagai 
menteri ekonomi. Posisi 
pejabat publik diterimanya 
dengan kesadaran penuh dan 
terus berusaha memahaminya 
dengan sepenuh hati. Baginya 
pejabat publik artinya sese-
orang yang setiap hari bertindak, 
membuat pernyataan dan 
membuat keputusan yang 
semuanya berdimensi untuk 
kepentingan publik. Hal yang 
pantas diteladani adalah 
komitmennya untuk membuat 
garis batas yang tegas antara 
kepentingan publik dengan 
kepentingan pribadi/kelompok, 
dan bagaimana harus berpikir, 
merasakan, bersikap dan 
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membuat keputusan adalah 
sepenuhnya untuk kepentingan 
publik, kesejahteraan rakyat 
yang adil dan Makmur. 

Menjalankan komitmen ini 
tidaklah mudah, apalagi dalam 
posisinya sebagai menteri 
keuangan. Ia merasakan 
begitu banyak godaan konflik 
kepentingan, melihat kekuasaan 
yang korup, permainan 
demokrasi yang terselubung 
konflik kepentingan, bahkan 
langkanya etika. Birokrasi di 
negara-negara maju sangat 
berbeda, saat berada di institusi 
level internasional, pada hari 
pertama sudah disodorkan 
ketentuan akan etika dan bebas 
dari konflik kepentingan untuk 
dipelajari dan ditanda tangani, 
bahkan diberikan juga layanan 
konseling bila ragu-ragu untuk 
dapat memilih yang terbaik 
(Indrawati, 2014).

Tuntutan Pejabat Publik di Era 
Revolusi Industri 4.0

Era industry 4.0 ini pela-
yanan publik dituntut tidak 
hanya menguasai kompetensi 
kepemimpinan, kompetensi etis, 
namun juga kompetensi teknis 
sesuai kemajuan teknologi. 
Kebutuhan masyarakat untuk 
mendapat pelayanan prima 
yaitu cepat, tepat, dan efisien 
direspon pemerintah dengan 
melakukan transformasi 

pada aspek organisasi dan 
sumber daya manusia (SDM). 
Transformasi melibatkan peran 
teknologi komunikasi dan 
informasi untuk mengubah cara 
pemerintah menyelenggarakan 
pemerintahan dan pelayanan 
publik (Kemenpan RB, 2019). 
Hal ini secara adaptif memacu 
perubahan perilaku pejabat 
publik.

Setiap tahun kementerian 
PAN RB mengadakan kompe-
tensi pelayanan publik dan 
ajang ASN prestasi. Tahun ini 
melalui acara menjaring talenta 
terbaik bangsa melalui ajang 
anugerah ASN, sebagai bentuk  
apresiasi dan penghargaan 
kepada ASN yang berani 
bekerja melebihi ekspektasi, 
inovatif, dan inspiratif. Semua 
karya ASN talenta para 
nomine, dicatat dalam  talent 
pool  nasional, dan dapat 
diakses oleh masyarakat luas 
maupun pemerintah. Agenda 
ini menjaring talenta para abdi 
negara yang layak dicontoh dan 
berpotensi menjadi pimpinan di 
masa depan (Kemenpan RB-1, 
2019). Proses di balik agenda 
ini adalah perubahan perilaku 
pejabat publik.

Rembug nasional Gerakan 
Indonesia Melayani, diikuti oleh 
para inovator pelayanan publik 
yang termasuk Top 99 atau Top 
40 inovasi pelayanan Publik. 

Pada kegiatan ini 7 orang 
inovator mensosialisasikan 
inovasinya langsung kepada 
masyarakat, antara lain oleh 
innovator Kakekku Datang 
(Kartu Keluargaku Datang) dari 
Pemkab Gresik, dan inovator 
119 Kolaborasi Nasional 
Layanan Emergensi Medik 
dari Kementerian Kesehatan 
(Kemenpan RB-2, 2019). 

Penutup 

Walaupun banyak pendapat 
miring tentang pejabat publik, 
namun masih banyak yang 
memiliki nilai-nilai etika dan 
prestasi yang pantas dibang-
gakan. Beberapa tokoh panutan 
juga dapat dijadikan role model 
terutama dalam membentuk 
nilai-nilai diri dan harga diri.

Faktor yang mendukung 
perilaku pejabat publik adalah 
budaya kerja, baik di tingkat unit 
kerja sampai tingkat nasional. 
Kemenpan membudayakan 
ASN berprestasi setiap tahun 
hal ini menjadi motivasi dan 
penghargaan bagi pejabat 
publik yang berprestasi. 
Prestasi ASN ini adalah bagian 
dari tuntutan Kode Etik ASN 
juga, melalui pelayanan publik 
yang prima dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Dari 
segi kebijakan, etika dan nilai-
nilai ASN perlu terus diangkat 
dalam budaya kerja ASN 
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sehingga semua ASN terso-
sialisasi dan menjadikannya 
sebagai pedoman dalam 
bertindak dan berperilaku. 
Karena Pejabat publik yang 
berperilaku tidak diharapkan 
ini terjadi karena faktor 
ketidak tahuan dan kurangnya 
kesadaran para pejabat publik 
terhadap nilai-nilai, norma-
norma, falsafah kerja, serta 
orientasi kerja dan kinerja 
pejabat publik tersebut. Semoga 
hal ini menjadi perhatian bagi 
para pembina ASN
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Zona Integritas (ZI) adalah 

predikat yang diberikan 

kepada instansi pemerintah 

yang pimpinan dan jajarannya 

mempunyai komitmen untuk 

mewujudkan Wilayah Bebas 

dari Korupsi (WBK)/ Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) melalui reformasi 

birokrasi, khususnya dalam 

hal pencegahan korupsi dan 

peningkatan kualitas pela-

yanan publik. 

Balai Besar Pelatihan 

Kesehatan (BBPK) Jakarta 

pada tahun 2016 telah men-

dapatkan predikat WBK dari 

Kementerian Kesehatan dan 

predikat WBK dari Kemente-

rian  Pendayagunaan Apa-

ratur Negara dan Reformasi 

Birokrasi pada tahun 2017. 

Pada hari Kamis – Jumat, 

22 – 23 Agustus 2019 dilak-

sanakan desk evaluasi ZI 

menuju WBK/WBBM oleh 

Tim Penilai Nasional (TPN) 

dari Kemenpan dan RB di 

Inspektorat Jenderal Kemen-

terian Kesehatan. Tujuan 

desk evaluasi ini untuk 

menilai perkembangan pelak-

sanaan pembangunan ZI 

menuju WBK/WBBM pada 

unit kerja di lingkungan 

Instansi Pemerintah serta 

memberikan saran perbaikan 

yang diperlukan. 

F i t u r

EVALUASI ZONA INTEGRITAS 
MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019

Tara Septirani, ST
Staf BBPK Jakarta

28    EDISI No. 3  |  Juli - September 2019   B U L E T I NBBP



        29EDISI No. 3  |  Juli - September 2019B U L E T I N     BBP

Acara dibuka oleh 

Inspektur Jenderal, Ibu Murti 

Utami. Dalam sambutannya 

disampaikan dari 23 satker 

Kementerian Kesehatan yang 

diusulkan hanya 15 satker 

yang akan dievaluasi oleh 

TPN, terdiri dari 4 satker 

evaluasi WBBM dan 11 

satker evaluasi WBK.

Kemudian dilanjutkan 

dengan paparan dari Penang-

gung Jawab TPN Kemenpan 

dan RB, Bapak Agus Uji 
Hantara tentang Kunci 

Keberhasilan Membangun 

ZI Menuju WBK/WBBM serta 

mekanisme desk evaluasi ZI.

Kepala Bagian Tata 

Usaha, Ibu Sri Hartanti, 

selaku Plh. Kepala BBPK 

Jakarta memaparkan profil 

serta inovasi pelayanan 

publik yang telah dilakukan 

oleh BBPK Jakarta sejak 

tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2019. Dengan inovasi 

yang dimiliki dan terus 

dikembangkan setiap tahun-

nya, diharapkan BBPK 

Jakarta dapat meraih satker 

dengan predikat WBBM dan 

selalu dapat memberikan 

pelayanan yang terbaik untuk 

pelanggan eksternal maupun 

internal. 

Semoga hasil terbaik!!
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Beberapa rangkaian kegi-

atan peringatan 17 Agustus 

diselenggarakan oleh BBPK 

Jakarta diikuti oleh seluruh 

pegawai, siswa magang dan 

peserta pelatihan baik yang 

berada di Kampus Cilandak 

dan Kampus Hang Jebat.

Mengusung tema: “SDM 

Unggul Indonesia Maju” 

menjadi spirit kemerdekaan 

yang harus terus dipupuk dan 

diperjuangkan menghadapi 

era digitalisasi pada revolusi 

industri 4.0.

Lomba- lomba tradisional 

yang biasa memeriahkan pesta 

ulang tahun kemerdekaan, 

diikuti dengan semarak, meli-

puti lomba yang diseleng-

garakan di Kampus Cilandak 

adalah Lomba: sepeda lambat, 

membuat menara dari gallon, 

garnis, estafet bola dengan 

paralon, makan kerupuk, 

Joget balon berpasangan. 

Sedangkan Lomba yang 

diselenggarakan di Kampus 

Hang Jebat adalah Lomba: 

sepeda lambat, menggiring 

bola menggunakan terong, 

Hulahup.

F i t u r

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN 
KEMERDEKAAN RI KE-74 

DI BBPK JAKARTA
Euis Sunarsih

Kasubag Umum BBPK Jakarta

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN 
KEMERDEKAAN RI KE-74 

DI BBPK JAKARTA
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Kemeriahan menghiasi 

hari-hari lomba, bahkan peserta 

pelatihan dengan riang gem-

bira turut lomba setelah 

menyelesaikan proses pembe-

lajarannya. Sebagai Puncak 

dari rangkaian kegiatan hari 

Kemerdekaan RI ke-74 tahun 

2019, adalah diadakannya 

upacara peringatan hari 

Kemerdekaan, yang dilaksa-

nakan di BBPK Jakarta Kampus 

Hang Jebat, dimeriahkan 

dengan kostum adat dari 34 

provinsi di Indonesia. Pada 

upacara tersebut Paduan Suara BBPK 

Jakarta tak ketinggalan dalam menyum-

bangkan suara emasnya.

Selesai upacara dilanjutkan dengan 

lomba yel-yel antara staf, pejabat 

Struktural dan Widyaiswara BBPK 

Jakarta, serta Peserta pelatihan 

dari Diklatpim Tingkat III Angkatan 

I, Diklatpim Tingkat IV Angkatan II, 

Latsar Golongan III Angkatan 7 dan 

8 serta peserta Pelatihan Ahli Teknik 

Laboratorium Medis. Selain yel-yel yang 

dilombakan juga lomba busana nasional 

terbaik diantara semua peserta upacara. 

Peserta juga disuguhi hiburan tarian 

Reog Ponorogo oleh Siswa Magang. 

Dengan jiwa kemerdekaan, mari kita 

galang persatuan dan kesatuan. 

Indonesia Jaya!!

Suasana Lomba 
HUT Kemerdekaan RI
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F i t u r

Pendahuluan

Stroke terjadi pada lebih dari 
700.000 orang setiap tahunnya. 
Penyakit ini menduduki posisi 
ketiga terbesar penyebab 
kematian dan kecacatan pada 
orang dewasa. Diabetes adalah 
penyebab utama yang dapat 

meningkatkan terjadinya stroke.  
Namun hal ini belum dipahami 
dan disadari oleh masyarakat 
atau pasien penderita dengan 
diabetes. Ketidaksadaran ini 
menggambarkan adanya 
kesenjangan pengetahuan 
kesehatan pada masyarakat 

Pada suatu kesempatan kita menjenguk saudara atau kenalan 

kita yang menderita stroke, atau melewati suatu tempat dan 

berpapasan dengan orang-orang dengan gejala stroke……..

Terbesit pemikiran...”betapa beruntung kita yang masih sehat..

tapi besok, apakah kita mungkin terkena penderitaan itu ?” 

Ayo kenali stroke dan faktor-faktor risikonya.

dr. Fathonah, MKM
Widyaiswara Ahli Madya BBPK Jakarta

Kenali Faktor Penyebab Stroke
Agar Bijak Melakukan 

Pencegahan & Penanganan Secara Dini

mengenai bagaimana diabetes 
dapat menimbulkan terjadinya 
stroke.

Tulisan ini membahas 
mengenai mekanisme yang 
melatarbelakangi terjadinya 
stroke pada pasien dengan 
Diabetes Melitus.  Selain diabe-
tes itu sendiri, akan dibahas 
pula sindroma metabolic dan 
komponen-komponennya.  
Termasuk juga akibat dari 
diabetes dan hiperglikemia 
(meningkatnya kadar gula 
dalam darah melewati ambang 
normal) pada penderita stroke 
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dan upaya pencegahan untuk 
mengurangi terjadinya stroke.

Gambaran besaran kasus Stroke

Stroke didefinisikan sebagai 
gangguan peredaran darah otak 
yang terjadi secara mendadak 
dengan tanda klinis gangguan 
neurologis fokal atau terkadang 
global, berlangsung lebih dari 24 
jam, serta dapat menimbulkan 
kematian (Simon, 2009; WHO, 
2006). Pada tingkat dunia, 
stroke menempati posisi kedua 
sebagai penyebab kematian 
tertinggi setelah penyakit 
jantung iskemik serta memiliki 
prevalensi 30,7 juta penduduk 
per tahun dan insidensi 9 
juta per tahun (Sjahrir, 2003).   
Mackay dan Mensah (2004) 
menyebutkan bahwa stroke 
menyumbang 10% angka 
kematian di dunia pada tahun 
2002.   Di Amerika, setiap tahun 
sekitar 750.000 kasus baru 
stroke muncul dan sekitar 
150.000 orang meninggal 
akibat stroke (Simon, 2009). 
Dari sejumlah pasien yang 
menderita diabetes, sebanyak 
15–27% mendapatkan sera-
ngan stroke. Kemungkinan 
penderita diabetes untuk 
menderita stroke adalah 2,9 
kali lebih sering dibanding yang 
tidak menderita diabetes. 
Terbukti stroke iskemik lebih 
banyak terjadi dibandingkan 
dengan stroke hemorrhagic.

Walaupun berhasil selamat 
dari serangan stroke, tidak 
semua pasien dapat sembuh 
secara sempurna. Sekitar 
12,6 juta penduduk per tahun 
mengalami kecacatan moderat 
sampai parah akibat stroke 
(American Heart Association-
World Stroke 2 Organization, 
2011). Duncan et al. (1992) 
menyebutkan bahwa 30-60% 
pasien stroke harus meng-
alami ketergantungan dalam 
menjalankan aktivitas hariannya.  
Dana yang dikeluarkan untuk 
penyakit stroke tidak sedikit 
pula. Menurut Roger et al. 
(2011), dana pengeluaran 
langsung maupun tidak 
langsung di Amerika untuk 
penyakit stroke mencapai 40 
milyar dolar Amerika pada 
tahun 2007.

Mengenali Permasalahan

Sudah banyak catatan 
yang menyebutkan adanya 
hubungan antara diabetes 
dan stroke, dan ini berkaitan 
dengan peningkatan kematian 
akibat stroke. Stroke adalah 
penyakit yang dapat dicegah.  
Bila pemahaman masyarakat 
dapat ditingkatkan, maka 
kejadian stroke dapat menurun, 
dan ini akan menurunkan pula 
biaya kesehatan personal 
dan masyarakat. Sebenarnya 
lebih sering dibahas terjadinya 
penyakit jantung koroner (PJK) 

yang diakibatkan oleh diabetes, 
karena PJK adalah penyebab 
utama kematian pada penderita 
diabetes yaitu 40–50% dari 
kematian yang terjadi.  Karena 
perhatian lebih terfokus pada 
terjadinya PJK, kejadian stroke 
sering terabaikan.  Oleh karena 
itu petugas kesehatan harus 
meningkatkan edukasi kepada 
penderita diabetes mengenai 
resiko terjadinya stroke.   

Stroke adalah penyakit yang 
sering menimpa pasien 
diabetes, banyak penelitian yang 
melaporkan hubungan antara 
diabetes dengan terjadi TIA 
(Transient ischemic attacks).  
TIA adalah kejadian Pasien 
diabetes yang terkena iskemia 
otak terindikasi jarang sembuh. 
Banyak orang cenderung 
meremehkan gejala penyakit, 
apalagi jika gejala tersebut 
merupakan hal yang umum 
dialami sehari-hari dan tidak 
berlangsung lama. Padahal 
ada gejala penyakit yang patut 
diwaspadai karena merupakan 
pertanda awal penyakit yang 
lebih serius. Salah satunya 
adalah stroke ringan.

Stroke ringan atau 
Transient Ischemic Attack (TIA) 
merupakan gangguan fungsi 
otak akibat berkurangnya 
aliran darah menuju ke otak 
untuk sementara waktu, akibat 
tersumbatnya pembuluh darah.   
Meskipun tidak menyebabkan 
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kerusakan permanen, Anda 
harus tetap memperhatikan 
gejala TIA, yaitu:
•	 Tangan dan kaki terasa 

lemas
•	 Baal/ kesemutan pada 

salah satu sisi tubuh
•	 Gangguan penglihatan 

berupa penglihatan ganda
•	 Keseimbangan dan 

koordinasi tubuh terganggu
•	 Gangguan fungsi bicara, 

misalnya sulit menemukan 
kata-kata yang tepat dalam 
berbicara

•	 Nyeri kepala hebat

Awal Gejala Stroke

Gejala stroke ringan ini 
hanya bersifat sementara, yakni 

selama 2 hingga 30 menit 
saja. Meski demikian, Anda 
tetap harus waspada, karena 
seseorang yang pernah 
mengalami TIA memiliki risiko 
yang jauh lebih besar untuk 
terkena stroke. TIA dapat 
dianggap sebagai peringatan 
akan adanya risiko terkena 
stroke, sekaligus sebagai 
kesempatan untuk mencegah 
sebelum stroke yang sesung-
guhnya terjadi.

Menurut penelitian terakhir, 
satu dari tiga orang yang 
mengalami TIA pada akhirnya 
akan mengalami stroke, dan 
setengah dari jumlah tersebut 
mengalaminya dalam kurun 
waktu kurang dari setahun 

setelah mengalami TIA. 
Ada beberapa faktor yang 
memperbesar risiko terjadinya 
TIA, yaitu: ada riwayat penyakit 
jantung, ada anggota keluarga 
yang pernah mengalami 
stroke, tekanan darah tidak 
normal, kolesterol tinggi, 
diabetes, obesitas, merokok. 
Faktor-faktor tersebut penting 
diperhatikan sebagai dasar 
untuk mulai menjalani pola 
hidup sehat, khusunya apabila 
seseorang telah mengalami 
TIA.

Dapatkan Diagnosa Dini

Diagnosa TIA dilakukan atas 
dasar riwayat medis dan peme-
riksaan fisik secara menyeluruh, 
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dengan memperhatikan faktor-
faktor risiko yang dimiliki 
pasien. Selain itu pemeriksaan 
penunjang menggunakan USG 
carotid, CT scan, MRI serta 
Angiografi untuk melihat 
kondisi pembuluh darah arteri 
pasien.

Tangani Sedini Mungkin

Jika Anda atau orang yang 
terkasihi mengalami gejala-
gejala stroke ringan (TIA), segera 
dapatkan bantuan medis untuk 
mengetahui penyebab dan 
langkah pencegahannya. Untuk 
pencegahan yang dilakukan 
sedini mungkin sangat penting 
agar tidak berkelanjutan menjadi 
penyakit yang lebih parah.

Dokter akan mendiagnosa 
stroke berdasarkan tanda-
tanda dan gejala, catatan 
kesehatan, pemeriksaan fifik 
dan hasil test penunjang.  
Dokter akan mencari tahu 
jenis stroke, penyebab dan 
bagian mana dari otak yang 
sakit, mengalami iskemik atau 
perdarahan. Jika dokter berfikir 
pasien mengalami transient 
ischemic attack, dia akan 
mencari faktor-faktor risiko 
yang akan mencegah terjadinya 
stroke di kemudian hari.

Dokter akan bertanya 
kepada anggota keluarga 
pasien  mengenai faktor-faktor 
yang meningkatkan risiko 

terjadinya stroke. Faktor-faktor 
risiko tersebut antara lain 
adalah hipertensi, merokok, 
penyakit jantung,  dan sejarah 
keluarga yang pernah menderita 
stroke. Tanda dan gejala harus 
diinformasikan keluarga kepada 
dokter. Selama pemeriksaan 
fisik, dokter akan mengecek 
kesadaran mental, koordinasi 
dan keseimbangan. Hal-hal 
yang lain adalah gejala baal 
(numbness) dan kelemahan 
(weakness) pada wajah, lengan 
dan tungkai, gejala disorientasi 
(confusion), kesulitan bicara 
dan kekaburan pandangan. 
Dokter akan mencari penyakit 
arteri carotis sebagai penyebab 
tersering dari stroke iskemik.  
Bunyi ‘bruit’ yang berasal dari 
arteri carotis dapat didengar 
lewat stetoskop menjadi 
pertanda adanya perubahan 
dan pengurangan aliran darah 
yang disebabkan oleh plak yang 
terbentuk di arteri carotis.

Pengobatan yang dilakukan 
adalah untuk mengendalikan 
hipertensi dengan obat-obat 
antihipertensi yang adekuat, 
menurunkan kadar lemak 
dengan obat-obat anti koles-
terol dan obat anti pembekuan 
darah.

Secara umum pengelolaan 
pasien-pasien stroke dengan 
diabetes dan hipertensi harus 
mencakup pencegahan multi 

faktor. Tidak hanya mengan-
dalkan obat-obatan saja, tapi 
juga merubah perilaku, gaya 
hidup, diet atau pengaturan 
makan dan semua upaya 
pencegahan dan pengobatan 
yang sesuai dengan kebutuhan 
pasien dan bila diperlukan 
intervensi bedah. Untuk itu, 
mari kita mulai dengan perilaku 
hidup sehat.
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Sebagian besar madu memiliki 
rasa yang manis yang juga 
memiliki warna emas kecoklatan. 
Namun berbeda dengan madu 
hitam atau yang bisa disebut 
sebagai madu pahit, yang 
memiliki warna kehitaman 
dan rasa yang pahit. Seperti 
berbagai jenis madu lainnya, 
madu hitam pahit ini juga 
memiliki berbagai manfaat 
kesehatan bagi tubuh manusia.

1. 	Mempercepat	Proses	
Penyembuhan

Madu hitam dapat 
membantu mempercepat 
proses penyembuhan, 
seperti akibat dari cedera 
umum, operasi, bahkan 

Sosialisasi Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat (GERMAS) di Serang, 
Banten, 4 April 2019 >>

>>

Kunjungan Studi Lapangan Peserta Management of Training (MOT) 
Pusbangkom Teknis dan Sosial Kultural LAN RI, 2 Juli 2019

  ENSGaleri
L
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Santunan Anak Yatim, 
27 Mei 2019

Siraman Rohani, 20 Mei 2019

  ENSGaleri
L

>>

>>

Pelatihan ATLM, 15 Juli 2019

Kunjungan Peserta Stula MOT Pusdiklat Manajemen Pertahanan Badiklat Kemhan, 24 Juli 2019

  ENSGaleri
L
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Penyaluran pembagian daging qurban, 11 Agustus 2019

  ENSGaleri
L
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  ENSGaleri
L

HUT Kemerdekaan Ke-74, 17 Agustus 2019

  ENSGaleri
L
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  ENSGaleri
L

Serah Terima Jabatan Kepala BBPK Jakarta, 2 September 2019

Rasa khidmat dan haru menyertai acara serah terima jabatan Kepala BBPK Jakarta dari Drs. Zaenal 
Komar, Apt, MA kepada dr. Tri Nugroho, MQIH yang berlangsung pada Senin, 2 September 2019.

Acara yang berlangsung di Auditorium Garuda BBPK Jakarta itu disaksikan oleh Sekretaris Badan 
PPSDM Kesehatan dr. Trisa Wahjuni, M.Kes dan Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dr. 
Achmad Soebagjo Tancarino, MARS serta dihadiri oleh perwakilan Darma Wanita dan seluruh 
pegawai BBPK Jakarta.

Semoga dengan adanya perubahan kepemimpinan ini BBPK Jakarta akan semakin berkembang 
dan sukses menjadi institusi kediklatan yang terunggul dalam menciptakan Diklat Berkualitas dan 
SDM Cerdas.
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Jl. Wijayakusuma Raya No.45, Cilandak
Jakarta Selatan 12450

Telepon: 021 765 7625  Fax: 021 765 6876
Email: bbpkjakarta@gmail.com
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DIKLAT BERKUALITAS SDM CERDAS

bbpkjakarta.bppsdmk.kemkes.go.id

1.  Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi 
segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 
seluruh warga negara.

2.  Membuat pemerintah tidak absen dengan 
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, 
efektif, demokratis, dan terpercaya.

3.  Membangun Indonesia dari pinggiran dengan 
memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 
kerangka Negara kesatuan.

4.  Menolak Negara lemah dengan melakukan reformasi 
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, 
bermartabat dan terpercaya.

5.  Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6.  Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di 

pasar internasional.
7.  Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan 

menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi 
domestik.

8.  Melakukan revolusi karakter bangsa.
9.  Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat 

restorasi sosial Indonesia.
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