
        iEDISI No. 4  |  Oktober - Desember 2019B U L E T I N     BBP

JAKARTA

BULETIN

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

EDISI No. 4  |  Oktober - Desember 2019

Forum Komunikasi

Balai Besar Pelatihan
Kesehatan Jakarta

Meriahnya HKN ke 55 Tahun 2019

KOMISI IV DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
Kunjungan Kerja ke BBPK Jakarta

MENJAGA EKSISTENSI DIRI 
SEORANG WIDYAISWARA 
Melalui Pengembangan Kompetensi

WORKSHOP FASILITATOR 
PELATIHAN TEKNIS KESEHATAN 

BAGI KEPALA DINAS KESEHATAN
SINERGI SILATURAHMI

WORKSHOP FASILITATOR 
PELATIHAN TEKNIS KESEHATAN 

BAGI KEPALA DINAS KESEHATAN
SINERGI SILATURAHMI

DIGITAL GOVERNMENT
Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi dalam 
Peningkatan Kinerja, Efisiensi dan 
Pencegahan Korupsi

DIGITAL GOVERNMENT
Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi dalam 
Peningkatan Kinerja, Efisiensi dan 
Pencegahan Korupsi



ii    EDISI No. 4  |  Oktober - Desember 2019   B U L E T I NBBP

DAFTAR ISI

BBP JAKARTA

BULETIN

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

2 6

Berita Utama

10

34

L a p o r a n

Meriahnya HKN ke 55 Tahun 2019

WORKSHOP FASILITATOR PELATIHAN 
TEKNIS KESEHATAN BAGI 

KEPALA DINAS KESEHATAN
SINERGI SILATURAHMI

MENJAGA EKSISTENSI DIRI 
SEORANG WIDYAISWARA 
Melalui Pengembangan Kompetensi

26

Wujudkan                      Melalui

Yoga

Pentingnya Wawasan Kebangsaan 
bagi Seorang Pemimpin dalam 
Menjaga Pertahanan Negara

38KEPALA BBPK JAKARTA 
dr. Tri Nugroho, MQIH

Mengenal Lebih Dekat 

06

02

16Geliat - DIGITAL GOVERNMENT
Pemanfaatan Inovasi Dan Teknologi 
dalam Peningkatan Kinerja, Efisiensi 
dan Pencegahan Korupsi

F i  t  u  r

L i p u t a n

23Benchmarking to Best Practice Benchmarking to Best Practice 
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

Widyaiswara Unggul dalam 
Menghadapi Revolusi Industri 4.0Kiat Praktis Mengisi DUPAKonline

20
30

  ENS
Galeri
L

39

KOMISI IV DPRD PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN 

Kunjungan Kerja ke BBPK Jakarta

14



        1EDISI No. 4  |  Oktober - Desember 2019B U L E T I N     BBP

Jl. Wijayakusuma Raya No.45, Cilandak
Jakarta Selatan 12450
Telepon: 021 765 7625  Fax: 021 765 6876
Email: bbpkjakarta@gmail.com
bbpkjakarta.bppsdmk.kemkes.go.id

Nomor ISSN: 2086-6631

Penanggungjawab
dr. Tri Nugroho, MQIH

Pemimpin Redaksi
Sri Hartanti, S.I.Kom, M.I.Kom

Redaktur Pelaksana
Ida Ayu NSY, S.Sos

Editor
Ati Dwi Kurniati, SKM, MKM
Margaretha Yuliani, SKM, MM
Yana Irawati, SE, SKM, MKM
Miftakhuddiniyah, SKM, M.Epid

Sekretariat
Diani Purwitasari, S.Sos

Fotografer
Rokim

TIM Redaksi

ALAMAT Redaksi

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Salam Kesuma

Forum Komunikasi

Balai Besar Pelatihan
Kesehatan Jakarta

BBP JAKARTA

BULETIN

KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Berita Utama

Salam Sehat Sahabat,

Menapaki bulan demi bulan sampailah kita di 
penghujung tahun 2019, juga di penghujung 
penerbitan pada edisi ke-empat Buletin BBPK 
Jakarta. Meskipun agak terseok-seok dalam 
penerbitannya, dikarenakan alasan yang tidak 
penting, namun kami berharap kemunculan 
kami dapat memberikan tambahan wawasan 
yang baik bagi para Pembaca dimanapun 
berada.

Seperti biasanya kami selalu meminta saran 
dan masukan yang membangun demi 
kebaikan dalam penampilan, isi maupun 
lainnya dari para Pembaca, karena kami masih 
harus selalu belajar dan belajar memperbaiki 
diri agar sajian kami dapat menarik dan 
berhasil menyita perhatian Pembaca.

Pada akhir edisi di tahun 2019, kami 
mengetengahkan berbagai tulisan para 
Widyaiswara BBPK Jakarta yang masih 
banyak belajar menuliskan karya tulisnya. 
Berbagai tulisan meliputi E-Government, 
Wawasan Kebangsaan, Trainer Toolbox, Yoga, 
sampai bagaimana kiat mengisi Dupak online 
bagi para Widyaiswara. Selain itu laporan 
pelatihan yang dilaksanakan juga kami 
kemas serta menampilkan berbagai gambar 
kegiatan BBPK Jakarta.

Sedikit tulisan mengenai profil Kepala BBPK 
Jakarta yang baru, semoga melengkapi 
penampilan Buletin BBPK Jakarta.

Selamat menutup Tahun 2019 dengan 
kebahagian dan kesuksesan. Semoga kita 
tetap diberikan kesehatan dan kesuksesan di 
tahun yang akan datang.  Selamat membaca.

L i p u t a n
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Berita Utama

Ida Ayu Nyoman Sri Yogantini
Pranata Humas BBPK Jakarta

Hari Kesehatan Nasional 
(HKN) diperingati setiap tanggal 
12 November, dan pada Tahun 
2019 ini merupakan peringatan 
HKN yang ke-55 tahun. Adapun 
tema HKN tahun ini adalah 
“Generasi Sehat, Indonesia 
Unggul”. Berbagai kegiatan 
dan lomba dilaksanakan untuk 
memeriahkan Hari Kesehatan 
Nasional ke 55, dan Balai 
Besar Pelatihan Kesehatan 
(BBPK) Jakarta sebagai salah 
unit pelaksana teknis (UPT) 
Badan PPSDM Kesehatan ikut 
berpartisipasi dalam beberapa 
kegiatan tersebut dengan 
mengirimkan perwakilannya.

Upacara Tabur Bunga

Upacara tabur bunga di 
taman makam pahlawan men-
jadi salah satu agenda dalam 
peringatan HKN ke 55 Tahun 
2019. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 5 November 2019 
yang bertujuan untuk menge-
nang jasa pahlawan terutama 
mereka yang berjasa di Bidang 
kese-atan. Upacara peringatan 
HKN dan Tabur bunga di 
taman makam pahlawan ini 
akan meningkatkan semangat 
meneruskan perjuangan para 
pahlawan kesehatan.

Pameran Pembangunan 
Kesehatan 

Bertempat di ICE BSD 
Serpong, Hall 9-10, Banten, 
peringatan HKN ke 55 dime-
riahkan juga dengan kegiatan 
pameran pembangunan kese-
hatan yang dilaksanakan pada
tanggal 7-9 November 2019. 
ada Pameran pembangunan 
Kesehatan kali ini menam-
pilkan kegiatan dan keberha-
silan pembangunan di bidang 
kesehatan yang telah dilakukan 
Dinas Kesehatan Provinsi, 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
milik pemerintah dan BUMN, 

Meriahnya HKN ke 55 Tahun 2019
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organisasi profesi kesehatan, 
pelaku usaha di bidang kefar-
masian dan alat kesehatan, 
lembaga riset dan pendidikan 
tinggi termasuk Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN). Masing-
masing instansi mendisain 
stand pameran dengan keunikan 
dan kekhasannya untuk dapat 
menarik perhatian pengunjung. 

Berbagai merchandise/souvenir 
menarik dibagikan kepada 
pengunjung yang mampir ke 
stand pameran. Namun tidak 
semua pengunjung bisa men-
dapatkan langsung semua 
merchandise/souvenir tersebut. 
Diperlukan perjuangan dan 
pengetahuan tentang stand 
yang mereka kunjungi yang 
dikemas dalam bentuk kuis, 
wawancara, pemeriksaan 
kesehatan, permainan dll. 
Kegiatan ini juga dimeriahkan 
dengan berbagai kegiatan 
mulai dari workshop, lomba 
mewarnai untuk anak, acara 
musik dll. Pengunjung terlihat 
lebih ramai pada hari penu-
tupan pameran, banyak yang 
memberikan alasan karena 
ingin menikmati lantunan lagu-
lagu indah nan romantis yang 
dibawakan oleh Band RAN 
dan ada juga yang beralasan 
ingin menyaksikan Menteri 
Kesehatan menutup kegiatan 
pameran secara resmi.
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Upacara Bendera 

Pada hari Selasa, 12 
November 2019 di bawah sinar 
matahari yang sangat cerah 

gabungan perwakilan unit 
utama dan UPT mengikuti 
Upacara Bendera dalam rangka 
Hari Kesehatan Nasional di 
lapangan Gedung Sujudi Kantor 
Kementerian Kesehatan. Para 
peserta upacara berbaris 

dengan rapi diatur oleh tim 
Protokol Kementerian Kese-
hatan. Ada suasana yang 
berbeda pada peringatan tahun 
ini adalah Menteri Kesehatan 
Republik Indonesia selaku 
Inspektur Upacara tiba di 
tempat upacara diiringi dengan 
Korps Musik (Korsik) yang 
berasal dari TNI Angkatan Laut. 
Dalam sambutannya Menteri 
Terawan menegaskan arahan 

Presiden RI, bahwa ada dua 
isu kesehatan utama yang 
harus diselesaikan terkait 
membangun SDM yang 
berkualitas yaitu “Stunting dan 
Jaminan Kesehatan Nasional”. 
Pada Kesempatan tersebut 
Menteri Kesehatan menye-
rahkan penghargaan kepada 
unit utama dan unit pelaksana 
teknis berupa penganugerahan 
tanda kehormatan Satya 
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Lencana Karya Satya, piagam 
penghargaan Bhakti Karya 
Husada dan piagam penghar-
gaan WBK dan WBBM. 

Acara Puncak 

Pada hari Minggu, 24 
November 2019 acara puncak 
peringatan HKN ke 55 dilak-
sanakan di lapangan parkir 
Sarinah yang diisi dengan 
kegiatan senam bersama, 
karnaval pesta kostum ramah 
lingkungan, bermain angklung, 
flashmob dan panggung 
musik. Permainan angklung 
dibawakan oleh 2000 orang 
pemain yang berasal dari 
Badan PPSDM Kesehatan dan 
UPTnya. Sekretaris Jenderal 
Kementerian Kesehatan, Oscar 
Primadi dalam sambutannya 

mengajak seluruh petugas 
kesehatan dari Sabang sampai 
Merauke untuk membela 
kesehatan, bersatu membangun 
bangsa dalam membentuk 
generasi sumber daya manu-
sia yang unggul agar terwujud 

Indonesia maju.

Selamat Hari Kesehatan 
Nasional ke-55 tahun 2019, 
semoga Generasi Indonesia 
semakin sehat sehingga bisa 
mewujudkan Indonesia Unggul. 
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L a p o r a n

dr. Fathonah, MKM
Widyaiswara Ahli Madya BBPK Jakarta

PENDAHULUAN

Pagi hari, Kamis 5 Desember 
2019, suasana di Aula Garuda 
BBPK Jakarta terasa hangat. 
Audiens yang hadir datang 
dengan wajah cerah, saling 
bertegur sapa dengan akrab 
seakan lama tidak berjumpa. 
Memang, sebagian besar 
peserta workshop kali ini 
adalah para pegawai paripurna 
yang rata-rata sudah lama 
tidak bersama, namun mereka 
memiliki ilmu dan sarat dengan 

pengalaman. Begitulah, Work-
shop yang dimulai dengan 
kehangatan dan keakraban 
tersebut, tetap bertahan sampai 
dengan hari kepulangan tanggal 
7 Desember 2019.

Peserta workshop meru-
pakan perwakilan dari pejabat-
pejabat struktural, Asosiasi 
Kepala Dinas Kesehatan, 
Asosisasi Rumah Sakit,  para 
profesional dan widyaiswara. 
Workshop ini bertujuan mem-
persiapkan pelatihan Kepala 

Dinas kesehatan secara 
nasional. Sebagian besar 
peserta workshop akan diper-
siapkan sebagai fasilitator, 
narasumber dan penyelenggara 
dari Pelatihan Kepala Dinas 
Kesehatan.

Meskipun workshop dise-
lenggarakan dengan suasana 
relaks, penuh kekeluargaan, 
namun semua audiens menya-
dari, workshop ini merupakan 
langkah penting dalam pem-
bangunan kesehatan di 

WORKSHOP FASILITATOR PELATIHAN 
TEKNIS KESEHATAN BAGI 

KEPALA DINAS KESEHATAN
SINERGI SILATURAHMI

6    EDISI No. 4  |  Oktober - Desember 2019   B U L E T I NBBP



        7EDISI No. 4  |  Oktober - Desember 2019B U L E T I N     BBP

Indonesia, karena penggerak 
pembangunan Kesehatan ini 
adalah para Kepala Dinas 
Kesehatan, baik di kabupaten/
kota maupun propinsi.  

 
KONSEP PELATIHAN YANG 
DIBANGUN

Pelatihan yang akan dilaku-
kan terhadap para para Kepala 
Dinas Kesehatan nantinya 
bersifat Blended Training, 
artinya  Peserta akan belajar 
secara jarak jauh (electronic 
learning) dan juga belajar 
di dalam kelas tapi dengan 
waktu yang relatif singkat. 
Pelaksanaan pelatihan yang 
seperti ini dilakukan berdasarkan 
pertimbangan bahwa seorang 
Kepala Dinas Kesehatan 
memiliki tanggung jawab yang 
besar dan berbanding terbalik 
dengan waktu yang dimiliki, 
sehingga pengembangan kom-
petensinya sudah sewajarnya 
dapat dilakukan dimana saja, 
sehingga Pelatihan jarak jauh 
berbasis internet dan aplikasi 
komunikasi diperlukan.  Namun 
peningkatan aspek attitude 
dan penyamaan persepsi 
juga perlu dilakukan dengan 
cara bertemu langsung untuk 
berinteraksi dengan Kepala 
Dinas Kesehatan yang lain di 
dalam suatu media pertemuan 
dan dengan fasilitator, untuk 
bersama-sama saling berbagi 
semangat untuk membangun 

kesehatan di wilayah masing-
masing.  

 
DINAMIKA WORKSHOP 

Workshop dimulai dengan 
penyampaian Kebijakan Pelak-
sanaan Diklat oleh Bapak 
Nusli Imansyah, yang menje-
laskan tentang aturan-aturan 
penyelenggaraan Diklat serta 
perkembangan terkini. Kemu-
dian materi dilanjutkan dengan 
materi-materi yang muatannya 
secara signifikan diperlukan 
oleh seorang Kepala Dinas 
Kesehatan.  

Sebagai kepala Organisasi 
Perangkat Daerah di bidang 
kesehatan, Kepala Dinas 
Kesehatan adalah pelaksana 
urusan pemerintahan di bidang 
kesehatan di daerah yang 

dituntut memiliki kapasitas 
atau kemampuan teknis agar 
dapat mengemban pelaksanaan 
tugasnya dalam membantu 
kepala daerah membuat dan 
merumuskan kebijakan teknis 
bidang kesehatan, membuat 
perencanaan strategis dan 
program pembangunan kese-
hatan daerah, menyelenggarakan 
pelayanan umum bidang kese-
hatan di daerah dan melakukan 
pembinaan teknis sesuai 
dengan lingkup tugasnya di 
bidang kesehatan di daerah.  

Secara kognitif, kompetensi 
ini dikuatkan melalui materi 
Politik Kebijakan Kesehatan. 
Materi memuat pokok bahasan 
Politik kesehatan, kebijakan 
publik kesehatan, analisis 
kebijakan, hukum dan etika 
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kesehatan serta implementasi 
politik kesehatan.

Workshop kali ini perlu 
diapresiasi karena mengalami 
perubahan yang signifikan dari 
pelatihan sebelumnya.  Pelatihan 
sebelumya hanya membahas 
kemampuan Kepala Dinas 
Kesehatan dalam melakukan 
identifikasi permasalahan 
hingga menemukan solusinya 
dengan menggunakan metode 
tertentu. Sedangkan Pelatihan 
Kepala Dinas yang baru 
memuat materi-materi yang 
integral/menyeluruh dan 
berkorelasi dengan kebutuhan 
seorang Kepala Dinas 
Kesehatan.

Fasilitator yang akan 
mengajar Pelatihan Kepala 
Dinas Kesehatan sebagian 
merupakan alumni peserta 
latih yang sudah mengikuti 
pelatihan tahun sebelumnya. 
Sebagian lainnya merupakan 
para pakar/ahli dan praktisi di 
bidang Kesehatan Masyarakat, 
serta perwakilan asosiasi dan 
purnabakti pejabat struktural 
dan fungsional di Kementerian 
Kesehatan atau Dinas 
Kesehatan.

SUBSTANSI WORKSHOP

Materi yang dibahas dalam 
workshop adalah substansi 
masteri yang nantinya akan 

diajarkan peserta workshop 
ketika menjadi fasilitator.

Materi-materi yang disam-
paikan pada workshop kali ini 
adalah:

1. Politik Kebijakan Kesehatan 
dan Analisis Kebijakan 
serta hukum dan etika 
kesehatan masyarakat;

2. Pelayanan Kesehatan dan 
Informasi Kesehatan;

3. Strategi Kebijakan Upaya 
Kesehatan Masyarakat;

4. Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Kesehatan 
2019;

5. Program Kefarmasian dan 
Alat Kesehatan;

6. Strategi Pencegahan dan 
Pengendalian Penyakit;

7. Strategi Kebijakan Promosi 

Kesehatan dan Pember-
dayaan Masyarakat

8. Determinan Sosial 
Kesehatan;

9. Kebijakan Program 
Kesehatan dengan 
Pendekatan Keluarga dan 
Gerakan Masyarakat di 
Wilayah Kerja;

10. Sistem Pemerintahan 
Daerah dan Desentralisasi 
Bidang kesehatan;

11. Kebijakan Pembangunan 
Kesehatan dan isu 
Kesehatan Global;

12. Program Indonesia Sehat 
melalui Pendekatan 
Keluarga.

Materi-materi yang disam-
paikan diawali dengan pema-
haman peserta tentang 
Kewajiban Pelaksana Urusan 
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Pemerintah daerah, antara lain: 
merumuskan kebijakan teknis 
bidang kesehatan, membuat 
perencanaan strategis program 
pembangunan kesehatan, 
menyelenggarakan pelayanan 
kesehatan di daerah dan 
melakukan pembinaan teknis 
bidang kesehatan di wilayah 
masing-masing.  

Materi strategi pengem-
bangan program kefarmasian 
dan alat kesehatan membahas 
hasil kinerja program kefar-
masian sampai dengan tahun 
2019, perencanaan strategisnya 
dan strategi pengembangan 
program.  

Materi Politik, Kebijakan 
Kesehatan dan Analisis 
Kebijakan serta Hukum 
Kesehatan dan Etika Kesehatan 
Masyarakat merupakan suatu 
sistem yang unsur-unsurnya 
tidak bisa dipisahkan satu 
dengan yang lain. Politik 
sendiri adalah kegiatan yang 
diarahkan untuk mendapatkan, 
mempertahankan kekuasan di 
masyarakat dan merupakan 
proses perumusan dan 
pelaksanaan kebijakan publik. 
Penyusunan politik kesehatan 
menghasilkan strategi untuk 
melaksanakan kebijakan dan 
program. Penetapan politik, 
strategi dan kebijakan harus 
sejalan dengan penerapan 

hukum dan etika kesehatan.  
Kebijakan sendiri melalui 
proses analisis kebijakan, 
penyusunan, pelaksanaan dan 
evaluasi yang berjalan menye-
rupai siklus berkelanjutan 
hingga kondisi ideal tercapai.  
Semua materi dalam workshop 
disajikan dengan jelas dan 
diikuti peserta dengan baik.

Selain tanya jawab, metode 
lain yang dilakukan dalam 
Workshop adalah diskusi 
efektif yang didahului oleh 
perencanaan yang matang, 
mencakup: topik yang sesuai, 
persiapan/pemberian informasi 
pendahuluan, menyiapkan diri 
sebagai pimpinan diskusi, 
pembentukan kelompok diskusi, 
dan pengaturan tempat 
duduk yang memungkinkan 
semua anggota kelompok 
saling bertatap muka.  
Fasilitator diharapkan mampu 
mempraktikkan pedoman 
diskusi kelompok selama 
proses pembelajaran sesuai 
dengan jumlah pokok bahasan/
topik diskusi yang ditetapkan. 
Agar berjalan lancar dan 
efektif, diskusi diupayakan 
berlangsung terbuka dan 
didahului perencanaan dan 
persiapan yang matang.

RENCANA TINDAK LANJUT 
WORKSHOP

Peserta yang sudah 
diundang menghadiri Workshop, 
sebagian akan ditugaskan 
menjadi fasilitator dan tutor 
dalam pembelajaran di Pela-
tihan Kepala Dinas Kesehatan. 
Adapun tindak lanjutnya 
adalah penyelenggaraan Pela-
tihan Kepala Dinas Kesehatan 
di daerah. Untuk memenuhi 
kebutuhan itu, maka fasilitator 
pelatihan akan diperbanyak dan 
ditingkatkan kompetensinya. 
Dengan demikian, masing-
masing provinsi dapat melak-
sanakan pelatihan secara 
mandiri dengan Pusat 
Pelatihan tetap berperan 
sebagai sumber informasi. 
Terkait masalah pendanaan 
pelatihan, akan dibicarakan 
lebih lanjut pada akhir 
Desember 2019 dan bekerja 
sama dengan Asosiasi Dinas 
Kesehatan, sehingga sistem 
pembiayaan dapat dilakukan 
secara cost sharing.   

Pada tahun 2020 menda-
tang, Pelatihan Kepala Dinas 
Kesehatan Angkatan II akan 
dilaksanakan dengan materi- 
materi yang sudah disampaikan 
di dalam Workshop. Materi-
materi yang diberikan diha-
rapkan dapat dipelajari oleh 
calon fasilitator, dengan 
penguatan referensi-referensi 
lain yang dibutuhkan.
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MENJAGA EKSISTENSI DIRI 
SEORANG WIDYAISWARA 

Melalui Pengembangan Kompetensi

Deviana, SKM, M.Kes
Widyaiswara Ahli Madya BBPK Jakarta

F i t u r

(Liputan singkat ‘Workshop Training Toolbox’)

Pengembangan kompetensi 
merupakan hak setiap ASN yang 
menjadi tuntutan lingkungan 
strategis, perkembangan tekno-
logi informasi dan komunikasi, 
globalisasi dan peningkatan 
daya saing suatu bangsa, serta 
harapan masyarakat terhadap 
kinerja pemerintah yang terus 
meningkat sejalan dengan 
perkembangan dan dinamika 
masyarakat. ASN merupakan 
unsur penting dalam melaksa-

nakan pemerintahan dan 
pembangunan serta berperan 
sebagai ‘mesin penggerak biro-
krasi’, yang dapat menggerak-
kan sumber daya yang ada 
untuk mewujudkan tujuan dan 
sasaran pembangunan. 

Dalam rangka mewujudkan 
pemerintahan berkelas dunia 
(World Class Government) tahun 
2025, ASN dituntut memiliki 
wawasan global, memiliki 
kompetensi dan integritas yang 

tinggi. Sebagai pelaksana dan 
penyelenggara pelayanan 
publik, tentu kualitas aparatur 
pemerintahan merupakan salah 
satu faktor kunci yang sangat 
mempengaruhi kemajuan 
bangsa dan negara Indonesia. 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara dan Peraturan Pemerin-
tah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen PNS 
menyatakan bahwa ASN meru-
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pakan bagian penting dari 
upaya pemerintah dalam 
melaksanakan reformasi biro-
krasi. ASN yang profesional, 
berintegritas tinggi, dan mempu-
nyai kompetensi merupakan 
satu kesatuan pilar penopang 
terwujudnya pemerintahan 
berkelas dunia.

Mengapa Widyaiswara harus 
selalu mengembangkan 
kompetensinya?

Sudah menjadi suatu keha-
rusan bagi seorang pelatih yang 
notabene adalah Widyaiswara, 
untuk meng-update-dirinya agar 
mampu menjalankan profesinya, 
dengan tidak semata-mata 
bermodalkan dirinya dengan 
keilmuan yang diperolehnya 
selama menjalani pendidikan 
formal atau pelatihan tamba-
han yang diperolehnya sewaktu 
akan menjadi seorang widyais-
wara. Kompetensi seorang 
pelatih sangat menentukan 
keberhasilannya dalam meng-
antarkan peserta latihnya 
untuk memperoleh kompetensi 
yang harus dikuasai untuk 
setiap materi yang diampunya. 
Mengingat hal tersebut, tentunya 
seorang Widyaiswara meru-
pakan seorang ASN yang harus 
memiliki kemampuan yang 
handal karena tugas meng-
ampu materi tidak hanya 
sekedar menyampaikan materi 
layaknya sebagai sebuah 
bentuk sosialisasi informasi 
semata, namun memastikan 

kemampuan yang akan dipin-
dahkan (transfer) benar-benar 
pindah kepada peserta latihnya. 

Oleh karena itu, pengem-
bangan kompetensi yang telah 
diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 
tentang Aparatur Sipil Negara, 
bahwa berdasarkan pasal 21, 
Widyaiswara merupakan salah 
satu profesi dari PNS dan berhak 
memperoleh pengembangan 
kompetensi. Hal ini dinyatakan 
pada pasal 70, ayat 1), setiap 
pegawai ASN memiliki hak dan 
kesempatan untuk mengem-
bangkan kompetensi; ayat 2) 
pengembangan kompetensi 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), antara lain melalui 
pendidikan dan pelatihan, semi-
nar, kursus, dan penataran; 
ayat 3) pengembangan kompe-
tensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus dievaluasi 
oleh pejabat yang berwenang 
dan digunakan sebagai salah 
satu dasar dalam pengangkatan 
jabatan dan pengembangan 
karier. Selanjutnya pada pasal 
203 ayat (1), pengembangan 
kompetensi sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 162 
merupakan upaya untuk peme-
nuhan kebutuhan kompetensi 
PNS dengan standar kompetensi 
Jabatan dan rencana pengem-
bangan karier.

Yang dimaksud kompetensi 
menurut pasal 69 ayat 3) 
kompetensi sebagaimana 
dimaksud ayat (1) meliputi: 1. 

Kompetensi teknis yang diukur 
dari tingkat dan spesialisasi 
pendidikan, pelatihan teknis 
fungsional, dan pengalaman 
bekerja secara teknis; 2. 
Kompetensi manajerial yang 
diukur dari tingkat pendidikan, 
pelatihan struktural atau 
manajemen, dan pengalaman 
kepemimpinan; dan 3. Kompe-
tensi sosial kultural yang diukur 
dari pengalaman kerja berkaitan 
dengan masyarakat majemuk 
dalam hal agama, suku, dan 
budaya sehingga memiliki 
wawasan kebangsaan.

Widyaiswara dituntut untuk 
mempunyai kemampuan dalam 
mengorganisir dinamika kelas. 
Kompetensi ini akan lebih 
banyak terlihat ketika dirinya 
menghadapi suasana pembe-
ajaran yang penuh dengan 
dinamika yang bisa diprediksi 
dan juga tidak bisa diprediksi. 
Perpaduan antara kemampuan 
dan pengalaman akan menjadi 
modal utama dalam menghadapi 
situasi dalam proses pembe-
lajaran dengan berbagai 
karakteristik peserta latih yang 
berbeda untuk setiap kelas 
pada setiap pelatihan. 

Tantangan lain dari seorang 
Widyaiswara adalah menjadi 
pelatih yang dihormati (respecting 
trainer). Pelatih yang bisa 
mendapatkan  penghormatan 
diri, yaitu pelatih yang tidak 
hanya punya kemampuan teknis 
yang handal tetapi juga memiliki 
karakter dan kepribadian yang 

        11EDISI No. 4  |  Oktober - Desember 2019B U L E T I N     BBP



12    EDISI No. 4  |  Oktober - Desember 2019   B U L E T I NBBP

dapat menjadi panutan bagi 
peserta latihnya. Pelatih harus 
memiliki  filosofi kepelatihannya 
yang berisi aspek-aspek kepri-
badian yang mendasari semua 
tindakan dalam melakukan 
tugasnya sebagai seorang  
pelatih (Widyaiswara). 

Agar menjadi widyaiswara 
yang dihargai orang lain, maka 
seorang Widyaiswara harus 
memiliki 3 (tiga) aspek penting 
berikut ini: 1) pengetahuan 
(knowledge), 2) pengalaman 
(experience), 3) karakter 
(character).

Pengetahuan yang harus 
dimiliki seorang Widyaiswara 
ibarat dua mata panah yang 
harus runcing di kedua sisinya, 
baik itu berupa pengetahuan 
teknis substansi maupun 
pengetahuan tentang metodo-
logi melatihnya. 

“Pengalaman adalah guru 
terbaik” merupakan pepatah 
yang hingga saat ini masih 
relevan. Pengalaman diri sendiri  
dan orang lain akan memberikan 
sebuah pengayaan melalui 
best practice dan lessont learnt 
atau mengalami benar dan 
salah yang akhirnya akan mem-
bawa seorang Widyaiswara 
menemukan filosofi kepelatihan-
nya sendiri, yang secara 
otomatis akan mempertemu-
kannya dengan strategi 
andalannya dalam melatih. 
Kemampuan yang diperoleh 
Widyaiswara dalam mengatasi 
berbagai masalah teknis dan 

non teknis selama melaksa-
nakan tugas melatih itulah yang 
dinamakan the art of training.

Karakter, mengandung arti 
menyadari sepenuhnya bahwa 
di dalam dunia kewidyaiswa-
raan selalu ada unsur yang 
mengandung nilai positif yang 
harus selalu diketengahkan 
dan otomatis akan membentuk 
kepribadian yang kuat dalam 
melakukan pembelajaran. 
Mengerti akan karakteristik 
kelompok peserta akan mem-
bantu banyak dalam mengha-
dapi peserta selama proses 
pembelajaran. Kepribadian 
seorang Widyaiswara dapat 
membentuk kepribadian peserta 
latihnya melalui ucapan, perbu-
atan dan ketulusan hatinya.

Bagi Widyaiswara, sejumlah 
cara kreatif dalam mengajar 
perlu dirancang. Hal tersebut 
penting karena cara mengajar, 
erat kaitannya dengan hasil 
pembelajaran. Dengan kata lain, 
para trainer selalu ditantang 
untuk mampu berpikir kreatif 
dalam menyusun skenario dan 
metode mengajar. Tujuannya 

jelas, mereka harus mampu 
membuat peserta (audiens) 
dapat menangkap materi yang 
disampaikan secara maksimal. 

 
Pengembangan Kompetensi 
Melatih para Widyaiswara 
BBPK Jakarta 

Sumber Daya Manusia 
merupakan satu-satunya aset 
yang perlu mendapat perhatian 
serius dalam era persaingan 
yang semakin ketat dan 
semakin berkembang saat ini. 
Sebagai upaya untuk senan-
tiasa memperhatikan pengem-
bangan kompetensi pegawainya, 
salah satunya Widyaiswara, 
pada tanggal 18 dan 20 
Desember 2019 BBPK Jakarta 
memfasilitasi para Widyaiswara 
untuk mengikuti kegiatan 
Workshop Trainer Toolbox 
bersama Bapak Andrias Harefa 
dari PT Mitra Pembelajar. 
Workshop diselenggarakan di 
Auditorium Garuda, Kampus 
Cilandak, dengan tujuan 
membekali Widyaiswara, agar 
sebagai seorang pelatih dapat 
menjaga eksistensinya di 
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bidang tugas-nya melatih.

Trainer Toolbox berupa kartu 
yang didisain sedemikian rupa, 
yang secara khusus dirancang 
untuk meningkatkan kompetensi 
peserta dalam hal melakukan 
pembelajaran (delivery) secara 
kreatif. Trainer Toolbox ini dikemas 
dalam 4 (empat) tools berisi 
tentang: 1) Appetizer, yaitu 
kegiatan kreatifitas yang dila-
kukan di awal pelatihan (misal: 
slogan/yel-yel, ice breaking/
warm up, dst); 2) Main Course, 
yaitu kegiatan kreatifitas yang 
dilakukan di tengah pelatihan, 
3) Dessert, yaitu kegiatan krea-
tifitas yang dilakukan di akhir 
pelatihan, dan 4) All Time, yaitu 
kegiatan kreatifitas yang bisa 
dilakukan kapanpun. Masing-
masing tools terdiri dari banyak 
kartu yang berisi tentang cara 
trainer melakukan kegiatannya. 

Disamping ilmu yang di 
dapatkan dalam mempelajari 
trainer toolbox, adalah The 5 
(five) Elements of PAKAR.

1. Positif terhadap audiens 
(person-centered), positif 
terhadap diri sendiri, positif 
terhadap profesi, positif 
terhadap organisasi, juga 
terhadap produk dan 
konsumen yang dilayani. 

2. Aktif, aktivitas adalah inti 
pelatihan yang membuat 
peserta terlibat dan berpar-
tisipasi dalam proses 
belajar. Makin terlibat 
peserta, makin banyak yang 
mereka pelajari.

3. Komunikatif, menyangkut 
soal Ethos, Pathos, dan 
Logos yang menyatu secara 
total dan diekspresikan 
melalui bahasa tubuh 
(aspek visual), variasi suara 
(vocal), dan diksi (verbal).

4. Aplikatif, pelatihan yang 
baik harus mengandung 
penerapan praktis dalam 
konteks nyata (relevan). 
Mengetahui saja tidak 
cukup, pengetahuan harus 
bisa diterapkan.

5. Rekreatif, yakni menciptakan 
dan menjaga suasana 
belajar yang serius tapi 
santai dan menyenangkan 
adalah tanggung jawab 
seorang trainer. Otak 
bekerja maksimal kalau 
manusia rileks dan gembira.

Selanjutnya tak kalah mena-
riknya ada  8 (delapan) etos guru 
yang sejalan dengan uraian di 
atas tentang adanya karakter 
yang harus dimiliki oleh Widya-
iswara yang dipraktikkan melalui 
gerakan asosiasi untuk memu-
dahkan peserta mengingat 8 
etos tersebut. Berikut adalah 8 
etos keguruan dimaksud:

1. Karena mengajar adalah 
rahmat, aku mengajar dengan 
ikhlas, penuh syukur

2. Karena mengajar adalah 
amanah, aku mengajar 
dengan benar penuh 
tanggung jawab

3. Karena mengajar adalah 
panggilan, aku mengajar 
dengan tuntas penuh 

integritas
4. Karena mengajar adalah 

aktualisasi diri, aku mengajar 
dengan serius dan penuh  
semangat

5. Karena mengajar adalah 
ibadah, aku mengajar dengan 
cinta, penuh dedikasi

6.  Karena mengajar adalah 
seni, aku mengajar dengan 
cerdas penuh kreatifitas

7. Karena mengajar adalah 
kehormatan, aku mengajar 
dengan tekun penuh 
keunggulan

8. Karena mengajar adalah 
pelayanan, aku mengajar 
sebaik-baiknya penuh 
kerendahan hati

Semoga dapat direalisasi-
kan guna meningkatkan profe-
sionalitas Widyaiswara dalam 
kegiatan Dikjartih.
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L i p u t a n

Pada tanggal 15 Oktober 
2019, Balai Besar Pelatihan 
Kesehatan (BBPK) Jakarta 
kembali mendapat kunjungan 
dari Komisi IV DPRD Provinsi 
Kalimantan Selatan. Kunjungan 
kali ini bukanlah yang pertama 
tapi sedikit berbeda dengan 
kunjungan pada tahun 
sebelumnya, “Karena kami 
yang hadir disini hari ini baru 

dilantik,” demikian disampaikan 
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi 
Kalimantan Selatan, H.M Lutfi 
Saifudun, S.Sos mengawali 
sambutannnya. 

Lutfi Saifudin selaku Ketua 
rombongan menyampaikan 
maksud kunjungannya ke 
BBPK Jakarta adalah untuk 
menambah wawasan dan 

ingin mengetahui inovasi- 
inovasi yang ada di BBPK 
Jakarta yang nantinya dapat 
diterapkan di Balai Pelatihan 
Kesehatan (Bapelkes) Provinsi 
Kalimantan Selatan. Pada 
kesempatan tersebut Lutfi 
juga memperkenalkan seluruh 
anggotanya yang berasal dari 
berbagai fraksi ”walaupun 
kami warna-warni (beda partai) 

KOMISI IV DPRD PROVINSI 
KALIMANTAN SELATAN 

Kunjungan Kerja ke BBPK Jakarta
Ida Ayu Nyoman Sri Yogantini
Pranata Humas BBPK Jakarta
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tapi kami sudah menjadi satu 
di Komisi IV,” tuturnya. Hadir 
pula mendampingi kunjungan 
tersebut perwakilan dari 
Bapelkes Provinsi Kalimantan 
Selatan.

Ucapan selamat datang 
disampaikan oleh Kepala BBPK 
Jakarta, dr. Tri Nugroho,MQIH 

yang menerima rombongan 
secara resmi di Auditorium 
Garuda Kampus Cilandak. Pada 
acara tersebut Tri Nugroho 
menyampaikan inovasi-inovasi 
dan penghargaan yang telah 
diraih oleh BBPK Jakarta dan 
yang terbaru adalah BBPK 
Jakarta menerima penghargaan 

akreditasi A untuk penyeleng-
garaan Pelatihan Kepemim-
pinan Nasional Tk. II dari 
Lembaga Akdministrasi Negara 
RI. Semuanya terangkum dalam 
paparan Profil BBPK Jakarta. 
Kunjungan diakhiri dengan 
penyerahan cinderamata dan 
berfoto bersama.
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dr. Fathonah, MKM 
Widyaiswara Ahli Madya BBPK Jakarta

F  i  t  u  r

Mengenal Digital Government 

Digital Government/ Electronic 
Government atau E-government 
adalah istilah yang sering 
digunakan untuk pemanfaatan 
teknologi, termasuk teknologi 
komunikasi dan alat-alat elek-
tronik lainnya seperti komputer, 
gadget dan perangkat komu-
nikasi dan jaringan internet 
pada sektor pelayanan publik. 
Istilah ini mencakup penggu-
naan teknologi sebagai meka-
nisme informasi dan  komuni-

kasi antara aparat pemerintah 
dengan masyarakat dan antar 
masyarakat atau antar aparat 
pemerintahan dalam lintas 
program atau lintas sektor, yaitu 
dengan memfasilitasi partisipasi 
warga negara dalam pemerin-
tahan menggunakan teknologi 
komunikasi dan informasi 
seperti komputer, websites dan 
perancangan  proses bisnis 
Business process re-engineering). 

Seorang ahli tekhnologi 
bernama Mauro D. Rios menga-

takan dalam sebuah tulisannya 
bahwa definsi ter-baru dari 
Elektronic Government atau 
Digital Government adalah cara 
baru dalam proses mana-
jemen organisasi dan struktur 
yang memperkenalkan peruba-
han baru yang positif.  
Penambahan nilai-nilai pada 
prosedur atau tahapan pelak-
sanaan pelayanan, mulai dari 
bagaimana memulai memper-
kenalkan dan menyebarluaskan 
informasi yang sesuai dan 

Geliat - DIGITAL GOVERNMENT
Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi 
dalam Peningkatan Kinerja, Efisiensi 

dan Pencegahan Korupsi
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diperlukan mengenai teknologi 
tersebut, dan mengedukasi 
masyarakat dalam pengguna-
annya. Ide untuk menggunakan 
teknologi dalam sektor peme-
rintahan sebenarnya hanya 
merupakan alat atau fasilitasi. 
Fokus sebenarnya adalah 
membuat perubahan  yang 
spesifik dan berdampak baik 
pada pelayanan publik.

Untuk menerapkan Digital 
Teknologi ini perlu dilakukan 
perubahan yang mendasar 
pada internal organisasi peme-
rintah. Tranformasi internal 
pada organisasi pemerintahan 
adalah bagaimana organisasi 
mengantisipasi penggunaan 
teknologi ini dalam sumber daya 
yang dimilikinya. Hal yang terpen-
ting adalah kompetensi pegawai 
atau sumber daya manusia. 
Termasuk di dalamnya adalah 
sarana dan prasarana yang 
dimiliki, seperti jaringan internet 
dan prasarana yang lain.

E-government dan Inovasi 
pada Institusi Pemerintah

Pada prinsipnya inovasi 
e-government ini adalah untuk 
meningkatkan kualitas proses 
pelayanan dari lembaga peme-
rintah kepada masyarakat 
melalui pelayanan online. Selain 
itu, melalui sistem e-government, 
masyarakat bisa ikut mengontrol 
pekerjaan pemerintah.  

Bentuk-bentuk dari penggu-
naan e-government adalah 
e-budgeting, e-procurement, 

e-audit, e-catalog, e-payment, 
e-controlling, bahkan hingga 
e-health. Salah satu contoh 
penerapan e-government pada 
institusi pemerintah adalah 
pada Pemerintah kota Surabaya 
yang sudah menerapkan system 
Surabaya Single Window (SSW) 
yaitu sebuah layanan yang 
membuat masyarakat dapat 
mengurus perizinan melalui 
smartphone. Bahkan, masyarakat 
dapat mencetak sendiri 
dokumen-dokumen perizinan.

Pemanfaatan  Teknologi untuk 
Peningkatan Kinerja

Sistem e-government ini 
tidak hanya berdampak bagi 
masyarakat, tetapi juga bagi 
pemerintah itu sendiri. Sistem 
e-government dapat mendu-
kung kinerja pemerintah dalam 
bidang government to business, 
government to citizen, govern-
ment to government, dan 
government to employees. Studi 
tentang pemanfaatan e-govern-
ment untuk menunjang pening-
katan kinerja organisasi 
dilakukan oleh Akhmad Juliarso 
pada tahun 2019 di Kabupaten 
Ciamis. Tujuan penelitian adalah 
untuk menganalisis implementasi 
e-government dalam hal pela-
yanan publik yang didasarkan 
pada evaluasi pemeringkatan 
e-government Indonesia, analisis 
indeks kepuasan masyarakat 
terhadap pelayanan publik 
berbasis e-government, dan 
evaluasi implementasi e-govern-

ment.  Beberapa hal yang bisa 
dicatat untuk penelitian tersebut 
adalah Implementasi e-govern-
ment dalam pelayanan publik 
pada pemerintah daerah diharap-
kan dapat menghasilkan pela-
yanan publik yang lebih cepat, 
lebih baik, dan lebih efisien, 
serta dapat meningkatkan 
penerapan prinsip-prinsip tata 
kepemerintahan yang baik 
(good governance). Berdasarkan 
hasil penelitian, kemajuan 
penerapan e-government di 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Ciamis adalah telah banyak 
meng-gunakan perangkat lunak 
aplikasi pada situs website: 
www.ciamiskab.go.id dan 
sistem informasi lainnya yang 
menunjang pelaksanaan tugas 
kantor maupun pelayanan 
kepada masyarakat. 

Digital Government untuk 
Peningkatan Produktivitas 
dan  Efisiensi

Penggunaan e-government 
untuk pelayanan publik bertu-
juan untuk memberikan pelaya-
nan publik secara penuh 
kepada masyarakat dalam 
bentuk penyampaian informasi 
meliputi program kerja, visi 
misi, pelayanan publik, hingga 
hubungan ke setiap Satuan 
Kerja Pemerintah Kerja (SKPD), 
termasuk ke pihak eksternal. 
Peran strategis penggunaan 
e-government juga untuk 
mengenalkan unggulan yang 
dimiliki dan mempunyai potensi 
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untuk dikembangkan dengan 
memanfaatkan sistem jaringan 
melalui internet/intranet. 

Pelayanan publik yang 
berkualitas merupakan amanat 
dari UU Nomor 25 tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik 
yang mengatur prinsip-prinsip 
pemerintahan yang baik agar 
fungsi-fungsi pemerintahan 
dalam melaksanakan pelaya-
nan publik dapat berjalan 
efektif. Menurut UU Pelayanan 
Publik, pelayanan publik 
dinyatakan sebagai kegiatan 
atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan 
bagi setiap warga negara dan 
penduduk atas barang, jasa, 
dan/atau pelayanan adminis-
trasi yang disediakan oleh penye-
lenggara pelayanan publik. 
Penjabaran penilaian kinerja 
pelayanan publik diatur dalam 
Peraturan Menteri PAN dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Pedoman 
Penilaian Kinerja Unit Pelayanan 
Publik. Pelayanan publik dari 
penyelenggara pemerintah 
menggunakan standar pelaya-
nan yang merupakan tolok ukur 
yang dipergunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan 
pelayanan, serta acuan peni-
laian kualitas pelayanan sebagai 
kewajiban dan janji pemerintah 
kepada masyarakat dalam 
rangka pelayanan yang berku-
alitas, cepat, mudah, terjangkau, 
dan terukur. 

Pelayanan publik berbasis 
e-government dapat memper-
mudah masyarakat untuk 
mengakses berbagai layanan 
tanpa harus datang langsung 
ke kantor pemerintahan 
(Junaidi, 2011). Kelengkapan 
dan keterbukaan informasi 
pada e-government yang dapat 
diakses akan mendorong tercip-
tanya good governance dalam 
pemerintahan melalui pening-
katan transparansi dan 

akuntabilitas pada lembaga-
lembaga layanan publik. 
E-government juga diharapkan 
dapat meningkatkan produk-
tivitas dan efisiensi birokrasi, 
sehingga dapat meningkatkan 
kreatifitas dan inovasi, baik dari 
pihak penyelenggara pelayanan 
publik ataupun bagi masyarakat. 
Penerapan e-government untuk 
pelayanan publik dapat mening-
katkan kemudahan dan 
efisiensi. Misalnya pada layanan 
sistem Layanan Pengadaan 
Barang/Jasa secara Elektronik 
(LPSE) telah terbukti mengha-
silkan efisiensi yang sangat 
tinggi. 

Penerapan satu jenis 
layanan berbasis e-government 
pada pemerintahan juga telah 
dapat memberikan manfaatnya 
dari segi efisiensi dan 
produktifitas. Berdasarkan 
Inpres Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Kebijakan dan Strategi 
Nasional Pengembangan 
E-Government, pemerintah 
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harus mampu memenuhi dua 
modalitas tuntutan masya-
rakat yang berbeda namun 
berkaitan erat, yaitu :

1. Masyarakat menuntut 
pelayanan publik yang 
memenuhi kepentingan 
masyarakat luas di seluruh 
wilayah Indonesia, dapat 
diandalkan dan terpercaya, 
serta mudah dijangkau 
secara interaktif;

2. Masyarakat menginginkan 
agar aspirasi mereka 
didengar, sehingga peme-
rintah harus memfasilitasi 
partisipasi dan dialog 
publik di dalam perumusan 
kebijakan negara. 

Digital Government sebagai 
Upaya Pencegahan Korupsi

E-Government sebagai suatu 
penataan sistem manajemen 
dan proses kerja di lingku-
ngan pemerintah. Melalui 
optimalisasi pemanfaatan 
teknologi informasi dan komu-

nikasi untuk meningkatkan 
efisiensi internal, menyam-
paikan pelayanan publik, atau 
proses kepemerintahan yang 
demokratis dipandang sebagai 
sebuah alat yang dapat memi-
nimalisir korupsi. Menurut Al 
Gore dan Tany Blair dalam 
Andrianto (2007: 47), salah 
satu manfaat E-Government 
adalah meningkatkan trans-
paransi, kontrol, dan akunta-
bilitas penyelenggaraan peme-
rintahan dalam rangka 
penerapan konsep good 
corporate governance. Shim dan 
Eom (2008) juga memaparkan 
bahwa e-government adalah 
alat yang efektif untuk 
mengurangi korupsi dengan 
mempromosikan tata pemeri-
tahan yang baik. 

Secara khusus, Digital 
Government dapat mencegah 
korupsi dengan cara eksternal 
yaitu membuka hubungan dan 
transparansi antara institusi 
pemerintah dengan warga 
negara dan masyarakat.  

Meningkatkan akses komuni-
kasi, sehingga setiap warna 
negara dan masyarakat dapat 
terhubung dengan instansi 
penegak hukum, dan melapor-
kan tindakan korupsi yang 
ditemukan oleh masyarakat.

Dalam implementasinya, 
perlu diperhatikan prinsip-
prinsip mendasar dalam 
Digital Government yaitu: 1) 
memudahkan penggunaan 
bukan mempersulit; 2) melaku-
kan efisiensi waktu dan 
pembiayaan; 3) meningkatkan 
kompetensi aparatur peme-
rintah; 4) Tidak melupakan 
edukasi kepada masyarakat; 
5) memperhatikan prinsip 
kesinambungan dan perkem-
bangan mengikuti zaman.
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Pendahuluan

Kembali BBPK Jakarta menye-
lenggarakan seminar tingkat 
nasional, yang merupakan kegi-
atan rutin setiap tahun. Kali ini 
seminar dilaksanakan di Aula 
Garuda tanggal 10 Oktober 2019 
dengan tema “Peran Lembaga 
Pelatihan Mewujudkan Widya-
iswara Unggul sebagai Public 
Marketer dalam menghadapi 
Revolusi Industri 4.0”. Tentu 
saja tema ini menjawab perma-
salahan dewasa ini yaitu tanta-
ngan memasuki era revolusi 
industri. Tidak pelak lagi Widya-
iswara yang merupakan ujung 
tombak pengembangan ASN 
menjadi sasaran perubahan yang 
prioritas. Lembaga pelatihan 
diharapkan dapat memahami 
apa yang perlu dipersiapkan untuk 
memberi ruang dan waktu 
selebar-lebarnya bagi pengem-
bangan Widyaiswara agar siap 
menghadapi tantangan era 
industri 4.0 baik dalam bidang 
kediklatan maupun pengemba-
ngan kompetensi Widyaiswara. 

Pembicara dalam seminar ini 
adalah Prof. DR. dr. Budi Wiweko, 
Sp.OG (K), MPH dari Academic 
Health System Universitas 
Indonesia, Indonesian Medical 

Widyaiswara Unggul dalam Menghadapi 
Revolusi Industri 4.0

Education and Research Institute, 
Rumah Sakit Umum Dr. Cipto 
Mangunkusumo, dengan materi 
Kemajuan revolusi industri di 
dunia kedokteran. Pembicara 
kedua adalah Dra. Sinta Dame 
Simanjuntak, MA, Widyaiswara 
senior Lembaga Administrasi 
Negara, dengan materi Peran 
widyaiswara dalam marketing 
sector public, dan Pembicara 
ketiga adalah DR. Muhammad 
Aswad, M.Si, Kepala Pusat 
Pembinaan Jabatan Fungsional 
Bidang Pengembangan Kompe-
tensi ASN pada Lembaga 
Administrasi Negara, dengan 
materi Kebijakan Pengembangan 
Widyaiswara dalam Era Revolusi 
Industri 4.0. Sebagai Keynote 
speaker adalah Plt Kepala 

Badan Pengembangan dan 
Pemberdayaan SDM Kesehatan, 
dr. Kirana Pritasari, MQIH.

Kemajuan Revolusi Industri di 
Dunia Kedokteran

Materi yang dibicarakan 
adalah Perubahan besar atau 
disruptive innovation yang terjadi 
dalam pelayanan kedokteran, 
seperti: consumer health infor-
matics, bioinformatics and 
precision medicine, dan pelayanan 
jarak jauh, take home messages. 
Wiweko (2019). Lebih jauh Prof. 
Wiweko membicarakan bagaimana 
dunia kedokteran mengembang-
kan genomic, yaitu bidang 
kesehatan yang khusus mempe-
lajari genom (gen) manusia. Saat 
ini studi gen (genomic) membuka 

drg. Maria Ema Lestari Lamanepa, M.Si. Med 
Widyaiswara Ahli Madya BBPK Jakarta

F i t u r



        21EDISI No. 4  |  Oktober - Desember 2019B U L E T I N     BBP

peluang untuk mengatasi masa-
lah kesehatan dunia terutama di 
negara berkembang. Genomik 
dapat menghasilkan suatu alat 
(tools) untuk meningkatkan 
derajat kesehatan suatu negara 
dan memicu munculnya penge-
tahuan baru yang dapat diguna-
kan secara kreatif untuk pengem-
bangan teknologi diagnostik, 
program pencegahan dan 
pengobatan (WHO, 2002)

Peran Widyaiswara dalam 
Marketing Sector Public 

Mengutip dari (Serat, 2010) 
pembicara menyampaikan 
pengertian dari marketing sector 
public adalah “serangkaian 
aktivitas, dan proses yang saling 
berhubungan untuk mengidenti-
fikasi, menciptakan, berkomunikasi, 
dalam rangka melayani kebutuhan 
dan kepentingan masyarakat 
pada umumnya”. Kemampuan 
marketing sector public ini penting 
dimiliki oleh widyaiswara, dan 
merupakan suatu kompetensi ASN 
yang agil untuk menghadapi 
tantangan revolusi industri 
4.0 dalam jabatan fungsional 
Widyaiswara saat ini. Kemam-
puan marketing sektor publik 
yaitu kemampuan Widyaiswara 
selaku icon diklat sebagai 
fasilitator, moderator, konsultan, 
dinamisator, inspirator, peneliti, 
pemimpin dan pengayom bagi 
ASN. Kemampuan ini juga 
terbentuk dari peran Widyaiswara 
sebagai coach pada peserta 
pelatihan dasar CPNS, pelatihan 
kepemimpinan pengawas, pela-
tihan kepemimpinan administrasi 

sampai dengan pelatihan 
kepemimpinan nasional.

Era revolusi industry 4.0 ini,  
Widyaiswara harus berubah 
dengan cara going digital  melalui 
classical teaching & methodology, 
e-learning methodology; going 
global dengan menguasai bahasa 
asing dan mengikuti training/
seminar/workshop international; 
dan  global network  dengan penye-
suaian diri yang agile; serta think 
global act lokal yaitu memiliki 
pengetahuan global dan luas, 
namun tidak melupakan dan 
bangga dengan nilai-nilai budaya 
asal; dan yang merupakan 
pintu dari semua itu adalah 
open minded yaitu terbuka pada 
perbedaan dan perubahan; 
mendengarkan; menunjukkan 
kepekaan, mengembangkan 
orang lain; serta Rich yaitu Risk 
taking, Innovative, Character, 
dan Heart yaitu melibatkan hati 
nurani dalam melaksanakan 
semua kegiatan, tugas dan 
fungsinya (Simajuntak, 2019).

Peran Widyaiswara selaku 
marketing sektor public yaitu 
memfasilitasi peserta diklat 
mengidentifikasi, menciptakan, 
berkomunikasi, dalam rangka 
melayani kebutuhan dan kepen-
tingan lembaganya dan masya-
rakat pada umumnya. Elemen-
elemen yang penting dalam 
penyelenggaraan marketing 
product public adalah 1). product 
yaitu barang, jasa, program, atau 
informasi yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Agar menarik dan 
efektif perlu mempertimbangkan 
design, kemasan, bentuk, nama, 

ukuran, pilihan/varian; 2). Price 
yaitu biaya yang dikeluarkan 
oleh customer baik berupa uang 
maupun waktu, tenaga, psikologi 
dsb; 3). promosi, yang mengacu 
pada semua jenis komunikasi 
pemasaran yang digunakan 
untuk memberi informasi atau 
membujuk khalayak sasaran 
tentang manfaat relative suatu 
produk atau layanan; dan 4). 
place adalah elemen marketing 
mix yang berkaitan dengan upaya 
mendistribusikan dan menjamin 
produk yang tersedia secara 
mudah bagi para pengguna. 
(Simanjuntak, 2019)

Kebijakan Pengembangan 
Widyaiswara dalam Era 
Revolusi Industri 4.0 

Kemajuan teknologi yang 
sangat pesat dapat dilihat dari 
internet of everything (IoT), yaitu 
kemudahan manusia berinteraksi 
dengan semua peralatan yang 
berhubungan dengan internet; 
perubahan secara total cara 
berbisnis konvensional (era 
disruption), serta potensi memper-
mudah kehidupan sehari-hari 
dengan otomasi (artificial 
intelligent).

Tantangan kemajuan tekno-
logi adalah perubahan gaya hidup 
dan perubahan jenis pekerjaan, 
tuntutan pelayanan digital yang 
efektif dan efisien, sampai 
akhirnya terjadi yang lebih parah 
yaitu menurunnya kepercayaan 
public terhadap system politik, 
pejabat public, institusi dan 
para ahli. Oleh karena itu perlu 
perubahan-perubahan sector 
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public secara cepat dengan 
peningkatan pelayanan digital, 
dan membangun kompetensi 
ASN dan organisasi yang lebih 
lincah, agar dapat merebut 
kembali kepercayaan publik 
terhadap pemerintah.

Menurut Aswad, kompetensi 
baru sektor public yang perlu 
segera dikembangkan adalah 
berinteraksi dengan mesin 
digital, memiliki budaya berbagi 
informasi, negosiasi dan komuni-
kasi global, penyusunan kebijakan 
di tingkatan yang berbeda-beda, 
kemampuan mengenali permasa-
lahan serta mengeksplorasi 
berbagai alternatif dengan 
kreativitas

Pemerintah mendukung peru-
bahan di atas dengan rencana 
pembangunan 5 tahun kedepan 
2020-2024 adalah terwujudnya 
Smart ASN, yakni ASN yang 
memiliki dan menguasai nasio-
nalisme, integritas, wawasan 
global, hospitality, teknologi 
informasi, bahasa asing, 
networking dan entrepreneurship. 
Disinilah diketahui bahwa 
ternyata nilai-nilai nasionalisme 
integritas dan hospitality masih 
perlu diandalkan karena belum 
bisa disediakan dari era revolusi 
industry 4.0 (Aswad, 2019).

Kebijakan pengembangan 
ASN terutama dalam menghadapi 
era baru, adalah sebagai dasar 
yang kuat bagi perwujudan 
Birokrasi Kelas Dunia melalui 
profesionalitas ASN. Kompetensi 
yang diharapkan adalah mana-
jerial, teknis, dan sosial kultural. 

Untuk tercapainya ASN 
profesional sangat penting 
dijamin adanya pengembangan 
kompetensi melalui perencanaan, 
pengembangan dan evaluasi 
serta terekam dalam suatu 
sistem informasi pengembangan 
kompetensi ASN tingkat 
Nasional.

Secara teknis pengembangan 
kompetensi ASN ini banyak 
tergantung pada kualitas 
widyaiswara. Widyaiswara yang 
berkualitas adalah yang mampu 
bersaing di tingkat nasional, 
regional dan global, untuk itu 
widyaiswara harus profesional 
yaitu yang paham akan apa yang 
harus dikerjakan, pelayanan apa 
yang harus diberikan,  apakah 
yang disampaikan widyaiswara 
itu sudah sesuai dengan apa 
yang dikehendaki stakeholders, 
paham apakah stakeholders 
merasa puas atau tidak dengan 
pelayanan yang diberikan, 
menguasai ilmu pengetahuan 
dan teknologi terbaru, pro 
aktif mengikuti perkembangan 
TIK, serta menaati kode etik 
Widyaiswara.

Kenapa Widyaiswara harus 
profesional? Karena Widyaiswara 
menentukan kualitas pelatihan, 
dimana peserta pelatihan 
berhak mendapatkan pengajar 
terbaik. Adanya forum nasional 
Widyaiswara sebagai bentuk 
pembinaan dan pengembangan 
kompetensi JF Widyaiswara, 
serta sebagai wadah untuk 
up-date dan sharing knowledge 
pengembangan kompetensi 

jabatan fungsional dan wadah 
koordinasi penyusunan program 
pengembangan kompetensi 
Widyaiswara tingkat nasional. 
Kegiatan forum dapat berupa 
rakor atau simposium (Aswad, 
2019).

Penutup

Pentingnya pengembangan 
kompetensi Widyaiswara dalam 
menjawab tantangan era 
revolusi industry 4.0, Badan 
PPSDM Kesehatan melalui 
Pusat Pelatihan SDM Kesehatan 
memberikan dukungan kebijakan 
maupun anggaran terhadap 
pengembangan kompetensi 
Widyaiswara unggul, hal ini 
disambut oleh Widyaiswara 
kesehatan dengan harapan 
diberikan waktu dan ruang yang 
cukup bagi Widyaiswara dalam 
meningkatkan kemampuannya 
menjadi Widyaiswara yang 
unggul sebagai public marketer.
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L a p o r a n

Latar Belakang

Pembaharuan penyeleng-
garaan Diklatpim Tingkat IV 
yang diamanatkan melalui 
Peraturan Kepala Lembaga 
Administrasi Negara Nomor 
20 Tahun 2015 diharapkan 
menghasilkan alumni yang 
tidak hanya memiliki kompe-
tensi akademik, tetapi juga 
mampu menunjukkan kinerja-
nya dalam memimpin peru-
bahan. Benchmarking to best 
practice merupakan salah satu 
kegiatan dari agenda inovasi. 
Kegiatan Pembelajaran ini 
membekali peserta dengan 
kemampuan mengadopsi dan 
mengadaptasi keunggulan 
organisasi yang memiliki best 

practice dalam pengelolaan 
tugas dan fungsi organisasi, 
melalui pembelajaran bench-
marking, knowledge replication, 
dan knowledge customization.

Pelaksanaan benchmarking 
to best practice tanggal 1 
sampai dengan 4 Oktober 2019, 
dengan lokus Kabupaten 
Banyumas, Provinsi Jawa 
Tengah. Sebagai dasar pertim-
bangan adalah telah mencip-
takan berbagai inovasi dalam 
programnya sebagaimana ter-
cantum dalam Top 99 Inovasi 
Pelayanan Publik yang dipub-
likasikan oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Biro-
krasi.

Inovasi pelayanan publik 
pertama yang menjadi sasaran 
benchmarking adalah Penang-
anan Cepat, Tanggap dan 
Tuntas dalam pendampingan 
Warga Miskin Penderita Sakit 
Kronis, dengan sebutan PATTAS 
SOSIAL MITRA KURIR LANGIT, 
yang diciptakan oleh Dinas 
Sosial dan Pemberdayaan 
Masyarakat Bersama dengan 
Desa Kabupaten Banyumas. 
Inovasi tersebut adalah dalam 
pendampingan kepada warga 
miskin penderita sakti kronis 
dengan cepat dan tuntas. 
Inovasi ini melayani dari kendala 
maupun hambatan penyiapan 
administrasi kependudukan, 
jaminan kesehatan, biaya saat 

Benchmarking to Best Practice Benchmarking to Best Practice 
DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

Sutarno, SAP
Staf BBPK Jakarta
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menunggu di rumah sakit, biaya transportasi 
ambulans, biaya rumah singgah pasien, pendam-
pingan sosial dan psikososial, kebutuhan dasar 
makan minum, serta pendampingan pasca-
perawatan dari rumah sakit. Berdasarkan 
pengamatan di lokus sasaran benchmarking, 
inovasi ini merupakan inovasi sederhana yang 
berbasis media sosial (Whatsapp Group) namun 
mampu membangun koordinasi dan kolaborasi 
antara stakeholder tanpa menggunakan anggaran 
APBN/APBD agar pelayanan cepat, tanggap 
dan tuntas, namun mampu menggerakkan, 
membangun sinergi, dan gotong royong. 
Stakeholder yang terlibat seperti Lembaga Amil 
Zakat (LAZ), rumah sakit, organisasi maupun 
komunitas sosial, dan masyarakat. 

Hal penting lain dari inovasi ini adalah 
memangkas kerumitan birokrasi, sehingga 
pelayanan dan penanganan terhadap 
warga miskin dan orang terlantar yang sakit 
kronis dapat segera ditindaklanjuti. Warga 
miskin yang menderita sakit kronis, cukup 
menginformasikan melalui layanan hotline SMS/
Facebook, atau melaporkan langsung ke Dinas 
Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
(Dinsospermasdes) Kabupaten Banyumas.

Inovasi pelayanan publik kedua adalah 

inovasi tentang penanganan kegawatdaruratan 
dengan sebutan PSC 119- SATRIA (Public 
Safety Center 119 – Sistem Aplikasi Terpadu 
Rujukan, Informasi  Kesehatan dan Ambullance 
Gawat Darurat Kabupaten Banyumas). Inovasi 
dengan memanfaatkan teknologi informasi 
berbasis android/web. 

Sistem yang dibangun dalam memberikan 
rujukan pasien gawat darurat oleh layanan 
PSC 119 Satria dilakukan pada semua rumah 
sakit yang ada di wilayah Banyumas. Ada dua 
sistem aplikasi yang dibangun oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Banyumas, yaitu yang 
berbasis web dan berbasis android. Untuk yang 
berbasis web, aplikasi yang dibangun adalah 
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sistem yang memfasilitasi 
pasien gawat darurat dalam 
mendapatkan rujukan Rumah 
Sakit yang dituju. Pengguna 
aplikasi tersebut adalah 39 Pus-
kesmas dan 1 Balai Kesehatan 
Ibu dan Anak. Adapun alamat 
web aplikasi tersebut adalah 
http://banyu maskab.rujukan.net 

Untuk aplikasi android ter-
dapat dua jenis user yaitu untuk 
petugas kesehatan dan untuk 
warga masyarakat Banyumas. 
Pada user petugas kesehatan 
menu yang ditampilkan adalah 
notifikasi dari masyarakat yang 
membutuhkan bantuan kega-
watdaruratan dengan menam-
pilkan titik koordinat kejadian, 
keterangan kejadian dan 
lampiran foto kejadian. Berbeda 
dengan user masyarakat, menu 
yang ditampilkan adalah form 
laporan kejadian yang terin-
tegrasi dengan no telepon 
darurat, sms dan whatsapp. 

Selain itu ada pula menu berita 
kesehatan, informasi mengenai 
fasilitas layanan kesehatan, 
stock darah, ketersediaan 
kamar, jadwal dokter praktek 
dan jadwal bidan praktek.

Terakhir, inovasi Aplikasi 
Kesehatan Ibu dan Anak dengan 
sebutan SASKIA G0TAK  (Smart 
Aplikasi Kesehatan Ibu dan Anak 
Go 0 (Zero) Tidak Ada Kematian 
Ibu dan Anak) dari Puskesmas 
Kebasen.   Menurut Kepala 
Puskesmas Kebasen, dr. Leny 

Kurniati Jubaedah, terbangun-
nya inovasi dipicu oleh perso-
alan pengawasan ibu hamil 
di wilayah yang luas, serta 
sulitnya memperoleh data 
kesehatan ibu hamil yang 
memeriksakan kehamilan di 
luar wilayah. Sistem ini dapat 
memproses data kesehatan 
ibu hamil serta anak sampai 
dengan 1000 hari  kehidupan 
pertamanya, juga dibuat untuk 
mempermudah interaksi lang-
sung dengan ibu hamil sebagai 
early warning system. Hal ini 
memungkinkan tidak terjadi 
keterlambatan pemeriksaan 
kesehatan kehamilan. Data 
yang diinput dapat diprint dan 
langsung digunakan sebagai 
laporan kohort. Aplikasi yang 
dikembangkan berbasis 
Android, dan terintegrasi 
dengan Google Map serta 
Aplikasi Whatsapp. Semoga 
dapat menginspirasi kita 
semua. Salam perubahan!
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F  i  t  u  r

Pendahuluan

Perubahan pola hidup masya-
rakat di era milenium yang sema-
kin modern, semakin cepat, dan 
semakin mudah, telah 
mengubah perilaku hidup 
masyarakat. Transportasi yang 
lebih mudah, fasilitas yang 
lebih lengkap, dan komunikasi 
yang borderless membuat pola 
makan, pola aktifitas, pola 
istirahat dan pola berfikir 
manusia milenial menjadi 
berubah. Semua perubahan ini 
memberikan pengaruh terha-
dap pola penyakit dan perma-
salahan kesehatan masyarakat, 

diantaranya meningkatnya 
penyakit diabetes, kanker dan 
jantung koroner. Penyakit-
penyakit ini menunjukan bahwa 
pola hidup, pola aktifitas, pola 
makan sudah tidak seimbang 
lagi, yang menyebabkan proses 
metabolisme mengalami peru-
bahan, sehingga peredaran 
darah pun menjadi terganggu.

Dalam rangka mengatasi 
permasalahan tersebut, Menteri 
Kesehatan telah mencanang-
kan GERMAS sebagai Gerakan 
Masyarakat Hidup Sehat. 
Gerakan yang bertujuan untuk 
memasyarakatkan budaya 

hidup sehat   serta meninggal-
kan kebiasaan dan perilaku 
masyarakat yang kurang sehat. 

Tujuh langkah penting dalam 
Gerakan Masyarakat Hidup 
Sehat merupakan bagian dari 
pembiasaan pola hidup sehat 
dalam masyarakat guna 
mencegah berbagai masalah 
kesehatan dan risiko penyakit 
saat ini.  Salah satu langkah 
yang menjadi fokus adalah 
melakukan aktifitas fisik.

Perilaku kehidupan modern 
sering membuat banyak orang 
malas melakukan aktivitas 
fisik, baik aktivitas fisik karena 

Dr. Ina Yuniati, Dipl. MSc 
Widyaiswara Ahli Madya BBPK Jakarta

Wujudkan                      Melalui

Yoga
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Yoga
bekerja, maupun berolah raga. 
Kemudahan-kemudahan dalam 
kehidupan sehari-hari, bantuan 
teknologi, dan kesibukan serta 
minimnya waktu, berdampak 
pada kebiasaan masyarakat 
menjalani gaya hidup yang 
kurang sehat. Oleh karena itu, 
aktivitas fisik  sebagai salah 
satu fokus Germas menjadi 
prioritas utama meningkatkan 
kualitas kesehatan seseorang. 

Permasalahan tersebut 
terjadi juga di Balai Besar 
Pelatihan Kesehatan Jakarta. 
Padatnya aktifitas pelatihan, 
baik teknis maupun manajerial, 
telah menyita waktu pegawai 
untuk melaksanakan kegiatan 
sesuai tupoksinya sehingga 
kurang memperhatikan kese-
imbangan aktifitas tubuhnya.

Yoga merupakan latihan 

aktivitas tubuh yang menyela-
raskan pikiran dan tubuh. 
Menurut kajian kitab-kitab kuno, 

Yoga adalah ilmu yang memung-

kinkan manusia menjalani 
kehidupan yang harmonis 

melalui upaya pengendalian 

pikiran dan tubuh.  Namun jika 
dilihat gerakannya, Yoga sangat 
erat hubungannya dengan 
kesehatan tubuh manusia. 
Yoga dapat dikatakan sebagai 

gerakan fisik yang mempe-
ngaruhi kesehatan fisik dan 

pikiran manusia untuk mencapai 

kehidupan yang sehat dengan 
menjaga keseimbangan dan 
harmonisasi antara tubuh dan 
pikiran.

Yoga sering disebut juga 
sebagai The Living Science, 
karena dapat dilakukan dengan 
melibatkan aspek kehidupan. 
Bahkan saat ini Yoga diper-
gunakan untuk segala kepen-

tingan, diantaranya: untuk 
relaksasi, mengurangi ketidak 

nyamanan tubuh, menghilang-
kan stress dalam kehidupan, 
meningkatkan kesehatan tubuh, 

dan mengurangi kegelisahan 
ketika menghadapi komplek-
sitas permasalahan.

Pembahasan

Salah satu kegiatan penting 

dalam mewujudkan GERMAS 

adalah menjaga keseimbangan 
aktifitas tubuh dengan berolah-
raga agar kondisi tubuh tetap 

terpelihara, peredaran darah 

lancar, kebugaranpun tercipta. 

Dengan demikian, kesehatan 
akan terwujud dan produk-
tivitas masyarakat meningkat. 
Segala penyakit akan terhindar, 
dan keseimbangan tubuh serta 
pikiran akan terjaga. 

Sebagaimana dijelaskan 
dalam Relaksasi Mudah dan 

Nyaman (Srikandi, 2004) gera-

kan tubuh yang dilakukan 
melalui latihan body dan soul 

bermanfaat untuk memperbaiki 
sirkulasi dan peredaran darah, 

memperlancar proses metabo-
lisme dan pencernaan, serta 

memperkuat sistem kekebalan 
tubuh. Suasana hati yang 
senang dapat membuat tubuh 

menjadi tenang dan relaks, 

sehingga mampu memproduksi 

hormon endokrin yang dikenal 
sebagai hormon kebahagiaan.

Yoga merupakan latihan 
gerak tubuh yang holistik, 
karena gerakan yang dilakukan 
diharmoniskan dengan latihan 

optimalisasi sistem pernafasan, 

dan meditasi dalam rangka 
menenangkan pikiran. Oleh 
karena itu latihan yoga sangat 
sesuai dan menjadi pilihan 
masyarakat di era modern saat 
ini. Yoga dapat memelihara 
dan menata tubuh, pikiran dan 
perasaan seseorang. 
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Ketegangan dan komplek-
sitas masalah yang terjadi di 

era modern ini: padat dan 
penatnya pikiran karena persa-

ingan, kelelahan dan keletihan 

yang muncul saat mengalami 
kemacetan, polusi lingkungan, 
serta kejenuhan yang muncul 

akibat rutinitas yang terjadi 
karena tuntutan pekerjaan dan 

karirnya, dapat terurai dengan 

proses relaksasi, meditasi dan 

latihan pernafasan Yoga. Seluruh 

tubuh mendapatkan oksigeni-
sasi yang merata sampai ke 
aliran darah perifer, ketenangan 
pikiran yang tercipta karena 
meditasi menghilangkan dan 

menghapus semua ketega-

ngan, kejenuhan dan depresi 

yang terjadi. Peregangan tubuh 

yang tidak dipaksakan membuat 

otot dan jaringan, persendian 
menjadi bugar sehingga  
kekakuan otot menjadi hilang 
dan rasa pegal dan sakit 
menjadi sirna. Kondisi tubuh 
dan pikiran yang relaks mampu 
meningkatkan kekebalan tubuh 

seseorang. 

Dengan melakukan gerakan 
Yoga, sirkulasi menjadi mening-

kat dan syaraf-syaraf dipastikan 

mendapatkan pasokan nutrisi 
dan oksigen yang cukup. 
Keselarasan fungsi tubuh, 
pikiran, dan perasaan selalu 
dijaga untuk mendapatkan 
kesehatan jasmani dan rohani, 

gar mendapatkan kebahagiaan 

dalam hidup.

Melalui gerakan Yoga yang 

mengatur kelenturan, fleksibi-
litas tubuh dapat  melumasi 
persendian, otot-otot, ligamen, 

tendon dan bagian tubuh lain-

nya dengan cara meningkatkan 
sirkulasi dan kelenturan. Tubuh 

memang tercipta untuk berge-

rak dan harus dijaga melalui 

gerakan yang mampu mengolah 

tubuh.

Melihat kemanfaatan dan 
proses mekanisme tubuh, 
pikiran dan mental yang dihasil-

kan gerakan Yoga, sangat tepat 

jika BBPK Jakarta dalam mewu-

judkan GERMAS memfasilitasi 
olahraga Yoga untuk para 
pegawainya. 

Safitri (2019) dalam Liputan 

6 menjelaskan Yoga merupakan 
olahraga yang memberikan 
banyak manfaat untuk kese-
hatan mental, fisik, dan tubuh 
bugar, luar dan dalam. Tidak 
hanya membuat keringat 
keluar, tetapi merupakan olah 
raga yang mampu merilis 
kekuatan spiritual dan mental 
seseorang. Oleh karena itu 
Yoga sangat berkembang di 
era modern sebagai olahraga 
yang dapat menghilangkan 
stress dan kecemasan yang 
kerap melanda masyarakat 
modern. Masyarakat menjadi 
bugar, terhindar dari berbagai 
penyakit, dan mental, sosial, 
emosional serta spiritual sese-

orang menjadi lebih baik. 
Adapun manfaat khusus secara 

fisik dapat mengurangi nyeri 
sendi, memperkuat otot, men-

jaga keseimbangan berat 
badan, meningkatkan kekeba-
an tubuh, memperlancar aliran 
darah, sedangkan secara mental 

mengurangi stress, memper-
baiki mood, meningkatkan kua-
litas tidur, menguatkan rasa 

percaya diri, dan mempertajam 
ingatan.

Nirmala (2004) menegaskan 
bahwa Gerakan Mudra dalam 
Yoga mampu menenangkan 
pikiran, memulihkan tenaga, 
menghilangkan rasa lelah fisik 
dan mental, dan menyehatkan 
tubuh. 

Gerakan awal ini sudah 
mampu mengkondisikan kete-
nangan, menghasilkan energi 
positif, menghilangkan segala 
keresahan dan kejenuhan serta 
stress dalam kehidupan dan 
padatnya aktifitas kerja. Semua 
itu membangun kesiapan sese-
orang secara fisik dan mental.

Pranayama merupakan lati-
han pernapasan  yang menjadi 
gerakan inti dalam aktivitas 
Yoga. Gerakan ini menciptakan 
energi vital yang dapat mem-
bantu tubuh, agar pusat tata 
surya tubuh, tempat energi 
disimpan terbuka Manfaat dari 
gerakan pernafasan pranayama 
ini  adalah untuk  peremajaan 
dan penyembuhan fisik dan 
mental. Gerakannya adalah 
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dengan melakukan pernapasan 
yang benar yang dilakukan 
dengan cara menghirup nafas 
dalam-dalam, perlahan, dan 
dalam urutan ritme.

Gerakan pranava merupakan 
upaya koreksi terhadap sikap 
dan kebiasaan  yang tidak benar 
dalam kehidupan. Sebagian 
besar orang hanya menggu-
nakan sebagian dari kapasitas 
paru-parunya untuk bernapas, 
napas pendek-pendek, yang 
tidak mengekspansi tulang 
rusuk, dan bahu biasanya 
membungkuk. Ini bisa menye-
babkan ketegangan di bahu 
bagian atas dan leher. Oksigen 
ang masuk ke tubuh juga 
sangat kurang.

Savasana  merupakan   postur 
untuk relaksasi maksimum 
bertujuan mendinginkan sistem 
tubuh. Dalam satu hari biasanya 
tubuh kita memproduksi 
seluruh zat dan energi yang 
diperlukan untuk hari berikutnya. 
amun, energi ini dengan mudah 
dikonsumsi dalam beberapa 
menit saja oleh suasana hati 
yang buruk, amarah, cedera 
atau kekesalan yang terus 
menerus.

Ketika tubuh dan pikiran 
telah digunakan secara berlebih, 
efisiensinya akan berkurang. 
Relaksasi adalah cara paling 
alamiah untuk mengisi kembali 
energi tubuh, menenangkan 
pikiran, dan menyelaraskan 
jiwa.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemba-
hasan, dapat disimpulkan 
bahwa dalam mewujudkan 
upaya GERMAS di BBPK 
Jakarta, fasilitas Yoga sangat 
cocok diberikan bagi para staf 
dan Widyaiswara. 

Melalui gerakan Yoga, 
seluruh tubuh, jiwa dan mental 
dapat diolah menjadi energi 
yang positif.

Tiga aktifitas Yoga mampu 
membangkitkan kesehatan 
dan membangun kebugaran 
fisik, mental dan jiwa yang 
kuat: Pranayama  mampu mem-
bangkitkan peremajaan kese-

hatan fisik, mental, secara utuh 
sehingga rasa lelah  dan jenuh 
dapat hilang.

Pranava  mampu membe-
rikan koreksi terhadap sikap 
dan postur tubuh yang kurang 
baik akibat aktifitas kerja 
dan   gerak dalam kehidupan. 
Sehingga ketidaknyamanan 
dan kelelahan fisik dapat 
berkurang.

Savasana merupakan 
aktifitas yang membuat 
seluruh tubuh dan pikiran 
menjadi rileks sehingga   terjadi 
keselarasan jiwa, energi tubuh, 
dan  ketenangan mental dan 
pikiran.
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Bila mendengar kata DUPAK, 
apa yang terbersit di benak para 
Widyaiswara? “Susah, rumit, 
banyak maunya, ribet, ga perlu 
deh, au ah yang penting saya 
sudah kerja, dan seterusnya …. 
Tapi ada juga yang berpendapat: 
“DUPAK itu sesuatu banget, 
menyenangkan, sangat membantu, 
berfungsi sebagai pengingat, 
bentuk apresiasi, barang bukti, 
dan seterusnya..., Apapun jawa-
bannya, DUPAK tetaplah DUPAK, 
sesuatu yang harus kita penuhi 
sebagai pegawai JFT (Jabatan 
Fungsional Tertentu), bukti 
bahwa yang bersangkutan telah 
berkinerja. DUPAK digunakan 
untuk menilai pencapaian kinerja 
dan menjadi bahan pertimba-
ngan untuk kenaikan pangkat 
dan/atau kenaikan jabatan 
suatu jabatan fungsional 
tertentu.

Tulisan ini dapat dimanfaat-
an sebagai pengganti tutorial 
pengisian DUPAK WI online, 
sekaligus berfungsi sebagai 
penyegar atau pengingat agar 
jangan sampai ada bagian-
bagian yang terlewatkan dalam 
upaya menunjukkan kinerja kita 
sebagai seorang pegawai JFT. 
Ok, mari kita mulai!

Ketika kita membuka DUPAK 
WI online untuk pertama kali, kita 
akan diminta mengetikkan alamat 
http://202.70.136.161:8087/
dupakwi/ di bagian browser 
laptop, setelah itu kita diminta 
melakukan login terlebih dulu 
dengan mengetikkan username 
dan password yang sudah 
dimiliki sekaligus mengetikkan 
jawaban dari soal hitungan 
sederhana yang muncul di 
aplikasi sebagai bagian dari 
proses konfirmasi bagi pengguna 
sebelum memasuki menu-
menu DUPAK WI online.

Ibarat melihat-lihat bangunan 
rumah yang baru, sebelum mulai 
mengisi DUPAK WI online, 
pengguna disarankan untuk 
meluangkan waktu melihat-lihat 
menu yang tersedia di dalam 
DUPAK WI online tersebut, mulai 
dari menu Home, Profile, Moni-
toring PAK, Butir Kegiatan dan 
Menu Tabulasi. Menu Home 
berisikan informasi berupa 
pengumuman-pengumuman 
dan peraturan-peraturan yang 
dapat diunduh pengguna, menu 
Profile disediakan bagi pengguna 
untuk melengkapi data dirinya, 
menu Monitoring PAK digunakan 
untuk memonitor proses peng-
usulan DUPAK, sedangkan 

menu Tabulasi berisikan menu 
untuk melakukan usul tabulasi. 

Untuk memulai mengisi 
DUPAK WI online, kita dapat 
memilih menu Butir Kegiatan di 
dalam aplikasi DUPAK WI Online 
dan memilih periode kegiatan 
pengisian DUPAK terlebih dahulu. 
Sebelum memulai pengisian 
DUPAK, kita dapat menelusuri 
terlebih dahulu untuk mengeta-
hui dokumen-dokumen apa yang 
harus dipersiapkan untuk meme-
nuhi syarat tiap butir kegiatan, 
baik yang berasal dari unsur 
Pendidikan, Dikjartih, Evaluasi 
dan Pengembangan Diklat, 
Pengembangan Profesi maupun 
Unsur Penunjang. 

Untuk memudahkan proses 
pengisian DUPAK WI online, 
kita dapat mengelompokkan 
kegiatannya ke dalam tiga 
tahapan, yaitu persiapan, 
pengisian dan tindak lanjut. 

1.  Persiapan
 Buatlah daftar semua kegi-

atan yang dilaksanakan dalam 
satu periode, misalnya 
semester 1 tahun berjalan. 
Daftar ini dapat dibuat 
dalam bentuk tabel excel 
sederhana yang merangkum 
semua kegiatan, mulai dari 

 judul kegiatan, tanggal pelak-

F i t u r

Kiat Praktis Mengisi DUPAK
dr. Marlenita Br. Ginting, MKM

Widyaiswara BBPK Jakarta

online
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 sanaan, tempat pelaksanaan, 
lama kegiatan dalam hari 
atau dalam jam pelajaran 
(jp), nomor dan tanggal 
Surat Tugas dan SPMK, dan 
informasi tambahan terkait 
kelengkapan dokumen, 
seperti sertifikat, bahan ajar, 
bahan tayang, Rancang 
Bangun Pembelajaran Mata 

 Pelatihan (RBPMP)/Rencana 

 Pembelajaran (RP), laporan-

 laporan, dan lain sebagainya. 

 Tabel ini, selain berfungsi 
untuk mengontrol agar jangan 

 sampai ada kegiatan yang 

 terlewatkan dan/atau duplikasi, 

 juga sekaligus bermanfaat 
untuk memonitor apakah 
dokumen pendukungnya 
sudah dibuat/belum. Kalau 

 tabel ini sudah dibuat di 
awal tahun, maka dengan 
sendirinya akan berfungsi 
juga sebagai tabel moni-
toring capaian kinerja karena 
secara otomatis dapat 
memantau capaian SKP. 

 Selanjutnya adalah menyim-

 pan file ke dalam folder 
khusus yang diberi judul 
tertentu. Folder khusus ini 

 memuat semua kelengkapan 
data kegiatan yang dipersya-
ratkan masing-masing butir 
kegiatan dalam pengisian 
DUPAK WI online yang dileng-

 kapi bentuk file PDF dengan 
ukuran maksimal 2 MB. 

2.  Pengisian

 Unsur Pendidikan, terdiri dari 

 dua menu, yakni menu pen-

 didikan, meliputi jenjang 
pendidikan S3 dan S2 dan 
menu pelatihan. Pada unsur 
Pendidikan, apabila mengisi 
pilihan S3 (KK1) dan S2 
(KK2), maka dibutuhkan 
lampiran berupa SPMK, 
Ijasah/Transkrip dan Surat 

 Ibel/Tubel. Untuk kelengkapan 

 Pelatihan (KK3) diperlukan 
STMK, SPMK dan Sertifikat.

 Unsur Dikjartih, memiliki 
daftar yang paling banyak, 
yaitu dari KK4 s/d KK22. 

 Persiapan Dikjartih: 

 KK4 (Bahan Ajar), KK5 
(Bahan Tayang), KK6 (Alat 
Peraga), KK7 ((GBPP(RB)/
SAP(RP)), diminta untuk 
melengkapi data kegiatan 
pelatihan berupa Nama 
Pelatihan, Mata Diklat, Waktu 

 (JP), Jumlah Pengajar, dan 
melampirkan dokumen unsur 

 Bahan Ajar , Bahan Tayang, 
Foto Alat Peraga, GBPP(RB)/
SAP(RP) serta STMK dan 
SPMK. 

 Unsur KK8, KK9, dan KK10 

 adalah kegiatan membuat 
soal pre-post test, Soal Kom-

 prehensif dan Soal Kasus, 
sehingga dokumen keleng-

 kapannya berupa dokumen 
soal-soal tersebut. Pada 

 e-learning, wajib melampirkan 
print screen dari pengerjaan 
soal tersebut.

 Pelaksanaan Dikjartih: 

 Untuk Tatap Muka, terdapat 

 4 pilihan unsur, sesuai jenjang 

 jabatan kewidyaiswaraan, 
yaitu KK11 (Jenjang Pertama), 

 KK12 (Jenjang Muda), KK13 
(Jenjang Madya) dan KK14 
(Jenjang Utama). Untuk 
kegiatan tatap muka, jangan 
sampai salah mengisi karena 

 akan mempengaruhi hasil 
perolehan angka kredit. 
Untuk data dukung kegiatan 
tatap muka dibutuhkan 
dokumen jadwal. 

 KK16 (unsur melaksanakan 
pembimbingan), KK17 (unsur 

 pendampingan  OL / PKL / 

 Benchmarking), membutuh-

 kan tambahan dokumen 
Laporan. KK18 (Pendampi-
ngan Penulisan Kertas Kerja/

 Proyek Perubahan) membu-

 tuhkan tambahan dokumen 
Cover dan Lembar Pengesa-

 han. KK19, KK20, KK21 
adalah kegiatan memeriksa 
Hasil Ujian, sehingga lampi-
ran berupa laporan hasil 
pemeriksaan ujian baik pre-
post tes, ujian komprehensif, 
ataupun ujian kasus. 
Adapun KK22 (Coaching), 
membutuhkan tambahan 
dokumen SK Coach.

 Unsur Evaluasi dan 
Pengembangan Diklat. 

 Pada unsur ini ada 5 unsur 
dari KK23 s/d KK27. KK23 
(Evaluasi Penyelenggaraan 
Diklat), KK24 (Evaluasi 
Kinerja WI), dituangkan 



32    EDISI No. 4  |  Oktober - Desember 2019   B U L E T I NBBP

dalam bentuk Laporan. 
KK25 (analisis Kebutuhan 
Diklat) harus melampirkan 
laporan. KK26 (penyusunan 
kurikulum), perlu melampir-
kan dokumen asli kurukulum 
dan laporan. KK27 (penyu-
sunan modul) wajib 
melampirkan modul asli.

 Unsur Pengembangan 
Profesi. 

 Pengembangan profesi 
berupa penulisan Karya Tulis 
Ilmiah. KK28 (Penulisan 
Buku ISBN terbit Nasional), 
perlu mengisi kategori 
penulis, sendiri, utama atau 
pembantu. Jumlah buku yang 

 diterbitkan, alamat URL 
penerbitan, Dokumen Asli 
dan Surat Penerbit, serta 
SPMK. KK29 (penulisan Non 
Buku/Artikel/Jurnal Ilmiah 
yang diterbitkan secara 
Internasional), hampir sama 

 kecuali tidak perlu melam-
pirkan Surat Penerbit. KK30 

 (Jurnal Ilmiah Nasional 
Terakreditasi) sama dengan 

 KK29. KK31 (Jurnal Imiah 

 Nasional Tidak Terakreditasi) 
sama. KK32 (Majalah Ilmiah), 

 melampirkan majalah asli. 
Untuk KK33 s/d KK35 adalah 
buku Proceeding. Tulisan 
dalam buku Proceeding 
tingkat Internasional, Nasi-

 onal atau Instansi, butuh 
tambahan dokumen berupa 

 over, Daftar Isi, Artikel dan 
Susunan Acara. KK36 s/d 

 KK38 (Makalah dalam Perte-

 muan Ilmiah baik Internasional, Nasional dan Instansi), membu-
 tuhkan dokumen lain berupa Susunan Acara, Makalah dan Unda-
 ngan. KK39 (Inovasi/Paten), selain nama kegiatan dan waktu 

kegiatan maka perlu diisi keterangan tentang Jumlah Tim, 
Jumlah Sertifikat, dan melampirkan Dokumen Sertifikat Paten, 
Foto/Video, Deskripsi Inovasi, dan SPMK tentu saja. KK40 
(Menyusun Buku Pedoman, dokumen tambahan berupa 
Dokumen Pedoman Asli). KK41 (Pelaksanaan Orasi Ilmiah) 
membutuhkan Dokumen Asli, Berita Acara dan Sinopsis.

 Unsur Penunjang
 Unsur Penunjang KK42 s/d KK52. KK42 dan KK43 (keikutsertaan 
 dalam seminar,  lokakarya, konferensi) membutuhkan kelengkapan 
 STMK, SPMK dan sertifikat. KK44 dan KK45 (keanggotaan dalam 
 organisasi profesi sebagai pengurus atau anggota) harus 

melengkapi SK Pengurus atau Kartu Anggota. KK46 (pembimbi-

 ngan terhadap Widyaiswara), harus melengkapi STMK, SPMK 
dan Laporan pembimbingan. KK47 dan KK48 (Penulisan artikel 
pada surat Kabar), harus melengkapi Lembar Depan Surat Kabar 
dan Lembar Halaman Artikel. KK49 (Penulisan Artikel pada 
Website), wajib melengkapi URL Website dan Dokumen Artikel. 
KK50 sd KK52 mengikuti jenjang Pendidikan di luar spesialisasi 
atau lebih satu kali pada jenjang yang sama, melampirkan Surat 
Tubel/Ibel dan Ijasah/Transkrip. KK53 - KK55 (Memperoleh Piagam 

 Penghormatan/Tanda Jasa melampirkan Piagam). KK56 
(Penghargaan lain dari pemerintah), melampirkan piagam. KK57 
(Gelar Kehormatan Akademis), harus melampirkan Piagam.

3. Follow up
Apabila kita sudah selesai mengisi semua data atau lampiran, 

namun kita belum akan mengakhiri proses pengisian (dalam arti 
kita masih butuh waktu untuk melengkapi atau mengganti file), 

Contoh Tampilan Pengisian:

Angka Kredit akan terisi secara otomatis, sesuai satuan hasil, 
sehingga perlu ketepatan menulis data agar tidak salah atau 
berbeda dengan isi SPMK.
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maka tidak disarankan melakukan submit pada kolom Tabulasi. 
Selanjutnya, kita dapat mengganti atau menambahkan file pada 
menu Edit. Namun apabila kita sudah selesai melakukan pengisian 
DUPAK online dan/atau sudah merasa melengkapi semua dokumen 
yang diperlukan, maka silakan melakukan submit dan melaporkan 
pada verifikator bahwa kita sudah selesai melakukan input data 
DUPAK online sehingga yang bersangkutan dapat memeriksa Dupak 
Online yang kita kirimkan.

Selanjutnya menunggu informasi dari Verifikator Instansi, 
apakah Dupak Online sudah diisi Lengkap dan Sesuai, baik data-
data atau lampirannya. Verifikator akan memberi Feedback, dengan 
memberi status Dupak sebagai Reject atau Diterima, bila Reject, 
maka Klik pada ikon Reject tersebut untuk membaca Keterangan 
Verifikator tentang hal hal apa sajakah yang belum tepat atau salah. 

Pada contoh di atas, maka klik di tanda Reject untuk mengetahui 
hal yang salah. Dan terlihat bahwa ternyata ada kesalahan lampiran 
yang di upload.

Silakan melengkapi kembali, dan jangan lupa submit kembali 
untuk dapat dicek lagi oleh Verifikator, untuk selanjutnya diteruskan 
ke Verifikator berikutnya. Dan, tinggal menunggu konfirmasi jumlah 
Angka Kredit yang ditetapkan dalam PAK.

Demikianlah ringkasan 
proses pengisian Dupak 
Widyaiswara Online. Kendala 
yang mungkin dihadapi adalah 
belum lengkapnya dokumen 
yang diperlukan, sehingga 
diperlukan ketekunan dan 
ketelitian untuk menyimpan dan 
melengkapi dokumen-dokumen 
tersebut dalam suatu folder 
khusus, baik dalam bentuk hard 
copy maupun softcopy. 

Tips paling penting, jangan 
menunda untuk membuat file 
digital, scanner khusus dan/
atau camera scanner dapat 
dimanfaatkan, karena selain 
sangat praktis, kualitas hasil 
scannya pun sudah cukup bagus. 

Aktivitas mengisi DUPAK 
Online haruslah direspon dengan 
sikap yang positif karena 
bagaimanapun mengisi DUPAK 
online bermakna mengapresiasi 
diri sendiri atas capaian kinerja 
dalam suatu periode tertentu. 
So, tunggu apalagi?” Segera 
mulai mengisi DUPAK online. 
Bagi pemula, seperti saya yang 
belum sempat merasakan 
mengisi Dupak versi “Koper” 
tentu tidak begitu terasa bedanya 
dengan “Paper Less”, namun 
bagi Bapak/Ibu/teman-teman 
sekalian yang sudah merasakan 
letih, berat, lamanya dengan 
sistem pengisian DUPAK 
sebelumnya, tentu Dupak 
Online akan sangat membantu, 
karena lebih sederhana dan 
menyenangkan.
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F i t u r

Pentingnya Wawasan Kebangsaan 
bagi Seorang Pemimpin dalam 
Menjaga Pertahanan Negara

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

Indonesia merupakan 
salah satu negara kepulauan 
terbesar di dunia. Posisi 
Indonesia yang berada di 
antara benua Australia dan 
Asia, serta Samudera Hindia 
dan Pasifik menjadikan 
negara ini memiliki posisi 
yang sangat strategis dalam 
hubungan antar bangsa dan 
bernegara. Hubungan antar 
bangsa tentunya diwarnai 
dengan kerjasama ataupun 
kompetisi. Oleh karena 
itulah, pentingnya wawasan 
kebangsaan bagi seorang 
pemimpin dalam menjaga 
pertahanan dan keutuhan 
bernegara.

Mengenal Apa Itu Wawasan 
Kebangsaan

Wawasan kebangsaan meru-
pakan salah satu aspek paling 
utama yang harus dimiliki oleh 
setiap warga negara. Hal ini 
berarti bahwa setiap warga 
negara harus dan perlu meng-
erti berbagai kondisi yang ada 
pada negaranya. Masyarakat 
Indonesia harus terus 
mengembangkan dan memiliki 
ruang kesadaran geografis 
sebagai penduduk di negara 
kepulauan. Mengenal seluruh 
potensi alam yang dimiliki oleh 
negara juga merupakan salah 
satu aspek dalam mengenal 
wawasan kebangsaan. 

Pengetahuan dan wawasan 
yang dimaksud lainnya adalah 
wawasan mengenai kondisi 
geopolitik Indonesia yang 
berkembang melalui tiga faktor 
dalam membentuk karakter 
bangsa. Faktor tersebut antara 
lain adalah sejarah lahirnya 
bangsa dan negara Indonesia, 
hingga cita – cita dan ideologi 
bangsa. Wawasan kebangsaan 
dalam aspek geopolitik membe-
rikan pandangan bahwa wilayah 
nusantara merupakan sebuah 
ruang lingkup hidup yang harus 
dikelola dan dipertahankan 
sebagai titik utama kehidupan 
bangsa dalam mencapai 
cita–cita nasional. Selain itu, 

Pentingnya Wawasan Kebangsaan 
bagi Seorang Pemimpin dalam 
Menjaga Pertahanan Negara
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wawasan kebangsaan juga 
mencerminkan berbagai dimensi 
pemikiran mendasar bangsa 
Indonesia yang mencakup 
realitas kehidupan, berbangsa 
dan bernegara sebagai sebuah 
fenomena kehidupan. Dimensi 
pemikiran tersebut merupakan 
sebuah gabungan pemikiran 
aspek kehidupan nasional yang 
dilandasi oleh Pancasila. 

Jadi secara komprehensif, 
wawasan kebangsaan dapat 
diartikan sebagai sebuah cara 
pandang ke dalam ataupun ke 
luar, secara kolektif ataupun 
pribadi, yang sudah dilandasi 
oleh rasa syukur atas identitas 
dan personalitas kita sebagai 
bagian utama dari bangsa 
Indonesia agar terus dapat 
mengembangkan berbagai 
potensi yang dimiliki, serta 
membenahi berbagai kekura-
ngan yang ada demi keberlang-
sungan dan kemajuan bersama 
bangsa Indonesia.

Seorang Pemimpin yang 
Memiliki Wawasan Kebangsaan

Tentu tidaklah mudah untuk 
menjadi seorang pemimpin. 
Ada banyak aspek yang dimiliki 
oleh seseorang agar bisa 
menjadi seorang pemimpin 
yang baik. Pemimpin sendiri 
dapat diartikan sebagai seorang 
pribadi dengan kelebihan atau 
kecakapan, terutama dalam 
satu bidang khusus yang bisa 

digunakan dan bermanfaat 
untuk mempengaruhi orang 
lain dalam melakukan aktifitas 
tertentu demi tercapainya 
sebuah tujuan bersama.

Sebuah organisasi, tim, 
bahkan hingga sebuah negara 
yang berhasil tentunya didukung 
dengan hadirnya seorang 
pemimpin dengan intelektual 
yang mumpuni. Para pemimpin 
tersebut memiliki visi yang 
mampu digunakan untuk meng-
arahkan divisi atau kelompok 
yang ada pada jalur yang baik. 
Pemimpin diharuskan sigap 
dalam memanfaatkan peluang 
yang ada dan mampu meng-
gerakkan anggotanya sesuai 
dengan keterampilannya masing-
masing.

Pemimpin yang baik adalah 
pemimpin yang jujur, cerdas, 
bertanggung jawab, dan memi-
liki wawasan kebangsaan yang 
baik. Seorang pemimpin dengan 
wawasan kebangsaan yang 
baik, secara umumnya sudah 
memiliki keunggulan dalam 
pola pikir dan peka terhadap 
perubahan yang terjadi pada 
sekitarnya. Pemimpin dengan 
wawasan kebangsaan yang 
luas tersebut tidaklah bisa 
dihasilkan dalam waktu yang 
cepat. Diperlukan pengalaman 
yang tidak sebentar, dan 
dikuatkan dengan berbagai 
rintangan yang ada. Selain 
itu pemimpin tersebut juga 

terbalut dalam konsistensi yang 
baik, sehingga bisa bekerja 
sama secara efektif dengan 
anggotanya.

Pemimpin dengan wawasan 
kebangsaan yang baik tentunya 
mengetahui aspek apa saja 
yang menjadi kekuatan dari 
sebuah organisasi atau negara 
yang dipimpinnya. Berpikiran 
strategis merupakan sebuah 
proses berkepanjangan yang 
bisa menjadi poin utama 
dalam stabilitas organisasi 
yang dipimpinnya. Gary A. Yulk 
dan Van Vleet mengemukakan 
bahwa “kesesuaian antara gaya 
kepemimpinan, norma-norma 
dan kultur organisasi dipandang 
sebagai suatu prasayarat kunci 
untuk kesuksesan prestasi 
tujuan organisasi.” Pandangan 
inilah yang mendukung hadir-
nya harmonisasi antara 
kepemimpinan dengan kultur 
dan budaya dari suatu tempat 
yang dipimpin.

Pengunaan Hard Power dan 
Soft Power dalam 
Kepemimpinan

Selain itu, terdapat sebuah 
hubungan yang erat antara 
kekuatan dan kepemimpinan, 
dimana pemimpin diharuskan 
untuk mengerti dan memahami 
sumber utama kekuatan yang 
dimilikinya ketika memimpin 
dan melaksanakan tugasnya. 
Hal ini dimaksudkan agar 
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seorang pemimpin menjadi 
lebih berhati-hati dalam 
bertindak dan mengurangi 
terjadinya kesalahan dalam 
pengambilan keputusan. 

Sumber kekuatan kepemim-
pinan yang pertama disebut 
sebagai hard power. Disini hard 
power merupakan sebuah 
kekuatan yang berasal dari 
jabatan ataupun otoritas 
seseorang. Didalamnya 
terdapat sebuah reward power, 
yang merupakan sebuah 
kendali atas penghargaan untuk 
memotivasi orang lain dalam 
melakukan pekerjaannya. 
Terdapat juga coercive power, 
yang merupakan sebuah 
kendali dalam memberikan dan 
merekomendasikan hukuman 
terhadap orang. Yang terakhir 
dalam hard power, terdapat 
sebuah legitimate power, yakni 
sebuah kewenangan dengan 
memegang posisi yang ada 
dalam organisasi yang diakui 
oleh orang.

Sumber dari kekuatan kepe-
mimpinan yang selanjutnya 
disebut juga sebagai soft power. 
Soft power dapat diartikan 
sebagai sebuah kekuatan yang 
berdasarkan kepada karakter 
pribadi dari pimpinan, serta 
hubungan interpersonal. Soft 
power sendiri terdiri dari expert 
power, yakni sebuah keahlian 
pribadi khusus agar orang lain 
bisa menjadi termotivasi dan 

mematuhi pemimpin untuk 
mendapat manfaat darinya. 
Selain itu, di dalam soft power 
terdapat juga referent power 
yang berarti pemimpin memiliki 
kharisma pribadi sehingga 
mudah untuk dikagumi oleh 
orang lain dan mau untuk 
meniru pemimpinnya.

Dalam aspek wawasan 
kebangsaan, pemimpin bisa 
menggunakan kewenangan hard 
power sebagai otoritas dalam 
mengatur bawahannya secara 
tegas. Selain itu dengan meng-
andalkan hard power dalam 
wawasan kebangsaan, pemim-
pin bisa mengambil langkah 
represif dalam mengatur 
keamanan negara. Selain itu, 
dalam aspek wawasan kebang-
saan juga pemimpin bisa 
mengandalkan soft power untuk 
lebih merangkul seluruh masya-
rakat di dalamnya. Pemimpin 
yang karismatik dan memiliki 
empati yang tinggi, akan lebih 
mudah untuk mempersatukan 
bangsa.

Peran Warga Negara dalam 
Menjaga Keamanan Negara

Negara Kesatuan Republik 
Indonesia bisa berdiri dengan 
kuat sejauh ini karena memiliki 
dukungan dari seluruh rakyat 
Indonesia dan dipimpin oleh 
orang yang kompeten di 
bidangnya masing-masing. 
Kesadaran dalam membela 

negara secara hakikatnya 
dapat diartikan sebagai kondisi 
berbakti kepada negara, dan 
kesetiannya dalam membela 
negara. Ruang lingkup bela 
negara sangatlah luas, dimulai 
dari secara halus hingga cara 
yang paling keras. Membina 
hubungan yang baik antar warga 
negara, sampai bersama-sama 
menangkal ancaman nyata 
musuh bersenjata merupakan 
lingkup dari bela negara dalam 
menjaga keamanan negara. 

Bela negara sendiri merupa-
kan sebuah tekad, sikap, dan 
tindakan bangsa dan warga 
negara dalam menjamin 
keberlangsungan bangsa dan 
negara. Diperlukan juga sikap 
kewaspadaan nasional, yang 
dapat diartikan sebagai kualitas 
kesiapan dan kesiagaan yang 
dimiliki oleh bangsa Indonesia 
untuk dapat mendeteksi, 
mengantisipasi sejak dini dan 
melakukan aksi pencegahan 
terhadap bentuk dan potensi 
ancaman terhadap Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

Hubungan Wawasan 
Kebangsaan pada Seorang 
Pemimpin dengan Pertahanan 
Negara

Pemimpin yang mengerti 
dan paham mengenai wawasan 
kebangsaan, maka pemimpin 
tersebut bisa turut berkontribusi 
terhadap pertahanan negara 
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dengan baik. Dalam tahap awal, 
pemimpin bisa melakukan 
upaya bela negara dengan cara 
mempelajari berbagai kelebihan 
yang ada pada negara, dan 
menjadikannya acuan utama 
dalam mengatasi ancaman 
berdimensi ekonomi. Ekonomi 
merupakan salah satu penentu 
bagi negara dalam perdagangan 
internasional. Pemimpin yang 
menguasai masalah ekonomi, 
bisa mencegah negara agar 
tidak mengalami inflasi, 
bahkan mengurangi jumlah 
pengangguran.

Pemimpin dengan wawasan 
kebangsaan yang baik juga 
tentunya bisa menjaga 

pertahanan negara dengan 
mengatasi berbagai isu sosial 
budaya. Salah satu contoh 
isu sosial budaya yang harus 
bisa diatasi dan bisa menjadi 
penyebab utama retaknya 
pertahanan negara adalah 
masalah keterbelakangan, 
ketidakadilan hingga kemis-
kinan dan SARA. Isu sosial 
budaya ini akan menjadi dasar 
timbulnya konflik vertikal antara 
pemerintah dan masyarakat.

Salah satu manfaat mempu-
nyai pemimpin dengan 
wawasan kebangsaan yang 
baik adalah mampu memper-
hatikan ancaman berdimensi 
keselamatan umum. Ancaman 

ini umumnya terjadi karena 
adanya bencana alam, seperti 
gempa bumi, meletusnya 
gunung berapi, hingga 
tsunami. Kebakaran hutan 
dan lahan yang pernah terjadi 
juga merupakan salah satu 
ancaman nyata bagi negara 
yang harus segera dicegah dan 
diatasi dengan cepat.

Pada akhirnya, keamanan 
dan pertahanan negara tidak 
akan bisa terwujud dengan 
baik apabila tidak adanya 
kerjasama ataupun simbiosis 
mutualisme yang baik antara 
pemimpin dengan warga 
negaranya. Saling mengerti, 
saling toleransi, serta yakin 
dan berpegang teguh pada 
Pancasila sebagai ideologi 
negara bisa menjadi salah satu 
yang memperkuat keutuhan 
negara.

Referensi:

h t tps : //www.kompasiana.
com/mellisa35353/5b66
94325a676f74e456c5b4/
hard-power-dan-soft-power-
dalam-leadership?page=all

https://www.kemhan.go.id/
belanegara/opini/wawasan-
k e b a n g s a a n - g u n a -
meningkatkan-ketahanan-
nasional

Modul Diagnosa Organisasi 
Pelatihan Kepemimpinan 
Pengawas, Lembaga 
Administrasi Negara 
Republik Indonesia, 2019



38    EDISI No. 4  |  Oktober - Desember 2019   B U L E T I NBBP

Ida Ayu Nyoman Sri Yogantini
Pranata Humas BBPK Jakarta

Kepala BBPK Jakarta, dr. Tri 
Nugroho, MQIH, secara resmi 
menggantikan Kepala BBPK 
Jakarta sebelumnya Drs. 
Zaenal Komar, Apt., MA, yang 
sejak 2 September 2019 lalu 
melanjutkan karirnya sebagai 
Dosen di Politeknik Kesehatan 
Kementerian Kesehatan 
Tasikmalaya.

Lahir di Banda Aceh 59 
tahun yang lalu, suami dari 
dr. Tri Suci, SPOG ini sebelum 
menjabat sebagai Kepala 
BBPK Jakarta merupakan 
Kepala BBPK Ciloto, sehingga 
tidak asing lagi bagi Beliau 
dalam mengelola kediklatan. 
Tutur kata yang lembut 
menjadi ciri khas Bapak dari 
2 putra dan 1 putri ini. Beliau 
juga pernah mengenyam 
Pendidikan Magister Mutu 
Layanan Kesehatan di New 
Castle University Australia pada 
tahun 1998.

Selama kurang lebih 31 
tahun mengabdi sebagai 
aparatur sipil negara, dr. 
Tri Nugroho, MQIH telah 
mendapat penghargaan Satya 
Lencana Karya Satya XX 
Tahun dari Presiden Republik 
Indonesia dan Bhakti Karya 
Husada Dwi Windu dari 
Menteri Kesehatan RI. Selamat 
Bertugas dan Sukses selalu 
bersama kami memajukan 
BBPK Jakarta.  

 

F i t u r

KEPALA BBPK JAKARTA 
dr. Tri Nugroho, MQIH

Mengenal Lebih Dekat 

Datang dan pergi dalam kehidupan adalah hal yang 
biasa, yang pergi akan meninggalkan kesan dan yang 
datang akan membawa harapan baru. Bertempat di 
Auditorium Garuda BBPK Jakarta Kampus Cilandak 
telah dilaksanakan serah terima jabatan (sertijab) 
Kepala Balai Besar Pelatihan (BBPK) Jakarta yang 

berlangsung lancar dan khidmat.
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Kunjungan dari Pusat Pengembangan Kompetensi dan Sosial Kultural ASN LAN RI di BBPK Jakarta 
dengan Agenda “Green Training LAN RI”, 17 Oktober 2019>>

Kunjungan Kerja Komisi IV DPRD Dan BAPELKES Provinsi Kalimantan Selatan, 15 Oktober 2019>>

Serah Terima Nilai Akreditasi PKN II LAN RI 2019

>>
  ENSGaleri
L
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Pertemuan Wilayah Mitra BBPK Jakarta 
dengan Tema “Peran Lembaga Diklat 
di Era Pembangunan SDM Kesehatan”, 
Bali 28-30 November 2019>>

Santunan Anak Yatim, 
27 Mei 2019

Cek Kesehatan Rutin Posbindu Delima 
Cilandak BBPK Jakarta>>

  ENSGaleri
L

>>
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Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, Desember 2019>>

Capacity Building dengan Nilai-Nilai Akuntabel, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Antikorupsi 
(ANEKA) bagi SDM BBPK Jakarta, 13-15 Desember 2019 >>

Kunjungan Kementerian Pertanian Cisarua Bogor, 6 Desember 2019>>
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Jl. Wijayakusuma Raya No.45, Cilandak
Jakarta Selatan 12450
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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.

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

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan K
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