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Salam Kesuma...
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

atas perkenanNya kami dapat menerbitkan 

Buletin edisi ke-4 di penghujung tahun 2020.

Tugas pokok seorang Widyaiswara adalah 

“Dikjartih”, namun ada hal penting yang tidak 

boleh ditinggalkan yaitu penyusunan Karya 

Tulis Ilmiah (KTI). Edisi kali ini adalah edisi 

khusus, akan kami hadirkan KTI Widyaiswara 

BBPK Jakarta.

Pembaca setia Buletin BBPK Jakarta kita 

ketahui bahwa pandemi Covid-19 sudah 

sembilan bulan ada di tengah-tengah 

kita dan telah banyak merubah tatanan 

kehidupan. “Tetap Berkarya di masa 

pandemi” akan kami ulas dalam rubrik info 

seputar BBPK Jakarta.

Semoga edisi yang kami suguhkan kali ini 

dapat menambah wawasan pembaca setia.

Kami segenap tim redaksi mengucapkan 

selamat menyongsong tahun baru 2021, 

mari kita sambut dengan optimisme dan 

semangat berkarya agar kesuksesan selalu 

menyertai kita semua, Amin.

Tak lupa kami mengingatkan untuk tetap 

menerapkan protokol Kesehatan saat 

beraktivitas demi Kesehatan kita bersama.

Tim Redaksi

SERUNYA MENGIKUTI DIKLAT PENYULUH 
ANTIKORUPSI (PAK) DI BBPK JAKARTA 

DALAM MASA PANDEMI COVID – 19

PEMIMPIN TRANSFORMATIONAL
KEPEMIMPINAN PUSKESMAS MASA KINI

Pengembangan Evaluasi Pembelajaran
dan Tugas Widyaiswara
sebagai Pengendali Pelatihan    

ENERGI KEPEMIMPINAN
Energi Keberhasilan Organisasi

Manusia Indonesia Sehat 
Wujudkan Indonesia Sehat

5

Gambaran Penyuluhan dan
AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI

di BBPK Jakarta

Pendampingan Perencanaan
Pembangunan Kesehatan 

di Kabupaten Kutai Kartanegara
(Paska Pelatihan Renkesda Angkatan III 

dan IV Tahun 2020)

Karya Tulis Ilmiah

2

BULETIN

JAKARTA

Diklat 
Berkualitas
SDM Cerdas

Oleh : Titien Rostini Kusairi, M.M.Kes
Widyaiswara Ahli Madya BBPK Jakarta

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

Oleh : DR. Ina Yuniati, Dipl.M, M.Sc
Widyaiswara Ahli Madya BBPK Jakarta 9

14
KINERJA  

37  Co21
Oleh : dr. Marlenita BR Ginting, MKM
Widyaiswara Ahli Pertama BBPK Jakarta

Serba Serbi Kepuasan Pelanggan 
Oleh : 
Edy Suprapto, S.Si, M.Si
Widyaiswara Ahli Muda BBPK Jakarta
Yana Irawati, SE, SKM, MKM
Widyaiswara Ahli Madya BBPK Jakarta 23 Organisasi Pembelajaran dan 

Implementasinya dalam Jabatan: 
REFLEKSI PENGALAMAN

Oleh : dr. H. R. Dedi Kuswenda, M.Kes
Widyaiswara Ahli Utama BBPK Jakarta27

Oleh : Drs. Wayan Rai Suarthana, MM
Widyaiswara Ahli Utama BBPK Jakarta

31

Info Seputar BBPK Jakarta  
“Tetap Berkarya di Masa Pandemi COVID-19”

40

Oleh : dr. Dwidea Yuliana, M.Kes
Widyaiswara Ahli Muda BBPK Jakarta

Oleh : dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA
Widyaiswara Ahli Utama BBPK Jakarta

34

37 Oleh : dr. Embry Netty, M.Kes
Widyaiswara Ahli Utama BBPK Jakarta

KEMENKES RI



        32    EDISI 4  |  Oktober - Desember 2020 EDISI 4  |  Oktober - Desember 2020
  B U L E T I N B U L E T I N     BBPBBP

SERUNYA MENGIKUTI DIKLAT PENYULUH 
ANTIKORUPSI (PAK) DI BBPK JAKARTA 

DALAM MASA PANDEMI COVID – 19
Oleh : Titien Rostini Kusairi, M.M.Kes

Widyaiswara Ahli Madya BBPK Jakarta

Indonesia yang merupakan 

salah satu Negara terkaya di 

dunia dengan kekayaan alam-

nya yang melimpah ruah 

tentunya dapat mensejah-

terakan rakyatnya. Namun 

kenyataan yang ada tidak 

seperti angan dan impian 

masyarakatnya, karena terdapat 

banyaknya penyelewengan 

yang terjadi. Korupsi, kata yang 

familiar didengar ini meru-

pakan salah satu penyebabnya. 

Kenapa dan Bagaimana sampai 

hal tersebut terjadi?  Inilah yang 

akan kita ketahui bersama.

Korupsi, layaknya apel atau 

jeruk busuk, nyaris membuat 

segalanya hancur tak karuan 

(walau perumpamaan itu 

kurang tepat), namun itulah 

kenyataan yang ada. Korupsi, 

yang berasal dari Bahasa Latin 

corruptio, artinya busuk, rusak, 

menggoyahkan, memutar balik, 

atau menyogok. 

Korupsi, yang menurut 

definisi Transparency Interna-

tional (TI), adalah perilaku 

pejabat publik, politikus, atau 

pegawai negeri, yang secara 

tidak wajar dan legal memper-

kaya diri atau memperkaya 

mereka yang dekat dengan 

kekuasaan, dengan cara menya-

lah gunakan kekuasaan publik 

yang dipercayakan kepada 

mereka. Sedangkan definisi 

korupsi menurut hukum di 

Indonesia, sesuai 30 pasal di 

dalam Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 juncto Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001, 

korupsi bisa dikategorikan 

menjadi 7 jenis, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara

2. Penyuapan

3. Pemerasan

4. Penggelapan dalam jabatan

5. Kecurangan

6. Benturan kepentingan 

dalam pengadaan barang 

dan jasa

7. Gratifikasi

Selain memberi batasan/ 

definisi, Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 juncto 

Undang-UNdang Nomor 20 

Tahun 2001 juga menjelaskan 

siapa saja yang bisa terjerat 

hukuman. Mereka adalah 

Pegawai Negeri atau Penye-

lenggara Negara (PN), Penegak 

Hukum (PH), dan masyarakat 

yang ada kaitannya dengan 

PN dan PH.

Korupsi adalah perilaku 

pejabat publik, baik itu 

politikus maupun pegawai 

negeri, yang memperkaya diri 

atau orang lain secara tidak 

wajar dan tidak sah, yaitu 

dengan menyalahgunakan 

kekuasaan publik yang diper-

cayakan kepada mereka. 

Di Indonesia, korupsi sudah 

mengakar, sehingga menjadi 

tantangan dalam pemberanta-

sannya. Penyebabnya selain 

karena perilaku aktif dari 

pelaku korupsi yang dilakukan 

dengan berbagai modus yang 

semakin mutakhir, juga karena 

sikap permisif (bersifat terbuka) 

yang berkembang di masya-

rakat. Dengan demikian, ketika 

di satu sisi korupsi marak 

terjadi, di sisi lain publik justru 

menganggap sebagai hal 

yang biasa dan dimaklumi. 

(Kapita Selekta dan Beban 

Biaya Sosial Korupsi). 

Balai Besar Pelatihan 

Kesehatan (BBPK) Jakarta 

mengadakan diklat Penyuluh 

Antikorupsi (PAK) yang diada-

kan secara e-learning, dan saya 

salah satu pesertanya. Proses 

dari awal pendaftaran hingga 

sertifikasi cukup lama waktunya. 

Dalam proses sertifikasi 

tersebut diantaranya ada 

program penyuluhan, maka 

para peserta diklat melaksana-

kan penyuluhan antikorupsi, 

dan saya melakukan penyuluhan 

di BBPK Jakarta dengan 

peserta beberapa pegawai 

dilingkungan BBPK Jakarta. 

Setelah selesai penyuluhan 

terdapat rangkaian proses 

lanjutan, diantaranya respon 

peserta terhadap isi penyulu-

han tersebut yang berupa 

beberapa pertanyaan dengan 

jawaban yang diberikan.

1. Setelah mengikuti Penyu-

luhan Antikorupsi peserta 

merasakan kesadaran akan 

antikorupsi menjadi: 

a. Semakin bertambah 

sadar:   96,30 %  

b. Cukup sadar:  3,70 %

2. Setelah mengikuti Penyu-

luhan Antikorupsi, peserta 

membangun sikap dan peri- 

laku korupsi dengan cara: 

a. Menolak semua 

gratifikasi:  81,48 % 

b. Menerima dan melapor-

kan ke UPG BBPK 

Jakarta:  18,52 %

3. Sebagai suatu proses 

internalisasi nilai-nilai dasar 

antikorupsi saat ini, peserta 

berada pada tahap:

a. Mengetahui / 

menyadari:  7,41 %

b. Menyetujui:  3,70 %

c. Menerima sebagai nilai 

diri   88,89 %

4. Beberapa hal yang mem-

buat peserta tetap terus 

bersemangat melaksanakan 

dan bersikap antikorupsi, 

antara lain: takut dosa, 

nilai-nilai antikorupsi sudah 

juga merupakan nilai-nilai 

pribadi,  karena korupsi 

sama dengan pencuri, dan 

sebagainya.

5. Beberapa peserta juga 

memberikan kata motivasi 

/ pantun / kata bijak untuk 

menambah semangat dalam 

melaksanakan antikorupsi, 

antara lain:

Karya Tulis Ilmiah
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•	 Lalu lalang orang dijalan; 

pergi ke pasar beli ikan; 

kita hidup hanya sekali; 

mari kampanyekan anti-

korupsi.

•	 Jalan-jalan ke kota naik 

mersi; jangan lupa 

membeli sari; hindari 

perilaku korupsi; karena 

korupsi sama dengan 

pencuri. 

•	 Beli lada Bangka di 

tukang cukur; ladanya 

habis dibeli pak Takur; 

bila anda lawan korupsi, 

maka Negara menjadi 

Makmur. 

•	 Bentengi diri dengan 

mensyukuri, niat korupsi 

tidak akan terjadi. 

•	 Harus lebih tau mana dan 

apa itu korupsi, dan kegi-

atan apa yang bersing-

gungan dengan korupsi. 

•	 Korupsi lebur, Indonesia 

makmur    

•	 Korupsi merupakan kecu-

rangan dan merusak 

pembangunan bangsa 

•	 Rasulullah bersabda: 

“sesungguhnya tidak 

akan masuk Surga 

daging yang tumbuh 

dari harta yang haram; 

Neraka lebih pantas 

untuknya” (HR.Ahmad 

dan Ad Darimi).

•	 Membangun kesadaran 

berintegritas, memerangi 

korupsi berarti memba-

ngun Negara yang besar 

dan berdaulat. Aamiin. 

Demikian beberapa masu-

kan / tanggapan yang diberi-

kan dari peserta penyuluhan 

anti korupsi. Semoga berlanjut 

hingga akhir nanti, dan mence-

rap menjadi nilai-nilai pribadi 

yang utuh dan semakin meng-

uatkan terhadap antikorupsi.

Setelah selesai semua 

proses tersebut, hasilnya dila-

porkan dan diserahkan ke 

panitia penyelenggara sebagai 

salah satu prasarat mengikuti 

kompetensi sertifikasi. 

Jadi, dimana letak serunya? 

… serunya adalah sejak awal 

pendaftaran hingga selesai 

ujian sertifikasi waktu yang 

diperlukan lama…. hingga saat 

akan melakukan pendaftaran 

ulang sampai lupa link dan 

alamat emailnya, karena ada 

email tersendiri yang khusus 

untuk jalur ACLC – KPK, dan 

itu bikin stress tapi asyiikk… 

Dengan penuh semangat 

perjuangan, penasaran untuk 

tetap ikut sertifikasi… Alham-

dulillah, akhirnya berhasil 

mendapatkan rekomendasi 

kompeten sebagai Penyuluh 

Antikorupsi (PAK). Ternyata… 

menjadi penyuluh Antikorupsi 

itu wow Keereeen….!!! Ayo 

ikut bergabung menjadi 

Penyuluh Antikorupsi!! Berani 

Jujur, Hebat!!! Berani 

Kompeten, Hebat!!!  

Referensi:

1. Catatan / materi kuliah Diklat 
PAK, Juni 2020

2. Kapita Selekta dan Beban 
Biaya Sosial Korupsi, ACLC 
KPK, 2015

3. Semua Bisa Beraksi, ACLC 
KPK, 2014

Karya Tulis Ilmiah

Selain upaya penindakan 

terhadap pelaku korupsi dan 

tindakan pencegahan melalui 

perubahan sistem dan mana-

jemen antikorupsi strategi 

pemberantasan korupsi lainnya 

adalah edukasi atau kampanye 

antikorupsi, antara lain penyu-

luh antikorupsi. Setiap elemen 

bangsa diharapkan dapat 

menjadi Penyuluh Antikorupsi 

(PAK) sesuai dengan kedudu-

kan dan kapasitasnya. Peran 

Gambaran Penyuluhan dan
AKSI PEMBERANTASAN KORUPSI

di BBPK Jakarta
Oleh : drg. Maria Ema Lestari Lamanepa, M.Si.Med

Widyaiswara Ahli Madya BBPK Jakarta

serta PAK dapat berupa 

melaporkan dugaan tindak 

pidana korupsi, memantau 

pelayanan publik, melaporkan 

penerimaan gratifikasi oleh 

aparatur sipil negara sampai 

dengan melaporkan harta 

kekayaan penyelenggara 

negara, dll.  Kelompok sasaran 

penyuluhan adalah peserta 

yang menjadi sasaran kegiatan 

penyuluhan yang dikelom-

pokkan menjadi kelompok 

anak-anak, remaja, mahasiswa, 

komunitas, ASN, aparat 

penegak hukum, masyarakat 

politik, swasta dan masyarakat 

umum (Kepmenaker 303/2016).

Survei terhadap persepsi 

pengguna instragram pada 

Agustus 2019 tentang pena-

nganan korupsi di Indonesia 

menunjukkan bahwa Kemente-

rian adalah no 2 tertinggi 

sebagai Lembaga yang korup. 

Tertinggi no 1 adalah Peme-

rintah Daerah dan posisi ke 3 

adalah Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian (Mulyadi, 

2020). Selanjutnya yang perlu 

dibenahi untuk mengurangi 

korupsi adalah kualitas aparat 

penegak hukum (81%), tata 

Kelola pemerintahan 66%, 

p e r a t u r a n / Pe r u n d a n g -

undangan (61%) dan Pendidi-

kan (50%). Hal ini menunjukkan 

bahwa Kementerian masih 

belum bebas dari korupsi. 

Dalam rangka sertifikasi 

sebagai penyuluh antikorupsi, 

diselenggarakan penyuluhan 

antikorupsi pada kelompok 
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sasaran pegawai Balai Besar 

Pelatian Kesehatan (BBPK) 

Jakarta pada tanggal 22 Juli 

2020 secara online dan 

dilanjutkan dengan peman-

tauan pelaksanaan aksi pembe-

rantasan korupsi melalui 

questioner yang disebarkan 

melalui Whatsapp, Kamis 3 

September 2020. Tujuan tulisan 

ini adalah memberikan gam-

baran proses penyuluhan dan 

hasil pantauan pelaksanaan 

aksi antikorupsi kelompok 

sasaran, yaitu pegawai BBPK 

Jakarta.

Gambaran Proses 

Penyuluhan:

Tujuan penyuluhan kelompok 

sasaran adalah mampu melak-

sanakan aksi pemberantasan 

korupsi. Tujuan ini diukur dengan 

kemampuan menjelaskan sema-

ngat perlawanan terhadap 

korupsi, bahaya dan dampak 

korupsi, kemampuan menerap-

kan cara berpikir kritis terhadap 

masalah korupsi, menyusun 

strategi dan rencana aksi pem-

berantasan korupsi, serta melak-

sanakan aksi pemberantasan 

korupsi. Gambaran proses 

penyuluhan dapat dilihat pada 

table berikut ini.

NO KEGIATAN PENYULUH KEGIATAN SASARAN

1 PEMBUKAAN
	Memberikan salam
	Memperkenalkan diri dan menyapa sasaran
	Melakukan ice breaking, dengan yel-yel 
	Menyampaikan tujuan penyuluhan (hasil 

belajar dan indikator hasil belajar)
	Menyampaikan gambaran  topik penyuluhan
	Melakukan apersepsi (pengantar materi)

	Menjawab salam
	Menjawab sapaan
	Mengikuti arahan penyuluh
	Menyimak 

	Menyimak
	Menyimak dan mengikuti 

arahan penyuluh

2 PENYAMPAIAN MATERI:

a. Menjelaskan semangat perlawanan terhadap 
korupsi (topik 1-4) dengan metode ceramah 
interaktif (dengan tanya jawab)

Menyimak, bertanya dan 
menjawab

b. Menjelaskan bahaya dan dampak korupsi  
(topik 5-8) dengan metode ceramah interaktif 
(dengan tanya jawab)

Menyimak, bertanya dan 
menjawab

c. Menjelaskan cara berpikir kritis terhadap 
masalah korupsi (topik 9-13) dengan metode 
ceramah interaktif (dengan tanya jawab) 
Memfasilitasi penerapan berpikir kritis atas 
kasus korupsi terkait sasaran dengan metode 
studi kasus 

Menyimak, bertanya dan 
menjawab

Melakukan studi kasus

d. Menjelaskan strategi dan rencana aksi 
pemberantasan korupsi (topik 14) dengan 
metode ceramah interaktif (dengan tanya jawab)
Memfasilitasi penyusunan strategi dan 
rencana aksi pemberantasan korupsi dengan 
metode Diskusi

Menyimak, bertanya dan 
menjawab

Melakukan diskusi 

e. Menjelaskan aksi pemberantasan korupsi 
(topik 15) dengan metode ceramah interaktif 
(dengan tanya jawab)
Memfasilitasi pelaksanakan aksi 
pemberantasan korupsi dengan metode role 
play dan penugasan

Menyimak, bertanya dan 
menjawab

Melakukan role play
Menyimak dan merencanakan 
penugasan

3 PENUTUP
	Melakukan evaluasi dan merangkum materi
	Menyampaikan apresiasi dan motivasi 
	Mengucapkan terimakasih
	Memberikan salam penutup

	Menjawab dan menyimak
	Merespon apresiasi dan motivasi 
	Merespon ucapan terimakasih
	Merespon salam penutup

Hasil Penyuluhan

Peserta penyuluhan sebanyak 

36 orang, yang mengikuti 

pretest 15 orang dan post 

test 15 orang. Ada 11 orang 

peserta mengikuti pre dan 

post test (30,56%). 

Pemantauan Aksi 

Pemberantasan Korupsi

Pemantauan terhadap  27 

responden, diperoleh  hasil 

sebagai berikut:

1. Sasaran menyadari bahwa 

dalam pekerjaan sehari-

hari rentan terhadap 7 delik 

korupsi sebagai berikut:

2.  Reaksi sasaran saat berada 

 pada kondisi rentan korupsi 

 adalah: Menolak secara 

 langsung (14 orang), Meng-

 hindari (9 orang), Memberi-

 kan pengertian penjelasan 

(6), Reaksi secara implisit: 

mengingat Tuhan (5) Lapor 

ke UPG (4 orang), dan 

memegang teguh nilai2 

integritas (3)

3. Cara sasaran mencegah/ 

membentengi diri agar 

 terhindar dari perbuatan 

korupsi adalah: Mempelajari, 

 memohon pertolongan, 

mengingat dan melakukan 

ajaran Tuhan (17), Meme-

gang teguh nilai-nilai 

integritas: jujur, sederhana, 

peduli (11), Mengingat 

selalu konsekuensi apa 

yang akan diterima bila 

melakukan hal hal yang 

tidak sesuai dengan aturan, 

dampak terhadap diri, 

keluarga dan masyarakat 

(7), Memahami peraturan-

peraturan terkait  korupsi 

dan  pencegahannya (3), 

 Bersyukur pada apa yang 

 dimiliki saat ini (3), Mene-

rima penghasilan sesuai 

dengan ketentuan, bila ada 

penghasilan lain dipelajari 

apakah benar sesuai hak 

dari konsekuensi kewajiban 

yang telah  dilaksanakan 

dan sudah sesuai dengan 

aturan (3), Bekerja sesuai 

Tusi dan prosedur yang 

ada (3), Mengatakan diawal 

pertemuan pembelajaran 

(2), Mencari kawan atau 

 bergabung dalam komuni-

tas antikorupsi

4. Hal-hal yang bisa memberi 

motivasi/semangat sasaran 

Tabel : Alur dan Tahapan Penyuluhan

[ 3 ] 
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memegang teguh nilai2 integritas (3) 

80
93,33

200

20 26,67

-33,33 

49,78
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37,14

PRE	TEST POST	TEST KENAIKAN	NILAI

TERTINGGI TERENDAH RATA-RATA

40,74

37,04

18,52

11,11
44,44

25,93

77,78

Merugikan	keuangan	negara	(11)

Suap	(10) 

Penggelapan	dalam	jabatan	(5)

Pemerasan	(3)

Perbuatan	curang	(12)

Benturan	kepentingan	dlm	
pengadaan	(7)
Menerima	gratifikasi	(21)

Rata-rata peningkatan nilai post test sebesar 

37, 14 % ini menunjukkan keberhasilan 

penyelenggaraan penyuluhan. Kenaikan 

nilai 200% terjadi pada  peserta yang jarang 

terpapar materi anti korupsi, sedangkan 

penurunan nilai posttest sebesar 33,33%, 

terjadi karena peserta tersebut tidak 

mengikuti penuh proses penyuluhan.  

Tabel 2. Peningkatan Nilai Pre dan Post test 

Rata-rata peningkatan nilai 

post test sebesar 37, 14 % ini 

menunjukkan keberhasilan 

penyelenggaraan penyuluhan. 

Kenaikan nilai 200% terjadi 

pada  peserta yang jarang 

terpapar materi anti korupsi, 

sedangkan penurunan nilai 

posttest sebesar 33,33%, 

terjadi karena peserta tersebut 

tidak mengikuti penuh proses 

penyuluhan. 
untuk terus melaksanakan 

sikap Antikorupsi adalah

a.  Nilai-Nilai BBPK Jakarta 

KERJA (Komitmen, Etika, 

 Responsif, Jujur dan 

Akuntabel),  dan DOA 

(Dedikasi, Optimis dan 

Amanah) sebanyak 18 

orang (66,66%) yang 

terdapat di dalam 

Maklumat Pelayanan 

BBPK Jakarta. 

b. BBPK Jakarta, Wilayah 

Bebas Korupsi (WBK) 

sebanyak 14 orang 

(51,58%)

c. BBPK Jakarta menuju 

Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM) 

sebanyak 12 orang 

(44,44%)

d. Hal-hal lain yang mem-

beri motivasi, adalah: 

Komitmen terhadap 

nilai-nilai  keagamaan 

(8), Nilai-nilai dalam diri 

sendiri (4) Peran/nilai-

nilai keluarga (4), Nilai2 

anti korupsi /Integritas 

(berjumpa di kertas) (3), 

Pemikiran akan dampak 

[ 3 ] 

Hasil Penyuluhan 
	

Peserta penyuluhan sebanyak 36 orang, yang mengikuti pretest 15 orang dan post test 

15 orang. Ada 11 orang peserta mengikuti pre dan post test (30,56%).  

 
Tabel 2. Peningkatan Nilai Pre dan Post test  

 

 

Pemantauan Aksi Pemberantasan Korupsi 

Pemantauan terhadap  27 responden, diperoleh  hasil sebagai berikut: 

1. Sasaran menyadari bahwa dalam pekerjaan sehari-hari rentan terhadap 7 delik 

korupsi sebagai berikut: 

 
 

2. Reaksi sasaran saat berada pada kondisi rentan korupsi adalah: Menolak secara 

langsung (14 orang), Menghindari (9 orang), Memberikan pengertian/penjelasan (6),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Reaksi secara implisit: mengingat Tuhan (5) Lapor ke UPG (4 orang), dan 

memegang teguh nilai2 integritas (3) 

80
93,33

200

20 26,67

-33,33 

49,78

93,11

37,14

PRE	TEST POST	TEST KENAIKAN	NILAI

TERTINGGI TERENDAH RATA-RATA

40,74

37,04

18,52

11,11
44,44

25,93

77,78

Merugikan	keuangan	negara	(11)

Suap	(10) 

Penggelapan	dalam	jabatan	(5)

Pemerasan	(3)

Perbuatan	curang	(12)

Benturan	kepentingan	dlm	
pengadaan	(7)
Menerima	gratifikasi	(21)

Rata-rata peningkatan nilai post test sebesar 

37, 14 % ini menunjukkan keberhasilan 

penyelenggaraan penyuluhan. Kenaikan 

nilai 200% terjadi pada  peserta yang jarang 

terpapar materi anti korupsi, sedangkan 

penurunan nilai posttest sebesar 33,33%, 

terjadi karena peserta tersebut tidak 

mengikuti penuh proses penyuluhan.  
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korupsi (2), Teladan 

pimpinan/role model 

(2), dan Konsistensi 

melaksanakan tugas 

sesuai  tusi

5. Ungkapan aksi pemberan-

tasan korupsi berupa 

pantun sebanyak 8, puisi 

(2), quote (10), dan ajaran 

agama (2)

Berdasarkan hasil peman-

tauan di atas, dapat dikatakan 

bahwa sasaran telah sampai 

pada tahap menginternalisasi 

materi dan nilai-nilai antikorupsi,  

serta melaksanakan aksi 

pemberantasan korupsi  bagi 

dirinya sendiri dalam pekerja-

annya. Hal ini dapat terlihat 

dari bagaimana sasaran telah 

menyadari bahwa dalam 

pekerjaaannya sehari-hari ada 

kerentanan terhadap 7 delik 

tipikor, dan bagaimana 

mengaktualisasikan nilai-nilai 

antikorupsi dalam bereaksi 

terhadap ancaman tersebut. 

Lebih lanjut sasaran juga telah 

mengidentifikasi dan memilih 

cara-cara membentengi diri 

agar terhindar dari perbuatan 

korupsi. Untuk dapat terus 

menghidupkan semangat anti 

korupsi, sarasan menyadari 

adaknya kekuatan dari 

komitmen organisasi, baik 

berupa nilai-nilai organisasi 

maupun komitmen WBK dan 

harapan akan tercapainya 

WBBM.  

Penutup

Penyuluhan Anti korupsi ini, 

telah memberikan kesempatan 

kepada sasaran melalui 

proses internalisasi nilai-nilai 

antikorupsi dalam dirinya. 

Jawaban-jawaban pertanyaan 

questioner telah menunjukkan 

proses internalisasi tersebut. 

Penyuluhan dan aksi pembe-

rantasan korupsi yang digam-

barkan disini  cukup untuk 

menunjukkan kemampuan 

yang diharapkan yaitu  adanya 

semangat perlawanan terhadap 

korupsi melalui reaksi terha-

dap sasaran saat berada pada 

kondisi rentan korupsi, adanya 

kesadaran akan bahaya dan 

dampak korupsi, kemampuan 

menerapkan cara berpikir kritis 

serta menerapkan strategi 

dalam menghadapi masalah 

korupsi dalam pekerjaannya.

Namun demikian aksi 

pem-berantasan korupsi perlu 

terus menerus dilaksanakan 

untuk itu rencana tindak lanjut 

ke depannya perlu terus 

diprogramkan, hal ini akan 

memberikan penguatan bagi 

komitmen BBPK Jakarta 

sebagai organisasi dengan 

predikat WBK dan semoga 

dapat mencapai predikat 

WBBM.

PENDAHULUAN 

Berbicara tentang keberha-

silan Pelayanan Public selalu 

dikaitkan dengan ketangguhan 

pemimpinnya. Meningkatnya 

kinerja atau suksesnya suatu 

perusahaan tergantung dari 

pemimpinnya, misalnya peru-

sahaan Gojek yang dipimpin 

oleh Nadiem Makarim, 

Facebook oleh Mark Zucken-

berg, dan Microsoft oleh Bill 

Gates. Demikian pula kesuk-

sesan instansi pemerintah dan 

badan usaha milik Pemerintah 

terwujud karena  pimpinannya, 

misalnya Gubernur Jawa 

Timur oleh Sukarwo, Wali 

Kota Surabaya oleh Risma, 

Bupati Bantaeng oleh Nurdin 

Abdullah dan PT. Kereta Api 

Indonesia (KAI) oleh Jonan.  

Oleh karena itu, isu kepe-

mimpinan merupakan isu yang 

selalu menarik dan hangat 

untuk dibicarakan dan dibahas. 

Pembahasan tentang isu 

kepemimpinan, tidak pernah 

lekang oleh waktu. Dari dulu 

hingga sekarang, dan bahkan 

sampai masa yang akan 

datang, isu kepemimpinan 

semakin menjadi pusat perha-

tian, dan menjadi focus kajian. 

Semuanya terjadi karena 

kepemimpinan merupakan 

inti dari organisasi. Bahkan 

kepemimpinan dapat diana-

logkan sebagai kepala pada 

tubuh manusia. Tanpa kepala, 

tubuh manusia tidak dapat 

berjalan. Kalaupun berjalan  

tentu arah tujuannya tidak jelas. 

Begitu pula dalam organisasi,  

tanpa kepemimpinan organi-

sasi tidak dapat berjalan dan 

tidak tentu arah dan tujuan 

organisasinya. 

Pemimpin yang baik dapat 

memberikan arah tujuan 

organisasi, memajukan orga-

nisasi bersama seluruh stafnya, 

mengendalikan organisasi 

bersama sama,  menggunakan 

keterampilan dan strategi 

kepemimpinannya untuk  men-

capai tujuan organisasinya. 

Kunci dari semua keberhasilan 

pemimpin dalam mencapai 

semua  tujuan organisasi, 

antara lain  karena ketepatan 

(accuracy) dan kecepatan 

(velocity),  serta kelincahan 
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(agility) seorang pemimpin 

dalam memanfaatkan dan 

menggunakan keterampilan 

dan strategi dalam mempe-

ngaruhi bawahannya untuk 

mencapai tujuan organisasi 

secara bersama-sama di era 

milenial ini. 

Menghadapi situasi krisis 

karena Pandemi Covid 19, 

Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (MENPAN_RB) mene-

gaskan, bahwa pemimpin 

yang dibutuhkan pemerintah 

saat ini tidak lagi yang bekerja 

seperti biasa,  dan bersikap 

konservatif. Tetapi pemimpin 

yang inovatif melakukan 

berbagai terobosan, dan 

berupaya menghadirkan masa 

depan dimasa sekarang. Dapat 

melayani masyarakat, menjadi 

bagian terdepan untuk 

masyarakat. Lebih mendengar, 

sehingga mengetahui dan 

berusaha mengenal secara 

mendalam apa yang dibutuh-

kan oleh tim kerjanya dan 

dibutuhkan masyarakat. Agar 

dapat melayani dengan baik, 

pemimpin juga harus mema-

hami orang lain dan berempati, 

mampu memprediksi segala 

kemungkinan yang akan terjadi, 

mampu mengendalikan diri 

dan responsip, menguasai 

konsep dan mampu mengko-

munikasikannya, mampu 

mengatasi situasi dengan 

cepat, amanah dan memiliki 

komitmen, serta jujur dan 

terbuka. Pemimpin juga harus 

mampu menciptakan lingku-

ngan kerja yang kondusif.

Memperhatikan ciri pemim-

pin yang dibutuhkan peme-

rintah dan masyarakat tersebut, 

kepemimpinan  transforma-

tional menjadi pilihan yang 

tepat.  Kepemimpinan yang 

mampu meningkatkan kinerja 

organisasi dengan mening-

katkan kompetensi sumber 

daya manusia yang ada di 

lingkungan organisasinya.  Oleh 

karena itu pemimpin harus 

dapat menjalankan perannya 

sebagai coach dan mentor  

untuk meningkatkan kompe-

tensi stafnya. 

Bagaimana hal nya dengan 

kepemimpinan di Puskesmas? 

agar Puskesmas dapat mem-

berikan pelayanan yang 

memuaskan sesuai kebutuhan 

masyarakat.  Sekaligus mem-

branding citra positif 

Puskesmas, menghapuskan 

citra buruk, dan mempromo-

sikan peran Puskesmas sebagai 

garda terdepan pelayanan 

kesehatan, untuk mewujudkan 

Indonesia Sehat secara 

Mandiri. 

Melalui artikel ini, akan 

dibahas tentang bagaimana 

kepemimpinan transforma-

tional diterapkan oleh Kepala 

Puskesmas. Karena kepemim-

pinan transformational sangat 

efektif dalam menghadapi 

segala perubahan dalam 

organisasi, perkembangan 

yang terjadi dan  tuntutan 

masyarakat. 

PEMBAHASAN

Bagaimana kepala Puskes-

mas dapat menjadi seorang 

pemimpin yang mampu mela-

kukan terobosan, membang-

kitkan semangat semua staf 

dan penanggung jawab 

program untuk melakukan 

perubahan, sehingga pelaya-

nan memuaskan. 

Puskesmas merupakan 

organisasi publik yang mem-

berikan pelayanan kesehatan 

terdepan dekat dengan 

masyarakat.  Jika pelayanan 

yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan, maka masyarakat 

akan menggunakan Puskesmas 

sebagai tempat pelayanan 

yang utama. Karena Puskes-

mas letaknya dekat di sekitar 

masyarakat, programnya meru-

pakan integrasi dari berbagai 

program kesehatan dari mulai 

upaya kesehatan perorangan 

pada bayi anak, ibu hamil, 

bersalin, nifas, pelayanan 

keluarga berencana, lansia, 

remaja, pasangan usia subur, 

kelompok usia sekolah, kese-

hatan jiwa, kesehatan kerja, 

kesehatan lingkungan, dan 

kesehatan perorangan lain 

pada orang dewasa. 

Kegiatan pelayanan yang 

utama dari program Puskes-

mas merupakan upaya peme-

liharaan hidup sehat, sehingga 

upaya promosi dan preventif 

menciptakan kondisi kesehatan 

individu/perorangan, keluarga, 

dan masyarakat menjadi 

andalannya.

Oleh karena itu, disaat 

kondisi Pandemi covid 19 ini, 

dalam rangka meminimalkan  

kontak social untuk pence-

gahan penularan virus covid 19 

antara petugas dan masyarakat, 

apalagi dalam jumlah yang 

besar. Menghadapi tantangan 

tersendiri untuk melakukan 

upaya promotive dan 

preventif. 

Pemimpin Puskesmas harus 

menginisiasi upaya terobosan 

dengan memberdayakan 

potensi yang dimiliki oleh 

staf dan sumber daya yang 

dimiliki oleh Puskesmas, dan 

potensi masyarakat yang ada 

di wilayahnya. Peka terhadap 

kebutuhan dan kekuatan serta 

mampu mengantisipasi masa-

lah yang akan terjadi. 

Sesuai dengan pernyataan 

Tjahyo Kumolo sebagai Menteri 

Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Biro-

krasi, bahwa kepemimpinan 

yang dibutuhkan saat ini adalah 

yang mampu melakukan 

terobosan yang berarti untuk 

meningkatkan kinerja organi-

sasinya, mampu menggerakan 

orang orang yang ada dalam 

organisasi untuk dapat 

berinovasi, mengutamakan 

pelayanan kepada masyarakat 

dengan visi yang jelas dan 

mengantisipasi perubahan 

dimasa akan datang. Sudah 

saatnya menyiapkan para 

kepala Puskesmas menjadi 

pemimpin yang transforma-

sional. Berani melakukan peru-

bahan besar pada pelayanan 

di dalam Gedung ataupun di 

luar Gedung. Membangun 

pergerakan masyarakat untuk 

bahu membahu menciptakan 

masyarakat sehat dan keluarga 

sejahtera.

Kepemimpinan Transforma-

tional sangat dibutuhkan dalam 

pelayanan Puskesmas, karena 

berdasarkan hasil kajian 

menunjukan:  1) secara signi-

fikan meningkatkan kinerja 

organisasi; 2) secara positif 

membangun pelayanan 

ekscelen dengan orientasi  

pemasaran jangka panjang 

dan kepuasan pelanggan; 3) 

membangkitkan komtimen 

yang lebih tinggi; 4) mening-

katkan kepuasan 5) mengurangi 

stres dan meningkatkan 

kesejahteraan.

Kepala Puskesmas harus 

merangkul semua stafnya dari 

mulai yang muda sampai yang 

paling senior. Memberdayakan 

semua potensi untuk mening-

katkan kinerja  setiap program  
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di Puskesmas. Sebagai contoh, 

merangkul anak muda untuk 

mengembangkan upaya pro-

mosi kesehatan menggunakan 

media komunikasi yang efektif, 

seperti wasthap, youtube, 

instragram.  Sehingga informasi 

kesehatan cepat sampai pada 

sasaran remaja, anak sekolah, 

an kelompok  khusus generasi 

muda tanpa melakukan 

pertemuan langsung yang 

berisiko. 

Memberdayakan staf senior 

untuk membangun jejaring 

dengan tokoh masyarakat,  

tokoh agama, atau tokoh adat, 

untuk memudahkan penye-

baran informasi kesehatan,  

dengan membuat forum  

komunikasi informasi dengan 

para tokoh. Informasi kese-

hatan akan cepat  menyebar 

menyeluruh.  

Staf wanita diberdayakan 

pengembangan upaya promosi 

kesehatan pada ibu dan anak,  

wanita usia subur, dan lansia 

dengan membangun kemitraan 

atau jejaring media dengan 

kader, tokoh wanita, dan 

kelompok wanita. 

Pendekatan pimpinan ter-

hadap semua kelompok staf 

akan menginspirasi semua  staf,  

bersemangat melakukan 

terobosan terobosan kecil yang

sangat berarti untuk masya-

rakat.   Upaya pemberdayaan 

potensi karyawan tersebut  

merupakan contoh pemimpin 

transformational  dalam mewu-

judkan peningkatan kinerja 

organisasi.

Sebagai mana dijelaskan 

bahwa Ciri kepemimpinan 

transformasional yaitu: idea-

lized influence, (kharismatik), 

inspirational motivation (moti-

vasi Inspirasi), intellectual 

stimulation (simulasi Intelektual), 

individualized consideration 

(pertimbangan individu).

Sebagai pemimpin Puskes-

mas yang karismatik, ditunjukan 

melalui  penampilan, tutur kata, 

bahasa tubuh, kepemimpinan, 

dan intelektualitasnya. Memiliki  

kepedulian kepada masyarakat 

Selalu berjuang meningkatkan 

kinerja Puskesmas dalam 

menghadapi tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat.  Mela-

kukan upaya masyarakat di 

depan tanpa pernah mening-

galkan  karyawannya di bela-

kang, dan bersikap sebagai 

pengayom.

Kepala Puskesmas dapat 

memberikan arahan saat 

dibutuhkan, tapi bukan berarti 

satu satunya orang yang 

bisa memberikan arahan. 

Harus  mendengar dari ideu 

dan pemikiran yang lainnya. 

Menghindari sikap sikap yang 

individualistic seperti banyak 

terjadi pada kepala Puskesmas 

selama ini ;

•	 Pemimpin hanya bergerak 

secara teknis, namun 

tidak memiliki visi jauh 

ke depan, cenderung 

memaksakan idenya, dan 

emosional.

•	 Pemimpin yang bergerak 

secara teoretis dan 

professional, namun tidak 

memberikan inspirasi bagi 

pengikutnya sama sekali.

Bukan saatnya Pemimpin 

Puskesmas besikap arogan 

atau bossy, karena masyarakat 

semakin kritis.  Masyarakat   

menginginkan pemimpin yang 

mampu mengakomodasi 

kepentingan masyarakat. 

Membuat kebijakan yang 

berpihak kepentingan publik, 

dan mampu mempertahankan 

prinsip kebenaran meskipun 

banyak halangan dan tanta-

ngannya.

Kepala Puskesmas harus 

memiliki visi yang jelas. Visi 

tersebut akan mengilhami 

para staf, sehingga seluruh staf 

semangat mencapai tujuan 

pelayanan yang dikehendaki.

Pemimpin Puskesmas harus 

peka terhadap perubahan 

perkembangan, menjadikan-

nya sebagai peluang untuk 

membuat pelayanan lebih 

efektif. Mampu mengantisipasi, 

sehingga organisasi Puskes-

mas semakin eksis dan 

dibutuhkan oleh masyarakat. 

PENUTUP

Kepemimpinan transforma-

sional perlu dimiliki oleh 

kepala Puskesmas, agar mampu 

melakukan terobosan dalam 

peningkatan kinerja optimal 

Puskesmas.

Kepala Puskesmas memen-

tingkan revitalisasi karyawan,  

potensi masyarakat, serta 

organisasi secara menyeluruh. 

Peduli terhadap setiap individu, 

dan menghargai potensi dan 

kekurangannya. Selalu membe-

rikan contoh, dengan melakukan 

keteladanan dalam bekerja 

dan perilaku.  

Meminimalkan pemberian 

instruksi, lebih berperan sebagai 

coach dan mentor yang ber-

sedia membantu dan memfa-

silitasi stimulasi intelektual, 

mendorong staf untuk 

mengenali  persoalan yang 

Pelayanan Puskesmas berjalan dengan dukungan dan sarana masyarakat

dihadapi, mencari solusi, dan 

memecahkannya. 

Memiliki kepekaan terhadap 

kebutuhan masyarakat, dan 

perkembangan yang terjadi. 

Mampu mengantisipasi 

kemungkinan yang akan 

terjadi, sehingga pelayanan 

Puskesmas diterima masya-

rakat, dan menjadi pelayanan 

kesehatan utama di tingkat 

primer.
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Pendahuluan

Pelaksanaan pelatihan ber-

pedoman pada kurikulum yang 

memerlukan pemantauan dan 

pengendalian agar tujuan 

pelatihan dapat tercapai. Salah 

satu tugas pokok Widyaiswara 

adalah melakukan evaluasi 

diklat yakni dalam pembelajaran 

yang menjadi butir penilaian 

angka kredit. Untuk meningkat-

kan mutu pelayanan kediklatan 

serta menjadi bahan masukan 

dan perbaikan program pela-

tihan maka dillakukan pengen-

dalian dalam pelatihan dan 

evaluasi dimana peran dan tugas 

ini dilakukan Widyaiswara. Dan 

ini menjadi salah satu tantangan 

Widyaiswara di era digital 5.0 

selain mengembangkan media 

pembelajaran yakni mengem-

bangkan evaluasi pembelajaran.

Defenisi, Tujuan dan Manfaat 

Evaluasi Pelatihan

Evaluasi merupakan kegiatan

atau proses yang sistematis 

untuk menentukan menilai 

sesuatu (tujuan, kegiatan, kepu-

tusan, unjuk kerja, proses,  orang, 

obyek dsb) berdasarkan kriteria 

tertentu melalui penilaian 

(bersifat kualitatif).

Evaluasi pembelajaran yaitu 

Suatu proses pengambilan 

keputusan untuk memberikan 

nilai (scoring) dengan menggu-

nakan informasi yang diperoleh 

melalui pengukuran hasil 

belajar dengan meng-gunakan 

instrumen tes ataupun non tes.

Sedangkan defenisi evaluasi 

pelatihan yang tertuang dalam 

Pedoman Pengendali pelatihan 

adalah proses pengumpulan 

data yang sistematis untuk 

mengukur efektivitas program 

pelatihan, bertujuan untuk 

mengukur keberhasilan dan 

pencapaian tujuan pelatihan 

yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan evaluasi 

secara umum : 

1. Untuk mengetahui taraf 

perkembangan atau taraf 

kemajuan para peserta didik, 

setelah mengikuti proses 

pembelajaran

2. Sebagai petunjuk sampai 

sejauh mana tingkat kemam-

puan pencapaian tujuan 

pembelajaran umum dan 

khusus (TPU, TPK)

3. Untuk mengetahui tingkat 

efektivitas, metode pembe-

lajaran yg telah dipergunakan 

dalam proses pembelajaran 

dalam jangka waktu tertentu

Selain itu, evaluasi secara

khusus bertujuan untuk merang-

sang kegiatan peserta dalam 

pembelajaran yakni dengan 

adanya passing grade/posisi 

peringkat, mencari dan menemu-

kan faktor-faktor penyebab 

keberhasilan dan ketidakber-

hasilan peserta dalam mengikuti 

pembelajaran kemudian dicari 

solusi/perbaikannya, serta untuk 

keperluan bimbingan atau 

konseling.

Dalam kurikulum pelatihan 

tertuang jenis dan bentuk 

evaluasi yang digunakan 

Manfaat evaluasi 

1. dapat mengetahui sejauh 

mana telah berhasil mengi-

kuti materi pelajaran yang 

telah diberikan (memuaskan, 

tidak memuaskan) 

2. mengetahui peserta yang 

telah menguasai atau yang 

belum, 

3. terkait dengan materi, 

metode, media bagi Widya-

iswara dan lembaga Pendi-

dikan, evaluasi digunakan 

untuk perbaikan kurikulum, 

sarana dan prasarana, input 

dan proses

Jenis dan Model evaluasi 

pelatihan

Jenis evaluasi pelatihan 

dapat dibagi 2 yaitu : 

1.  Tes

Alat evaluasi jenis tes berupa :

a. Pretest posttest  yang ber-

tujuan untuk mengetahui 

hasil pembelajaran dan 

penyerapan peserta 

dengan menghitung 

kenaikan nilai, 

b. Tes Formatif untuk menge-

tahui tingkat perkemba-

ngan & daya serap 

peserta ditengah program 

(biasanya dilakukan pada 

pelatihan yang waktunya 

> 3 mg), 

c. Tes Sumatif untuk menen-

tukan kelulusan peserta 

mendapatkan STTPL, 

juga untuk menentukan 

peringkat. 

2.  Non tes

Alat evaluasi non tes 

dapat berupa wawancara, 

observasi dengan lembar 

pengamatan dan indikator-

nya, ceklis, kuisioner, port-

folio hasil kerja/penugasan 

peserta, sosiometri, dll

Dalam proses evaluasi pela-

tihan tedapat berbagai model 

antara lain KIRKPATRICK’s 

training evaluation model, PERT 

(Program Evaluation & Review 

Technique), C I R O (Context, 

Input, Reaction, Outcome), 

Kaufman’s Five Level of Evalu-

ation, Daniel Stuffleabeam’s CIPP 

Model, Alkins’ UCLA Model, 

Jack Phillip’s Five Level  ROI 

Model, dll. 

Model pelatihan yang sering 

digunakan secara umum yakni 

model evaluasi Kirk Patrick 

yang membagi 4 tahapan 

dalam evaluasi yaitu :

1.  Tahap Reaction; 

Pada tahap ini dilakukan 

pengukuran kepuasan peserta 

latih. Keberhasilan pelatihan 

dilihat dari reaksi peserta latih 

selama mengikuti. Aspek 

yang dilakukan evaluasi pada 

tahap reaksi sudah dilakukan 

di Lembaga diklat termasuk 

di BBPK Jakarta tertuang 

dalam kuisioner evaluasi 

penyelenggaraan antara 

lain: Efektivitas Penyeleng-

garaan, Relevansi program 

pelatihan dengan pelaksanaan 

tugas, Persiapan dan keter-

sediaan Informasi, Hubungan 

Peserta dengan Penyeleng-

gara Pelatihan, pelayanan 

panitia, pelayanan panitia, 

pelayanan pengendali pela-

tihan (MOT), kelancaran dan 

kemudahan aplikasi tatap 

muka (zoom meeting), kelan-

caran dan kemudahan apli-

kasi google classroom, akses 

bahan/materi pembelajaran. 

Adapun bagi Widyaiswara 

sendiri, bentuk evaluasi 

kepuasan peserta latih dapat 

dilihat dari kuisioner peni-

laian terhadap Pengajar/

Fasilitator dengan aspek 

yang dinilai: penguasaan 

materi, ketepatan waktu, 

sistematika penyajian, peng-

gunaan metode dan alat 

bantu diklat, empati, gaya 

dan sikap terhadap peserta, 

penggunaan Bahasa dan 

volume suara, pemberian 

motivasi belajar kepada 

peserta, kesempatan tanya 

jawab, kemampuan menya-

jikan dan kerapihan berpa-

kaian. Secara umum hasil 

penilaian terhadap fasilitator 

Karya Tulis Ilmiah
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bagus dan kompeten dalam 

menyampaikan. Widyaiswara 

juga dapat mengembangkan 

instrumen evaluasi mandiri 

berupa self evaluation selama 

memfasilitasi pembelajaran, 

memberikan peer review 

kepada Fasilitator sesama 

rekan Widyaiswara pada 

saat menjadi Pengendali 

Pelatihan atau meminta 

feedback langsung dari 

peserta berupa kuisioner 

atau secara kualitatif dengan 

pesan dan kesan untuk 

Fasilitator.

2.  Tahap Learning

Pada tahap ini dilakukan 

pengukuran hasil belajar 

peserta latih. Aspek kompe-

tensi yang ingin dicapai 

dalam kurikulum yang dila-

kukan evaluasi yaitu penge-

tahuan, perubahan sikap 

terkait pembelajaran selama 

pelatihan dan keterampilan 

yang dikembangkan atau 

diperbaiki. Penilaian tahap 

ini dilakukan antara lain 

dengan pretest dan posttest, 

tes sumatif, portofolio penu-

gasan-penugasan peserta 

baik kelompok (hasil diskusi 

kelompok, paparan/sajian 

peserta melalui presentasi 

kelompok role play), port-

folio penugasan peserta 

(learning jurnal, kertas kerja/ 

proyek perubahan), penilaian 

sikap perilaku melalui obser-

vasi selama pembelajaran 

yang dilakukan oleh Pengen-

dali Pelatihan dan juga panitia 

serta komponen lain di 

Lembaga diklat yang terlibat 

dalam pengevaluasian 

peserta pelatihan sesuai 

kurikulum, kuisioner self 

evaluation dan peer review 

oleh peserta pelatihan 

melalui sosiometri. 

3.  Tahap Behavior

Pada tahap ini, penilaian 

tingkah laku difokuskan pada 

perubahan tingkah laku 

peserta setelah selesai 

mengikuti pembelajaran/

pelatihan. Setelah selesai 

pelatihan, perlu dilakukan 

evaluasi untuk melihat 

Outcomes/hasil yang diper-

oleh selesai pelatihan, 

apakah memberikan perba-

ikan kompetensi terutama 

pada sikap perilaku peserta 

terhadap pekerjaannya. 

Pengembangan evaluasi 

dapat berupa instrumen 

evaluasi berupa wawancara, 

observasi atau kuisioner 

(self evaluation, peer review 

oleh rekan kerja, penilaian 

atasan, penilaian oleh 

pelanggan eksternal, ceklis 

penilaian. Misalnya: pada 

Pelatihan Dasar CPNS dila-

kukan evaluasi terhadap 

mantan peserta latih dengan 

menggunakan observasi 

serta daftar ceklis penerapan 

Nilai ANEKA yang telah 

dituangkan dalam Laporan 

Aktualisasi saat seminar, 

kuisioner, daftar pertanyaan 

dan wawancara kepada 

mantan peserta latih, rekan 

dan atasan serta pelanggan 

eksternal peserta latih ter-

sebut untuk melihat apakah 

perubahan peserta pasca 

pelatihan berlangsung konti-

nyu, nilai-nilai ANEKA diinter-

nalisasikan serta inovasi yang 

dilakukan dimanfaatkan 

oleh rekan kerja dan unit 

organisasi.

4.  Tahap Result 

Pada tahap ini dilakukan 

evaluasi apakah berdampak 

atau  memberikan pengaruh 

kepada program (impact). 

Penerapan evaluasi tahap 

ini contohnya pada Pelati-

han Keluarga Sehat apakah 

sudah memberikan pengaruh 

kepada program terutama 

terhadap 12 indikator kelu-

arga sehat dan standar 

pelayanan minimal (SPM) 

yang berkaitan. Pada Pelati-

han Manajemen Puskesmas 

serta Pelatihan Perencanaan 

Pembangunan Kesehatan 

bagi Tenaga di Dinkes dilaku-

kan evaluasi pasca pelatihan 

apakah berdampak bagi 

pengelolaan program di 

Puskesmas dan efektivitas 

efesiensi perencanaan prog-

ram di Dinkes. Evaluasi 

Pelatihan Kesehatan Haji 

(TKHI, Petugas Pemeriksa 

Kesehatan Jemaah haji/

PPKJH, PPIH) dilakukan 

dengan melihat sejauh apa 

dampak pelatihan terhadap 

pembinaan, pelayanan dan 

perlindungan Kesehatan haji 

di tanah air dan juga di Arab 

Saudi.  Contoh lainnya pada 

peserta Pelatihan Penugasan 

Khusus Nusantara Sehat 

Individu atau Tim dilakukan 

evaluasi pasca pelatihan 

untuk melihat dampak dari 

pelatihan terhadap tugas 

di lapangan serta pelayan 

yang diberikan, peningkatan 

mutu serta akses capaian 

program pelayanan Kese-

hatan melalui pembekalan 

materi bela negara, penye-

lenggaraan program layanan 

(UKM, UKP dan penunjang), 

manajemen bencana dan 

keluarga sehat, pelayanan di 

remote area yang diberikan 

selama pelatihan. Apakah 

return of investment sudah 

dicapai melalui pelatihan 

yang diikuti peserta, tercapai 

efektifitas dan efesiensi serta 

dampak positif yang dida-

patkan melalui pelatihan. 

Langkah-langkah Menyusun 

Evaluasi hasil belajar

Seyogyanya keterlibatan 

Widyaiswara dalam penyusunan 

evaluasi hasil belajar dimulai 

dari tahapan menganalisi kebu-

tuhan pelatihan (Training Need 

Assessment-TNA) dan menyusun 

kurikulum pelatihan yang 

kemudian terlibat dalam proses 

pembelajaran sebagai Fasili-

tator dan atau Pengendali 

Pelatihan, setelah itu dilibatkan 

dalam Evaluasi Pasca Pelatihan. 

Sehingga gap kompetensi dan 

tujuan yang ingin dicapai selama 

pelatihan dapat terwujud dan 

hasilnya berdampak terhadap 

unit kerja organisasi peserta 

latih.

Berikut Langkah-langkah 

evaluasi hasil belajar :

1. Menyusun rencana a) meru-

 muskan tujuan, b) menetap-

kan aspek-aspek yang akan 

dievaluasi, c)  menentukan 

teknik evaluasi, d) menyusun 

alat ukur, e) menentukan 

tolok ukur, norma, kriteria f)  

menentukan frekuensi. 

 Dalam memilih dan menyusun 

 instrumen evaluasi, baik soal 

 tes atau bentuk non tes 

dengan kuisioner, portfolio, 

observasi, ceklis penilaian, 

harus memperhatikan ranah 

kompetensi Bloom (kognitif, 

afektif dan skill) 

2. Menghimpun data yaitu 

melaksanakan pengukuran, 

atau melakukan pengamatan, 

 wawancara atau angket 

3. Melakukan verifikasi data; 

memisahkan data yang baik 

dan data yang kurang baik

4. Mengolah, analisis data; 

memberi makna terhadap 

data yang telah berhasil 

dihimpun dalam kegiatan 

evaluasi. Pada tahap ini 

dapat memakai alat statistik  

berupa tabel, grafik, diagram, 

 rata-rata, standar deviasi, 

korelasi dll) atau non statistik.

5. Melakukan interpretasi dan 

 menarik kesimpulan; verba-

lisasi makna, memberikan 

penjelasan terkait hasil 

evaluasi sebagaimana yang 

 didapatkan, dapat menuang-

kan teori-teori yang ada.  

6. Tindak lanjut hasil evaluasi; 

melakukan tindakan yang 

konkret berdasarkan hasil 

evaluasi, memberikan usulan 

tindak lanjut terhadap hasil 

evaluasi yang didapatkan 

untuk perbaikan.

Widyaiswara sebagai 

Pengendali Pelatihan

Widyaiswara sebagaimana 

disebutkan dalam  Pedoman 

Pengendali Pelatihan dapan 

berperan sebagai Pengendali 

pelatihan yang melaksanakan 

peran dan fungsinya mengen-

dalikan teknis pelatihan mulai 
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dari tahap persiapan, pelaksa-

naan dan evaluasi pelatihan. 

1.  Tahap persiapan pelatihan

 Pada tahapan ini Pengendali 

pelatihan berperan sebagai 

 pengkaji kurikulum, peran-

cang skenario pembelajaran. 

Dalam pengkajian kurikulum, 

 sebagai pengendali pelatihan 

 Widyaiswara mengkaji kuri-

 kulum, kesesuaian materi, 

jadwal dengan struktur 

program, sekuen materi serta 

 fasilitator yang mengampu, 

metode dan media/alat 

bantu, mengkaji peserta latih, 

 panduan penugasan dan 

 praktik/observasi lapangan 

(bila ada) serta sarana pra-

sana yang akan digunakan.

2.  Tahap pelaksanaan pelatihan

 Peran Tugas dan Pengendali 

pelatihan dalam tahap 

pelaksanaan pelatihan yakni 

mengendalikan proses pem-

 belajaran, menjadi katalisator/

 penghubung antara peserta, 

pelatih dan penyelenggara 

dan mencatat proses pem-

belajaran. Dalam pedoman 

disebutkan beberapa tugas 

 Pengendali pelatihan pada 

 tahap ini antara lain mem-

 bantu fasilitator dalam proses 

 penugasan, menugaskan 

peserta untuk refleksi, 

melakukan energizer, meng-

amati proses penugasan, 

praktek/observasi lapangan 

(bila ada), mengamati peri-

laku peserta.

3.  Tahap evaluasi pelatihan

  Fungsi Pengendali pelatihan 

pada tahap ini mengkaji hasil 

evaluasi dan mengobservasi 

proses evaluasi pelaksanaan 

pelatihan dan melaporkan 

kepada Panitia. Adapun 

tugas Pengendali pelatihan 

pada tahap ini :

a. Mengkoordinasikan distri-

busi instrumen evaluasi

b. Mengkaji jawaban pretest 

dengan mata pelatihan 

terkait dan menyampai-

kannya kepada fasilitator 

pengampu materi

c. Mengkaji hasil jawaban 

ujian/test formatif/sumatif, 

komprehensif (bila ada) 

d. Memonitor pelaksanaan 

evaluasi terhadap penye-

lenggara saat pelatihan

e. Mengkaji jawaban post-

test, menyampaikan 

capaian kenaikan pretest 

dan posttest kepada 

panitia dengan ketentuan 

75% peserta mengalami 

kenaikan nilai pretest ke 

posttest atau sesuai keten-

tuan kelulusan nilai post-

test di kurikulum.

Implikasi dan Tindak Lanjut

Implikasi Evaluasi Pembela-

jaran dan Peran Widyaiswara 

sebagai Pengendali Pelatihan 

antara lain :

1. Memantau dan mengenda-

likan pelaksanaan proses 

pembelajaran berlangsung 

dan melakukan evaluasi 

pembelajaran. Pada proses 

pembelajaran, Widyaiswara 

sebagai Pengendali Pelati-

han ataupun Fasilitator 

dapat meminta respon harian 

peserta dengan moodmeter 

berupa ekspresi tingkat 

kesenangan mengikuti pem-

 belajaran sebelum pembela-

jaran dimulai atau pada saat 

refleksi. Pada pembelajaran 

secara online dapat meng-

gunakan aplikasi google 

form, mentimeter, quizzez 

atau kahoot. Selain itu, 

untuk melihat respon 

peserta dan hubungan antar 

peserta dapat dilakukan 

dengan meminta penilaian 

melalui alat non tes berupa 

sosiometri (untuk penilaian 

teman yang berpengaruh 

secara akademik, sosial dan 

 secara individu). Sosiometri 

dapat dilakukan jika pela-

tihan berlangsung cukup 

lama sehingga interaksi 

antar peserta sudah terjadi 

dan peserta sudah cukup 

mengenal satu sama lain. 

 Untuk menciptakan suasana 

 pelatihan yang menyenang-

kan, berkesan dan setiap 

 peserta dapat mengem-

bangkan dirinya secara 

nyaman dan aman tanpa 

merasa diintervensi atau 

terganggu, pengendali pela-

 tihan juga dapat meminta 

peserta memberikan feed-

back dengan meminta 

peserta menulis surat untuk 

 sahabat sebagai bahan 

evaluasi peer review untuk 

 ranah afektif serta memberi-

kan pesan kesan untuk 

fasilitator/Pengendali Pela-

tihan untuk melihat respon 

peserta serta sebagai bahan 

masukan dan perbaikan.

2. Melakukan monitoring ca-

paian pembelajaran dengan 

memberikan feedback ter-

hadap nilai pretest kepada 

peserta agar peserta dapat 

memperhatikan dan menyi-

mak materi  dengan optimal 

sehinga terjadi peningkatan 

pemahaman peserta yang 

diukur saat post test. Jika 

capaian posttest tidak 

memenuhi persyaratan kelu-

lusan sesuai kurikulum maka 

Pengendali Pelatihan meman-

tau remedial posttest dan 

memberikan penugasan 

sesuai ketentuan. Selain itu, 

Pengendali pelatihan juga 

menyampaikan feedback 

hasil pretest kepada Fasi-

litator dengan memantau 

jumlah soal pretest yang 

banyak salah dan dapat 

dijadikan bahan kajian 

untuk menganalisis tingkat 

kesukaran soal tersebut. 

3. Memberikan  pretest dan 

atau posttest pada mata 

pelatihan inti sehingga dapat 

dipantau tujuan dan kom-

petensi pelatihan. Sebagai 

pengendali pelatihan, Widya-

iswara  dapat bekerja sama 

dengan Fasilitator dalam 

memberikan materi, atau 

menyusun instrumen/alat 

evaluasi dengan mengguna-

kan kuis melaui google 

form atau aplikasi kahoot. 

Misalnya: pada Pelatihan 

Latsar dapat dilakukan 

evaluasi per agenda dengan 

memberikan kuis dengan 

aplikasi Kahoot! Kemudian 

Fasilitator atau Pengendali 

pelatihan memberikan 

apresiasi kepada 3 peserta 

peringkat tertinggi berupa 

piagam achievement,  dibe-

rikan dalam bentuk apresiasi 

tepuk tangan (tepuk salut, 

beri WOW, dsb) atau dalam 

bentuk barang (jika pembe-

lajaran dilakukan secara 

online, apresiasi dapat dibe-

rikan dalam bentuk kumpulan 

materi atau bahan bacaan 

pdf yang dikirim via email/

link akses google drive). 

4. Mengevaluasi pelatihan 

dengan memetakan capaian 

peserta pada mata pelatihan 

(materi inti) menggunakan 

matrik atau jaring laba-

laba. Hal ini dapat dilakukan 

jika pretest dan posttest 

(kognitif), ceklist ketram-

pilan, kuisioner (skala sikap) 

tiap mata pelatihan (materi 

inti) dilaksanakan. Contoh 

evaluasi peserta baik secara 

individu atau rata-rata per 

angkatan, per tim daerah 

dapat digambarkan dalam 

bentuk grafik jaring laba-

laba. Berdasarkan hasil 

evaluasi tersebut dapat 

dilakukan analisis dan 

Pengendali pelatihan dapat 

memberikan feedback dan 

tindak lanjut kepada 

peserta, Penyelenggara atau 

Unit terkait untuk kegiatan 

pendampingan serta moni-

toring pasca pelatihan.

5. Memberikan penilaian penu-

gasan peserta baik secara 

kelompok (diskusi kelompok 

dan presentasi hasil diskusi, 

sajian role play, penyusunan 

dokumen kerja/ portfolio) 

atau tugas mandiri (learning 
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Tiga puluh tujuh derajat 

Celsius, sebuah kata yang akrab 

di telinga kita akhir-akhir ini. 

Maksimal 37.3 oC, kalau lebih 

maka akan ada larangan untuk 

mobilisasi, apakah itu di bandara, 

mall, kantor, stasiun atau gedung 

pertemuan lainnya. Sebenarnya, 

ada apa dengan batasan angka 

itu? Oh…rupanya suhu normal 

tubuh manusia memang 37 oC, 

jadi kalau batas angka tersebut 

sudah terlampaui, menandakan 

ada proses tak biasa yang 

tengah terjadi, dan bukan tidak 

mungkin itu penanda adanya 

proses infeksi. Itulah mengapa, 

di masa pandemi seperti saat 

ini, indikator suhu mendadak 

menjadi sangat penting karena 

bermanfaat mendeteksi kemung-

kinan kelainan yang terjadi.

Kondisi suhu di luar normal 

seperti diilustrasikan di atas 

sudah barang tentu perlu 

dicarikan akar penyebabnya 

sehingga dapat dilakukan tata 

laksana yang sesuai untuk 

mengembalikannya ke kondisi 

yang normal. Ilustrasinya sebagai 

berikut: naik turunnya suhu tubuh 

seseorang dapat dipengaruhi 

banyak hal: suhu lingkungan, 

intake cairan, aktifitas, nutrisi, 

proses infeksi, bahkan juga 

penyakit non infeksi. Pada 

anak-anak, faktor stres atau 

ketakutan pun dapat memicu 

naiknya suhu tubuh.

Lalu apa kaitannya suhu 

dengan kinerja? Apakah karena 

kinerja mempunyai suhu? 

Bukankan kinerja seseorang 

mempunyai satuan ukuran 

capaian?

Ya, dalam tulisan ini, Penulis 

mengambil suhu tubuh sebagai 

analogi cara mengukur indikator 

kinerja. Kinerja yang baik adalah 

yang capaiannya berada di 

kisaran target yang sudah dite-

tapkan dalam periode waktu 

tertentu. Agar kinerja dapat 

diukur, ditetapkanlah sebuah 

satuan ukur yang kita kenal 

dengan Sasaran Kinerja Pegawai 

(SKP). Kalaulah ‘kesehatan” 

kinerja pegawai diukur “suhu”-

nya dengan angka pencapaian 

SKP yang sudah ditetapkan, 

maka akan dapat disimpulkan 

apakah kinerja pegawai tersebut 

tergolong kategori ‘sehat’ atau 

tidak. Sekalipun rentang sehat 

tersebut juga bisa jadi berva-

riasi, baik berupa capaian yang 

kurang dari minimal targetnya 

atau capaian yang justru 

melebihi targetnya.

Penetapan SKP sebagai 

indikator capaian kinerja seha-

rusnya melalui pertimbangan-

pertimbangan yang bersifat 

objektif. Hal ini dalam rangka 

menghindari bias penilaian, 

yang apabila dianalogikan 

kembali dengan pengukuran 

suhu, maka akan berpotensi 

menimbulkan kesan hipertermia 

atau justru hipotermi dimana 

keduanya merupakan penanda 

kondisi kesehatan kinerja 

pegawai yang tidak baik. 

Manajemen merupakan pihak 

yang paling bertanggung jawab 

dalam menetapkan target 

kinerja dalam SKP. Penetapan 

target kinerja umumnya dihi-

tung berdasarkan kelogisan 

pencapaiannya oleh subjek 

pelaku kerja dan disesuaikan 

dengan beban kinerja  organi-

jurnal). Penilaian terhadap 

sajian presentasi diskusi 

serta role play dapat dila-

kukan peer review dimana 

masing-masing kelompok 

peserta menilai kelompok 

lain (metode ini disebut 

Team Game Tournament). 

Fasilitator/Pengendali pela-

tihan menentukan aspel 

yang akan dievaluasi dan 

batasan nilainya, kemudian 

semua niai peserta 

dijumlahkan.

6. Melakukan analisis butir 

soal untuk evaluasi bentuk 

tes posttest, formatif, 

komprehensif. Analisis 

butir soal dilakukan untuk 

menguji soal atau alat ukur 

evaluasi tersebut apakah 

valid, reliabel, mampu uji 

(daya pembeda soal) serta 

komposisi tingkat kesukaran 

soal yang proporsional. 

7. Melakukan evaluasi terhadap 

peserta menggunakan ins-

trument ceklist ketrampilan/

skill peserta, afekif/sikap 

dan memberikan masukan 

kepada penyelenggara untuk 

perbaikan berkelanjutan 

terhadap instrument evaluasi 

yang digunakan. Contohnya 

seperti instrument praktik 

melatih pada TOT dengan 

daftar tilik dan komposisi 

penilaian yang terus diper-

baharui sesuai masukan 

para Widyaiswara. Sebagai 

tindak lanjut, Pengendali 

pelatihan dapat memberikan 

masukan terkait instrumen 

yang digunakan dalam 

mengevaluasi peserta latih 

sehingga alat ukur yang 

digunakan valid, reliabel 

dan mampu ukur untuk 

semua peserta dan bagi 

semua Fasilitator dapat 

melakukan penilaian yang 

sesuai standar panduan 

evaluasi yang ditetapkan 

atau kurikulum yang ada. 

Penutup

Widyaiswara sebagai Peng-

endali Pelatihan memiliki peran 

dan tugas dalam evaluasi 

pelatihan mulai dari tahap 

persiapan, pelaksanaan dan 

evaluasi pelatihan. Peran terse-

but dilakukan sesuai kurikulum 

pelatihan dan pedoman/

panduan pelatihan yang sudah 

disusun dan Widyaiswara dapat 

memberikan masukanuntuk 

perbaikan berkelanjutan terha-

dap pelaksanaan pelatihan 

terkait proses pengendalian 

dan evaluasi yang dilakukan.

Sumber :

Evaluasi Pembelajaran, Prinsip, 

Teknik dan Prosedur, Dr. Drs. 

Zainal Arifin, M.Pd, Rosda 

Karya, 2017

Pedoman Pengendali Pelatihan 

Kementerian Kesehatan RI 

Tahun 2012

www.kirkpatrickpartners.com

Laporan Pengendali Pelatihan 

dan Hasil belajar peserta 

selama pembelajaran

Oleh : dr. Marlenita BR Ginting, MKM
Widyaiswara Ahli Pertama BBPK Jakarta

KINERJA  
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Karya Tulis Ilmiah
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sasi. Apabila diperkirakan beban 

kinerja dalam satu satu jabatan 

tertentu terlihat “over” maka 

dapat dipertimbangkan untuk 

menambah pegawai. Sebaliknya 

apabila terlihat beban kinerja 

lebih kecil daripada jumlah 

pegawai untuk jabatan dimak-

sud, maka artinya dimungkinkan 

meningkatkan beban kinerja 

kepada kelompok dimaksud. 

Prinsipnya dalam menetapkan 

target kinerja diperlukan per-

hitungan yang seksama dan 

pertimbangan yang luas. 

Pada tulisan ini, memban-

dingkan kenormalan suhu dengan 

kenormalan capaian kinerja 

menurut Penulis cukup relevan 

dimana semua pihak yang 

terlibat dalam pencapaiannya 

harus berperan aktif, baik 

individu pegawai sebagai “core”- 

pelakunya, maupun manajemen 

sebagai pihak eksternal yang 

berperan penting menentukan 

“ketercapaian” kinerja sehingga 

diharapkan capaian kinerja 

selalu berada dalam rentang 

penilaian ‘sehat’. 

Lalu bagaimana apabila 

capaian SKP pegawai kurang 

dari target yang ditetapkan? 

Untuk mengetahui alasannya, 

maka perlu dilakukan analisis 

secara objektif: apakah capaian 

kinerja yang kurang disebabkan 

individu pegawai yang tidak 

mampu memenuhi target atau 

karena targetnya yang terlalu 

tinggi karena ketika ditetapkan 

tidak mempertimbangkan situasi 

kondisi yang berkembang di 

lapangan? Ibarat thermometer, 

penetapan target kinerja pun 

harus ditera ulang agar mampu 

mengukur sesuai standar. 

Jangan sampai memutuskan 

“hipotermi” dengan alat ukur 

yang belum dikalibrasi. 

Masih terkait penetapan 

target kinerja pegawai, ada hal 

penting lain yang perlu juga 

diperhatikan saat menetapkan 

target kinerja, khususnya bagi 

para fungsional yang mempunyai 

ketetapan Angka Kredit. Tentu 

saja angka kredit ini sangat 

spesifik dengan jabaran tugas 

jabatannya. Kelompok jabatan 

fungsional yang sama tentu 

memiliki target capaian angka 

kredit yang sama, sekalipun 

bekerja di unit yang berbeda. 

Akan ada perbedaan kemampuan 

capaian yang diakibatkan oleh 

beban kinerja instansinya. Umpa-

makan saja misalnya jabatan 

fungsional widyaiswara, memiliki 

target kinerja untuk mencapai 

Angka Kredit dalam hal jam 

mengajar, tentu ketersediaan 

kinerja berbeda dalam satu 

tempat dengan tempat lainnya, 

sedangkan standar ketercapai-

annya sama. Ibarat mengukur 

dengan termometer tentu akan 

menunjukkan suhu yang berbeda 

dari standar, mungkin menjadi 

“hipotermia” dari sisi angka 

kredit tetapi “normotermia” 

dari sisi SKP. Atau disisi lain 

bisa saja sudah “hipertermia” 

dari sisi angka kredit tapi masih 

“normotermia” atau bahkan 

“hipotermia” dari sisi SKP.

Demikianlah selayang pan-

dang tentang kinerja yang 

harus dicapai pegawai. Dapat 

disimpulkan, perlu adanya 

penyesuaian dengan pertimba-

ngan yang luas sehingga kinerja 

individu dan instansi bisa 

seiring sejalan dan sama-sama 

dalam kategori “normotermia”. 

Jangan ada yang “hipotermia” 

atau “hipertermia” karena kedua-

nya menandakan kondisi yang 

tidak sehat yang apabila tidak 

dilakukan tata laksana dengan 

baik dapat mengakibatkan 

kondisi kinerja yang semakin 

tidak produktif.

Semoga bermanfaat, salam 

sehat, bersyukur!

Zeithaml dan Bitner menye-

butkan jasa sebagai aktivitas 

ekonomi dengan adanya 

pengeluaran  selain produk 

yang dikonsumsi serta dipro-

duksi pada waktu yang bersa-

maan dan memberikan nilai 

positif meskipun tidak berwujud 

(Kurniawan, 2020). Jasa 

sebagai suatu manfaat atau 

kegiatan yang tidak berwujud 

juga dikemukakan Djaslim 

Saladin dengan penambahan 

bahwa jasa tidak menghasilkan 

kepemilikan yang ditawarkan 

oleh suatu pihak kepada pihak 

yang lain (Saladin, 2006).

 

Secara umum, jasa memiliki 

beberapa karakteristik yang 

unik (Bilar, 2020; Kurniawan, 

2020):

a. Tidak berwujud (intangibility)

 Jasa bersifat abstrak, tidak 

berwujud, tidak bisa dilihat, 

diraba, dicium, didengar, 

namun dapat dirasakan. 

b. Sangat bervariasi (variability)

 Jasa bersifat heterogen, 

merupakan unjuk kerja 

sehingga hasilnya selalu 

berbeda meskipun dikerja-

kan oleh orang yang sama. 

Jasa bergantng pada siapa 

yang menyajikannya.

c. Tidak dapat dipisahkan 

(inspirability)

 Jasa umumnya dihasikan 

pada saat bersamaan 

dengan partisipasi konsu-

men yang terlibat di dalam 

proses tersebut sehingga 

dapat dikatakan jasa tidak 

dapat dipisahkan dari suatu 

sumbernya.

d. Tidak dapat disimpan 

(perishability)

 Jasa bersifat tidak tahan 

lama, mudah lenyap sehing-

ga tidak dapat disimpan, 

dijual atau dikembalikan 

kepada produsennya.

Kepuasan pelanggan meru-

pakan salah satu kunci keber-

hasilan suatu usaha, khususnya 

bagi penyedia jasa. Hal ini 

disebabkan dengan memuas-

kan konsumen, organisasi 

dapat meningkatkan keuntu-

ngan dan berpeluang menda-

patkan pangsa pasar yang 

lebih luas (Barsky & Labagh, 

1992). 

Jadi, apa yang dimaksud 

dengan kepuasan pelanggan?  

Mari kita simak uraiannya 

berikut ini.  Kepuasan dapat 

diartikan sebagai perasaan 

puas, rasa senang dan kele-

gaan seseorang disebabkan 

Serba Serbi Kepuasan Pelanggan 

Oleh : 
Edy Suprapto, S.Si, M.Si

Widyaiswara Ahli Muda BBPK Jakarta
Yana Irawati, SE, SKM, MKM

Widyaiswara Ahli Madya BBPK Jakarta

Karya Tulis Ilmiah
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mengkonsumsi suatu produk 

atau jasa untuk mendapatkan 

pelayanan suatu jasa (Aaker, 

2013). Ada tiga kondisi 

kepuasan yang dirasakan 

konsumen. Apabila layanan/

produk yang dtierima sama 

dengan yang diharapkan, 

maka konsumen akan merasa 

puas, sebaliknya konsumen 

tidak puas ketika harapannya 

tidak sesuai dengan layanan 

yang diterimanya. Namun 

ketika layanan yang diterima 

tersebut melebihi ekspektasi-

nya, maka dipastikan konsumen 

akan bertambah senang. 

Dengan demikian, dapat dika-

takan, perasaan puas-tidak 

puas adalah hasil interaksi 

antara harapan dan pengala-

man seseorang setelah 

menkonsumsi jasa/pelayanan 

yang disediakan, seperti 

dikemukakan (Kotler, 1997) dan 

(Tjiptono, 2006) yang  menye-

butkan kepuasan sebagai 

tingkat perasaan seseorang 

setelah membandingkan 

produk yang diterima dengan 

harapannya. Lalu bagaimana 

dengan pengertian pelanggan? 

Apakah pelanggan sama 

dengan pembeli? Secara makna 

dapat dikatakan tidak jauh 

berbeda karena keduanya 

sama-sama membeli barang/

jasa yang dihasilkan oleh 

perusahaan. Bedanya, pelang-

gan akan kembali membeli 

barang/jasa suatu perusahaan 

setiap saat membutuhkan, 

apalagi jika pengalaman yang 

diterimanya menunjukkan 

produk/layanan yang diperoleh 

sesuai atau melebihi harapan.

Terdapat berbagai macam 

metode dan teknik untuk 

mengukur kepuasan pelang-

gan, beberapa diantaranya 

adalah sebagai berkut:

1. Sistem keluhan dan saran

 Setiap organisasi jasa yang 

 mengutamakan pelanggan 

wajib membuka peluang 

seluas-luasnya bagi para 

 pelanggan untuk menyam-

paikan keluhan, kritik mau-

pun saran. Medianya dapat 

berupa kartu komentar 

yang dapat diisi langsung 

ataupun dikirim melalui 

pos atau berupa kotak 

saran yang ditempatkan di 

lokasi-lokasi strategis yang 

mudah diakses pelanggan, 

atau saluran telepon bebas 

pulsa, dan lain sebagainya. 

2. Survey kepuasan pelanggan

 Metode survey umum 

digunakan pada sebagian 

besar kegiatan penelitian 

dengan topik kepuasan 

pelanggan. Survey dapat 

 dilakukan secara langsung 

maupun tidak langsung 

melalui pos, telepon mau-

 pun email. Melalui survey, 

 pelanggan dapat memberi-

 kan feedback secara langsung. 

 Dan bagi perusahaan, 

survey memberikan citra 

 positif yang menandakan 

perusahaan memperhatikan 

 kebutuhan pelanggan.

Berikut adalah beberapa 

metode pengukuran survey:

a. Pengukuran secara lang-

sung (directly reported 

satisfaction) dimana per-

tanyaan diberikan kepada 

pelanggan secara lang-

sung dengan skala-skala 

yang dibuat dilengkapi 

skornya.

b. Derived satisfaction dima-

na pelangan diberi pert-

anyaan mengenai sebe-

rapa besar mereka meng-

harapkan suatu atribut 

dan seberapa besar yang 

akan mereka rasakan.

c. Analisis masalah (problem 

analysis) dimana pelang-

gan diminta menuliskan 

masalahnya dan perbai-

kan yang mereka 

sarankan.

d. Important/Performance 

Rating dimana pelanggan 

diminta membuat ranking 

dari berbagai elemen 

pelayanan Ukuran pem-

buatan ranking ini dida-

sarkan oleh kepentingan 

elemen di mata pelang-

gan serta seberapa jauh 

perusahaan memenuhi 

elemen tersebut.

3. Ghost shopping

 Metode pengukuran kepua-

 san pelanggan ini diguna-

 kan dengan cara memper-

kerjakan beberapa orang 

 ghost shopper untuk ber-

peran sebagai pelanggan 

potensial jasa perusahaan 

dan sekaligus pesaing. 

Para ghost shopper ini 

merupakan orang-orang 

diminta melaporkan keku-

atan dan kelemahan jasa 

perusahaan dibandingkan 

para pesaing karena yang 

 bersangkutan dapat meng-

observasi cara perusahaan 

maupun pesaingnya dalam 

melayani permintaan spe-

ifik pelanggan, termasuk 

menjawab pertanyaannya, 

dan menangani setiap 

masalah atau keluhan yang 

timbul.

4. Lost Customer Analysis

 Dalam metode pengukuran 

ini, penyedia jasa berupaya 

menghubungi kembali para 

 pelanggannya yang telah 

 berhenti membeli produknya 

 atau telah beralih ke produk 

 yang lain. Hal ini dilakukan  

dalam rangka mencari tahu 

 penyebab pelanggan ‘ber-

 paling’ agar dapat dilakukan 

 perbaikan atau penyem-

purnaan selanjutnya.

Selain itu, dalam dunia jasa 

dan pelayanan, dikenal dimensi 

kualitas jasa dan pelayanan 

yang disingkat SERVQUAL dan 

diperkenalkan oleh Parasura-

man, Zeithalm dan Berry (Berry, 

Parasuraman, & Zeithaml, 1988). 

Dimensi kualitas dimaksud 

terdiri dari: (Kurniawan, 2020)

a. Tangibles (Berwujud)

 Wujud dari fasilitas fisik, 

peralatan, orang maupun 

materi/dokumen, baik 

tercetak dan/atau visual.

b. Reliability (Handal)

 Kemampuan memberikan 

pelayanan secara akurat.

c. Responsiveness (Tanggap)

 Pemberian pelayanan secara 

tanggap dan cepat.

d. Competence (mampu)

 Pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang mendukung 

pemberian pelayanan yang 

efektif.

e. Courtessy (sopan santun)

 Mengedepankan sikap 

sopan santun, menghargai 

dalam hubungannya dengan 

Interaksi pelayanan. 

f. Credibility (kepercayaan)

 Pelayanan yang didasari 

kepercayaan dan kejujuran.

g. Security (rasa aman)

 Perasaan aman selama 

proses pelayanan yang 

menghapus keraguan ter-

 hadap kemungkinan menda-

 patkan risiko kerugian

h. Accessibility (kemudahan 

dihubungi)

 Kemudahan untuk dihubu-

ngi saat proses pelayanan 

berlangsung.

i. Communication (komunikasi)

 Mengedepankan kesepaka-

 tan bersama saat mengha-

 dapi persoalan pelayanan 

 dengan cara mendengarkan 

dan memahami kebutuhan 

pelanggan. 

j. Understanding the customer  

(pengertian)

 Memahami kebutuhan dan 

keinginan pelanggan di 

dalam pelayanan. 

Balai Besar Pelatihan Kese-

hatan Jakarta sebagai salah 

satu lembaga pelatihan dapat 

digolongkan sebagai penyedia 

layanan jasa karena peserta 

latihnya mendapatkan manfaat 

berupa produk yang tidak 

terlihat namun dapat dirasakan. 

Dalam rangka meningkatkan 

kepuasan pelanggannya, 

banyak hal telah dilakukan 

BBPK Jakarta, diantaranya 

menyediakan pojok jamu bagi 

pegawai dan peserta latih 

untuk memperkenalkan seka-

ligus mempromosikan hidup 

sehat dengan minuman herbal; 

charging corner bagi peng-

unjung yang smartphonenya 
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kehabisan daya; menyediakan 

alat pengukur tekanan darah 

digital yang sangat mudah 

pengoperasiannya sehingga 

siapapun dapat dengan mudah 

melakukan pemeriksaan tensi 

secara mandiri kapanpun saat 

dibutuhkan. Masih di area 

lobby, BBPK Jakarta juga 

menyediakan pojok literasi 

berupa perangkat PC yang 

dapat digunakan untuk mene-

lusur beragam informasi. 

Kemudian, khusus untuk pe-

nyandang disabilitas, BBPK 

Jakarta juga telah menyediakan 

jalur-jalur jalan yang ramah 

penyandang disabilitas 

sehingga memudahkan mobi-

lisasi kursi roda mereka ke 

berbagai tempat yang ada 

di lingkungan kantor BBPK 

Jakarta. 

Di dalam proses pembela-

jaran, sebelum pandemi 

terjadi, dalam rangka mening-

katkan kepuasan pelanggan, 

BBPK Jakarta berinisiatif 

menyediakan fasilitas Kamar 

Belajar Mandiri yang diper-

untukkan bagi peserta latih 

yang sakit di masa pelatihan 

sehingga yang bersangkutan 

tetap dapat mengikuti pembe-

lajaran melalui tayangan live 

yang tersambung ke kamar 

istirahatnya. Selain itu BBPK 

Jakarta juga berinisiatif untuk 

membuka layanan P3K guna 

melayani peserta yang mem-

butuhkan layanan pengobatan 

dasar dan bekerjasama dengan 

rumah sakit rujukan terdekat 

apabila ada kasus penyakit 

yang memerlukan rujukan 

lebih lanjut.

Di era pandemi saat ini, 

tidak mengurangi semangat 

BBPK Jakarta untuk mening-

katkan kepuasan pelanggan-

nya. Beberapa yang sudah 

dilakukan terkait upaya terse-

but adalah: penyediaan 

alternatif pilihan fasilitas virtual 

meeting dalam proses pembe-

ajaran daring bagi peserta 

latih dengan memanfaatkan 

Zoom Meet dan Google Meet, 

selain itu BBPK Jakarta juga 

telah melanggankan Google 

Suite dengan kapasitas tak 

terbatas yang memungkinkan 

para narasumber, peserta dan 

panitia saling berinterakasi 

tanpa khawatir kehabisan 

space. BBPK Jakarta juga 

terus meningkatkan layanan 

internet dengan menaikkan 

kapasitasnya hingga 100 mpbs 

di masing-masing kampus. Dan 

kini, BBPK Jakarta juga sedang 

menjajaki proses pembuatan 

Learning Management System 

guna mendukung proses 

belajar mengajar yang lebih 

baik lagi di era pandemi. 

Intinya sebagai bagian dari 

instansi yang memberikan 

layanan jasa berupa produk 

pelatihan, BBPK Jakarta ber-

komitmen untuk senantiasa 

meningkatkan kepuasan 

pelanggannya, baik eksternal 

maunpun internal. Semoga 

dengan komitmen tersebut, 

BBPK Jakarta selalu menjadi 

yang terdepan dalam memberi 

contoh bagaimana memuas-

kan pelanggan. Semoga..
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Organisasi Pembelajaran dan 
Implementasinya dalam Jabatan: 
REFLEKSI PENGALAMAN

Implikasi perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi 

menuntut setiap organisasi untuk memiliki kemampuan lebih 

dalam meningkatkan daya saing diri dan anggotanya sehingga 

mampu berkompetisi menghadapi situasi yang senantiasa 

berubah. Organisasi seperti ini akan memberikan kesempatan 

kepada anggotanya untuk terus belajar mengasah diri dan 

mengembangkan kompetensi sehingga dikenal dengan istilah 

Organisasi Pembelajaran.

Organisasi Pembelajaran

Organisasi Pembelajaran 

telah menjadi salah satu mata 

pelatihan wajib yang diberikan 

pada Pelatihan Kepemimpinan 

Nasional Tingkat II (LAN, 2019), 

tepatnya di dalam Agenda 

Kepemimpinan Strategis, 

dimana penulis menjadi salah 

satu pengampunya. Dalam 

tulisan ini penulis akan men-

coba merefleksikan mata 

pelatihan dimaksud ke dalam 

beberapa pengalaman penulis 

ketika menjadi pemimpin di 

beberapa jabatan yang 

diamanahkan untuk dijalani.

Oleh : dr. H. R. Dedi Kuswenda, M.Kes
Widyaiswara Ahli Utama BBPK Jakarta

Membahas pengalaman 

merupakan hal yang menarik 

karena harus mengingat kem-

bali peristiwa-peristiwa di masa 

lampau. Terkait pengalaman 

sebagai pemimpin, penulis 

pernah mengemban amanah 

di beberapa jabatan, diantara-

nya: Kepala Puskesmas, Kepala 

Seksi di Dinas Kesehatan 

hingga menjabat sebagai 

Kepala Dinas Kesehatan, sebe-

lum akhirnya ditugaskan di 

kantor pusat Kementerian 

Kesehatan. Bagaimana menjadi 

pemimpin pada masa-masa 

itu, betul-betul hanya bermodal-

kan ilmu yang diperoleh saat 

duduk di bangku sekolah dan 

sedikit pengalaman bekerja 

sehingga pengetahuan tentang 

kepemimpinan dan bagaimana 

mengelola organisasi masih 

sangat minim. Tulisan ini akan 

mencoba menghubungkan 

antara pengalaman penulis 

ketika menjadi pemimpin di 

berbagai kesempatan seba-

gaimana diuraikan di atas 

dengan pentingnya Organi-

sasi Pembelajaran.

Karya Tulis Ilmiah
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Organisasi Pembelajaran 

didefinisikan sebagai organisasi 

dimana pegawainya secara 

berkelanjutan berkesempatan 

mengembangkan kapasitas-

nya untuk mewujudkan hasil 

yang mereka inginkan, menum-

buhkembangkan pola berfikir 

baru dan ekspansif dimana 

tersedia ruang bebas untuk 

mewujudkan keinginan ber-

sama, dan pegawai yang secara 

terus-menerus belajar bersama. 

Terkait Organisasi Pembelaja-

ran, Peter Senge menyebutkan 

pentingnya menerapkan The 

Fifth Discipline bagi organisasi 

yang ingin lebih maju dan 

berkembang (Senge, 1992). 

Kelima disiplin ilmu tersebut 

meliputi System Thinking 

(berpikir sistem), Personal 

Mastery (penguasaan pribadi), 

Mental Model (model mental), 

Shared Vision (membagi visi), 

dan Team Learning (pembela-

jaran kelompok) yang diurai-

kan lebih lanjut pada paragraf 

berikutnya.

System Thinking memba-

ngun holism, secara keseluruhan 

lebih baik dari pada sepotong-

sepotong, terkoneksi satu sama 

lain dan dengan lingkungan. 

Personal Mastery merupakan 

upaya melihat ke dalam diri 

secara berkelanjutan dengan 

menghadirkan realitas kerja 

secara sangat jelas dan mampu 

membangun kapasitas perso-

nal dan kapasitas organisasi. 

Intinya adalah Creative Tension 

dimana visi pribadi dibanding-

kan dengan kenyataan, dan ini 

yang harus dipelihara agar kita 

mampu lebih inovatif dan tidak 

terpaksa. Selanjutnya, Mental 

Model diartikan sebagai citra, 

asumsi dan cerita-cerita yang 

ada dalam pikiran kita sendiri, 

pikiran orang lain, yang mem-

bentuk, menentukan dan 

mempengaruhi dari pengeli-

hatan kita, sikap kita dan 

perbuatan kita, yang esensinya 

adalah mencintai kejujuran 

dan keterbukaan.  Shared Vision 

didefinisikan sebagai tujuan 

bersama dan kemitraan yang 

perlu bertranformasi dari visi 

pribadi ke visi bersama dengan 

proses komunikasi dan adap-

tasi yang terbentuk melalui 

telling, selling, testing, consul-

ting, dan co-creating. Adapun 

Team Learning merupakan 

sebuah upaya mewujudkan 

kecendekiaan kolektif dan 

keterpaduan dengan menge-

depankan dialog dan menghin-

dari sikap berdalih. Team 

Learning juga mengajarkan 

bagaimana individu belajar 

bersama tentang pengemba-

ngan (generative learning), 

belajar berdasarkan pengala-

man (learning how to learn), 

belajar memperdalam hal-hal 

yang telah terlupakan (learning 

how to re-learn), belajar 

menanggalkan/meninggalkan 

yang tidak sesuai (learning 

how to unlearn), belajar secara 

tuntas dan sistemik.

Refleksi Pengalaman 

Jabatan

Organisasi Pembelajaran 

dari Peter Senge sangat jelas 

menjabarkan bekal lima disip-

lin dalam rangka menggerakkan 

organisasi. Terkait hal tersebut, 

penulis mencoba merefleksikan 

pengalaman selama memim-

pin sebuah puskesmas keca-

matan dengan jumlah staf yang 

hanya 18 orang sementara 

cakupan pelayanannya meliputi 

10 Desa. Gambaran lokus 

daerah yang saya pimpin 

adalah sebagai berikut: Jarak 

antar desa saling berjauhan 

satu dengan yang lain dengan 

jarak terjauh dari puskesmas 

adalah 42 km, sebagian besar 

daerah hanya dapat ditempuh 

dengan kendaraan roda dua, 

topografi wilayahnya sebagian 

besar merupakan perbukitan 

dan daerah pantai. Dari 

gambaran lokasi seperti ini, 

jelas terlihat betapa tidak 

mudahnya seorang pemimpin 

menjadikan organisasi yang 

dipimpinnya itu menjadi yang 

terdepan di bidang kesehatan 

kalau bergerak hanya berda-

sarkan insting dan pengala-

man saja. 

Tugas memimpin puskes-

mas merupakan pengalaman 

yang luar biasa, karena setiap 

puskesmas setidaknya harus 

siap melayani kebutuhan 

30.000 orang penduduk 

dengan beragam permasala-

han kesehatannya. Hal ini 

menjadi semakin kompleks 

ketika masalah kesehatan yang 

ditemui sebagian besarnya 

dipicu masalah sosial, dianta-

ranya masalah lingkungan 

yang sangat berhubungan 

dengan penyakit, seperti diare, 

TB, dan juga gizi, sementara 

pemilik program kegiatan-

kegiatan tersebut berada di 

Kementerian Nonkesehatan. 

Selain itu, puskesmas dikenal 

sebagai garda terdepan dalam 

pencapaian Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) di Kabupaten/

Kota. Dengan kata lain, apabila 

SPM tidak tercapai, maka 

yang dimintai pertanggung 

jawabnya adalah pimpinan 

di wilayah tersebut. Untuk itu, 

peran puskesmas harus betul-

betul dikelola dengan baik, 

apalagi hingga saat ini, jumlah 

puskesmas yang teregistrasi 

pada semester 1 Tahun 2020 

telah mencapai angka 10.166 

puskesmas (Kemenkes, 2020). 

Kondisi pandemi yang terjadi 

saat ini juga telah membuat 

tugas puskesmas menjadi 

lebih luar biasa beratnya. Di 

satu sisi, puskesmas terus 

dituntut menjadi ujung tombak 

mengamankan masyarakat 

dari kemungkinan tertular 

virus corona, sementara di 

sisi lain, puskesmas juga 

memiliki banyak peran lain, 

mulai dari membuat media 

promosi terkait pencegahan 

dan pengendalian penyakit, 

mengambil inisiatif memper-

siapkan tempat-tempat tinggal 

untuk pasien-pasien yang 

harus menjalani isolasi man-

diri, bahkan hingga mengurusi 

pemakaman pasien yang 

meninggal karena virus 

mematikan ini. 

Pengalaman kedua sebagai 

Kepala Seksi di Dinas Kese-

hatan juga dirasakan menarik 

oleh penulis, karena selama 

mengemban amanah tersebut, 

penulis berkesempatan men-

dapatkan pelatihan tentang 

program kesehatan dan non 

kesehatan. Meskipun hal 

ini memperlihatkan bahwa 

orientasi capaian pelatihannya 

masih sebatas melaksanakan 

program kegiatan saja, tanpa 

mengetahui pencapaian visi 

misi organisasi sebagaimana 

yang diperoleh dalam Pela-

tihan Organisasi Pembelajaran. 

Untuk itulah penulis berpikir 

sangat penting bagi seorang 

pemimpin untuk mendapatkan 

pelatihan organisasi pembe-

lajaran sehingga walaupun 

jabatan yang diemban masih 

setingkat Kepala Seksi, namun 

yang bersangkutan sudah 

dibekali kemampuan menge-

tahui apa yang akan dicapai 

organisasi melalui visi dan misi 

ke depan, dimana capaian 

kinerjanya tidak sebatas selesai 

mengerjakan program kegia-

tannya, namun dapat berpikir 

secara system thinking. System 

Thinking ini yang akan mem-

perlihatkan adanya keterpa-

duan program kegiatan satu 

dengan program kegiatan 

yang lain, misalnya kegiatan 

kesehatan keluarga dan gizi, 

apabila Organisasi Pembela-

jarannya berjalan, maka akan 

terjadi keterpaduan program, 

contohnya ibu hamil yang 

Kekurangan Energi Kronis 

(KEK) dengan pemberian 

makanan tambahan yang baik 

akan berkontribusi menurunkan 

tingkat kejadian stunting. 

Dengan demikian tidak ber-

lebihan bila dikatakan materi 

Organisasi Pembelajaran sangat 

dibutuhkan di Dinas Kesehatan 

agar program kegiatan bidang 

kesehatan dapat berjalan 

secara terpadu dengan baik, 
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juga dalam rangka efisiensi 

anggaran. Jejaring kerja Kepala 

Seksi dengan mitra juga harus 

terjalin, sehingga mitra menge-

tahui program kegiatan yang 

akan dan sedang dilakukan, 

sehingga dengan sendirinya 

dapat meningkatkan kinerja 

Dinas Kesehatan. Puskesmas 

sebagai bagian dari Dinas 

Kesehatan pun dapat terus 

dimonitor agar target capaian 

SPMnya terwujud. 

Sinergitas program kegi-

atan di tingkat Nasional dan 

Propinsi menjadi tantangan 

bagi Kepala Seksi, karena 

Kabupaten bukanlah bawahan 

Propinsi dan juga bukan 

bawahan Pusat. Disini peran 

Organisasi Pembelajaran men-

jadi sangat penting karena 

baik tingkat Pusat, maupun 

Propinsi dan/atau Kabupaten 

sejatinya terbangun dalam 

sebuah team learning. 

Refleksi pengalaman beri-

kutnya yang dialami penulis 

adalah pada saat mengemban 

tugas sebagai Kepala Dinas 

Kesehatan, yang pada waktu 

itu masih setara dengan jaba-

tan Eselon 3b, dan berada di 

bawah jabatan kepala rumah 

sakit yang adalah Eselon 3a. 

Sebagai pimpinan bidang 

kesehatan di tingkat Kabupa-

ten, yang sebutan kerennya 

adalah Menteri Kesehatan 

Kabupaten/Kota, Kepala Dinas 

bertugas menyusun perenca-

naan kegiatan, mengawal pelak-

sanaannya sampai dengan 

melakukan evaluasi. Adapun 

pelaksanaan kegiatannya dila-

kukan secara terpadu dengan 

seluruh jajaran kesehatan di 

tingkat Kabupaten/Kota, juga 

dengan para mitra kerja mulai 

dari Bappeda, Inspektorat 

Wilayah (Itwil), Pendanaan dan 

DPRD. Dari gambaran tersebut, 

jelas sekali terlihat peran 

seorang Kepala Dinas yang 

harus mampu mengelola orga-

nisasi kesehatan dengan 

sasaran mencapai target SPM. 

Dari uraian di atas, penulis 

menyimpukan perlunya Pela-

tihan Organisasi Pembelajaran 

bagi seluruh pemimpin di tiap 

level kebijakan. Selain itu, 

mempertimbangkan peran dan 

tugas Kepala Dinas Kesehatan 

yang strategis dalam menangani 

berbagai permasalahan kese-

hatan di wilayahnya, penulis 

mengusulkan adanya jabatan 

Eselon 1 yang secara khusus 

menangani Dinas Kesehatan 

seperti halnya rumah sakit 

yang sudah terstruktur berada 

sebagai unit pelaksana teknis 

dari Direktorat Jenderal Pela-

yanan Kesehatan.  

Penutup

Ketiga pengalaman penulis 

sebagai pemimpin memperli-

hatkan perlunya pelatihan Or-

ganisasi Pembelajaran dengan 

tingkatan yang berbeda dari 

setiap level kepemimpinan. 

Hal ini tentunya sejalan 

dengan rencana pengemba-

ngan Corporate University 

(CorpU) di bidang Kesehatan. 

Melalui pelatihan organisasi 

pembelajaran, diharapkan kom-

petensi para pemimpin bidang 

kesehatan meningkat sehingga 

mampu menyelesaikan perma-

salahan kesehatan. Badan 

PPSDM Kesehatan kiranya 

dapat memfasilitasi penyusu-

nan Modul Pelatihan Organisasi 

Pembelajaran, khusus untuk 

bidang kesehatan pada setiap 

jenjang/level kepemimpinan, 

yang tentunya berbeda 

dengan materi pada Pelatihan 

Manajemen Puskesmas.
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M e n k e s / 9 8 5 3 / 2 0 2 0 . 
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LAN. (2019). Keputusan Kepala 
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Kurikulum Pelatihan 

Kepemimpinan Nasional 

Tingkat II. Jakarta: LAN. RI.

Senge, P. M. (1992). The Fifth 

Discipline, the Art & Practice 

of Learning Organization. 

Seratus tahun lalu, Albert 

Einstein seorang ilmuwan pernah 

mengemukakan ide yang radi-

kal bahwa apa yang kita lihat, 

dengar, rasakan, sentuh dan 

bau adalah tidak nampak, 

tetapi itu adalah energi.  Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

mengartikan energi sebagai 

kemampuan untuk melakukan 

kerja (misalnya untuk energi 

listrik dan mekanika); daya 

(kekuatan) yang dapat diguna-

kan untuk melakukan berbagai 

proses kegiatan, misalnya dapat 

merupakan bagian suatu bahan 

atau tidak terikat pada bahan 

(seperti sinar matahari); tenaga. 

(KBBI). Sedangkan dalam 

Kamus Oxford, energi ialah 

kekuatan dan vitalitas (daya 

hidup) yang dibutuhkan untuk 

kegiatan fisik atau mental yang 

sifatnya berkelanjutan.

Energi Kepemimpinan, 

Energi Positif

Semua orang memiliki energi 

berupa kekuatan potensial 

untuk menggerakkan orang 

“a leader, the energy you project can determine
the success of your team” 

(Jennifer Brown)

- Seorang pemimpin memiliki energi untuk 
memproyeksikan keberhasilan suatu tim - 

lain agar termotivasi dan 

bersemangat sehingga dapat 

meraih sukses dalam hidupnya. 

Energi yang dimiliki oleh setiap 

orang bisa berbentuk energi 

positif atau energi negatif. 

Energi positif merupakan suatu 

potensi yang memiliki kekuatan 

untuk dapat membangkitkan 

diri sendiri dan juga memba-

ngun kekuatan untuk orang 

lain. Energi inilah yang penting 

dikelola menjadi sesuatu yang 

dapat memberikan manfaat 

baik untuk dirinya maupun 

orang lain. Demikian juga 

dengan energi kepemimpinan, 

apakah seorang pemimpin 

mampu untuk menginspirasi 

diri sendiri, dan orang lain, 

hal ini sangat ditentukan oleh 

energi yang dimiliki untuk 

Oleh : Drs. Wayan Rai Suarthana, MM
Widyaiswara Ahli Utama BBPK Jakarta

ENERGI KEPEMIMPINAN
Energi Keberhasilan Organisasi

Karya Tulis Ilmiah
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membantu proses menjadi 

pemimpin yang lebih baik 

melalui peningkatan tingkat 

kesadaran. Seorang pemimpin 

yang hebat akan terlihat 

dari kondisi energinya. Dia 

memiliki lebih banyak energi 

positif yang menjadi modal 

dasar sebagai sosok seorang 

pemimpin yang berkualitas. 

Sebaliknya seorang pemimpin 

yang tidak memiliki energi 

positif akan menjadi bumerang 

untuk dirinya sendiri dan akan 

mempengaruhi kepemimpinan-

nya. Oleh karena itu seorang 

pemimpin harus selalu menjaga 

kesehatan jasmani, rohani dan 

memiliki ahlak yang mulia 

sehingga dapat menghasilkan 

energi yang positif.

Hatcher, 2012 (Saftari, 2013) 
dalam tulisannya “How Leaders 

Maintain Positive Energy During 

Uncertain Times” menyebutkan 

terdapat nilai-nilai penting bagi 

pemimpin dalam menciptakan 

keseimbangan kepemimpinan-

nya, yaitu menjaga positive 

energy saat menghadapi situasi 

yang tidak pasti dan tetap 

memiliki visi sebagai seorang 

pemimpin yang mampu mencip-

takan sesuatu yang baru untuk 

masa depan institusinya. Nilai 

tersebut akan menjadikan seo-

rang pemimpin terus memiliki 

kemampuan dan mengerahkan 

segala daya upaya baik itu 

energi, pikiran dan perhatian-

nya untuk memotivasi orang-

orang yang dipimpinnya. 

Pemimpin perlu untuk memiliki 
energi yang kuat dalam menja-

lankan roda kepemimpinannya. 

Seorang pemimpin yang hebat 

akan dapat menggunakan 

energi positifnya dengan bijak. 

Selain itu, dia tidak hanya 

memiliki, akan tetapi dia akan 

menyebarkan kepada orang-

orang yang ada di lingkungan-

nya. Apabila pemimpin tersebut 

mampu mentransformasikan 

segala energi positifnya maka 

diyakini bahwa dia adalah sosok 

yang sangat berpengaruh dan 

mampu untuk membuat suatu 

perubahan dengan melibatkan 

semua unsur yang ada di insti-

tusinya. Terkait dengan kemam-

puan untuk menyalurkan 

energinya, bila ditinjau dari 

sudut pandang lain, ternyata 

kekuatan seorang pemimpin 

berada pada bagaimana 

tenaga yang dimilikinya mampu 

untuk disalurkan kepada orang 

yang dipimpinnya.

Bruce D. Schneider, 2008 

(Saftari, 2013) dalam bukunya 

berjudul “Energy Leadership: 

Transforming Your Workplace 

and Your Life from the Core,” 

mengemukakan tujuh tingkatan 

energi dalam diri seseorang, 

yaitu: 

Kesatu- Apathy. Pada tingkat 

ini seseorang menilai dirinya 

sebagai korban dari ketidak-

adilan suatu sistem.  Jika hal ini 

dimiliki oleh seorang pemimpin 

maka yang terjadi dengan 

dirinya adalah keputusasaan.

Kedua-Anger.  Pada tingkat 

ini, memunculkan suatu sifat 

pertentangan. Seorang pemim-

pin yang masih pada tingkat ini 

cenderung berperilaku menen-

tang pada setiap keadaan. Hal 

ini dapat memunculkan konflik 

baik dengan dirinya maupun 

lingkungannya sehingga akan 

membuat suasana tidak nyaman 

di sekitarnya.

Ketiga-Forgiveness.  Pada 

tingkat ini seseorang sudah 

mulai menunjukkan pada suatu 

tanggungjawabnya terhadap 

lingkungannya, sehingga hal 

ini akan menjadikannya sosok 

yang mampu untuk berperilaku 

kooperatif terhadap orang-

orang di sekitarnya.

Keempat-Compassion. Pada 

tingkat ini seseorang menunjuk-

kan kepedulian kepada orang 

lain. Bila seorang pemimpin 

memiliki energi pada tingkat 

ini berarti dia akan selalu mela-

yani orang-orang yang dipim-

pinnya sebagai suatu bentuk 

kepedulian terhadap orang-

orang yang ada di sekitarnya.

Kelima-Peace. Bila sudah 

sampai pada tingkat ini, seorang 

pemimpin telah mampu berda-

mai dengan lingkungannya, 

sehingga dia dapat menerima 

suatu situasi dan kondisi yang 

kritis sebagai suatu hal yang 

positif.

Keenam-Joy. Pada tingkat 

ini seorang pemimpin telah 

mampu memadukan sikap, 

perilaku dan emosi menjadi 

sosok yang bijak dalam menja-

lankan kepemimpinannya.

Ketujuh-Absolute passion. 

Kegairahan seorang pemimpin 

akan diwujudkan dengan peri-

laku yang tidak menghakimi 

dan juga menjadi sosok yang 

kreatif. Hal inilah yang dapat 

menjadikan orang-orang yang 

dipimpinnya memiliki gairah 

pada kinerjanya.

Tingkatan tersebut meng-

gambarkan bagaimana energi 

positif atau energi negatif yang 

dimiliki oleh seorang pemimpin 

akan mempengaruhi lingku-

ngannya. Apakah dia mampu 

menggerakkan anggota orga-

nisasinya dalam mencapai 

tujuan atau sebaliknya. Sejalan 

dengan hal tersebut, adalah 

sangat penting bagi seorang 

pemimpin, di organisasi mana-

pun dia berada untuk selalu 

menjaga energi positif, sehingga 

bisa mengantarkan pada pen-

capai tujuan organisasi. 

Nilai-Nilai Ideal Pemimpin 

untuk Mencapai Tujuan

(Taufik, 2020) dalam buku-

nya menyampaikan bahwa 

untuk dapat menjalankan 

kepemimpinan dengan baik, 

seorang pemimpin formal 

(maupun informal), dituntut 

untuk selalu berjalan di atas 

koridor nilai-nilai ideal yang 

diterima secara umum, baik 

pada tataran individual mau-

pun institusional dan sosial 

sekaligus, meliputi:

1) Kedisiplinan di dalam men-

jalani prosedur, yaitu selalu 

mempedomani prosedur 

yang telah ditetapkan sampai 

dengan bagian-bagian 

paling teknis dari kegiatan 

yang harus dikerjakan.

2) Ketaatan terhadap koridor 

etika, moral, dan norma 

hukum, yaitu selalu berusaha 

agar setiap melaksanakan 

tugas tidak sampai bersing-

gungan apalagi melanggar 

rambu-rambu etika, moral 

dan norma hukum yang 

berlaku.

3) Kejujuran, di dalam meme-

gang amanah, yaitu selalu 

memegang prinsip dan 

selalu mampu mengatakan 

tidak jika memang suatu 

kegiatan tidak boleh 

dilaksanakan.

4) Konsistensi di dalam mewu-

judkan tujuan, yaitu selalu 

mampu mengarahkan setiap 

pelaksanaan tugas kepada 

pencapaian tujuan demi 

memberikan yang terbaik 

semua pihak yang membu-

tuhkan tanpa terkecuali.

Mudahkah seorang pemim-

pin melaksanakan nilai-nilai 

ideal tersebut? Tentunya banyak 

tantangan, rintangan dan 

hambatan yang akan ditemui, 

baik dari dalam lingkungan 

internal maupun lingkungan 

eksternal. Sanggupkah konflik 

kepentingan juga disingkirkan? 

Akhirnya, energi kepemimpinan 

harus terus diupayakan dengan 

segala konsekuensinya.
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“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. 
Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan 
lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menik-
mati umur panjang sehat, dan menjalankan kehidupan yang 
produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan 

yang sederhana. Tetapi hal ini sering terlupakan” 

Cuplikan dari paparan Prof. 

DR. dr. Nila F. Moeloek, pada 

Rakerkesnas Regional Tengah 

Denpasar, 15 Februari 2015. 

Meskipun kalimat tersebut 

sudah lama dipaparkan, namun 

nampaknya masih sangat 

relevan dengan kondisi saat 

ini yang selalu diupayakan 

peningkatan dari waktu ke 

waktu. Pemerintah tak henti-

hentinya memberikan prioritas 

dalam pembangunannya, juga 

di tahun ini. Pada Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang 

Bidang Kesehatan RI tahun 

2005 – 2025 atau “Indonesia 

Sehat 2025” disebutkan bahwa 

perilaku masyarakat yang 

diharapkan dalam Indonesia 

Sehat 2025 adalah perilaku 

yang bersifat proaktif untuk 

memelihara dan meningkatkan 

kesehatan; mencegah risiko 

terjadinya penyakit; melindungi 

diri dari ancaman penyakit dan 

masalah kesehatan lainnya; 

sadar hukum; serta berparti-

sipasi aktif dalam gerakan 

kesehatan masyarakat, termasuk 

menyelenggarakan masyara-

kat sehat dan aman (safe 

community).

Telah dicanangkan program 

pembangunan nasional melalui 

pelaksanaan 9 sasaran yang 

harus menjadi pegangan kita 

dalam melaksanakan Pemba-

ngunan Jangka pendek, Mene-

ngah dan Panjang, dimana 

wujud sasaran ini kita kenal 

dengan Nawacita. Bidang 

kesehatan mendapat kesem-

patan untuk mewujudkan 

sasaran kelima yaitu Mening-

atkan Kualitas Hidup Manusia 

Indonesia. Keberhasilan pem-

bangunan nasional akan 

terlihat dengan terwujudnya 

atau tercapainya ke 9 sasaran 

tersebut, dan khusus bidang 

kesehatan terwujudnya sasaran 

kelima merupakan keharusan 

yang tidak dapat ditolak 

lagi, seperti dinyatakan oleh 

WHO, karena keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan Pemba-

ngunan Nasional 80%-nya 

ditentukan oleh kualitas manu-

sianya. Kementerian Kesehatan 

sebagai penanggung jawab 

pembangunan kesehatan untuk 

mewujudkan Tingkat Kualitas 

Hidup Manusia Indonesia yang 

tinggi telah mencanangkan 

Program Indonesia Sehat 

dengan 3 (tiga) pilar utamanya, 

yaitu:

1) Paradigma Sehat, dimana 

kesehatan merupakan arus 

utama dalam pelbagai 

pembangunan di Indonesia, 

seperti contohnya, apabila 

akan membangun sebuah 

kota bangunlah dengan 

memperhatikan kesehatan 

lingkungan. Jangan mengor-

bankan sesuatu demi pem-

bangunan sebuah kota 

seperti mengorbankan 

tanaman mangrove di pantai 

yang mengakibatkan rusak-

nya habitat kehidupan 

disana.

2) Peningkatan Akses Pelaya-

nan Kesehatan, program ini 

bertujuan menstandarkan 

pelayanan kesehatan yang 

harus diterima oleh masya-

rakat khususnya Indonesia, 

karena hal ini merupakan 

amanat Undang-undang 

Dasar 1945. Dikatakan pada 

amandemen ke IV bahwa 

Kesehatan adalah “HAK” 

masyarakat dan bukan lagi 

“KEWAJIBAN”. Program ini 

menetapkan minimal 1 Pus-

kesmas dalam 1 Kecamatan 

harus terakreditasi sesuai 

standar yang ada dalam 

Permenkes No. 75/2014 

tentang standar sebuah 

puskesmas mulai dari sarana 

prasarana, ketenagaan dan 

lain sebagainya, dan 1 

RSUD dalam 1 Kabupaten 

harus terakreditasi sesuai 

standar yang ada dalam 

Permenkes No. 56/2014 

tentang standar sebuah 

Rumah Sakit.

3) Jaminan Kesehatan Nasional, 

program ini bertujuan mem-

berikan pemerataan pela-

yanan kesehatan dengan 

prinsip asuransi non benefit, 

Oleh : dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA
Widyaiswara Ahli Utama BBPK Jakarta

Manusia Indonesia Sehat 
Wujudkan Indonesia Sehat

dengan azas gotong royong 

(yang sehat membantu 

yang sakit, yang kaya mem-

bantu yang miskin, yang 

muda membantu yang tua).

Tujuan Pembangunan Kese-

hatan yang diselenggarakan 

oleh seluruh masyarakat di 

Indonesia adalah sebagai 

berikut:

1) Meningkatkan Kesehatan 

Ibu dan Anak, karena kalau 

Ibu sehat maka akan mela-

hirkan keturunan yang sehat 

dan kuat sebagai penerus 

generasi. Anak yang sehat 

akan menjadi pemuda dan 

pemudi yang cerdas yang 

sangat berguna untuk 

membangun bangsa ini.

2) Mempercepat Perbaikan 

Gizi Masyarakat, hal ini 

dimaksudkan untuk mempe-

roleh generasi dengan 

kesehatan yang prima, 

karena kesehatan seseorang 

tergantung kondisi atau 

keadaan gizi yang baik.

3) Menanggulangi Penyakit 

Menular dan Tidak Menular. 

Penanggulangan penyakit 

ini menjadi sangat penting 

karena bangsa yang sakit 

tidak dapat membangun 

dengan baik. POTENSI 

kerugian ekonomi akibat 

stunting di Nusa Tenggara 

Timur pada 2018 mencapai 

3% atau Rp1,97 triliun dari 

Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) sebesar 

Karya Tulis Ilmiah
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Rp. 99,09 triliun. Saat ini, 

sebanyak 269.658 balita 

atau 43% dari 633.000 

balita di NTT tercatat 

menderita stunting 

(pendek), dan 75.960 balita 

atau 12% di antaranya 

menderita wasting (kurus). 

Sedangkan strategi dalam 

meningkatkan kualitas hidup 

manusia Indonesia, adalah: 

1) Peningkatan Pelayanan 

Kesehatan tingkat Primer, kita 

ketahui bersama bahwa men-

cegah lebih baik dari mengo-

bati, oleh karena itu penguatan 

pelayanan kesehatan ditingkat 

Primer harus diprioritaskan. 

Hal ini berkaitan juga dengan 

prinsip pelaksanaan JKN dalam 

program BPJS. 2) Continuum 

of care, Peningkatan pengawa-

san siklus kehidupan manusia 

sejak dari kehamilan hingga 

1.000 hari sejak kelahiran 

akan membantu mewujudkan 

generasi yang sehat dan kuat. 

3) Intervensi berbasis resiko 

kesehatan, semua tindakan 

yang dilaksanakan dalam pela-

yanan kesehatan didasarkan 

pada golongan yang mem-

punyai resiko tinggi seperti 

manula, balita, ibu hamil, 

menyusui dan lain sebagainya, 

sehingga pelayanan keseha-

tan tidak menjadi sia-sia.

Pemantapan Pembangunan 

Kesehatan merupakan jawaban-

nya, karena tujuan Pemba-

ngunan Kesehatan adalah men-

ciptakan manusia Indonesia 

yang “SEHAT, KUAT, PINTAR 

dan SENANG BEKERJA”. 

Kondisi manusia Indonesia 

yang demikian dapat menjadi 

penangkal ancaman yang 

datang, dan menjawab tanta-

ngan akibat berlakunya 

perjanjian-perjanjian global 

khususnya bidang Kesehatan. 

Strategi yang digunakan oleh 

Indonesia dalam menghadapi 

ancaman dan tantangan bidang 

kesehatan adalah dengan 

meningkatkan Kualitas Hidup 

Manusia Indonesia, karena 

dengan masyarakat yang kuat 

dan sehat maka Masyarakat 

Indonesia dapat berpikiran 

jernih menghadapi ancaman 

dan tantangan yang datang 

akibat perjanjian-perjanjian 

global yang diratifikasi oleh 

pemerintah Indonesia. 

Untuk memperoleh Manu-

sia dengan Kualitas Hidup 

yang baik maka diperlukan 

Pembangunan Kesehatan 

dengan program-program 

yang dapat dijalankan oleh 

semua lapisan masyarakat 

tanpa kecuali. Untuk itu dapat 

dikatakan, Pembangunan Kese-

hatan melalui pelayanan 

kesehatan yang berkeadilan, 

berperikemanusiaan, dan 

sesuai standar yang ditetap-

kan, menjadi suatu keharusan 

bagi terwujudnya masyarakat 

yang Sehat, Kuat dan Mandiri.

Pendampingan Paska Pelatihan

Pendampingan merupakan 

penerapan dari Organisasi 

Pembelajaran atau Learning 

Organization, istilah untuk 

suatu organisasi yang memfa-

silitasi proses belajar anggo-

tanya dan terus menerus 

melakukan penyesuaian terha-

dap tekanan agar tetap 

kompetitif di lingkungan usaha. 

Organisasi seperti ini memiliki 

lima ciri utama, yaitu: pemikiran 

sistem, kemahiran personal, 

berfikir sebagai model, visi 

bersama dan belajar sebagai 

tim. Dalam konteks pendampi-

ngan tenaga perencana Kese-

hatan, konsep pendampingan 

dilakukan untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik khusus-

nya dalam perencanaan pem-

bangunan kesehatan yang 

merupakan ujung tombak 

keberhasilan dari Pembangu-

nan Kesehatan di Kabupaten/

Kota.

Pendampingan, istilah yang 

diadaptasi dari istilah mento-

ring yang berarti sebuah 

tatanan pelatihan praktis dan 

konsultasi yang menumbuhkan 

pengembangan profesional 

yang berkesinambungan dari 

tenaga perencana pembangu-

nan kesehatan di Kabupaten/ 

Kota, yang menjamin tersedia-

nya program untuk perenca-

naan kesehatan yang berkua-

litas. Sebagai salah satu peserta 

Pelatihan Perencanaan Pemba-

ngunan Kesehatan Daerah 

(Renkesda) yang diselengga-

rakan pada tanggal 19-28 

Oktober 2020, Kabupaten 

Kutai Kartanegara dipilih untuk 

dilakukan evaluasi paska 

pelatihan dengan model pen-

dampingan yang dilaksanakan 

pada tanggal 14-17 Desember 

2020.

Materi pembelajaran yang 

sudah didapatkan oleh kelima 

peserta pelatihan yang berasal 

dari Kabupaten Kutai Kartane-

gara, adalah: 1) analisis situasi 

dan penetapan prioritas 

masalah, 2) sinkronisasi peren-

canaan pembangunan kese-

hatan pusat dan daerah, 3) 

identifikasi pembiayaan, 4) me-

nyusun dokumen rencana kerja 

(Renja) bidang kesehatan serta 

Gambar: Kegiatan Pendampingan di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tampak Penulis berdiskusi bersama kelima 
alumni pelatihan: Sdr Arif Rahman, Sdr Julianoes N adam, Sdr Suwoko, Sdr Hamdana Yunisar, Sdr Mujaini Fauzi.
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rencana kerja dan anggaran 

(RKA) perangkat daerah kabu-

paten/kota, 5) sosialisasi dan 

advokasi renja bidang keseha-

tan kepada lintas sektor dan 

lintas program, 6) mengim-

plementasikan sistem peren-

canaan daerah kabupaten/

kota, 7) penetapan prioritas 

kegiatan, 8) sinkronisasi peren-

canaan pembangunan kese-

hatan pusat dan daerah, 9) iden-

tifikasi pembiayaan pemba-

ngunan kesehatan kabupaten/

kota, 10) menyusun dokumen 

Renja bidang kesehatan serta 

RKA perangkat daerah kabu-

paten/kota, 11) sosialisasi dan 

advokasi renja bidang keseha-

tan kepada lintas sektor dan 

lintas program, 12) mengim-

plementasikan sistem peren-

canaan daerah kabupaten/kota. 

Dengan adanya pendampi-

ngan berkelanjutan paska 

pelatihan terhadap alumni 

pelatihan, diharapkan 

terjadinya perubahan kinerja 

perencanaan kabupaten/kota, 

yang diawali dengan menjajaki 

komitmen pelaksanaan 

Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

yang telah disusun alumni di 

akhir pelatihan. 

Persiapan & Pelaksanaan 

Pendampingan

Dalam mempersiapkan 

sebuah kegiatan pendampi-

ngan, terdapat beberapa faktor 

esensial yang harus dikuasai 

oleh Pendamping. Juga harus 

selalu diingat bahwa kegiatan 

pendampingan bertujuan 

untuk meningkatkan dan mem-

pertahankan kualitas peren-

canaan kesehatan. Kegiatan 

peningkatan kualitas bukanlah 

suatu kegiatan yang “sekali 

jadi” melainkan serangkaian 

jalinan kegiatan yang saling 

terkait dalam sebuah fasilitas 

kesehatan yang harus berjalan 

sebagai suatu proses yang 

terus menerus dan berkesi-

nambungan. Selain itu bagian 

dari persiapan yang harus 

dipenuhi yaitu meyakinkan 

bahwa untuk membangun 

sistem pendampingan sebagai 

upaya untuk mempertahankan 

dan meningkatkan kualitas 

perencanaan kesehatan di 

Kabupaten/Kota. Dalam bagian 

perencanaan kegiatan pen-

dampingan akan dibahas 

mengenai rencana strategi 

dalam menyiapkan suatu 

program pendampingan. Hal 

ini diperlukan agar kegiatan 

pendampingan dapat dilaksa-

nakan secara efektif dan 

efisien.

Langkah-langkah pelaksa-

naan pendampingan, adalah 

sebagai berikut: 1) mengum-

pulkan dan menganalisis data-

data terkait implementasi dari 

RTL, 2) pengumpulan data 

dilakukan menggunakan prin-

sip pendampingan sehingga 

menghilangkan resistensi dari 

tenaga perencana di dinas 

Kesehatan, dan analisisnya 

akan menghasilkan solusi, dan 

solusinya dapat diubah menjadi 

aksi yang konstruktif dan 

akhirnya peningkatan kualitas, 

3) setelah data-data terkumpul, 

maka pendamping melakukan 

fasilitasi bagi tim untuk dapat 

menyusun RTL, dengan 

melakukan analisis terlebih 

dahulu, 4) melakukan advokasi 

kepada pihak-pihak terkait 

baik internal seperti kelompok 

kerja (Pokja) maupun eksternal 

yaitu pihak yang berkepen-

tingan lainnya (stakeholders).

Tujuan pendampingan di 

Kabupaten Kutai Kartanegara, 

yaitu adanya kesinambungan 

proses pembelajaran dari 

kelas maya ke tempat kerja 

agar intervensi yang dilaku-

kan melalui pelatihan memberi 

daya ungkit untuk perencanaan 

pembangunan kesehatan di 

Kabupaten Kutai Kartanegara, 

yang selanjutnya berdampak 

terhadap keadaan kesehatan 

masyarakat di kabupaten 

tersebut.

Mapping Implementasi RTL 

sesuai Materi Inti Pelatihan

1. Analisis Situasi dan Pene-

tapan Prioritas Kegiatan, 

yang dilakukan dengan: a) 

Melakukan Analisa Situasi, 

Melakukan Rumusan Masa-

lah, Melakukan Penetapan 

Alternatif Kegiatan, Melaku- 

kan Penetapan Prioritas 

Kegiatan.

2. Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Pusat dan 

Daerah, yang dilakukan 

dengan: a) Menjelaskan 

konsep sinkronisasi, b) 

Melakukan sinkronisasi 

program dan kegiatan.

3. Identifikasi Dukungan Pem-

biayaan Pembangunan 

Kesehatan Kab/Kota, yang 

dilakukan dengan: a) Men- 

jelaskan pembiayaan Kese-

hatan, b) Menjelaskan Pem-

biayaan Pembangunan 

Kesehatan daerah kab/kota, 

c) Menjelaskan gambaran 

keuangan daerah, d) Iden-

tifikasi dukungan pembia-

yaan pembangunan kese-

hatan kab/kota.

4. Penyusunan RENJA PD dan 

RKA Kab Kota, yang dilaku-

kan dengan: a) Menjelaskan 

Renja PD bidang Kesehatan, 

b) Menjelaskan tahapan 

dan waktu Penyusunan 

Renja PD bid Kesehatan, c) 

Menyusun dokumen Renja 

PD, d) Menyusun Perubahan 

Renja PD, e) Menyusun 

Rencana Kerja Lima Tahunan 

Puskesmas, f) Menyusun 

Rencana Kerja Tahunan 

Puskesmas, g) Menyusun 

Rencana Kerja Anggaran.

5. Sosialisasi dan Advokasi 

Renja PD Bidang Keseha-

tan, yang dilakukan dengan: 

a) Menjelaskan prinsip-

prinsip Komunikasi, b) 

Melakukan Sosialisasi Renja 

PD Bidang Kesehatan, c) 

Melakukan advokasi Renja 

PD bidang Kesehatan.

6. Sistem Informasi Perenca-

naan Daerah Kab/Kota, yang 

dilakukan dengan: a) Men-

jelaskan konsep Sistem 

Informasi Perencanaan 

Daerah Kab/kota, b) Meng-

implementasikan system 

informasi Perencanaan 

daerah Kab/Kota. 

Rekomendasi

Dalam pelaksanaan pen-

dampingan, selain melakukan 

mentoring paska pelatihan 

berdasarkan mapping imple-

mentasi RTL tersebut, dilaku-

an wawancara dengan Sekre-

taris Dinas Kesehatan terkait 

tindak lajut dari hasil pelatihan. 

Sebagai rekomendasinya 

diidentifikasi sebagai berikut: 

1) RTL yang telah disusun 

tetap menjadi prioritas untuk 

dibahas pada Musrenbang 

Kabupaten tahun 2021. 2) 

Penetapan alternatif untuk 

memformulasikan strategi 

belum menjawab permasalahan 

sehingga harus dilakukan ana-

lisis secara mendalam dan 

bersama-sama. 3) Prioritas 

sesuai dengan Kebijakan 

Pemerintah Daerah melalui 

Bappeda. 4) Adanya koordi-

nasi dan Sinkronisasi. 5) Forum 

OPD dijadikan sarana untuk 

melakukan lobi target yang 

harus dicapai. 6) Memanfa-

atkan CSR untuk meningkatkan 

pencapaian program.

 
Referensi:

Laporan Perjalanan Dinas: 

 Pendampingan Renkesda 

Kabupaten Kutai Kartane-

gara, 14-17 Desember 2020.



        4140    EDISI 4  |  Oktober - Desember 2020 EDISI 4  |  Oktober - Desember 2020
  B U L E T I N B U L E T I N     BBPBBP

Pandemi covid 19 tak jadi 
halangan untuk kita tetap 
berkarya. BBPK Jakarta telah 
membuktikan bahwa tetap 
produktif dimasa pandemi itu 
bisa kita lakukan. Apa saja 
kegiatan-kegiatan yang sudah 
dilaksanakan oleh BBPK Jakarta 
pada bulan Oktober sampai 
dengan Desember 2020, yuk 
kita simak liputan tim redaksi 
berikut ini : 

1.  TV Pelatihan BBPK 
Jakarta 
TV Pelatihan BBPK Jakarta TV 

tetap hadir berbagi informasi 
seputar ruang ilmu dan infor-
masi penting lainnya setiap 
hari kamis mulai pukul 09.00 
WIB sampai dengan selesai di 
h t t p : / w w w. y o u t u b e . c o m /
bbpkjakartatv.

2.  Apel Pagi Pegawai
Apel pagi pegawai diseleng-

garakan secara rutin setiap 
hari senin pukul 07.30 s.d 
selesai. Apel pagi selama masa 
pandemi dilaksanakan secara 
virtual melalui aplikasi google 
meet. Apel pagi merupakan 
salah satu satu media positif 
untuk berbagi informasi serta 
membentuk sikap perilaku 
disiplin pegawai BBPK Jakarta.

3.  Seminar Nasional “Peng-
 arusutamaan Gender 

Bidang Kesehatan” 
dengan Program Pela-
anan Kesehatan yang 
Responsif Gender”
Seminar dilaksanakan 7 

Oktober 2020 dibuka secara 

resmi oleh Staf Ahli Menteri 
Bidang Hukum Kesehatan 
Kementerian Kesehatan secara 
virtual. Seminar ini bertujuan 
untuk meningkatkan wawasan 
tenaga Kesehatan serta para 
praktisi bidang kesehatan untuk 
memahami implementasi 
pengarusutamaan gender bidang 
kesehatan dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan serta 
pelayanan kesehatan. 

4.  Bincang-Bincang Sehat 
Bincang-Bincang Sehat 

mengambil tema “Kesehatan 
Reproduksi untuk Menunjang 
Kualitas Hidup Wanita” dengan 
menghadirkan narasumber yang 
kompeten dibidangnya yaitu 
dr. Tri Suci Pratiwi,Sp.OG pada 
tanggal 8 Oktober 2020. 
Diharapkan setelah mengikuti 
kegiatan ini para Ibu-Ibu dharma 
wanita dapat menjaga kualitas 
hidup yang lebih baik. Kegiatan 
ini dilaksanakan secara 
virtual dan  bekerjasama 
dengan Dharma Wanita 
Persatuan BBPK Jakarta.

5.  Penyelenggaraan Pela-
tihan Baik di Bidang 
Manajemen Teknis dan 

 Fungsional Non Kese-
hatan maupun Pelatihan 
Teknis dan Fungsional 
Berbagai jenis pelatihan 

dilaksanakan di BBPK Jakarta 
dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan. Hampir 
semua pelatihan diselenggara-
kan menggunakan metode 
blended learning dan dilaksa-

nakan secara virtual. Namun 
ada yang berbeda dengan 
Penyelenggaraan Penu-
tupan PKN Tingkat II, upacara 
pelepasan dilaksanakan secara 
daring melalui aplikasi zoom 
meeting dan luring di aula 
Badan PPSDM Kesehatan pada 
tanggal 25 November 2020. 
Pada kesempatan tersebut 
Kepala LAN RI melepas seluruh 
peserta PKN TK II secara virtual.

6.  Workshop dan Seminar 
BBPK Jakarta menyelengga-

rakan berbagai workshop dan 
seminar secara virtual pada 
bulan November dan Desember 
2020 diantaranya :

a. Seminar penyusunan kuri-
 kulum pelatihan pembuatan 
 video pembelajaran bagi 

tenaga pelatih. 
 Seminar ini dilaksanakan 2 

Desember 2020 sebagai 
upaya dari BBPK Jakarta 
untuk meningkatkan kualitas 

 dalam pelayanan pelatihan 
 serta dalam penyelengga-

raan pelatihan sehingga 
dapat meningkatkan mutu 
dan kompetensi dari tenaga 
pelatih. 

b.  Workshop pendalaman 
substansi agenda aktuali-
sasi kepemimpinan 
(agenda 4) dan penyusu-
nan soal kasus agenda 2 
& 3 pada PKA dan PKP. 

 Workshop diselenggarakan 
16 s.d 18 November 2020 

 dan dibuka secara resmi 
oleh Kepala Pusat pelatihan 

SDM Kesehatan. Kegiatan ini 
dilaksanakan dalam rangka 
penyamaan persepsi penge-

 tahuan dan pemahaman 
bagi fasilitator PKA dan PKP 
pada mata pelatihan agenda 
aktualisasi kepemimpinan. 

c.  Workshop Vaksinator 
COVID-19 bagi Tenaga 
Kesehatan 

 Workshop ini dilaksanakan 
dua kali secara virtual melalui 
aplikasi zoom meeting dan 
diikuti oleh hampir 500 orang 
perangkatan. Angkatan 
pertama dilaksanakan bagi 
tenaga Kesehatan di Provinsi 
Banten pada tanggal 3 s.d 4 

 Desember 2020 dan Angka-
tan II diselenggarakan bagai 
tenaga Kesehatan di Provinsi 
Kalimantan Timur pada 
tanggal 16 s.d 17 Desember 
2020.

d.  Workshop Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional 
Tingkat II. 

 Kegiatan ini dilaksanakan 
2 s.d 3 Desember 2020 

 dengan difasilitasi oleh LAN 
 RI dari agenda kegiatan 
 maupun narasumbernya. 
 Diharapkan dari workshop 
 ini dapat menyiapkan tim 
 BBPK Jakarta dalam menye-
 lenggarakan PKN Tk. II yang 
 lebih baik lagi, lebih respon-
 sive, inovatif dan agile ter-

hadap berbagai kebutuhan.

e.  Workshop Penggunaan e 
SAP-RP

 Kegiatan ini diinisiasi oleh 
Margaretha Yuliani, SKM, MM, 

 Widyaiswara Ahli Madya 
BBPK Jakarta dalam rangka 
menyusun karya tulis ilmiah 

 guna memenuhi persyaratan 
mengikuti orasi ilmiah Widya-

 iswara. Workshop dilaksa-
nakan pada tanggal 18 
Desember 2020 melalui 
aplikasi zoom meeting. 
Sebelum workshop ini dilak-
sanakan telah dilaksanakan 
sosialisasi e SAP-RP pada 
tanggal 17 Desember 2020. 

f.  Seminar Penyusunan 
Kurikulum dan Modul 
Pelatihan Pengembangan 
Kompetensi Tenaga 
Pelatih dalam  Pembuatan 
Video Pembelajaran 

 Penyelenggaraan kegiatan 
ini bertujuan untuk menye-

 diakan panduan pada 
penyelenggara dan peserta 

 pelatihan. Seminar dilaksa-
nakan pada tanggal 23 
Desember 2020 secara 
virtual. Sebelum pelaksanaan 
seminar, ada beberapa 
tahapan yang sudah dilalui 
mulai dari penyusunan draft, 
review oleh narasumber, 
pembahasan dan persiapan 
seminar. Adapun koordinator 
kegiatan ini adalah dr. 
Marlenita Br.Ginting, MKM, 
Widyaiswara ahli pertama 
BBPK Jakarta.

7.  Kegiatan Sosialisasi 
Selain kegiatan pelatihan, 

seminar dan workshop, BBPK 
Jakarta menyelenggarakan kegi-
atan sosialisasi yang dilaksana-
kan secara virtual : 

a. Sosialisasi Peraturan 
Kepegawaian dan 
Penegakan Disiplin 
Pegawai

 Dengan menghadirkan nara-
 sumber dari Biro Kepega-

waian Sekretariat Jenderal 
Kementerian Kesehatan, 
Wahyu Hanggoro Suseno,SH., 

 acara sosialisasi dilaksanakan 
pada tanggal 2 Desember 
2020.

b.  Sosialisasi Penilaian SKP & 
SIPEKA tahun 2020

 Kegiatan ini diikuti oleh 
seluruh pegawai BBPK 
Jakarta pada 17 Desember 
2020 dengan mengundang 
narasumber dari Biro Kepe-
gawaian Sekretariat Jenderal 
Kementerian Kesehatan.

c.  Sosialisasi Tata Naskah 
Dinas Elektronik (TNDE)

 Sosialisasi ini dilaksanakan 
pada tanggal 18 Desember 
2020 dalam rangka mendu-
kung progam Gerakan 
Nasional Sadar Tertib Arsip 
(GNSTA). 

Demikianlah kegiatan-kegiatan 
yang dilaksanakan oleh BBPK 
Jakarta bulan Oktober sampai 
dengan Desember 2020. 
Salam sehat untuk semua, 
mari tetap semangat berkarya 
di masa pandemi dan tetap 
patuhi protokol kesehatan 
dengan memakai masker, tetap 
menjaga jarak dan menghindari 
kerumunan serta rajin mencuci 
tangan pakai sabun. 

Liputan

Info Seputar BBPK Jakarta  
“Tetap Berkarya di Masa Pandemi COVID-19”
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