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KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya Proceeding Pertemuan
Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional ke-2 Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Pengurus
Daerah Provinsi Banten telah selesai disusun. Seluruh Karya Tulis Ilmiah (KTI) ini
dipresentasikan pada tanggal 3 – 4 Desember 2015 di Badan Diklat Provinsi Banten Banten.
Sebagaimana diketahui bersama, widyaiswara adalah jabatan fungsional yang memiliki tugas
pokok dan fungsi mendidik, mengajar, dan melatih Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan
demikian, widyaiswara adalah salah satu kunci sukses penyelenggaran pemerintahan dan
pelayanan publik di Indonesia. Widyaiswara harus memiliki profesionalisme dan kompetensi
yang spesifik yang dibutuhkan di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Salah satu unsur pengembangan profesi widyaiswara adalah menyusun Karya Tulis Ilmiah
(KTI) yang dihasilkan dari pengamatan, observasi, pengalaman, atau riset dalam urusan
pemerintahan dan kediklatan. Semakin banyak KTI yang dapat dihasilkan, maka kualitas dan
kompetensi widyaiswara itu semakin tinggi. Sebaliknya, widyaiswara yang tidak memiliki
kemampuan menulis, jarang melakukan kajian atau analisis terhadap suatu permasalahan
tertentu, maka tentu kualitas keilmuan widyaiswara tersebut patut dipertanyakan.
Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) adalah salah satu media bagi para widyaiswara untuk saling
berbagi pengalaman dan mempresentasikan temuannya dalam bidang kediklatan. Budaya
menyusun KTI dan mempresentasikannya dalam forum lokakarya, seminar, konferensi baik
tingkat nasional maupun internasional adalah tantangan baru bagi para widyaiswara.
Kami, selaku Panitia PIT Nasional ke-2 IWI Provinsi Banten, sekaligus Penyusun Proceeding
ini, dengan kerendahan hati, merasa senang dan bangga dapat menyelenggarakan Acara PIT
ini dan mempersembahkan Proceeding ini ke hadapan seluruh peserta PIT. Semoga kiranya
Proceeding ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kompetensi widyaiswara dan ASN.
Kami menyadari bahwa Proceeding ini masih banyak kekurangan, untuk itu kami
mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kepada
seluruh penulis sebagai contributor untuk Proceeding ini, kami ucapkan terima kasih.
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