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Abstract: This paper reviews the challenges of widyaiswara in facing the industrial 4.0 era 

that have influenced various aspects of life, including training activities. The industry 4.O era 

which is marked among others with the internet of things, cloud computing, big data, 

artificial intelligence, and machine learning requires new competencies in adapting and 

adopting the technology in the implementation of training. The widyaiswara must be 

familiar with using the internet as a medium of learning as well as learning resources for 

widyaiswara and trainees. The abilities that must be mastered by widyaiswara include: LMS 

applications, and making multimedia teaching materials. The teaching material comprises: 

text, images, graphics, audio, and video. In addition, widyaiswara must also be skilled in 

uploading, downloading, and clouding. 

 

Keywords : Widyaiswara, Industry 4.O, Internet of thing, LMS, Learning materials.          

 

Corresponding author: Unin Nibi Saputra, unswikabsmi@gmail.com , 0815-9487-246 

 

Pendahuluan 

Konsep Industri 4.O pertamakali diperkenalkan oleh Profesor   Klaus   Schwab,  

ekonom  terkenal   dunia   asal   Jerman dalam bukunya berjudul “The   Fourth   Industrial   

Revolution” yang terbit di tahun 2017 yang kemudian diikuti oleh para ahli diseluruh dunia. 

Para ahli meyakini era ini merupakan era dari Revolusi Industri 4.0, dikarenakan 

terdapat banyak inovasi baru seperti : Internet of Things (IoT), Big Data, percetakan 

3D, Artifical Intelligence (AI), kendaraan tanpa pengemudi, rekayasa genetika, robot dan 

mesin pintar. Salah satu hal terbesar didalam Revolusi Industri 4.0 adalah Internet of Things 

(https://binus.ac.id). Internet of things yang berarti penggunaan internet dalam segala hal 

saat ini sudah sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti penggunaan aplikasi ojek 

online dan aplikasi toko online. 

mailto:unswikabsmi@gmail.com
https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4-0/
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Penggunaan internet dalam segala hal juga suka tidak suka akan berdampak pada 

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur sipil negara (ASN) saat ini.  Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) sebagai pembina lembaga diklat ASN dalam 

menyikapi industri 4.O. telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengisyaratkan 

pelaksanaan pelatihan ASN dilaksanakan menggunakan e-learning. Hal ini dapat dibaca 

dalam beberapa peraturan LAN. 

Peraturan LAN (Perlan) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelatihan Kepemimpinan 

Nasional Tingkat I. Perlan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pengembangan Kompetensi melalui e-Learning. Perlan nomor 9 tahun 2018 tentang Diklat 

Penjenjang Widyaisawara. Perlan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan 

Kompetensi PNS. Perlan nomor 15 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 

(PKP).  Perlan nomor 16 tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA). 

Dalam semua Perlan tersebut ditetapkan bahwa pelatihan bisa dilaksanakan dengan e-

learning atau blended learning. Dalam prakteknya LAN telah melaksanakan blended learning 

seperti pada pelatihan penjenjangan Widyaiswara, dan pelatihan bagi para calon pengajar 

PKP dan PKA (http://samarinda.lan.go.id/). 

Sementara itu dalam Perkalan nomor 26 tahun 2015 disebutkan bahwa jabatan 

fungsional widyaiswara adalah jabatan     yang   mernpunyai   ruang lingkup     tugas,     

tanggung   jawab,     wewenang,   dan    hak    untuk   melakukan kegiatan  mendidik,   

mengajar,   dan atau   melatih    Pegawai Negeri   Sipil   (PNS) yang    selanjutnya   disingkat     

Dikjartih     PNS,    dan    melakukan    Evaluasi   dan Pengembangan    Pendidikan   dan   

Pelatihan    yang   selanjutnya    disingkat  Diklat pada   Lembaga   Diklat   Pemerintah. 

Menyikapi kenyataan di atas penulis selaku widyaiswara merasa tertantang untuk 

memberikan pemikiran-pemikiran konstruktif dalam menyikapi fenomena industri 4.O. 

Dengan metode studi penelusuran literatur di internet dan analisis deskriptip, penulis 

mencoba memahami industri 4.O dikaitkan dengan tugas dan tanggungjawab widyaiswara 

dalam melaksanakan dikjartih PNS serta evaluasi dan pengembangan diklat sesuai dengan 

kebutuhan zaman.  

Analisis 

Istilah revolusi industri menurut Wikipedia pertamakali diperkenalkan oleh Friedrich 

Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19 (https://id.wikipedia.org/). 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia  revolusi industri diartikan sebagai perubahan radikal 

dalam usaha mencapai produksi dengan menggunakan mesin-mesin, baik untuk tenaga 

penggerak maupun untuk tenaga pemroses(https://kbbi.web.id/revolusi). 

Merujuk pada konsep Industri 4.O yang dikemukan oleh Profesor Schwab (2017) 

perbedaan pada setiap tahapan revolusi industri dapat penulis simpulkan dalam paragrap 

berikut.  

http://www.juliwi.com/
https://id.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
https://id.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Louis-Auguste_Blanqui&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/
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Revolusi industri 1.O terjadi di Inggris, yang dipicu dengan penemuan dan pemakaian 

mesin-mesin bertenaga uap untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan berat dan beresiko 

yang sebelumnya mengandalkan otot manusia dan hewan. Dampaknya terjadi produksi 

barang dan jasa secara masal baik dalam bidang manufaktur maupun pertanian. Revolusi ini 

kemudian berimbas pada negara-negara Eropa lainnya. 

Revolusi industri 2.O ditandai dengan bergesernya peran mesin-mesin bertenaga uap  

digantikan oleh mesin-mesin bertenaga listrik, dan semakin maraknya penggunaan produk-

produk elektronik dalam berbagai bidang. Revolusi industri 3.O ditandai dengan 

penggunaan komputer yang mampu bergerak dan berpikir secara otomatis, sehingga terjadi 

otomatisasi terutama di sektor manufaktur, dan meluasnya pemakaian personal computer 

(PC). Menurut Mari Elka Pangestu dalam  liputan 6,  ada beberapa pilar yang akan 

menopang terciptanya ekosistem dari industri 4.0. Di antaranya Internet of Things (IoT), Big 

Data, Cloud Computing, Machine Learning, Robotik, hingga Artificial Intelligence 

(https://liputan6.com). Menurut Sommer dalam Roblek, Mesko, Krapez (2016), perubahan 

akibat revolusi tersebut akan berdampak pada industri manufaktur, sektor pelayanan dan 

jasa, serta kebijakan pemerintah. Bahkan akan mempengaruhi relasi antara customer 

dengan perusahaan, serta relasi masyarakat umum dengan pemimpin negaranya. 

 

Apa yang dikemukakan oleh Sommer di atas menurut penulis sangat logis, dimana 

perubahan tersebut akan merubah cara kerja, pola interaksi, dan gaya hidup manusia di era 

indsustri saat ini. Sebagai bukti pemakaian internet saat ini sudah banyak mempengaruhi 

cara kerja tidak saja di sektor manufaktur tetapi juga di sektor ekonomi, perbankan, 

termasuk pemerintahan. Penggunaan aplikasi ojek online, delivery order, toko online, 

merupakan sebagian dari perubahan gaya hidup saat ini.  

 

Setiap perubahan yang terjadi dimasyarakat suka tidak suka, cepat atau lambat, akan 

mempengaruhi relasi antara masyarakat dengan pemerintahannya. Perubahan ini juga akan 

menuntut perubahan pada cara kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakatnya. Peran dan eksistensi pemerintahan akan sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan pemerintah dalam mengadopsi dan mengadapatasi teknologi kekinian. 

Kemampungan mengadosi dan mengadaptasi teknologi dalam pemerintahan tidak lain 

merupakan perwujudan dari kompetensi aparatur sipil negara (ASN) sebagai unsur penting 

dalam pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.  

 

Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN menyebutkan kedudukan ASN 

sebagai apartur negara yang memiliki fungsi dan tuga melaksanakan kebijakan, 

melaksanakan pelayanan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Oleh karena itu keberhasilan pemerintahan di era industri 4.O sangat 

ditentukan oleh kemampuan ASN di dalam mengadopsi dan mengadaptasi teknologi di era 

http://www.juliwi.com/
https://www.liputan6.com/tekno/read/3905244/sdm-masih-jadi-tantangan-besar-indonesia-hadapi-industri-40
https://liputan6.com/
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industri 4.O.  Hal ini pula yang harus dipahami oleh para pembuat kebijakan terutama dalam 

mengembangkan kompetensi ASN yang relevan dengan kebutuhan di era Industri 4.O. ASN 

harus didorong untuk mengubah pola pikir (mindset) dan perilaku agar mampu beradaptasi 

dengan perkembangan zaman. Untuk itu ASN membutuhkan pola-pola pelatihan yang 

kreatif, tidak monoton, tetapi selaras dengan perkembangan teknologi yang terus 

berkembang.  

Widyaiswara  adalah ASN yang diberi tugas fungsional mendidik, mengajar, dan 

melatih  para ASN (Perkalan 26 tahun 2015) merupakan ujung tombak dalam melaksanakan 

pengembangan kompetensi ASN di era industri 4.O. Peran strategis ini hanya akan bisa 

dilaksanakan dengan baik, ketika widyaiswara mau belajar dalam mengadaptasi kemajuan 

teknologi untuk meningkatkan kompetensinya dalam melaksanakan pembelajaran yang 

sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini sebagaimana diharapkan kepala LAN RI Dr. Adi 

Suyanto, M.Si dalam sambutannya pada acara pengukuhan widyaiswara utama di aula Prof. 

Dr. Agus Dwiyanto, M.PA. pada 19 April 2020 sebagai berikut : 

 

 “Era Industri 4.0 ini ditandai dengan pergeseran banyak hal. Widyaiswara sebagai pendidik 
aparatur sipil negara juga harus melakukan up grade kemampuan, khususnya dalam bahan 
ajar dan metode penyampaian materi pembelajaran agar tidak ketinggalan jaman” 
(http://ppid.lan.go.id). 

 

Saat ini LAN RI dengan beberapa kebijakan seperti  yang telah dijelaskan sebelumnya 

telah melaksanakan berbagai pelatihan menggunakan e-learning atau blended learning. 

Berlakunya kebijakan Work from Home (Surat Edaran Menteri PANRB No.19 Tahun 

2020) menjadi hikmah tersendiri bagi LAN. Para widyaiswara dan lembaga diklatnya 

didorong bergerak lebih cepat dalam mempelajari dan menerapkan aplikasi LMS (Learning 

Management System).  

 

Perubahan itu sudah nyata hari ini dan para widyaiswara tidak perlu lagi menunda-

nunda untuk belajar memfasilitasi pembelajaran dengan e-learning. Widyaiswara yang 

gagap dengan teknologi digital, tidak akan mampu melaksanakan peran dan fungsinya 

dengan baik, bahkan akan kehilangan momentum dan kesempatan untuk mengembangkan 

kompetensi ASN yang berkelas dunia. 

 

Dengan mengacu pada penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan pentingnya 

penguasaan keterampilan teknis dalam memfafilitasi pembelajaran oleh widyaiswara di era 

industri 4.O sebagai berikut :  

 

http://www.juliwi.com/
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 Widyaiswara harus mampu dan familiar dengan penggunaan Internet 

 

Internet sebagai sumber belajar sekaligus media pembelajaran dalam jaringan (daring). 

Dari pengalaman penulis beberapa keterampilan dasar yang harus dikuasai dalam 

berinteraksi dengan internet adalah : mengirim dan menerima email, mengunduh dan 

mengunggah file (teks, grafis, gambar, video), melakukan scanning document, 

converting dan editting (dokumen, foto, video).  

 

 widyaiswara harus mampu dan terbiasa menggunakan software LMS 

 

Pada intinya, LMS adalah perangkat lunak untuk perencanaan, pengiriman, dan 

pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam sebuah organisasi, termasuk ‘’online’’, ruang 

kelas virtual, dan program instruktur yang terpimpin. 

 

 Widyaiswara harus terbiasa memanfaatkan media Cloud Storage  

 

Cloud storage adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital yang 

mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Data yang disimpan ke dalam cloud 

storage akan lebih aman dari gangguan virus dan kerusakan karena data disimpan di 

sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan atau yang biasa 

disebut hosting (https://www.baktikominfo.id) 

 

 Widyaiswara terampil membuat bahan ajar multimedia 

 

Salahsatu keunggulan teknologi digital saat ini adalah kemudahan untuk membuat 

multimedia pembelajaran.  Multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi 

multimedia (teks, audio, video, grafis, diagram, gambar, chart, animasi, dan lain – lain) 

secara harmonis dengan bantuan teknologi komputer sehingga menghasilkan sesuatu 

sinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu untuk menyampaikan pesan 

(pengetahuan, keterampilan, dan sikap) sehingga terjadi proses belajar 

(https://ruangguruku.com) 

 

 Aktif membangun jejaring kerja 

 

Kenyataan hari ini internet telah menghilangkan sekat-sekat teritorial. Hal ini bisa 

dimanfaatkan oleh widyaiswara guna membangun jejaring yang seluas-luasnya guna 

mengembangkan kompetensi dan memperluas kiprahnya. 

 

Kesimpulan 

http://www.juliwi.com/
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Era Industri 4.0 merupakan tantangan yang harus disikapi oleh para widyaiswara 

dengan meningkatkan kompetensinya dalam pemanfaatan teknologi Informasi dan 

Komputer. Teknologi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran, sekaligus 

sebagai sumber belajar bagi widyaiswara maupun peserta pelatihan. 

 

Kemampuan penting yang harus dikuasai para widyaiswara antara lain: penggunan 

internet, penggunaan aplikasi LMS, membuat bahan ajar dalam bentuk multimedia (teks, 

gambar, grafik, audio, video), dan Clouding Data. Selain itu internet juga dapat 

dimanfaatkan untuk mengembangkan kompetensi sosial dengan membentuk jejaring kerja 

yang seluas-luasnya tanpa dibatasi oleh sekat-sekat wilayah maupun  bangsa. 
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