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SAMBUTAN 

 

Beberapa tahun terakhir ini pelatihan PNS 

telah bermetamorfosa dari bentuk yang dominan 

klasikal ke model terkini yang lebih fleksibel. 

Tahun 2020 merupakan momen perubahan yang 

istimewa karena dipicu, didorong dan dipaksakan 

oleh kondisi yang ditimbulkan oleh Pandemi 

Covid-19. Lembaga Administrasi Negara Republik 

Indonesia sebagai penyelenggara dan  pembina 

pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara sigap merespon situasi ini 

dengan memperkenalkan pembelajaran berjarak yang fleksibel dan 

memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Berbagai pelatihan ASN 

secara nasional yang semula terancam tertunda pada akhirnya dapat 

berlangsung dengan baik. 

Widyaiswara sebagai komponen penting dari pelatihan ASN tentu harus 

menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan yang terjadi. Untuk itu, 

mereka harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi secara 

fleksibel pula tanpa harus dibatasi oleh ruang, waktu, anggaran dan kendala 

lainnya. Salah satu sarana pengembangan kompetensi yang memiliki ciri 

fleksibilitas tersebut adalah komunitas. Community of Practice (CoP) adalah 

bentuk komunitas yang telah teruji dan banyak dimanfaatkan sebagai arena 

pembelajaran yang efektif. Kekuatan CoP terletak pada knowledge capital dan 

social capital yang terkandung di dalamnya yang dapat dimanfaatkan oleh 

anggotanya untuk belajar, berbagi dan saling mendukung. 

Mengingat peluang pembelajaran yang ditawarkan oleh CoP sejalan 

dengan kebutuhan pengembangan kompetensi widyaiswara dewasa ini, maka 

Lembaga Administrasi Negara melalui  Deputi Bidang Kajian dan Inovasi 

Manajemen ASN cq Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi LAN 

membangun Model Rumah Cerdas Untuk Community Of Practices (CoP) 

Widyaiswara. Rumah cerdas ini adalah sebuah platform CoP berbasis 

crowdsourcing yang memberikan kesempatan kepada seluruh widyaiswara 

Indonesia untuk mengembangkan kompetensi secara lebih mandiri. 
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Semoga dengan lahirnya platform CoP ini, widyaiswara  Indonesia dapat 

terbantu mengembangkan kompetensinya secara terus menerus agar 

semakin profesional dalam mengemban tugas profesinya dimasa turbulensi 

perubahan yang kedepannya akan semakin dinamis. Selain sebagai sarana 

pengembangan kompetensi, platform CoP ini juga dapat menjadi alat 

pembinaan jabatan fungsional widyaiswara dan sekaligus model acuan bagi 

pembinaan jabatan fungsional pengembangan kompetensi pegawai ASN 

lainnya yang akan terbentuk dimasa mendatang.  

 

 

Kepala Lembaga Administrasi Negara RI  

 

 

 

Dr. Adi Suryanto, M.Si. 
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KATA PENGANTAR 

 

Kebijakan pengembangan kompetensi Aparatus 

Sipil Negara telah bermetamorfosa dari bentuk 

yang dominan berciri klasikal kebentuk yang lebih 

modern. Ini tentu merupakan refleksi dari 

pencermatan LAN atas kondisi lingkungan strategis 

dan kebutuhan-kebutuhan pengembangan 

kompetensi yang berkembang di kalangan pegawai 

Aparatur Sipil Negara. 

Widyaiswara sebagai salah satu elemen sentral dalam sistem 

pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara tidak boleh ketinggalan 

gerbong perubahan yang dewasa ini dinamikanya sangat tinggi. Perubahan 

kebijakan, perkembangan tekologi dan berbagai faktor eksternal lainnya 

sangat mempengaruhi peran dan fungsi widyaiswara dalam lingkaran 

pengembangan kompetensi tersebut. Oleh karena itu, pengembangan 

kompetensi widyaiswara sendiri menjadi prakondisi bagi pengembangan 

kompetensi ASN secara keseluruhan. 

Model pengembangan kompetesi berbasis pelatihan yang ada selama ini 

tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka yang harus di 

update secara cepat dan terus menerus. Sebaran mereka yang meliputi 

berbagai instansi pemerinta di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi 

tantangan bagi model pelatihan klasikal. Untuk itu, perlu ditemukan cara 

untuk memberi mereka kesempatan belajar kapanpun dan dimanapun 

sehingga tidak perlu tergantung dan menunggu kesempatan mengikuti 

pelatihan klasikal yang frekuensi penyeenggaraannya bersifat peridik dan 

jumlah peserta yang dapat ditampung sangat terbatas. 

Pengembangan Rumah Cerdas Widyaiswara atau disingkat RCWI yang 

dibangun oleh Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi sangat sejalan 

dengan kebutuhan menyediakan sarana pengembangan kompetesi yang 

berbasis kebutuhan di atas. RCWI menghidupkan komunitas pembelajaran 

informal dikalangan widyaiswara dan memanfaatkannya sebagai sarana 

pembelajaran yang efektif. Melalui RCWI widyaiswara di seluruh Indonesia 

dapat berbagai ide, gagasan dan karya mereka untuk diapresiasi dan 
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dimanfaatkan oleh rekan-rekannya yang lain. Lembaga Administrasi Negara 

selaku pembina jabatan fungsional juga terbantu untuk memonitor aktivitas 

widyaiswara dan menyelaraskan pola dan kebijakan pembiaannya dengan 

kebutuhan widyaiswara. 

RCWI yang telah dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara 

melalui  Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN cq Pusat Teknologi 

Pengembangan Kompetensi LAN di tahun 2020 ini patut diapresiasi sebagai 

suatu solusi teknologi pengembangan kompetensi yang sangat sejalan dengan 

kondisi kekinian yang diwarnai oleh revolusi Industri 4.0 dan oleh dinamika 

perubahan yang sangat tinggi. Tentu apa yang telah dibangun ini tidak 

langsung matang. Untuk itu, dukungan berbagai pihak terutama widyaiswara 

sendiri baik secara perorangan maupun sebagai bagian dari Asosiasi Profesi 

Widyaiswara Indonesia sangat dibutuhkan. Sebuah solusi akan efektif 

bilamana diperkuat oleh kebijakan. Untuk itu, dukungan kebijakan dari 

Kedeputian Bidang Kebijakan Bangkom sangat menentukan daya guna 

RCWI. Semoga RCWI dapat memenuhi fungsinya dan membantu widyaiswara 

bersinar sebagai obor pengetahuan bagi ASN di seluruh Indonesia. 

 

Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN 

 

 

 

Dr. Agus Sudrajat, MA  
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SEKAPUR SIRIH 

 

Beberapa tahun terakhir ini pelatihan PNS telah 

bermetamorfosa dari bentuk yang dominan klasikal 

ke model terkini yang lebih fleksibel. Tahun 2020 

merupakan momen perubahan yang istimewa karena 

dipicu, didorong dan dipaksakan oleh kondisi yang 

ditimbulkan oleh Pandemi Covid-19. Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia sebagai 

penyelenggara dan  pembina pengembangan 

kompetensi Aparatur Sipil Negara sigap merespon situasi ini dengan 

memperkenalkan pembelajaran berjarak yang fleksibel dan memanfaatkan 

teknologi komunikasi dan informasi. Berbagai pelatihan ASN secara nasional 

yang semula terancam tertunda pada akhirnya dapat berlangsung dengan 

baik. 

Widyaiswara sebagai kompenen penting dari pelatihan ASN tentu harus 

menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan yang terjadi. Untuk itu, 

mereka harus diberi kesempatan untuk mengembangkan kompetensi secara 

fleksibel pula tanpa harus dibatasi oleh ruang, waktu, anggaran dan kendala 

lainnya. Salah satu sarana pengembangan kompetensi yang memiliki ciri 

fleksibilitas tersebut adalah komunitas. Community of Practice (CoP) adalah 

bentuk komunitas yang telah teruji dan banyak dimanfaatkan sebagai arena 

pembelajaran yang efektif. Kekuatan CoP terletak pada knowledge capital dan 

social capital yang terkandung di dalamnya yang dapat dimanfaatkan oleh 

anggotanya untuk belajar, berbagi dan saling mendukung. 

Mengingat peluang pembelajaran yang ditawarkan oleh CoP sejalan 

dengan kebutuhan pengembangan kompetensi widyaiswara dewasa ini, maka 

Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi LAN membangun Model Rumah 

Cerdas Untuk Community of practices (CoP) Widyaiswara. Rumah cerdas ini 

adalah sebuah platform CoP berbasis crowdsourcing yang memberikan 

kesempatan kepada seluruh widyaiswara Indonesia untuk mengembangkan 

kompetensi secara lebih mandiri. 

Semoga dengan lahirnya platform CoP ini, widyaiswara  Indonesia dapat 

terbantu mengembangkan kompetensinya secara terus menerus agar 
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semakin profesional dalam mengemban tugas profesinya dimasa turbulensi 

perubahan yang kedepannya akan semakin dinamis. Selain sebagai sarana 

pengembangan kompetensi, platform CoP ini juga dapat menjadi alat 

pembinaan jabatan fungsional widyaiswara dan sekaligus model acuan bagi 

pembinaan jabatan fungsional pengembangan kompetensi pegawai ASN 

lainnya yang akan terbentuk dimasa mendatang. 

 

Kepala Pustek Bangkom LAN 

 

 

  

Muhammad Firdaus 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Sistem pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara saat 

ini sangat menuntut kesiapan penyusun dan pelaksana kebijakan 

pengembangan kompetensi ASN, salah satunya adalah pejabat 

fungsional widyaiswara. Widyaiswara memiliki peranan penting 

dalam proses rancang bangun pelatihan, pemilihan model 

pembelajaran, pengembangan materi pembelajaran dan skenario 

implementasinya serta media pembelajaran yang sesuai, 

pengelolaan kelas klasikal dan non-klasikal, hingga bagaimana 

berkomunikasi dengan peserta pasca pelatihan. 

Sebagai jabatan fungsional dimana pemangku jabatannya 

tersebar di seluruh Indonesia, seharusnya widyaiswara mampu 

memiliki suatu komunitas yang dapat saling memampukan. 

Komunitas widyaiswara ini merupakan modal sosial dan modal 

pengetahuan yang di mana di dalamnya terjadi proses saling 

mendukung dan pertukaran berbagai informasi yang berguna untuk 

membangun kompetensi diri dan profesi kewidyaiswaraan. 

Kolektivitas widyaiswara juga merupakan modal pengetahuan yang 

jika disinergikan akan sangat bermanfaat dalam memfasilitasi 

pengembangan kompetensi ASN.  

Perkembangan teknologi informasi di era Revolusi Industri 4.0 

sudah selayaknya dimanfaatkan untuk meningkatkan kontribusi 

widyaiswara agar tidak terjebak pada peran tradisional mendidik, 

mengajar dan melatih saja. Widyaiswara dapat lebih berperan dalam 

rancang bangun atau menyempurnakan pelatihan. Selain itu 

mereka juga diharapkan untuk secara konsisten memperluas 

pengetahuan terkait bidang yang diampu beserta praktiknya, agar 

dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini penting 

sebagai bagian dari pengembangan profesi widyaiswara. 
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Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pembina 

tentu sangat bertanggungjawab terhadap pengembangan 

kompetensi para widyaiswara. Bukan hanya dari sisi kebijakan 

pengembangan kompetensi dan pengembangan profesi saja, tetapi 

juga membuka akses sosial, informasi dan pengetahuan sebagai 

bentuk  dukungan pembelajaran, baik untuk pengembangan diri 

dan profesinya maupun utuk mendukung peran mereka dalam 

mengembangkan kompetensi ASN pada umumnya. Oleh karena itu, 

LAN melalui Pusat Teknologi Pengembangan Kompetensi pada 

Kedeputian Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN terdorong 

untuk membangun platform online yang diberi nama Rumah Cerdas 

Widyaiswara Indonesia atau disingkat RCWI.  

RCWI merupakan sebuah platform Community of Practice (CoP) 

berbasis crowdsourcing sebagai sarana bagi widyaiswara untuk 

mengembangkan kompetensi secara lebih mandiri. Melalui RCWI 

widyaiswara dapat saling belajar dan saling berbagi pengetahuan 

dan dukungan dalam kerangka komunitas profesi. RCWI 

mendukung proses pengembangan kompetensi widyaiswara melalui 

fitur berbagi beragam hasil karya, mengapresiasi karya rekan 

sejawat melalui rating dan voting, berdiskusi mengenai berbagai hal 

terkait  bidang tugas dan profesinya. LAN sebagai pembina juga 

terbantu untuk memberikan pelayanan dan menjalin komunikasi 

dengan widyaiswara  melalui berbagai fitur pembinaan yang sifatnya 

penyampaian informasi dan pengkonsultasian serta dukungan 

pengoranisasian kegiatan kuliah umum atau seminar.  

Setiap partisipasi dan kontribusi widyaiswara pada RCWI 

dihargai dengan point rewards yang hasil akumulasinya dapat 

dimanfaatkan untuk beragam tujuan, misalnya gamifikasi untuk 

memotivasi widyaiswara memanfaatkannya dengan menciptakan 

level keanggotaan sesuai akumulasi point yang diperoleh. Akumulasi 

point juga memungkinkan menjadi salah satu kriteria penilaian 

dalam pemilihan widyaiswara berprestasi. Bahkan jika dibuatkan 
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kebijakan, point yang dikumpulkan dapat dikonversi menjadi jam 

pembelajaran dan angka kredit. Untuk memudahkan pembinaan, 

widyaiswara sebagai anggota CoP dikelompokkan menurut bidang 

keahlian atau jenis pelatihan dimana mereka dominan terlibat. 

Sebelumya LAN sudah mengembangkan model rumah cerdas 

widyaiswara dan Community of Practice. Model Rumah Cerdas 

Widyaiswara tersebut menjadi sarana bagi widyaiswara untuk 

mengembangkan kompetensi secara lebih mandiri. Sedangkan 

model community of practice tersebut menjadi sarana komunikasi 

bagi widyaiswara dalam membangun sebuah komunitas yang saling 

belajar dan saling berbagi pengetahuan. Keberadaan sistem 

informasi tersebut hingga kini masih belum saling terintegrasi. Hal 

ini menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan masih kurangnya 

minat widyaiswara untuk memanfaatkannya. Apalagi saat ini 

widyaiswara harus mampu memanfaatkan dunia digital menjadi 

ruang belajar dan dituntut untuk terus mengembangkan metode, 

terobosan, dan program baru, serta bahan tayang yang substansial 

dan punya tampilan menarik yang sesuai perkembangan zaman.  

RCWI dibangun dengan konsep terintegrasi dan bertumbuh. 

Dalam hal ini RCWI dapat bertukar data dengan sistem lainnya 

sesuai kebutuhan. RCWI juga dirancang agar dapat dikembangkan 

scara berkesinambungan untuk mengakomodasi perubahan dan 

perkembangan kebijakan dan teknologi pengembangan kometensi 

dimasa mendatang. 

 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

kegiatan ini adalah: 

Bagaimana Model ideal Rumah Cerdas Untuk Community Of 

Practices (CoP) Widyaiswara yang dapat membantu widyaiswara 

mengembangkan kompetensi secara lebih mandiri 
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C. TUJUAN  SASARAN DAN MANFAAT 

Tujuan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengkaji Model ideal Rumah Cerdas Untuk Community Of 

Practices (CoP) Widyaiswara yang yang dapat membantu 

widyaiswara mengembangkan kompetensi secara lebih mandiri  

2. Membangun platform community of practices (CoP) widyaiswara 

berbasis crowdsourcing untuk memfasilitasi interaksi 

pembelajaran sebagai bagian dari pengembangan kompetensi 

widyaiswara bagi widyaiswara  

 

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

1. Tersedianya Model ideal Rumah Cerdas Untuk Community Of 

Practices (CoP) Widyaiswara yang yang dapat membantu 

widyaiswara mengembangkan kompetensi secara lebih mandiri 

2. Terbangunnya platform community of practices (CoP) widyaiswara 

berbasis crowdsourcing untuk memfasilitasi interaksi 

pembelajaran sebagai bagian dari pengembangan kompetensi 

pejabat fungsional widyaiswara  

 

Rumah Cerdas untuk Community Of Practices (CoP) Widyaiswara 

diharapkan dapat memberi manfaat  sebagai berikut: 

1. memberikan kesempatan belajar, berbagi dan berinteraksi 

kepada widyaiswara tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu;  

2. memungkinkan terbentuknya struktur dukungan bagi 

widyaiswara untuk perkembangan karir dan profesi mereka;  

3. menjadi salah satu bentuk sarana pembinaan yang efektif bagi 

widyaiswara oleh LAN;  

4. mendukung terbentuknya profesi widyaiswara yang profesional 

dan berkinerja tinggi. 
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D. RUANG LINGKUP  

Agar tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai dan bermanfaat 

sebagaimana yang diharapkan, maka dilakukan pembatasan ruang 

lingkup kegiatan sebagai berikut: 

1. Pembangunan sistem informasi / model Rumah Cerdas untuk 

Community of Practices (CoP) Widyaiswara difokuskan pada 

pengembangan sistem informasi/model yang dapat 

menciptakan komunitas yang saling belajar, saling interaksi dan 

saling memampukan dengan merujuk pada amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan 

berfokus pada pengkajian dan pengembangan kompetensi 

berbasis teknologi. 

2. Model Rumah Cerdas untuk Community of Practices (CoP) 

Widyaiswara dibatasi pada penyediaan fitur dukungan untuk 

kegiatan profesi widyaiswara yang terkait dengan pembelajaran. 

Untuk kegiatan yang bersifat administratif difasilitasi oleh SIWI 

atau sistem lain yang akan dibangun kemudian 

 

E. KERANGKA KERJA  

Pengembangan platform rumah cerdas menggunakan 

pendekatan agile system development, melibatkan semua pihak 

yang berkepentingan dalam proses desain, memanfaatkan tenaga 

ahli eksternal yang didampingi tim internal dalam pembangunan, 

dan melakukan uji penerimaan terhadap pengguna selama proses 

pembangunan untuk memastikan kesesuaiannya dengan 

kebutuhan dan kebijakan terkait 
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Pembangunan Model Rumah Cerdas Untuk Community Of 

Practices (CoP) Widyaiswara dilakukan melalui berbagai tahapan 

dan langkah-langkah sebagaimana terlihat pada gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 . Kerangka Kerja Pembangunan Model Rumah Cerdas 

Untuk Community Of Practices (CoP) Widyaiswara 

  

IDENTIFIKASI 
PERMASALAHAN & 

KEBUTUHAN

Review literatur & praktik cerdas 
pembangunan komunitas online, 

interview dengan stakeholder
dan pemanfaat

ANALISIS DAN DESAIN

Merancang bangun model RCW 
berdasarkan hasil analisis 

terhadap data yang terkumpul 
dari berbagai sumber

PROTOTIPING & 
PENYEMPURNAAN MODEL

Pembangunan prototipe awal 
berdasarkan desain oleh 
programmer. Selanjutnya 

prototipe dikembangkan secara 
berkelanjutan berdasarkan hasil 

evaluasi pengguna

UJI PENERIMAAN PENGGUNA

Secara periodic, widyaiswara
sebagai pemanfaat dan Pusbin
JF Bangkom sebagai Pembina 
akan diminta menggunakan

system dan memberikan
masukan perbaikan

FINALISASI PROTOTYPE 
MODEL

Setelah beberapa kali 
penyempurnaan melalui 
mekanisme FGD maka 

dilakukan penyempurnaan akhir 
sebagai Platform RCW versi 1.0

DELIVERY

Dapat dilakukan melalui 
mekanisme launching secara 

formal atau uji petik ke kalangan 
widyaiswara, atau gabuangan

keduanya
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BAB II KERANGKA KONSEPTUAL 

 

Widyaiswara memiliki peranan dalam proses rancang bangun 

pelatihan, pemilihan model pembelajaran, pengembangan materi 

pembelajaran dan skenario implementasinya serta media 

pembelajaran yang sesuai, pengelolaan kelas klasikal, hingga 

bagaimana berkomunikasi dengan peserta pasca pelatihan. Selain 

itu ada tuntutan bagi mereka untuk mendapatkan pengembangan 

kompetensi untuk menunjang profesinya (Yohanitas, 2020). 

Pengembangan kompetensi pegawai dalam hal ini pejabat 

fungsional widyaiswara (widyaiswara) merupakan salahsatu bagian 

penting dalam siklus manajemen sumberdaya manusia (SDM). 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan sebuah ilmu 

mengelola sumberdaya manusia secara hubungan dan peranannya, 

yang dilakukan melalui proses memperoleh, melatih, menilai, dan 

memberikan kompensasi kepada karyawan (Dessler, 2017:39), 

serta menemukan, menggunakan, memelihara, dan 

mengembangkan manusia (Dubois dan Rothwell, 2004: 33) melalui 

sebuah sistem yang memengaruhi perilaku, sikap, dan kinerja 

karyawan (Noe dan Hollenbeck, 2016: 3)). 

Pemangku jabatan widyaiswara tersebar di berbagai instansi 

pemerintah. Widyaiswara memiliki organisasi profesi yang dikenal 

dengan Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI). Dalam hal 

tertentu, asosiasi profesi ini bisa dianggap sebagai  komunitas 

widyaiswara yang di dalamnya terkandung modal sosial yang bisa 

terwujud dalam bentuk saling mendukung. Didalamnya juga 

terkandung modal pengetahuan yang manifestasinya biar dalam 

bentuk pertukaran berbagai informasi yang berguna untuk 

membangun kompetensi diri dan profesi kewidyaiswaraan. Kedua 

modal ini adalah potensi yang perlu digali dan dimanfaatkan untuk 

tujuan pengembangan diri, profesi dan pembinaan jabatan 

fungsional widyaiswara. 
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Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai instansi pembina 

bertanggungjawab terkait pengembangan kompetensi para 

widyaiswara. Bukan hanya dari sisi kebijakan pengembangan 

kompetensi dan pengembangan profesi saja, tetapi juga membuka 

akses sosial dan akses informasi dari sumber-sumber pembelajaran 

baik untuk pengembangan diri dan profesinya maupun mendukung 

peran mereka dalam mengembangkan kompetensi ASN.  

Era Revolusi Industri 4.0 dewasa ini memberikan peluang besar 

untuk melakukan pengembangan kompetensi dan pembinaan 

melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Kenyataannya, dewasa ini instansi pemerintah sudah semakin 

intensif memanfaatkan eknologi dalam penyelenggaraan berbagai 

urusan. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 

ini semakin meningkatan kebutuhan akan dukungan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam pelayanan. Pandemi Covid-19 juga 

membantah asumsi bahwa aparatur sipil negara dan instansi 

pemerintah pada umumnya lambah dalam memanfatkan teknologi.  

Kenyataannya situasi keterdesakan yang diciptakan oleh pandemi 

virus ini pegawai pemerintah mampu cepat belajar dan beradaptasi 

dengan berbagai teknologi digital (Chairunisa, 2020). 

Layanan berbasis elektronik tidak selalu berhasil. Banyak faktor 

yang dapat menggagalkan sebuah sistem layanan elektronik yang 

perlu mendapatkan perhatian khusus mulai dari proses merancang 

bangun, menjalankan, hingga ke memelihara sistem. Diantara isu 

penting yang perlu dicermati adalah engagement, yakni apa yang 

membuat penggunanya suatu aplikasi online menjadi loyal, fitur-

fitur apa saja yang membuat media sosial begitu berhasil menarik 

minat pengguna di seluruh dunia, dan apa saja  karakteristik situs 

crowdsourcing yang membuat penggunanya berkomitmen untuk 

berkontribusi. 

Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas akan banyak 

memberikan gambaran mengenai seharusnya seperti apa model dan 
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karakteristik atau fitur dari aplikasi yang akan dibangun untuk 

mendukung proses pembelajaran mandiri widyaiswara. Studi 

pustaka ini akan berisi pembahasan aspek-aspek tersebut secara 

mendetail dengan menelaah teori-teori yang sudah ada dan 

menyesuaikannya dengan konsep Rumah Cerdas Widyaiswara. 

 

A. KUALITAS LAYANAN ELEKTRONIK 

Kualitas layanan secara umum menjadi salah satu ukuran atas 

keberhasilan dalam memberikan jaminan kepuasan bagi 

konsumen. Kualitas layanan juga dianggap sebagai suatu strategi 

penting untuk berhasil di lingkungan yang kompetitif sekarang ini. 

Layanan elektronik merupakan perbuatan, usaha atau pertunjukan 

yang pengirimannya dimediasi oleh teknologi informasi (Rowley, 

2006) menjadi salah satu instrumen yang sudah teruji mampu 

memningkatkan kepuasan pengguna layanan jika dilakukan 

dengan benar.  

Berdasarkan pendapat Sabiote et al. (2012) kepuasan terhadap 

media elektronik itu akan ditentukan oleh kualitas yang dirasakan 

dari e-service. E-Service Quality adalah penilaian dan evaluasi 

secara menyeluruh atas kualitas pengantaran layanan kepada 

konsumen di dalam pasar virtual (Santos, 2003) dalam (Laurent, 

2016). E-Service Quality yang baik akan menimbulkan kepuasan 

kepada pengguna layanan elektronik.  

E-Service Quality dikembangkan untuk mengevaluasi dan 

memberikan penilaian terhadap layanan-layanan yang terdapat 

pada jaringan internet, terutama pada lingkup bisnis. Namun, E-

Service Quality ini juga dapat digunakan untuk mengukur 

layananan yang bukan bisnis seperti Rumah Cerdas Widyaiswara. 

Hal ini dikarenakan secara umum E-Service Quality telah membuka 

ruang bagi penilaian dan pemberian evaluasi terhadap kualitas 

layanan-layanan yang terdapat pada jaringan internet.  
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Kehadiran E-Service Quality merupakan penyesuaian terhadap 

perkembangan zaman. Pada lingkup bisnis tradisional yang tidak 

berbasis internet pada umumnya mengacu pada skala SERVQUAL 

(service quality) yang dikembangkan oleh Parasuraman et al. (1985, 

1988, 1991) yang terdiri dari 5 (lima) dimensi, yaitu: tangibles, 

reliabilitas, daya tanggap, jaminan, dan empati yang menekankan 

pentingnya interaksi langsung antara konsumen dan perwakilan 

perusahaan. Namun, perbedaan antara lingkungan belanja 

tradisional dan lingkungan belanja daring membuat skala tersebut 

harus dibangun ulang (Santos, 2003; van Riel et al., 2004). Dimensi 

tangibles dan empati dinilai tidak tepat diterapkan dalam konteks 

pembelanjaan daring (Jun et al., 2004; Parasuraman and Grewal, 

2000). Skala SERVQUAL juga tidak mempertimbangkan aspek 

keamanan, privasi, dan kemudahan dalam bertransaksi yang 

merupakan faktor penting dalam transaksi daring.  

Berbagai penelitian kemudian mengidentifikasi dan 

mengembangkan dimensi-dimensi dari kualitas layanan untuk 

lingkup bisnis daring, yang disebut juga dengan kualitas layanan 

elektronik, seperti yang disajikan pada Tabel 2.1 

 

Tabel 2.1 Perkembangan Beberapa Penelitian Mengenai 

Dimensi Kualitas Layanan Elektronik 

No. Peneliti Dimensi Kualitas Layanan Elektronik 

1. Zeithaml et al., 

(2000) 

11 dimensi: 1) akses, 2) kemudahan navigasi, 3) 

efisiensi, 4) fleksibilitas, 5) reliabilitas, 6) 
customatization/personalisasi, 7) 

keamanan/privasi, 8) daya tanggap, 9) 
jaminan/kepercayaan, 10) estetika situs, dan 11) 

pengetahuan tentang harga. 

2. Yoo and Donthu 

(2001): 

ITEQUAL 

4 dimensi: 1) kemudahan penggunaan, 2) desain 

estetika, 3) kecepatan pemrosesan, dan 4) 

keamanan. 

3. Santos (2003) 5 dimensi inkubatif: 1) kemudahan penggunaan, 2) 
tampilan, 3) linkage, 4) struktur dan tata letak, 5) 

isi, dan 6 dimensi aktif: 1) reliabilitas, 2) efisiensi, 3) 
dukungan, 4) komunikasi, 5) keamanan, 6) insentif. 

4. Yang et al. 

(2003) 

14 dimensi: 1) daya tanggap, 2) kredibilitas, 3) 

kemudahan penggunaan, 4) reliabilitas, 5) 

kenyamanan, 6) akses, 7) komunikasi, 8) 
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No. Peneliti Dimensi Kualitas Layanan Elektronik 

kompetensi, 9) courtesy, 10) personalisasi, 11) 

perbaikan yang terus-menerus, 12) kolaborasi, 13) 

keamanan/privasi, dan 14) estetika. 

5. Wolfibarger and 
Gilly (2003): 

TailQ 

4 dimensi: 1) desain situs, 2) 
pemenuhan/reliabilitas, 3) keamanan/privasi, dan 

4) layanan pelanggan 

6. Jun et al. (2004) 6 dimensi: 1) respon yang cepat/reliabel, 2) akses, 
3) kemudahan penggunaan, 4) attentiveness, 5) 

keamanan, dan 6) kredibilitas. 

7. Lee and Lin 

(2005) 

5 dimensi: 1) desain situs daring, 2) reliabilitas, 3) 

daya tanggap, 4) kepercayaan, dan 5) personalisasi. 

8. Parasuraman et 
al. (2005): E-S-

QUAL dan E-
RecS-QUAL 

4 dimensi E-S-QUAL: 1) efisiensi, 2) pemenuhan, 3) 

ketersediaan sistem, 4) privasi, dan 3 dimensi 
penilaian perbaikan kualitas layanan elektronik (E-

RecS-QUAL): 1) daya tanggap, 2) kompensasi, dan 

3) kontak. 

9. Bauer et al. 

(2006): 

eTransQual 

5 dimensi: 1) fungsionalitas/desain, 2) kesenangan 
(enjoyment), 3) proses, 4) reliabilitas, dan 5) daya 

tanggap. 

10. Cristobal et al. 

(2007): PeSQ 

4 dimensi: 1) desain situs, 2) layanan pelanggan, 3) 

keamanan/privasi, dan 4) manajemen pemesanan. 

Sumber: diolah dari berbagai sumber 

 

Berbagai penelitian di atas ditujukan untuk mengetahui 

kualitas layanan elektronik dari bisnis daring/online. Mengingat 

Rumah Cerdas Widyaiswara bukan merupakan bisnis daring, 

melainkan media sosial yang digunakan untuk berbagi 

pengetahuan (crowdsourcing), maka tim peneliti mengambil 

beberapa dimensi kualitas yang relevan sesuai dengan kebutuhan:  

1. Kemudahan navigasi 

Kemudahan navigasi (ease of navigation), yaitu dimaksudkan 

bahwa situs Rumah Cerdas Widyaiswara berisi informasi 

minimum yang dibutuhkan pengguna serta mengandung fungsi 

yang dapat membantu pengguna dalam menemukan apa yang 

dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan, termasuk fungsi 

pencarian yang baik dan mengizinkan pelanggan untuk 

melakukan manuver secara mudah. 

2. Efisiensi 

Efisiensi merupakan suatu kemudahan yang dirasakan oleh 

pengguna dan kecepatan akses yang memudahkan pengguna 
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dalam menjelajahi situs Rumah Cerdas Widyaiswara secara 

hemat waktu.  

3. Ketersediaan Sistem 

Ketersediaan sistem berhubungan dengan fungsionalitas teknis 

situs Rumah Cerdas Widyaiswara, khususnya sejauh mana 

situs tersebut tersedia dan berfungsi sebagaimana mestinya, 

terutama bagian-bagian dari situs yang tersedia dapat berfungsi 

dengan baik. 

4. Pemenuhan (Fulfillment) 

Pemenuhan ialah dimensi yang memberikan jaminan layanan 

yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya dan 

dukungan sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh 

pengembang Rumah Cerdas Widyaiswara. 

5. Personalisasi 

Personalisasi mencakup layanan yang memungkinkan 

pengguna memperoleh perhatian dan berdialog dengan 

pengelola situs Rumah Cerdas Widyaiswara.  

6. Keamanan/privasi 

Kemampuan pengembang dan pengelola situs Rumah Cerdas 

Widyaiswara untuk memberikan jaminan informasi pribadi 

pengguna tidak disebarluaskan, baik itu informasi kontak 

maupun informasi lainnya. 

7. Daya tanggap 

Daya tanggap berkenaan dengan kemampuan pengelola situs 

untuk merespon keluhan pengguna jika ada masalah dan 

memberikan informasi secepatnya.  

8. Estetika situs 

Estetika situs terkait dengan desain situs Rumah Cerdas 

Widyaiswara yang dibuat dengan tampilan yang menarik untuk 

menciptakan daya tarik bagi pengguna.  
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Dimensi-dimensi kualitas layanan elektronik di atas menjadi 

panduan bagi tim peneliti dalam proses pengembangan situs 

Rumah Cerdas Widyaiswara.  

 

B. KARAKTERISTIK SITUS MEDIA SOSIAL 

Sebagai sarana pembelajaran fleksibel secara online maka 

Rumah Cerdas Widyaiswara perlu mengadopsi berbagai praktik 

cerdas dan karakteristik aplikasi online lainnya termasuk media 

sosial agar bisa mengikuti keberhasilan media tersebut. Dalam 

dunia teknologi prinsip reinventing the wheel atau membuat 

sesuatu yang sudah ada tidak dianjurkan. Membangun solusi 

denga memanfaatkan prinsip, desain atau teknologi yang sudah ada 

dan terbukti jauh lebih bermanfaat. Untuk itulah maka faktor-

faktor keberhasilan media sosial perlu dicermati untuk dijadikan 

bagian dari desain, implementasi dan pemeliharaan Rumah Cerdas 

Widyaiswara. 

Van Dijk dalam Nasrullah (2015) menyatakan bahwa media 

sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi 

pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun 

berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat sebagai 

medium (fasilitator) online yang menguatkan ikatan sosial antar 

pengguna. 

Meike dan Young dalam Nasrullah (2015) mengartikan kata 

media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal 

dalam arti saling berbagi diantara individu (to be share one-to-one) 

dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada 

kekhususan individu. Media sosial memiliki kekuatan pada user-

generated content (UGC) dimana konten dihasilkan oleh pengguna, 

bukan oleh editor sebagaimana di instansi media massa. Pada 

intinya, dengan sosial media dapat dilakukan berbagai aktifitas dua 

arah dalam berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling 

berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audiovisual. 
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Media sosial diawali dari tiga hal, yaitu sharing, collaborating dan 

connecting (Puntoadi, 2011). 

Menurut Nasrullah (2015) media sosial memiliki beberapa 

karakter khusus, yaitu:  

1. Jaringan (Network)  

Jaringan adalah infrasturktur yang menghubungkan antara 

komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini 

diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer 

terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data.  

2. Informasi (Informations)  

Informasi menjadi entitas penting di media sosial karena 

pengguna media sosial mengkreasikan representasi 

identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi 

berdasarkan informasi.  

3. Arsip (Archive)  

Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter 

yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bias 

diakses kapanpun dan melalui perangkat apapun.  

4. Interaksi (Interactivity)  

Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak 

sekedar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut 

(follower) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar 

pengguna tersebut. Interaktivitas, dengan kata lain berarti 

pengguna bukan sekadar menyampaikan informasi tetapi 

melakukan komunikasi dua arah, bukan hanya transmisi tetapi 

ada transaksi. 

5. Simulasi Sosial (simulation of society)  

Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya 

masyarakat (society) di dunia virtual. Media sosial memiliki 

keunikan dan pola yang dalam banyak kasus berbeda dan tidak 

dijumpai dalam tatanan masyarakat yang real.  

6. Konten oleh pengguna (user-generated content)  
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Di Media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan 

kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi 

simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan 

dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda 

dengan media lama (tradisional) di mana khalayaknya sebatas 

menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan. 

Singkatnya, pendekatan UGC ini mengandalkan pengetahuan yang 

bersifat crowdsourcing. 

Selain yang disampaikan oleh Nasrullah, ada beberapa 

karakteristik lainnya yang dikemukakan oleh para ahli: 

1. Kualitas Platform 

Kualitas informasi mengacu pada penyediaan data dan 

informasi berharga secara tepat waktu dari pembaruan konten. 

Kualitas sistem mengacu pada pemeliharaan fungsionalitas 

yang andal dan dapat diakses yang membantu pelanggan 

mencari dan berbagi informasi dengan cepat dan mudah 

(Zeithaml et al., 1996). Jang et al. (2008) menunjukkan bahwa 

kedua indikator kualitas ini mempengaruhi komitmen terhadap 

komunitas online. Cepat/ringan dalam hal bandwidth, server 

tidak mudah down, tidak rentan terhadap serangan peretas, 

memiliki fitur lengkap dan sesuai kebutuhan pokok pengguna. 

2. Knowledge Sharing Mechanism 

Suatu mekanisme berbagi pengetahuan memfasilitasi transfer 

pengetahuan antara orang-orang dan biasanya dapat 

menambah nilai pengetahuan dengan mempercepat dan 

memperluas distribusi pengetahuan. Hubungan antara anggota 

intra-organisasi mampu menciptakan aliran pengetahuan 

untuk bertukar konsep dan pemahaman tertentu (Tsai, 2000). 

Media sosial jika dikelola secara optimal dapat pula berfungsi 

sebagai alat bagi knowledge management.  

Satu hal yang menjadi perhatian media sosial adalah bahasa 

tulisan (Parmar, 2017). Dalam dunia di mana setiap kata 
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dibedah untuk makna yang lebih dalam, keterampilan menulis 

yang bisa beradaptasi sekarang lebih penting dari era 

sebelumnya. Oleh karenanya, ini menjadi peluang bagi para 

pengguna Rumah Cerdas Widyaiswara untuk menulis artikel 

pra-terbit agar bisa untuk didiskusikan terlebih dahulu dengan 

anggota komunitas, diselingi penulis tamu dari kalangan 

profesional. Tim Pengelola nantinya bisa memfasilitasi 

kehadiran penulis tamu dari kalangan profesional. 

3. Ruang Web 

Situs media sosial harus menyediakan ruang web gratis kepada 

pengguna untuk mengunggah konten (Saxena, 2013). Pengguna 

kemudian diberi alamat web unik yang menjadi identitas web 

mereka (Saxena, 2013). Mereka dapat memposting dan 

membagikan semua konten mereka di alamat web ini. Dengan 

keberadaan web unik ini secara otomatis terjadi proses branding 

Rumah Cerdas Widyaiswara 

4. Bangun Profil 

Pengguna diminta memasukkan detail pribadi seperti nama, 

alamat, tanggal lahir, pendidikan sekolah/perguruan tinggi, 

detail profesional, dll (Saxena, 2013). Situs ini kemudian 

menambang data pribadi untuk menghubungkan individu. 

Dalam Rumah Cerdas Widyaiswara bukan sekadar data profil, 

tetapi profil digunakan untuk memberikan privilege tertentu 

atas partisipasi dan kontribusi positif dan menempatkan 

mereka pada posisi tertentu dalam jejaring/community misalnya 

opinion. Misal profilkan opini/posting/artikel terbaik per bulan 

menurut rating yang otomatis. Bisa juga menggunakan respon 

emotion seperti yang dilakukan Metro TV. 

5. Terhubung dengan Teman  

Pengguna didorong untuk memposting pembaruan pribadi dan 

profesional tentang diri mereka sendiri (Saxena, 2013). Situs 

tersebut kemudian menjadi platformuntuk menghubungkan 
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teman dan kerabat. Pengguna yang aktif mengupdate profil akan 

mendapatkan reward. 

6. Unggah Konten Secara Real Time 

Pengguna disediakan alat untuk memposting konten secara real 

time (Saxena, 2013). Konten ini bisa berupa teks, gambar, audio, 

video atau bahkan suka dan tidak suka simbolis. Posting 

terakhir diutamakan, memberikan kesegaran situs. Ini seperti 

apa yang biasa dilakukan di blog. 

7. Aktifkan Percakapan 

Anggota diberi hak untuk mengomentari posting yang dibuat 

oleh teman dan kerabat (Saxena, 2013). Membuat posting yang 

relevan membutuhkan empati. Empati berasal dari kemampuan 

untuk secara kritis memahami keprihatinan dan kepentingan 

orang lain. Strategi pemasaran yang hebat tidak dimulai dengan 

berbicara, mereka mulai dengan mendengarkan dan memeriksa 

(Parmar, 2017).  

Oleh karenanya, ini menjadi peluang bagi para pengguna 

Rumah Cerdas Widyaiswara untuk menulis artikel pra-terbit 

agar bisa untuk didiskusikan terlebih dahulu dengan anggota 

komunitas, diselingi penulis tamu dari kalangan profesional. 

Tim Pengelola nantinya bisa memfasilitasi kehadiran penulis 

tamu dari kalangan profesional. 

8. Posting memiliki cap waktu 

Semua posting diberi cap waktu, sehingga mudah untuk 

mengikuti posting (Saxena, 2013). Posting di Rumah Cerdas 

juga mengandung cap waktu. 

9. Spesialis yang Terlibat 

Istilah “social butterfly” sudah ada jauh sebelum platform seperti 

Facebook dan LinkedIn menghiasi dunia dengan kehadiran 

mereka (Parmar, 2017). Secara keseluruhan, salah satu aspek 

paling menarik dari media sosial adalah kemampuannya 

menjembatani kesenjangan antara pesan pribadi dan 
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profesional. Di Twitter misalnya sering ada Kultwit atau Kuliah 

Twitter dari tokoh-tokoh seperti Yusril Ihza Mahendra, Mahfud 

MD, Goenawan Mohamad, dan lain sebagainya. Dalam hal 

Rumah Cerdas Widyaiswara, spesialis yang terlibat adalah 

anggota kehormatan yang menulis artikel/contoh artikel, 

presentasi di webinar, mengisi podcast, dll. 

10. Tim Pengelola yang Solid 

Tim pengelola yang solid di belakang layar membuat Rumah 

Cerdas ini tidak menjadi rumah hantu yang dihindari. Timnya 

adalah dari Pusbin JF Bangkom. Tim harus menunjuk 

moderator yang rutin bertugas untuk memantau postingan agar 

tidak off-topic atau bahkan mengeluarkan kata-kata yang 

mengandung unsur SARA. 

 

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMBUAT PENGGUNA LOYAL PADA 

MEDIA SOSIAL 

Engagement atau loyalitas pengguna untuk senantiasa 

memanfaatkan layanan berbasis elektronik juga merupakan salah 

satu faktor kunci keberhasilan yang perlu dicermati. Setidaknya 

ada enam faktor yang membuat konsumen loyal pada situs jejaring 

sosial:  

1. Playfulness 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Moon (2001) mengenai 

TAM (Technology Acceptance Model) Extending the TAM for a 

World-Wide-Web context, kegiatan yang dapat dinikmati dan 

menarik akan memotivasi audiens untuk melakukan interaksi 

dan menghasilkan sikap positif dalam menggunakan situs 

jejaring sosial. Hal tersebut pada akhirnya menghasilkan 

kegiatan yang dilakukan secara cuma-cuma dengan kemauan 

mereka sendiri, seperti meneruskan pesan tanpa merasa 

digunakan sebagai ‘alat’ pemasaran. Contohnya seperti aktivitas 

mengunggah foto di Instagram. Banyak pengguna Instagram 
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yang senang berbagi tangkapan layar dari berita terkini. Hal itu 

tanpa disadari membuat portal-portal berita mendapat 

kunjungan yang lebih banyak dari biasanya. Kegunaan utama 

dari Instagram adalah sebagai tempat untuk mengunggah dan 

berbagi foto-foto kepada pengguna lainnya. Di Rumah Cerdas 

Widyaiswara, disediakan halaman untuk mengunggah aktivitas 

harian dalam bentuk teks dan foto. Para pengguna nantinya 

bisa memanfaatkan halaman itu untuk mengunggah foto dari 

buku-buku terbaru yang terkait dengan profesi maupun buku-

buku lain yang bermanfaat untuk dibaca.  

2. Critical Mass 

Critical Mass adalah kunci penting untuk groupware acceptance, 

dimana sebuah inovasi teknologi komunikasi yang diadopsi oleh 

seorang individu akan bekerja lebih baik saat individu lain yang 

diharapkan dapat melakukan interaksi dengan pengadopsi yang 

juga menggunakan inovasi tersebut (Rogers, 1995). Groupware 

sendiri ialah perangkat lunak yang didesain untuk memfasilitasi 

kegiatan yang dilakukan oleh banyak individu, contohnya e-

mail, electronic bulletin board, social network website, dan lain-

lain. Menurut Rogers, critical mass yang harus dicapai adalah 

sebanyak 10-20% dari populasi yang ditargetkan. 

Jika sebuah situs jejaring sosial semakin banyak memiliki 

pengguna dan pengguna potensial yang bisa diasosiasikan 

dengan pengguna lain maka critical mass akan tercapai dengan 

sendirinya dan begitu pula sebaliknya. Dengan adanya persepsi 

tentang critical mass juga sangat mempengaruhi intensi untuk 

menggunakan situs, persepsi tentang kemudahan pemakaian 

(perceived ease of use), dan persepsi kegunaan (perceived 

usefulness). Hal ini berarti menunjukkan bahwa critical mass 

memiliki efek langsung terhadap pengadopsian dan difusi dari 

interaksi inovasi komunikasi (Slyke, Illie, Loe, dan Stafford, 

2007). Di sini regulasi yang mewajibkan penggunaan Rumah 
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Cerdas Widyaiswara dapat mengambil peran dalam 

menciptakan critical mass. Rumah Cerdas Widyaiswara sudah 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Regulasi dapat 

membantu untuk mencapai angka critical mass secara cepat 

dan mempengaruhi pengguna lain yang belum aktif. 

3. Community Driven  

Menurut hasil penelitian Extending the TAM with perceived 

community characteristics (Koch, Toker dan Brulez, 2011) 

dengan adanya kesamaan dalam sebuah komunitas seperti 

kesukaan terhadap jenis musik yang sama, atau genre film yang 

sama, bahkan anggota alumni sekolah atau universitas dan 

lainnya, pengguna situs akan saling terkoneksi dan melakukan 

transfer informasi. Transfer informasi antara sesama itu cocok 

dengan karakteristik Rumah Cerdas Widyaisawara yang 

mengusung crowdsourcing dan user generated contents.  

Bukan hanya itu saja, menurut hasil penelitian tadi juga 

dijelaskan bawa community driven yang menjadi penentu 

seseorang memasuki komunitas bukan dilihat dari berapa 

besarnya komunitas tetapi lebih kepada struktur komunitas 

termasuk karakteristik pengguna yang merupakan lead-user. 

Community driven ini akan sangat bergantung kepada para lead-

user yang selama ini telah eksis di komunitas profesi 

widyaiswara. Para lead-user ini akan berperan menciptakan 

perasaan menjadi bagian dari sesuatu yang besar kepada para 

anggota lainnya.  

4. Peer Pressure 

Faktor pendorong atau push factor dari keputusan 

pengadopsian sebuah situs jejaring sosial salah satunya ialah 

tekanan maupun ajakan dari kelompok pertemanan atau peer 

group. Situs jejaring sosial ini sendiri juga bukan hanya dibuat 

dengan tujuan menghubungkan orang-orang dengan orang 

baru, tetapi lebih kepada menghubungkan mereka yang sudah 
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mempunyai kesamaan hubungan/jaringan sosial di kehidupan 

secara offline (Haythorntwaite, 2005). 

Menurut teori Difusi Inovasi oleh Rogers (1995) kehadiran 

seorang opinion leader sangat penting dalam pengadopsian 

inovasi. Endorsment produk biasanya menggunakan selebritis, 

di organisasi biasanya menggunakan anggota kehormatan. 

Biasanya opinion leader ini akan mengkomunikasikan 

persetujuan atau pertidaksetujuannya akan sebuah inovasi 

berdasarkan pengalaman dari seorang innovator kepada sisa 

dari seluruh sistem sosial. Para majority akan merespon dengan 

mengadopsi dengan cepat. Berikut ini adalah grup pengadopsi: 

a. Innovators 

b. Early adopters 

c. Early majority (Critical Mass) 

d. Late majority 

e. Laggards 

Menurut analisis ini penyebaran inovasi tergantung pada 

keputusan opinion leader yang mengadopsi dan efek domino pun 

akan muncul dengan sendirinya pada grup-grup di atas. Dalam 

Rumah Cerdas Widyaiswara nantinya Widyaiswara Kehormatan 

LAN seperti Yudi Latief dan Ganjar Pranowo bisa diajak untuk 

menciptakan efek domino hingga menciptakan critical mass. 

5. Perceived Ease of Use 

Penggunaan teknologi baru acapkali mengalami penolakan, 

maka kemudahan dan kenyamanan pemakaian dari teknologi 

baru sangatlah penting bagi penerimaan, pengadopsian serta 

mempengaruhi juga sikap pemakaiannya (Venkatesh, 2000). 

Saat sebuah sistem atau teknologi informasi dipercaya bisa 

memudahkan pencarian informasi atau pengetahuan maka 

itulah yang disebut dengan perceived ease of use. 

Pada saat pengguna situs jejaring sosial merasa penggunaan 

situs sangat mudah dan tidak memakan usaha yang banyak 



22 
 

untuk berkomunikasi kepada sesama pengguna, maka mereka 

akan lebih sering meng-update status atau informasi personal 

mereka. Oleh karenanya sangat penting untuk menciptakan 

Rumah Cerdas Widyaiswara yang user-friendly dan memiliki 

intuitive interface. Di Instagram menjadi mengikuti akun 

pengguna lainnya sangat mudah, pengguna tinggal mengklik 

follow. Selain itu, pengguna juga bisa dengan mudah untuk 

memberi like atau menuliskan comment mereka pada foto-foto 

yang diunggap pengguna lainnya. Hal itu menyebabkan orang 

menghabiskan waktunya di Instagram. Di Rumah Cerdas 

Widyaiswara kemudahan semacam itu mendapatkan tempat. 

Bentuk-bentuk situs zaman dulu yang perlu berkali-kali klik 

untuk mencari suatu forum misalnya, harus dihindari, karena 

sudah terbukti tidak praktis dan menyulitkan pengguna.  

6. Perceived Usefeulness 

Perceived usefulness adalah kepercayaan di mana teknologi 

informasi atau sistem yang digunakan akan membantu 

penggunanya untuk melakukan pekerjaannya serta 

meningkatkan performa dan produktivitas mereka (Kwon dan 

Wen, 2010). Semakin sebuah teknologi dianggap membantu 

memudahkan pekerjaan dan membuat interaksi sosial terhadap 

sesama pengguna menjadi lebih baik maka adopsi teknologi 

akan lebih cepat terjadi. Di Twitter ada fitur trending topics yang 

dapat mendeteksi kata-kata dan frasa sampai tiga kata yang 

panjang dan menyoroti kata-kata yang paling banyak 

dibicarakan pada satu waktu tertentu. Hal ini tentu bisa 

membuat pekerja seperti wartawan lebih mudah 

memperhatikan isu yang sedang dibicarakan masyarakat. 

Rumah Cerdas Widyaiswara akan mereplikasi sitem trending 

topics semacam itu agar isu-isu yang sedang menjadi fokus 

perhatian para widyaiswara dapat diketahui secara cepat dan 

mendapat banyak tanggapan. 
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D. FITUR-FITUR MEDIA SOSIAL YANG BERHASIL 

Fitur-fitur yang ditawarkan oleh media sosial sangat intuitif dan 

berkembang mengikti gaya dan pola akses berbagai segment 

penggunanya. Hal ini menjadi faktor kunci keberhasilan lainnya 

dari media sosial yang patut dipeajari. Menurut Harnil Oza (2017) 

ada tujuh fitur dari media sosial yang berhasil:  

1. Kemudahan Konektivitas 

Inti dari media sosial adalah cara untuk menyatukan pengguna 

internet. Sebelum penemuan konsep tersebut, internet 

hanyalah satu "planet" yang di dalamnya orang seperti berjalan 

sendiri-sendiri. Tentu saja, kebutuhan manusiawi kita akan 

koneksi merasa ini sangat tidak nyaman dan sejak itu telah 

menemukan cara baru untuk menciptakan konektivitas yang 

nyaman dan cepat di antara para pengguna. Media sosial 

memungkinkan penggunanya untuk tetap berhubungan dengan 

teman, keluarga, dan idola di seluruh dunia. Seharusnya ada 

sedikit atau tidak ada kesulitan dalam mendaftar, masuk atau 

bersosialisasi apa adanya. Semua aplikasi media sosial utama 

hanya membutuhkan sedikit usaha dari pengguna untuk 

terhubung, dan aplikasi Rumah Cerdas Widyaiswara harus 

mengikuti praktik terbaik itu untuk untuk berhasil. 

2. Kemampuan untuk Menyesuaikan Profil Individu Secara Luas 

Salah satu kemajuan yang signifikan yang diamati oleh para ahli 

di media sosial adalah kemampuan bertahap bagi pengguna 

untuk membuat profil khusus agar berbeda. Pada masa lalu, 

ruang obrolan memungkinkan pengguna hanya menggunakan 

avatar dalam tampilan gambar mereka. Hari ini, aplikasi 

memungkinkan pengguna untuk menggunakan foto pribadi 

pengguna di platform mereka. Selain itu, pengguna sekarang 

memiliki kemampuan untuk mengunggah gambar atau video 

dari kehidupan pribadi mereka, di mana mereka berada, apa 

yang mereka makan, atau dengan siapa mereka. Tentu saja, 
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tren terbaru ini adalah video langsung; Facebook live, Instagram 

live, Snapchat dan Twitter Periscope memungkinkan pengguna 

untuk memberikan pembaruan langsung dari apa yang mereka 

lakukan. Tampaknya semakin banyak kemampuan yang 

dimiliki pengguna untuk menyesuaikan halaman media sosial 

mereka semakin bahagia. Profil pengguna pada Rumah Cerdas 

Widyaiswara bisa mencontoh profil Facebook, tidak terlalu 

banyak info, tetapi memadai untuk membuat seseorang 

menonjol dan dikenal dan mudah diupdate tanpa 

menghilangkan riwayat sebelumnya seperti perjalanan jabatan 

/ karir / pekerjaan> 

3. Kemampuan untuk Memperluas Kepengikutan Pengguna 

Ini adalah salah satu alasan utama Instagram telah mengalami 

begitu banyak keberhasilan dengan aplikasinya. Instagram 

memberi penggunanya akses termudah ke jutaan orang di 

seluruh dunia. Sebagai hasilnya, mudah untuk membuat 

kepengikutan di platform, dan siapa saja dapat mengumpulkan 

ribuan penggemar dalam waktu yang relatif singkat 

dibandingkan dengan aplikasi media sosial lainnya. 

Pengembang Rumah Cerdas Widyaiswara dapat mengambil 

contoh dari sukses Instagram dan membuatnya sesederhana 

mungkin bagi pengguna untuk menemukan pengikut di 

platform mereka setidaknya di awal penggunaan. Ini tidak hanya 

akan meningkatkan citra sosial aplikasi tetapi juga mendorong 

pengguna untuk memposting konten yang membuat aplikasi 

tetap relevan. Sistem followers dan following, invitation, mention, 

tag, dll seperti yang jamak ada di media sosial lainnya perlu 

diadopsi.  

4. Memilih Platform yang Tepat 

Pengembang aplikasi seluler sekarang memiliki opsi untuk 

meluncurkan aplikasi mereka di beberapa platform populer 

seperti Windows, iOS, Android, dan banyak lagi. Tidak 
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disarankan untuk meluncurkan pada semua platform terutama 

pada tahap awal pengembangan aplikasi. 

Perlu memilih salah satu platform yang paling mendukung fitur 

yang diinginkan pengembang, terutama yang menyediakan 

media interaktif terbaik untuk aplikasi media sosial. Selain itu, 

pilih platform yang mendukung berbagai perangkat untuk 

meningkatkan kinerja aplikasi. Platform yang dipilih untuk 

Rumah Cerdas Widyaiswara sebaiknya yang memiliki fungsi 

analytics. 

5. Integrasi Mudah Dengan Platform Media Sosial Lainnya 

Agar sebuah aplikasi media sosial cepat menjadi populer, 

penting untuk mengintegrasikannya dengan aplikasi media 

sosial top lainnya seperti LinkedIn, Twitter dan Facebook. Hal 

ini dapat dilakukan dengan mengggunakan link/button mdia 

sosial, kalau perlu perbolehkan login dengan akun media sosial. 

Proses ini tidak hanya meningkatkan popularitas aplikasi media 

sosial yang sedang dikembangkan, tetapi juga menumbuhkan 

pengguna secara organik, dan mendorong adopsi. Selain itu, 

pengguna harus dapat secara langsung mengundang teman-

teman mereka untuk menggunakan saluran pesan pribadi 

seperti Email, Whatsapp, SMS, Facebook, dan lainnya.  

6. Privasi dan Keamanan 

Sejumlah media sosial berputar di sekitar interaksi, tanpa 

tingkat privasi dan keamanan yang memadai para pengguna 

dapat kehilangan informasi pribadi mereka kepada pengguna 

lain dengan motif buruk. Karena itu, tingkat privasi dan 

keamanan yang canggih harus disediakan untuk menjaga 

kepercayaan pengguna. Setiap pelanggaran dalam hal ini dapat 

sepenuhnya menghancurkan reputasi aplikasi media sosial, 

terutama pada tahap awal. Oleh karena itu, Rumah Cerdas 

Widyaiswara perlu mempersiapkan privasi dan keamanan ini 

sejak karena hal ini amat sangat penting. 
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7. Pemberitahuan (Notification) dan Umpan Berita (News Feed)  

Aplikasi media sosial yang sukses biasanya memiliki 

kemampuan untuk memadatkan banyak aktivitas pengguna 

menjadi satu tampilan. Aplikasi juga harus memfasilitasi 

pengguna untuk mudah menemukan konten dari pengguna 

lain, dan harus kuat dalam hal penyimpanan. Mengenai umpan 

berita, penting bagi setiap aplikasi media sosial untuk 

menghasilkan aliran konstan konten yang relevan termasuk 

foto, video, dan artikel untuk meningkatkan penemuan dan 

interaksi antara pengguna. Ada beberapa fitur penting lainnya 

yang harus dimiliki aplikasi media sosial. Contoh yang bagus 

adalah dukungan pengguna yang memadai dan pembaruan 

yang konsisten. Memperbarui aplikasi akan memperbaiki bug 

dan memberi pengguna fitur canggih yang akan menjaga minat 

mereka dalam jangka panjang. Pengguna juga harus dapat 

memposting ulasan, memperbarui status mereka, berbagi 

berbagai bentuk konten, meninggalkan komentar, saran, dan 

umpan balik, dan suka atau tidak suka konten. Keberadaan 

notifikasi memudahkan untuk menemukan konten pengguna 

lain dan tanggapan terhadap konten yang telah dibuat oleh 

pengguna. Umpan berita semacam Beranda Facebook amat 

penting bagi Rumah Cerdas Widyaiswara. Pada Beranda itu 

semua aktivitas dari banyak pengguna dapat ditampilkan dan 

ditanggapi oleh pengguna lainnya. 

 

E. KARAKTERISTIK SITUS CROWDSOURCING 

Crowdsourcing sebagai istilah muncul pertama kali dari seorang 

jurnalis bernama Jeff Howe dalam artikelnya yang diterbitkan di 

Wired Magazine pada medio tahun 2006. Menurut Howe (2006) 

crowdsourcing adalah sebutan untuk tindakan atau ajakan terbuka 

dari perusahaan atau lembaga kepada masyarakat luas untuk 
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mengerjakan sebuah tugas yang biasanya dilakukan oleh karyawan 

internal perusahaan atau lembaga tersebut. 

Namun kegiatan semacam crowdsourcing sebenarnya tercatat 

telah ada sejak tahun 1714 saat pemerintah Inggris membuka 

sayembara berhadiah 20 ribu poundsterling bagi mereka yang dapat 

menemukan metode menghitung garis bujur sebuah kapal (Dawson 

& Bynghall, 2012). Crowdsourcing kemudian lebih berkembang dan 

dikenal bersamaan dengan hadirnya teknologi Internet. Internet 

telah memberikan akses pada setiap orang untuk bekerjasama 

secara lebih luas. 

Howe memberikan contoh awal crowdsourcing pada kasus 

Threadless.com yang didirikan oleh Jack Nickell dan Jacob DeHart 

di Chicago. Pada tahun 2000 Nickell dan DeHart menyelenggarakan 

kompetisi desain t-shirt secara online. Setiap minggu mereka 

menerima kurang lebih seribu entri desain dan juaranya dipilih oleh 

para desainer itu sendiri daripada oleh dewan juri. Juaranya akan 

mendapatkan sebuah t-shirt dengan desain buatannya. 

Threadless.com mendapat keuntungan yang besar dari bisnis ini 

dengan biaya produksi tiap t-shirt sebesar $5 dan mereka 

menjualnya antara $12 hingga $25. Mereka juga tidak perlu 

membayar desainer, tenaga pemasaran dan iklan karena komunitas 

yang mereka miliki telah melakukan itu semua secara cuma-cuma 

(Howe, 2009). Pengalaman ini menggambarkan Threadless.com bisa 

menggambarkan dengan sangat baik bagaimana situs 

crowdsourcing menghimpun ide, iklan gratis secara sekaligus. 

Pengalihdayaan pekerjaan kepada konsumen adalah 

kecenderungan umum kapitalisme kontemporer (Fuchs, 2014). 

Selain dengan bentuk open call, crowdsourcing dilakukan dengan 

cara kompetisi seperti Threadless.com, kontes, image stock, atau 

showcase. Facebook telah meminta pengguna untuk 

menerjemahkan situsnya ke bahasa lain tanpa pembayaran, 

demikian juga yang dilakukan oleh Google untuk Google Translate 
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dan Google Maps, serta Trip Advisor. Pepsi mengadakan kompetisi 

dengan hadiah US $ 10.000 untuk desain terbaik dari kaleng Pepsi. 

Dalam proyek semacam itu, sebagian besar pekerjaan tidak dibayar. 

Sekalipun pemenangnya menerima uang hadiah, namun sebagian 

besar waktu kerja yang digunakan oleh pengguna dan konsumen 

sepenuhnya tidak dibayar, yang memungkinkan perusahaan untuk 

melakukan outsourcing waktu kerja yang dibayar kepada konsumen 

atau penggemar yang bekerja secara gratis (Fuchs, 2014). 

Crowdsourcing secara lebih lanjut didefinisikan sebagai ajakan 

terbuka bagi siapa saja untuk berpartisipasi melakukan sebuah 

tugas di dunia maya (Brabham, 2008; Howe 2008). Namun, kata 

“siapa saja” sebetulnya tidak tepat juga, karena tidak semua orang 

bisa terlibat dalam setiap urusan. Dalam dunia kita yang 

mengandung division of labour atau pembagian kerja ini, masing-

masing orang harus bekerja sesuai dengan keahliannya, atau paling 

tidak sesuai dengan minat keahlian yang dipilihnya. Menurut 

Enrique Estellés-Arolas and Fernando González-Ladrón-De-

Guevara (2012), kriteria crowd atau orang-orang yang diajak 

berpartisipasi haruslah jelas. Minimal mereka mampu mengakses 

internet dan memiliki informasi, pengetahuan, dan kemampuan 

yang relevan dengan tugas yang diberikan. Lebih jauh, kedua 

peneliti tersebut mengatakan bahwa terdapat delapan ciri yang 

harus terpenuhi agar suatu proyek dapat dikatakan menggunakan 

strategi crowdsourcing, yaitu: 

1. Kriteria orang yang diajak berpartisipasi haruslah jelas. Seperti 

yang sudah dijelaskan di atas, minimal orang-orang yang 

berpartisipasi harus memiliki informasi, pengetahuan, dan 

kemampuan yang relevan dengan tugas yang diberikan. 

Misalnya, jika tugasnya berhubungan dengan bidang musik, 

maka orang-orang yang berpartisipasi haruslah memiliki 

wawasan di bidang musik.  
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2. Terdapat tugas pemecahan masalah dengan tujuan yang 

spesifik. Biasanya ada arahan rinci dari crowdsourcer tentang 

tugas yang ingin dilakukan dan luaran yang diharapkan dari 

tugas tersebut.  

3. Imbalan bagi orang-orang yang berpartisipasi harus jelas. 

Imbalan yang dimaksud di sini biasanya berupa uang. Akan 

tetapi, tidak jarang kepuasan yang didapatkan saat 

berpartisipasi dalam menyelesaikan tugas tersebut juga 

dianggap sebagai imbalan.  

4. Crowdsourcer atau pihak pemberi tugas memiliki identitas yang 

jelas. Crowdsourcer bisa berstatus perseorangan (individual), 

kelompok/komunitas, perusahaan, ataupun lembaga nirlaba. 

Yang penting status identitasnya jelas.  

5. Keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak pemberi tugas 

harus jelas.  

6. Merupakan sebuah proses partisipasi yang dijalankan secara 

online. Setiap orang dapatberpartisipasi dari mana saja dan 

kapan saja, tanpa ada batasan geografis, waktu, dan lain 

sebagainya.  

7. Ajakan berpartisipasi bersifat terbuka. 

8. Menggunakan media internet. 

 

Sistem crowdsourcing telah banyak dipraktikkan untuk 

berbagai kepentingan. Mulai dari kebutuhan pemetaan 

(crowdmapping), proses inovasi, pekerjaan di bidang kreatif dan 

hiburan, jurnalisme, pengumpulan dana (crowdfunding), proses 

demokrasi, dan gerakan sosial. Salah satu contoh nyata 

penggunaan strategi crowdsourcing oleh gerakan sosial seperti 

misalnya Kuhonga. Kuhonga merupakan sebuah situs untuk 

memetakan tindak korupsi di Nairobi. Situs ini memberikan ruang 

bagi masyarakt Kenya untuk melaporkan insiden korupsi secara 

real-time melalui aplikasi mobile, surel, media sosial ataupun lewat 
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situsnya sendiri. Situs ini mencakup tindak korupsi di 

pemerintahan, lembaga penegak hukum, imigrasi dan bea cukai, 

institusi pendidikan dan juga bisnis. 

Di ranah bisnis, crowdsourcing juga menjadi pilihan untuk 

mewujudkan suatu produk. Selain pengalaman Threadless.com 

sebagaimana yang dijabarkan di atas, ada pula pengalaman dari 

FastPencil, sebuah penerbit buku-buku digital. Perusahaan ini 

menjadi fasilitator bagi penulis yang bermaksud menerbitkan 

naskahnya. FastPencil menjadi sejenis hub yang menghubungkan 

berbagai sumberdaya untuk mendukung kerja penulis, misalnya 

ilustrator, desainer sampul, layoutter buku, dan editor. 

Masing-masing profesional boleh memajang portofolionya di 

situs FastPencil, dan siapapun yang ingin menerbitkan naskahnya 

bisa memilih editor mana yang dianggap cakap, desainer mana yang 

cocok seleranya, atau layoutter mana yang bisa bekerja secepat 

keinginannya. Jejaring ini bekerja sama untuk menopang tujuan 

penulis menerbitkan naskahnya. FastPencil tidak mendikte siapa 

harus memilih siapa agar karya tersebut terealisasi. 

FastPencil tidak memperebutkan pasar dengan penerbit lainnya, 

sebab penerbit ini justru menciptakan pasar sendiri dengan 

mempertemukan berbagai keahlian. Bahkan, mereka yang “amatir” 

sekalipun dapat ikut ambil bagian. Menurut Basuki (2019) menjadi 

jelas bahwa melalui aktivitas crowdsourcing terbangun kapabilitas 

kerumunan atau crowd capability, yang mencakup tiga unsur: 

struktur, konten, dan proses. Struktur mewakili teknologi yang 

digunakan atau memperlibatkan kerumunan ke dalam proyek. 

Konten mewakili jenis masukan yang datang dari kerumunan: 

tulisan, desain, ilustrasi, tata letak halaman. Sedangkan proses 

menunjukkan proses yang dijalani sejak dari masing-masing orang 

yang terlibat proyek hingga diperoleh hasil berupa buku, misalnya. 

Crowdsourcing bukan lagi jalur alternatif, melainkan jalan 

utama yang rasional untuk menghemat pemakaian sumberdaya 
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dengan keragaman yang tinggi. Banyak hal bisa membuahkan hasil 

yang jauh lebih bagus manakala melibatkan banyak sumberdaya 

dengan beragam keahlian. Rumah Cerdas Widyaiswara mengadopsi 

karakteristik beberapa situs crowdsourcing seperti FastPencil untuk 

menciptakan kerja sama sekaligus kompetisi portofolio antar 

widyaiswara dalam hal menerbitkan karya tulis, bahan belajar, dan 

naskah orasi ilmiahnya.  
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BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN 

 

A. PELAKSANAAN KEGIATAN 

Pelaksanaan Pengembangan Model Rumah Cerdas untuk 

Community of practices (CoP) Widyaiswara perlu konsisten antara 

nama kegiatan dan nama produk. Nama kegiatan adalah 

Pengembangan model rumah cerdas untuk CoP Widyaiswara 

sebagaimana tertulis dalam dokumen perencanaan/anggaran. 

Sementara nama produk adalah Rumah Cerdas Widyaiswara 

Indonesia atau disingkat RCWI.  

Pembahasan lebih banyak mengenai hasil atau produk yaitu 

RCWI yang menggunakan pendekatan agile system development, 

melibatkan pakar, praktisi dan pihak yang berkepentingan sejak 

dari tahapan konseptualisasi model, proses desain, review dan 

finalisasi. Mengingat kegiatan ini membutuhkan keahlian di bidang 

teknis memrograman maka tenaga ahli eksternal dilibatan dengan 

tetap didampingi oleh tim internal dalam seluruh tahapan kegiatan.  

Pengguna dilibatkan secara intensif selama proses 

pembangunan untuk mereview dan memberikan masukan untuk 

menjamin kesesuaian sistem yang dibangun dengan kebutuhan 

dan kebijakan yang ada. Berikut adalah berbagai bentuk aktivitas 

yang dilakukan dalam rangka mengembangkan Rumah Cerdas 

Widyaiswara Indonesia. 

1. Studi literatur dalam rangka mengembangkan konsep dan 

desain yang solid berdasarkan teori dan praktik cerdas yang 

sudah terbukti berhasil; 

2. Rapat Tim internal secara berkala dalam rangka memastikan 

kebutuhan teridentifikasi dan terakomodasi dalam desain, 

proses pengembangan berlangsung secara lancar, kebutuhan 

tambahan pengguna teridentifikasi dan terakomodasi dalam 

sistem; 



33 
 

3. Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan pihak yang 

berkepentingan, praktisi, dan pakar untuk memperkaya konsep 

model rumah cerdas dan proses desain serta prototype Rumah 

Cerdas untuk Community of Practices (CoP) Widyaiswara; 

4. Studi banding atau uji petik terhadap aplikasi sejenis pada 

institusi baik pemerintah ataupun swasta terutama terkait 

sistem keamanan, web service dan lainnya; 

5. Uji terap dan diseminasi terhadap prototype sistem yang 

dibangun untuk mendapatkan masukkan yang lebih detail 

terkait kebutuhan konten dalam prototype Rumah Cerdas 

untuk Community of Practices (CoP) Widyaiswara. 

B. TAHAPAN PELAKSANAAN 

Pelaksanaan Pembangunan Model Rumah Cerdas untuk 

Community of Practices (CoP) Widyaiswara dilaksanakan dengan 

beberapa tahap yaitu: 

1. Identifikasi Permasalahan dan Kebutuhan 

Pada tahapan ini dilakukan pencarian, perbandingan, dan 

review terkait dengan penerapan model atau jenis komunitas online 

(CoP) di berbagai institusi atau kelompok profesi. Selain itu 

dilakukan juga penelurusan terhadap praktik cerdas pembangunan 

komunitas online, interview dengan stakeholder. Untuk itu 

dilakukan Rapat Tim dan Rapat Dalam Kantor untuk lebih 

memfokuskan kerja tim. Selain itu, dilakukan pula identifikasi 

kebutuhan dan teknis terhadap sistem informasi Rumah Cerdas 

Widyaiswara dan Community of Practice yang prototype-nya telah 

dikembangkan oleh LAN. Pada tahapan ini juga dilakukan 

identifikasi terhadap fitur-fitur, elemen, pengintegrasian sistem dan 

fungsi Rumah Cerdas sebagai wadah CoP bagi widyaiswara guna 

menuangkan gagasan/ide, tulisan ilmiah, referensi dan sebagainya. 

Untuk itu perlu dilakukan FGD dengan pihak yang berkepentingan 

(pembina widyaiswara dan widyaiswara) untuk mendapatkan 
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keterangan kebutuhan dan perubahan teknis yang diinginkan pada 

Rumah Cerdas Widyaiswara. 

2. Analisis dan Desain 

Pada tahapan ini dilakukan analisis terhadap model komunitas 

online dan penentuan desain yang sesuai dengan pembangunan 

Rumah Cerdas bagi widyaiswara. Setelah proses analisis, maka 

dilakukan rancang bangun terhadap desain Rumah Cerdas 

Widyaiswara yang meliputi model aplikasi, fitur-fitur, manajemen 

pengelola, kapasitas pengguna, dan sebagainya. Untuk itu akan 

dilakukan Rapat Tim untuk menganalisa dalam rangka 

pengintegrasian apa saja yang diperoleh pada tahapan sebelumnya. 

Selain itu, dilakukan juga Rapat Dalam Kantor untuk lebih 

memfokuskan perancangan dan desain model Rumah Cerdas 

Widyaiswara. Selanjutnya, dilakukan FGD dalam rangka 

pembangunan sistem informasi Rumah Cerdas Widyaiswara untuk 

Communitiy of Practices (CoP) 

3. Prototyping dan Penyempurnaan Model 

Berdasarkan model yang dibangun, maka dilanjutkan 

pembuatan prototyping dari rancangan yang telah disusun. 

Prototype model rumah cerdas ini berupa aplikasi berbasis 

webdengan maksud agar relevan digunakan oleh seluruh instansi 

penyelenggara pelatihan terkhusus bagi widyaiswara. Prototipe 

direview berkali-kali oleh pengguna dan pihak terkait lainnya untuk 

memastikan kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna dan 

tuntutan kebijakan yang ada. 

Tahapan ini dilakukan secara beriringan dangan uji 

penerimaan pengguna sehingga selama prosesnya model sistem 

yang dirancang dapat disempurnakan. Penyempurnaan model ini 

juga dilakukan beriringan dengan proses uji terap sehingga 

permasalahan yang muncul dapat diakomodir dan diperbaiki. Pada 

tahapan ini  dilakukan FGD dengan praktisi dan pakar untuk 

mengakomodir masukan, perbaikan dalam rangka 
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penyempurnaan. Selain itu, perlu dilakukan Rapat Tim dan Rapat 

Dalam Kantor untuk mensintesiskan seluruh hasil uji dan 

memastikan prototype yang dibangun sesuai dengan hasil yang 

diharapkan.  

Pendekatan agile system development dilakukan dalam 

pengembangan model rumah cerdas ini. Untuk itu dilakukan review 

dan penyempurnaan berkali-kali dengan melibatkan calon 

pengguna sebelum melangkah ke tahap selanjutnya yaitu uji 

penerimaan pengguna, yakni ketika APWI hadir 

4. Uji Penerimaan Pengguna 

Setelah model dibangun, dilakukan uji penerimaan pengguna 

untuk mendapatkan masukan penyempurnaan model. Untuk itu, 

dilakukan uji penerimaan pengguna di sejumlah instansi 

penyelenggara pelatihan pemerintah. Tahapan ini dilakukan secara 

beriringan dengan tahap penyempurnaan model. Beberapa instansi 

tersebut dipilih untuk pelaksanaannya karena di sana terdapat 

jabatan fungsional Widyaiswara yang mempunyai concern dalam 

pengembangan kompetensi Widyaiswara. Di Jakarta dilakukan di 

Pusbangkom Pimnas dan Manajerial ASN sebagai representatif dari 

LAN selaku Instansi Pembina Diklat, selaku representatif dari 

kementerian lembaga yang berada di Pusat. Tim juga melakukan 

kunjungan ke daerah provinsi di mana di sana terdapat jabatan 

fungsional Widyaiswara yang aktif dalam proses pengembangan 

kompetensi yaitu Di Jogjakarta, tim berkunjung ke BPSDM Provinsi 

Jogjakarta.  Selain itu berkunjung ke Puslatbang KDOD LAN di 

Kalimantan Timur, Puslatbang KHAN LAN di Aceh dengan 

mengundang Widyaiswara yang ada disekitar, dan Puslatbang 

KHAN LAN dengan mengundang widyaiswara yanga ada 

disekitarnya. Tahapan pelaksanaan uji penerimaan pengguna 

dilaksanakan dalam bentuk FGD di daerah yang terpilih. Selain itu 

dilakukan uji terap dengan konsep diseminasi sistem ke beberapa 

instansi diantaranya BPP Kemendagri , Pusdiklat Kementerian LHK, 
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Pusdiklatwas BPKP, BPSDM Provinsi Jakarta. Untuk persiapannya 

dilakukan Rapat Tim dan Rapat Dalam Kantor untuk memastikan 

penerapan sistem berjalan dengan baik. 

5. Finalisasi Prototype Model 

Pelaksanaan finalisasi prototype model Rumah Cerdas 

Widyaiswara Indonesia ini dilakukan oleh tim dalam rangka 

perbaikan dan penyempurnaan prototipe model berupa aplikasi 

sistem, studi banding dan perkenalan prototype dalam bentuk FGD. 

Ini dilakukan untuk melihat peta kebutuhan pengembangan 

kompetensi jabatan fungsional Widyaiswara di Indonesia dan 

kebutuhan teknis terkait model Rumah Cerdas Widyaiswara 

terhadap prototype model rumah cerdas yang sudah di bangun. 

Serta untuk melengkapi data identifikasi dan analisa serta desain 

model yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk itu dilakukan juga 

Rapat Tim dan Rapat Dalam kantor untuk mempersiapkan dan 

melengkapi dokumen hasil identifikasi kebutuhan pengembangan 

dan teknis. Dan juga dilakukan FGD untuk memfinalisasikan 

prototype model rumah cerdas dengan pakar.   

6. Delivery Model 

Pelaksanaan Delivery idealnya adalah launching dan 

sosialisasi.  Mengingat hal ini tidak dilakukan maka delivery dalam 

bentuk pertemuan dengan Deputi 3 dan penyampaian nota dinas 

penyerahan oleh Deputi 3 ke Deputi 3 agar dimanfaatkan dan 

didukung dengan kebijakan 

Secara teknis, dilakukan diseminasi/perkenalan model Rumah 

Cerdas dengan mengundang pihak-pihak terkait. Pelaksanaannya 

dalam bentuk seminar/workshop/ diseminasi sekaligus dilakukan 

uji coba dan launching Sistem Informasi Rumah Cerdas 

Widyaiswara untuk Community of Practices (CoP). Untuk 

persiapannya,  perlu dilakukan Rapat Tim dan Rapat Dalam Kantor 

dalam rangka memastikan prototype yang di perkenalkan dapat 
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berfungsi. Dalam tahapan ini juga dilakukan uji petik ke kalangan 

widyaiswara. 

7. Evaluasi dan Pelaporan 

Untuk tahap terakhir dilakukan evaluasi dan pelaporan yang 

dilakukan dalam bentuk penyusunan laporan akhir kegiatan. Pada 

tahapan ini dilakukan Rapat Tim dan Rapat Dalam Kantor untuk 

memastikan seluruh dukumentasi terkait pelaksanaan kegiatan 

tersusun dengan baik. 

C. WAKTU PELAKSANAAN 

Pelaksanaan Pembangunan Model Rumah Cerdas untuk 

Community of practices (CoP) Widyaiswara dilaksanakan selama 8 

(delapan) bulan dengan rincian tahapan pelaksanaan sebagai 

berikut:  

Tabel 3.1 Rincian tahapan pelaksanaan kegiatan 

 

D. LOKUS KEGIATAN 

Menginat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

selama masa Pandemi Covid-19 maka pengumpulan data dan 

diskusi lebih banyak dilaksanakan dalam bentuk pertemuan 

virtual. Kunjungan langsung secara terbatas hanya dilakukan pada 

beberapa lokus kajian yang ketika itu berada pada wilayah zona 

hijau Pandemi Covid-19 dan daerah yang bersangkutan 

menyatakan kesiapan menerima. Pelaksanaan kegiatan RCWI lebih 

No Kegiatan April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Identifikasi 

Permasalahan dan 

Kebutuhan 

                                

2 Analisis dan Desain                                 

3 Prototyping dan 

Penyempurnaan 

Model 

                                

4. Uji Penerimaan 

Pengguna 

                                

5 Finalisasi Prototype 

Model 

                                

6. Delivery Model                                 

7 Evaluasi dan 

Pelaporan 
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difokuskan menggunakan daring pada saat identifikasi dan 

pembangunannya. Namun untuk kegiatan uji penerapan dilakukan 

kunjungan langsung pada beberapa tempat diantaranya di mana di 

sana terdapat jabatan fungsional Widyaiswara yang aktif dalam 

proses pengembangan kompetensi yaitu di Jogjakarta, tim 

berkunjung ke BPSDM Provinsi Jogjakarta, Puslatbang KDOD LAN 

di Kalimantan Timur Puslatbang KHAN LAN di Aceh dengan 

mengundang Widyaiswara yang ada disekitar, dan Puslatbang 

KHAN LAN dengan mengundang widyaiswara yanga ada 

disekitarnya.  

Selain itu dilakukan uji terap dengan konsep diseminasi sistem 

ke beberapa instansi diantaranya BPP Kemendagri , Pusdiklat 

Kementerian LHK, Pusdiklatwas BPKP, BPSDM Provinsi Jakarta. 
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BAB IV PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RUMAH 

CERDAS UNTUK COMMUNITY OF PRACTICE 

WIDYAISWARA  

 

A. SEKILAS RUMAH CERDAS WIDYAISWARA DAN COMMUNITY OF 

PRACTICES (COP)  

Rumah Cerdas Widyaiswara Indonesia merupakan sebuah 

sarana bagi widyaiswara untuk mengembangkan kompetensi secara 

lebih mandiri. Sebagai pejabat fungsional yang profesional, 

Widyaiswara dituntut untuk bisa mengembangkan kompetensi 

teknis kewidyaiswaraan baik kompetensi pengelolaan 

pembelajaran, fungsional dan pengembangan profesi. Untuk 

memenuhi kompetensi tersebut, sebagai pembina jabatan 

fungsional Widyaiswara LAN juga diharapkan bisa turut berperan 

dalam menyediakan sarana pengembangan kompetensi yang lebih 

beragam. 

Ide awal pembangunan Rumah Cerdas Widyaiswara Indonesia 

berasal dari Proyek perubahan Kepala Bidang Bangkom dan 

Sertifikasi jabatan fungsional Bangkom ASN ketika mengikuti 

Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Pembangunannya saat itu 

sebagai bentuk kompetensi Widyaiswara non klasikal melalui 

sebuah sistem yang digunakan untuk sharing KTI dan media 

Community of Practices Widyaiswara. 

Pada tampilan depan Rumah cerdas ada menu: beranda, artikel, 

video tutorial, program pelatihan, CoP dan Login.  

1. Menu beranda menampilkan laman depan dari sistem aplikasi.  

2. Menu artikel memungkinkan user untuk memilih artikel 

berdasarkan kategori yang telah disusun.  

3. Menu video tutorial, berfungsi Untuk panduan penggunaan 

rumah cerdas dalam bentuk vidio 
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4. Menu program pelatihan dimana Widyaiswara bisa melakukan 

sharing video pembelajaran, ataupun inovasi pembelajaran 

pelatihan kepemimpinan dan latsar.  

5. Menu CoP yang nantinya sebagai tambahan menu 

pengembangan kompetensi yang diimplementasikan. Saat ini 

dibuat tersendiri dan dengan bentuk link aplikasi. Dari sini 

dapat terlihat Rumah cerdas widyaiswara dan community of 

practice masih terhubung melalui link dan belum menjadi satu 

kesatuan utuh. 

6. Menu Login merupakan Akses full ke rumah cerdas 

Widyaiswara diberikan kepada Widyaiswara yang sudah 

mempunyai NIWN, login menggunakan akun siwi. Widaysiwara 

diberikan akses untuk mengirimkan artikel berdasarkan 

kategori yang ada, dan juga membaca artikel yang ada di sistem 

serta memberikan penilaian dan komentar terhadap artikel. 

Widyaiswara yang belum mempunyai NIWN bisa mengakes 

sebatas tampilan umum saja, tidak bisa membaca keseluruhan 

artikel. 

 

Gambar 4.1. Mekanisme Pengiriman Artikel Rumah Cerdas 

Sayangnya artikel yang sudah pernah dipublikasikan tidak 

diperkenankan untuk masuk didalamnya. Tapi sebaiknya artikel 

yang pernah dipublikasikan bisa tetap ditaruh disini dengan tetap 

mencantumkan dimana diterbitkan dan link terbitan jika ada. 
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Community of practice merupakan sarana komunikasi bagi 

widyaiswara dalam membangun sebuah komunitas yang saling 

belajar dan saling berbagi pengetahuan. Community of practice(CoP) 

merupakan gagasan perubahan yang disusun oleh Dra. Army 

Winarty, M.Si yang saat itu menjabat Kepala Pusat Pembinaan 

Jabatan Fungsional Bangkom ASN.  

Aplikasi ini dibangun sebagai jawaban dari tuntutan dan 

kebutuhan pentingnya profesionalisme PNS yang memerlukan 

update kapasitas Widyaiswara secara berkelanjutan. Hal ini sangat 

penting karena perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat, 

pengetahuan berkembang dinamis, berbagai kebijakan yang terus 

bergulir, membawa konsekuensi kompetensi dan kapasitas 

Widyaiswara harus terus ditingkatkan artinya kebutuhan 

melakukan self capacity update terkait tugas dan fungsi seorang 

Widyaiswara perlu secara cepat. 

Namun sumber belajar Widyaiswara masih tersebar di Lembaga-

lembaga Pelatihan/BPSDM dengan pola pembinaan yang belum 

terstruktur dan masih bersifat parsial, belum terintegrasi dengan 

baik. Kondisi demikian membuat pengetahuan yang dihasilkan 

masing-masing Widyaiswara belum dapat termanfaatkan secara 

optimal Untuk itu lah CoP dibutuhkan sebagai sebuah forum yang 

saling terhubung dalam sebuah platform untuk 

mengintegrasikannya melalui knowledge management dalam 

bentuk knowledge sharing. 

Community of Pratices (CoP) merupakan sebuah forum dari 

sekelompok orang yang memiliki kepedulian yang sama, 

serangkaian masalah atau minat pada suatu topik dan berkumpul 

untuk memenuhi tujuan individu dan kelompok. CoP jabatan 

fungsional Widyaiswara merupakan forum yang beranggotakan 

kelompok yang mempunyai minat dan profesi yang sama yaitu 

Widyaiswara sehingga menjadi kelompok yang dapat saling berbagi 

pengetahuan, saling belajar bersama untuk membahas ide atau 



42 
 

mengembangkan ide bersama yang lebih baik. Intinya membangun 

pengetahuan lewat komunitas. 

Fitur yang ada pada aplikasi CoP yang sudah sempat dibangun 

oleh LAN terdiri dari menu Home, Diskusi, Materi, artikel, forum, 

Menu Profil dan login. 

1. Menu Home, merupakan halaman awal aplikasi dan berisi info 

tentang aplikasi seperti info terkini, agenda diskusi, daftar 

materi pembelajaran terkini, dartar artikel terkini serta menu 

fitur navigasi. 

2. Menu Login, menu untuk melakukan login (masuk) ke aplikasi 

dengan menggunakan username & password user yang sudah 

ada yakni 18 angka NIP Widyaiswara yang bersangkutan (sesuai 

dengan aplikasi siwi dan rumah cerdas WI). 

3. Menu Profil, menu profil dapat diakses saat sudah login. Disini 

ditampilkan nama, NIP, golongan, jabatan, dan nama instansi 

dari widyaiswara. Selain itu, dapat pelakukan pergantian 

password dan logout. 

4. Menu Diskusi, Menu ini menggiring ke halaman diskusi yang 

berisi daftar diskusi yang di ikuti user Widyaiswara yang login, 

pada daftar Diskusi tersebut berisi nama dari diskusi, dan juga 

waktu pelaksanaan dari diskusi tersebut. Pada halaman ini user 

dapat melihat detail dari diskusi yang ada. Dan pada detailnya 

berisi Nama, Pengantar, Kesimpulan, Waktu Mulai, Waktu 

Selesai dari diskusi serta detail diskusi yang terjadi dan daftar 

anggota diskusi. (lebih mirip konten chating/ diskusi terjadwal) 

5. Menu Materi, menu ini merupakan kumpulan materi yang dapat 

di unduh. Lebih detail lagi, pada halaman menu ini 

penggunjung dapat melihat, serta mengunduh materi yang ada. 

(Disini bisa dimanfaatkan untuk share materi yang disusun oleh 

widyaiswara) 

6. Menu Artikel, menu ini berisi kumpulan artikel yang dapat 

diunggah dan diunduh oleh widyaiswara. Namun sayangnya 
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belum disediakan fitur untuk mengkomentari artikel agar terjadi 

diskusi didalamnya 

7. Menu Forum, menu Forum digunakan untuk berdiskusi 

ataupun berkomunikasi dengan cara membuat thread ataupun 

post pada topik diskusi yang tersedia.topik diskusi bersifat lebih 

umum dan dapat diikutioleh siapa saja. 

Aplikasi CoP ini terlihat sebagai sarana berkomunikasi dan 

bertukarpikiran bagi para widyaiswara untuk membahas berbagai 

topik, mulai dari materi pelatihan, artikel tertentu dan topik bebas 

lainnya. Namun disini belum terlihat adanya sistem ranking terkait 

keaktifan widyaiswara. Sehingga lebih sifat sarana informasi, dan 

belum menjadi kebutuhan. 

 

B. ANALISA PERMASALAHAN DAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN 

RUMAH CERDAS WIDYAISWARA UNTUK COMMUNITY OF 

PRACTICE (COP) 

Pengembangan rumah cerdas widyaswara seyogyanya 

diperuntukkan dalam rangka pengembangan kompetensi 

widyaiswara untuk peningkatkan pengetahuan dibidangnya. 

Rumah cerdas widyaiswara sebagai sarana bagi widyaiswara untuk 

mengembangkan kompetensi secara lebih mandiri tentu tidak 

terlepas dari permasalahan dan membutuhkan pengembangan 

lebih lanjut. Oleh karena itu dibutuhkan diskusi dan wawancara 

terhadap pembuat kebijakan dan pembina jabatan profesi yang satu 

ini. Selain itu diskusi dilakukan juga dengan ASN yang menduduki 

jabatan profesi ini.  

Diskusi dan wawancara difokuskan pada permasalahan 

terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi 

Widyaiswara secara mandiri dengan memanfaatkan teknologi 

informasi. Dikarenakan dasar sistem informasi dari Rumah Cerdas 

Widyaiswara untuk Community of Practices (CoP) sudah ada, untuk 

itu perlu diungkapkan pula permasalahan yang dihadapi dari 
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penerapannya dan bagaimana skema kerjanya. Selanjutnya 

dianalisis juga fitur dari model Rumah Cerdas Widyaiswara yang 

dikembangkan berdasarkan harapan yang berkepentingan. Fitur 

model Rumah Cerdas Widyaiswara berguna untuk proses 

pengembangan kompetensi secara mandiri.  

Permasalahan Kebijakan dan pelaksanaan Pengembangan 

Kompetensi Widyaiswara secara mandiri 

Rumah Cerdas Widyaiswara dan Community of Practices 

(RCW/CoP) merupakan kebijakan pengembangan kompetensi 

widyaiswara secara mandiri yang ditempuh Lembaga Administrasi 

Negara (LAN) untuk mengatasi ketidakmerataan kompetensi. 

Semulanya RCW/CoP diharapkan menjadi satu kesatuan sistem, 

namun pada tahapan pengembangan awal ada proses terpisah dan 

diakomodasikan melalui proyek perubahan diklat kepemimpinan. 

Tentu saat ini RCW/CoP harus dikembalikan ketujuan semula 

sebagai satu kesatuan sistem. 

Penerapan sistem Rumah Cerdas Widyaiswara yang baru ini 

diharapkan bisa menjadi sarana pengembangan kompetensi bagi 

semua fungsional pengembangan kompetensi dan tidak hanya 

terfokus pada widyaiswara. Ini seperti yang sampaikan oleh Kepala 

Pusat Pembinaan Jabatan fungsional Pengembangan Kompetensi , 

Dr. Muhammad Aswad dalam diskusi terbatas 2 April 2020. 

Menurut Aswad (21 April 2020) “Rumah Cerdas ini lebih baik jika 

dibangun tidak hanya diperuntukkan untuk WI saja tapi juga untuk 

semua fungsional pengembangan kompetensi”. 

Untuk mendorong utilisasi RCWI maka perlu dilakukan dua 

pendekatan yaitu secara coercive melalaui kebijakan dan secara 

persuasif melalui rancanga dan fitur yang mudah digunakan dan 

menarik. Secara coercive, Pusbin JF Bangkom LAN memiliki 

keweangan untuk menggunakan kebijakan pembinan agar 

dipastikan widyaiswara memanfaatan RCWI. Pustek Bangkom 

bertanggung jawab memotivasi widyaiswara menggunakannya 
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melalui user interface yang ramah, terstruktur dan intuitif dan 

gamifikasi. Motivasi dapat berasal dari aplikasi yang menarik untuk 

digunakan (Firdaus, diskusi terbatas 2 April 2020), fitur sederhana, 

mudah diikuti memiliki fleksibilitas, aksesibilitas dan user friendly 

(Iqbal, diskusi terbatas 20 April 2020). Artinya perlu desain dan fitur 

sistem informasi yang bermanfaat langsung dan berimplikasi 

terhadap pengembangan kompetensi widyaiswara. 

Sedangkan pemaksaan disini sifatnya coercive dimana 

pemanfaatan teknologi bukan hanya kemanfaatan tapi juga ada 

unsur paksaan dengan menggunakan reward dan punishment atau 

insentif dan disinsentif. Artinya perlu adanya kebijakan yang 

mengatur penggunaan sistem informasi, yang tentu saja 

merupakan radah dari LAN sebagai pembina jabatan. 

Sistem RCW/CoP yang dibangun melalui pelatihan 

kepemimpinan dinilai salah satu perancangnya Ibu Sri Endah 

belum maksimal. Sri Endah (diskusi terbatas 2 April 2020) 

menjelaskan “ RCW dan CoP yang ada kan memang belum maksimal 

dalam memotivasi dan aturan yang sifatnya memaksa belum ada.” 

Ini disebabkan memang belum ada kebijakan yang mewajibkan 

terkait penerapannya. Jika pemanfaatan ini menjadi kewajiban 

dengan memiliki kompensasi menarik bagi widyaiswara bisa jadi 

pemnfaatan RCW/CoP tidak idle.  

Pusat Pembina Jabatan fungsional Pengembangan Kompetensi 

ASN-LAN merancang kebijakan pemanfaatan RCW/CoP sekaligus 

menekankan kewajiban untuk menggunakannya. Kebijakan ini 

sudah diajukan di awal tahun 2020 dan diterbitkan pada tahun 

yang sama. Kebijakan ini disusun agar widyaiswara mendapatkan 

angka kredit dan hak pengembangan kompetensi saat aktif 

memanfaatkan RCW/CoP. Hal ini seperti yang dikatakan Bapak 

Mardiono dalam diskusi terbatas. Mardiono (diskusi terbatas 2 April 

2020) mengatakan “Bukan hanya motivasi tapi mewajibkan. Nanti 
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akan ada angka kredit bagi WI yang aktif sebagai narasumber atau 

pun yang aktif berdiskusi.” 

Disisi lain berdasarkan diskusi dan wawancara dengan 

widyaiswara didapati sosialisasi menjadi kendala dan kurang 

memahami secara detail terkait akses sistem. Seperti yang 

diungkapkan oleh Dewi (diskusi terbatas 20 April 2020) 

mengungkapkan “saya tahu, tapi tidak mengikuti. mengetahui dari 

informasi group IWI”. Iqbal (diskusi terbatas 20 April 2020) “ Saya 

dilibatkan dalam penyusunan baik rumah cerdas maupun CoP pada 

saat Bu Army dan Bu Endah mengikuti pelatihan kepemimpinan,... 

hanya sebatas membuka saja. Itupun baru satu kali yang Rumah 

Cerdas”.  

Meskipun belum memanfaatkan sistem RCW/CoP untuk 

pengembangan kompetensi secara mandiri, para widyaiswara 

memiliki berbagai cara untuk menambah pengetahuan mereka 

terkait materi pembelajaran dan perkembangan kebijakan publik 

lainnya. Kebijakan dalam pengembangan kompetensi dan 

pengetahuan lainnya didapatkan melalui sosialisasi dari instansi, 

sharing dengan teman sejawat dan pencarian sendiri. Tidak dapat 

dipungkiri perubahan kemajuan IT dan Distance Learning 

menuntut widyaiswara lebih profesional. Menurut iqbal (diskusi 

terbatas 20 April 2020) “ada tiga cara atau model pengembangan 

kompetensi pertama: mencari sendiri; yang kedua : melalui instansi 

dalam hal ini Biro Umum dan SDM ; yang ketiga : sharing knowledge 

dari teman sejawat”. Menurut Wiyoso (diskusi terbatas 20 April 

2020) “Pengembangan kompetensi didapat melalui pelatihan yang 

disediakan oleh LAN serta belajar sendiri dari berbagai sumber 

belajar, selain itu belajar dan mempraktekkannya sendiri atau 

dibantu rekan widyaiswara”. 

Instansi berperan mengembangkan pengetahuan bidang dan 

kebijakan melalui sosialisasi, workshop, pelatihan dan sebagainya. 

Di LAN sendiri, ini dilakukan oleh bagian SDM LAN. Selain itu, 
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widyaiswara mendapatkan informasi kebijakan dari Pusbin JF 

Bangkom, SIWI LAN, Bagian SDM LAN, Pusbangkom TSK ASN LAN, 

DPP APWI. 

 Pengembangan kompetensi dan pengetahuan secara mandiri 

sudah dilaksanakan oleh para widyaiswara melalui berbagai cara 

seperti knowledge share update referensi di perpustakaan, mencari 

bahan penguatan kompetensi media elektronik, mengikuti forum 

widyaiswara, sosialisasi kebijakan, TOF, bimbingan teknis, 

Workshop, TOT berbagai Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan 

seminar, Lokakarya, Bedah Buku (Dewi , diskusi terbatas 20 April 

2020).  

Widyaiswara juga melakukan aktivitas kolaborasi untuk 

melakukan tugasnya seperti mendesain program pelatihan (Iqbal, 

20 April 2020), adanya team teaching untuk penguatan mata 

pelatihan, menyusun bahan uji kompetensi, menyusun modul, 

menyusun kurikulum menyusun bahan ajar (Dewi , diskusi 

terbatas 20 April 2020).  

Aktivitas pengembangan kompetensi membutuhkan dokumen 

administrasi agar menjadi nilai pengembangan bagi widyaiswara 

seperti sertifikat pelaksanaan kegiatan, STMK (Surat Tanda 

Melaksanakan Kegiatan), surat tugas, dan surat keputusan. 

Meskipun ini sifatnya administratif tapi penting bagi widyaiswara 

dalam pembuktian. Namun RCW/CoP belum dapat memenuhi 

kebutuhan terkait bukti dokumen. Oleh karena itu, sistem RCWI 

diharapkan oleh widyaiswara untuk dapat memfasilitasi dokumen 

tersebut jika mereka beraktivitas menggunakan sistem RCWI ini. 

Sudah jelas bahwa pemanfaatan RCWI dapat memenuhi unsur 

memotivasi melalui fitur yang akan menarik aktivitas menjadi nilai 

kredit dan hak pengembangan kompetensi bagi widyaiswara. Selain 

itu ada unsur paksaan dalam penggunaannya dengan adanya 

kewajiban yang diatur dalam peraturan kebijakan. Namun memang 

sistem RCW/CoP yang sebelumnya dikembangkan, terasa jalan 
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ditempat dan sulit untuk diakses. Ini dikarenakan kurangnya 

proses sosialisasi dan belum diikat dengan kebijakan. Ketersediaan 

dokumen administratif untuk pembuktian aktivitas widyaiswara 

melalui sistem RCW juga akan menjadi nilai tambah dan motivasi 

bagi widyaiswara untuk memanfaatkan sistem tersebut. 

Permasalahan Penerapan Pengembangan Sistem Rumah Cerdas 

Widyaiswara dan sistem Community of Practices (CoP) 

Sistem Rumah Cerdas Widyaiswara (RCW) dan Sistem 

Community of Practices (CoP) masih dibangun sederhana dan belum 

mengakomodasi kebutuhan widyaiswara. Tentunya akan menjadi 

permasalahan tersendiri dalam pengembangan Rumah Cerdas 

Widyaiswara (RCW) dan Community of Practices (CoP) tetap 

dilakukan secara terpisah. Perlu ada model integrasi yang mampu 

mengkaitkan satu sama lain. Apalagi jika sistem pelatihan 

berjenjang digantikan dengan pemanfaatan RCW ditetapkan dalam 

peraturan kebijakan. Menurut Aswad (diskusi terbatas 2 April 

2020), “sistem penjenjangan tidak terlihat dan diganti dengan 

keaktifan di RCW”. 

Dari diskusi dengan pembina jabatan fungsional pengembangan 

kompetensi didapati bahwa RCW lebih difokuskan pada sharing 

artikel. Sedangkan CoP secara garis besar memiliki 3 fitur utama: 

fitur diskusi, fitur artikel, dan fitur materi. Fitur diskusi dalam CoP 

berisi diskusi, live chat. Nantinya melalui pengembangan sistem 

akan bisa melakukan konferensi video. Fitur artikel dalam CoP 

berisi aktivitas berbagi artikel, karya ilmiah, dan bahan pengayaan 

yang kemudian bisa dikomentari dan diberi rating. Fitur materi 

dalam CoP itu berisi aktivitas berbagi bahan-bahan pembelajaran 

dari semua tingkatan pelatihan. 

Sebagai sistem yang pada ide awalnya sebuah satu kesatuan 

sistem, dirasa perlu melakukan pengembangan melalui integrasi 

sistem. Selain pengembangan sistem diperlukan kebijakan dari 



49 
 

pembina jabatan untuk pemanfaatannya. Kewenangan untuk 

pembuatan kebijakan tentu saja dari pembina jabatan fungsional.  

Salah satu syarat diterimannya aktivitas widyaiswara saat 

dikonfersi menjadi angka kredit adalah terpenuhinya kelengkapan 

administrasi dari pelaksanaan kegiatan. Pada sistem Rumah Cerdas 

Widyaiswara (RCW) dan Community of Practices (CoP) dari proyek 

perubahan, aktivitas tersebut benar terekam. Seperti yang 

dikatakan Sri Endah (diskusi terbatas 2 April 2020) bahwa “RCWI 

berfokus pada sharing artikel, Fitur artikel dalam CoP itu berisi 

aktivitas berbagi artikel, karya ilmiah, dan bahan pengayaan yang 

kemudian bisa dikomentari dan diberi rating.” 

Pengembangan RCW salahsatunya meliputi integrasi keaktifan 

menjadi nilai untuk angka kredit dan pelaksanaan pengembangan 

kompetensi. Menurut Aswad (diskusi terbatas 2 April 2020), 

“nantinya 20% dari 32 JP widyaiswara itu akan ada di RCW CoP dan 

harus ada indikasi hasil atau buktinya”. Berdasarkan itu, jika 20% 

dari JP harus dipenuhi dari CoP, maka setiap widyaiswara memiliki 

kewajiban 6 JP aktif di CoP per-bulannya (Linawati, diskusi terbatas 

2 April 2020). Dengan jumlah widyaiswara sekitar 4.000 orang, 

pembina jabatan dapat memperkirakan berapa aktivitas minimal 

yang harus dilakukan per-widyaiswara. Apalagi widyaiswara yang 

menjadi peserta maupun fasilitator nanti akan ada penghargaan 

dalam bentuk angka kredit. 

Keaktifan dalam mengomentari karya tulis maupun artikel 

RCW, dan memberi komentar dan rating pada artikel yang ada di 

CoP tentu terekam oleh sistem. Lalu bagaimana prosedur untuk 

bukti keaktifan tersebut agar dapat menjadi nilai bagi widyaiswara 

yang memberikan artikel dan berdiskusi disana. Ditambah 

bagaimana bila ternyata artikel tersebut ternyata sama. Ini 

merupakan permasalahan tersendiri jika sistem tersebut 

diterapkan secara terpisah. Selain itu keaktifan membagi artikel 

dan karya tulis seperti buku, artikel jurnal, artikel majalah, artikel 
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koran, artikel website/ online, paten, laporan (kegiatan penelitian 

dan inovasi), karya kreasi video dan poster yang merupakan karya 

widyaiswara menjadi bahan menarik untuk didiskusikan dan dapat 

dijadikan nilai dalam bentuk point. Keaktifan ini dapat menjadi fitur 

gamifikasi yang sangat menarik. Gamifikasi ini tidak harus dalam 

bentuk menu tersendiri namun bisa dalam bentuk perlombaan 

mengakumulasi point yang kedepan bisa diberikan sebuah 

penghargaan bagi para widyaiswara. 

Widyaiswara juga membutuhkan sarana untuk menulis karya 

tulis dalam bentuk jurnal. Proses penulisan jurnal ini dapat 

diakomodasi dalam pengembangan RCW versi terbaru ini. Dengan 

menambahkan fitur open jurnal sistem (OJS), pengajuan karya tulis 

widyaiswara dan fungsional pengembang kompetensi lain bisa 

diakomodasi. Pengelolaannya dapat dilakukan oleh pembina 

jabatan fungsional dengan melibatkan seluruh widyaiswara. 

Rumah Cerdas Widyaiswara versi terbaru menjadi portal 

aktifitas yang didalamnya bisa berbagi pengetahuan dan berdiskusi. 

CoP menjadi bagian dari Rumah Cerdas Widyaiswara versi terbaru 

sebagai forum pembahasan materi pelatihan manajerial, teknis, 

sosiokultural dan pembahasan isu strategis maupun inovasi.  

CoP dari proyek perubahan memang menjadi forum 

pembahasan materi pelatihan manajerial, teknis, sosiokultural dan 

pembahasan isu strategis maupun inovasi. Tapi tentu saja itu tidak 

cukup. Masih banyak potensi yang bisa ditambahkan. Terlebih lagi 

CoP dinilai tidak memiliki editor yang menjamin kualitas dari bahan 

yang diupload. Memang bahan yang didiskusikan disana masih 

setengah jadi. Namun akan lebih baik, jika ada tim editor yang 

menyaring dan mengarahan pembahasan dan memastikan bahan 

tersebut dapat dijadikan contoh serta menilai tulisan atau bahan 

layak untuk tampil atau tidak, atau diperlukan pebaikan. Dengan 

demikian diskusi dalam CoP akan lebih terarah. 
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Widyaiswara mengalami beberapa permasalahan dan 

memerlukan bantuan pembina jabatan fungsional, namun akses 

kebijakan dan konsultasi masih belum jelas. Ani (diskusi terbatas 

20 April 2020) mengatakan “Problemnya apa saja? Update-update 

regulasi, perlu ada wadah menu unduh kebijakan dan peraturan WI, 

kedua, forum diskusi untuk penyampaian aspirasi dari widyaiswara 

yang bisa disampaikan kepada Instansi Pembina (LAN maupun 

instansinya masing-masing), ketiga, menu integrasi antar lembaga 

pelatihan instansi agar memiliki materi pelatihan dasar yang sama 

sesuai kurikulum”. 

Widyaiswara sebagai pejabat fungsional tentu membutuhkan 

bimbingan dalam menjalankan tugasnya. CoP proyek perubahan 

memag berisi diskusi materi pelatihan. Dengan Fitur Bimbingan / 

konsultasi jabatan bisa menjadi alternatif ditambahkan didalam 

CoP. Konsepnya dapat berupa bimbingan terhadap kebijakan 

terkait jabatan fungsional, permasalahan pengembangan diri dan 

seputar pemenuhan angka kredit dan pembahasan kebijakan 

terkini. Fitur ini juga bisa menjadi sosialisasi untuk update regulasi 

kebijakan dan peraturan widyaiswara serta seputar bidang yang 

menjadi kompetensi widyaiswara. Fitur in dapat dibuat melalui 

diskusi tertulis, penjelasan dalam bentuk video maupun diskusi 

melalui konferensi video. 

Integrasi antar lembaga pelatihan disini adalah fitur data base 

yang dapat disediakan oleh lembaga pelatihan dan widyaiswara 

berupa materi-materi pelatihan yang dibawa masuk kelas seperti 

bahan ajar, bahan tayang, RBPMP, RP, Video (Wiyoso, diskusi 

terbatas 20 April 2020). Widyaiswara dan lembaga pelatihan dapat 

berbagi bahan ajar, modul, bahan tayang, KTI, RBPMP, RPMP, video 

terkait materi belajar disana (Ani, diskusi terbatas 20 April 2020). 

Namun tetap perlu ada seleksi materi bahan tayang yang masuk ke 

CoP. Materi yang disediakan berupa materi pelatihan standar yang 
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dapat didiskusikan untuk pengayaan isinya dan dikembangkan 

lebih lanjut saat mengajar (Iqbal, diskusi terbatas 20 April 2020).  

Banyak fitur lain yang bisa menjadi bagian dari pengembangan 

RCW versi terbaru. Menurut Sri endah (diskusi terbatas 2 April 

2020) “Mungkin bisa ditambahkan fitur sidang tertutup dalam orasi 

ilmiah”. Sebagai salah satu tahapan penting bagi widyaiswara fitur 

orasi ilmiah akan berdampak bagi pemanfaatan sistem RCW versi 

terbaru. Bukan hanya proses sidang tertutup, bisa jadi ada proses 

lain yang menjadi fitur RCW versi terbaru. Seperti yang dijelaskan 

oleh Firdaus (diskusi terbatas 2 April 2020) bahwa, “sebelum 

diajukan naskah praorasi ilmiah mungkin bisa diajukan untuk 

didiskusikan terlebih dahulu dengan komunitas se-profesinya di 

RCW”. 

Penambahan fitur ini berdasarkan kebijakan yang saat ini telah 

memiliki LAN terkait menyelenggarakan sebagian proses kenaikan 

widyaiswara kejenjang utama melalui digital. Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara nomor 4 tahun 2020 tentang orasi ilmiah 

jabatan fungsional widyaiswara menyebutkan dari tiga tahapan 

orasi ilmiah, dua diantaranya dapat berlangsung secara digital. Hal 

ini akan menjadi fitur tambahan yang dapat menarik minat 

widyaiswara untuk memanfaatkannya. 

Orasi Ilmiah adalah pidato dan pengukuhan bagi Widyaiswara 

Ahli Utama sebagai wujud akuntabilitas akademis atas jabatan 

yang dipangkunya. Tahapan orasi ilmah tersebut terdiri dari 

penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI), Sidang Tertutup dan 

pelaksanaan orasi. 

Pengusulan KTI terdiri dari 3 tahapan yaitu pengusulan 

rancangan KTI, pembimbingan KTI dan persetujuan Tim 

Pembimbing. Proses dalam pengusulan KTI ini dapat saja dilakukan 

secara daring. Pengusulan rancangan merupakan pengajuan 

usulan rancangan KTI yang sudah memperoleh persetujuan tertulis 

dari atasan Widyaiswara paling rendah setingkat JPT pratama pada 
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Instansi Pemerintah asal Widyaiswara. Pembimbingan KTI 

merupakan proses perkonsultasian dan asistensi oleh Tim 

Pembimbing terhadap rancangan KTI yang diajukan oleh 

Widyaiswara Ahli Madya atau Widyaiswara Ahli Utama. Persetujuan 

KTI merupakan pengesahan oleh Tim Pembimbing atas rancangan 

KTI yang dinilai telah sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. 

Berdasarkan peraturan LAN tentang orasi ilmiah, salah satu 

tahapan yang dapat dilakukan secara daring adalah sidang 

tertutup. Sidang tertutup diselenggarakan oleh LAN atau Instansi 

Pemerintah asal Widyaiswara Ahli Madya atas persetujuan tertulis 

dari Kepala LAN yang dilaksanakan secara daring. Sidang tertutup 

dapat dilaksanakan saat persyaratan administrasi lainnya sudah 

terpenuhi oleh widyaiswara. 

Pelaksanaan orasi ilmiah menjadi salah satu tahapan yang 

dilaksanakan secara langsung. Hal ini dikarenakan Pelaksanaan 

orasi dilaksanakan di LAN atau Instansi Pemerintah asal 

Widyaiswara Ahli Utama atas persetujuan tertulis dari Kepala LAN. 

Namun didalam sistem dapat saja disediakan menu kalender orasi 

yang terntu saja widyaiswara dapat mendaftar ikut orasi setelah 

persyaratan lainnya terpenuhi. 

Kebutuhan informasi menjadi kebutuhan widyaiswara. 

Misalnya kebutuhan informasi terkait bank soal untuk latihan 

berjenjang yang bisa disi bersama para WI; informasi beasiswa, 

informasi pelatihan bidang baik yang RM, PNBP, workshop (Iqbal, 

20 April 2020); kalender pelatihan baik di dalam negeri maupu di 

luar negeri serta beasiswa untuk Widyaiswara (Supriartini, 20 April 

2020). Bisa saja tulisan dan informasi tersebut diterbitkan secara 

rutin oleh pembina jabatan fungsional. 

Selain itu sarana untuk kolaborasi menulis yang dikemas dalam 

bentuk tantangan menulis bagi widyaiswara juga akan menambah 

minat untuk memanfaatkan RCW versi terbaru. Kolaborasi bukan 

hanya dalam betuk tantangan menulis tapi dapat berupa menulis 
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kamus terkait pengembangan kompetensi yang disusun bersama 

oleh widyaiswara seperti halnya wikipedia.  

Penerapan Rumah Cerdas widyaiswara versi terbaru akan lebih 

baik jika kebutuhan dari widyaiswara terhadap perolehan 

pengembangan kompetensi dapat dipenuhi. Namun tidak ada 

salahnya jika diberikan vitur tambahan yang mungkin dapat sarana 

alternatif dan bisa dikonversi menjadi angka kredit. 

Analisa Model Rumah Cerdas Widyaiswara berdasarkan fitur 

yang diharapkan 

Pembahasan permasalahan dan kebutuhan stakeholder terkait 

pengembangan model rumah cerdas widyaiswara ini tentu sangat 

menarikuntuk dijadikan fitur yang dapat digunakan. Untuk itu 

model pengembangan akan dimulai dari fitur yang saat ini ada yang 

kemudian akan ditambahkan fitur yang menjadi kebutuhan 

stakeholder baik dari pembina jabatan maupun pejabatnya untuk 

pelaksanaan pengembangan kompetensi secara mandiri.  

Fitur berbagi artikel yang ada pada RCW proyek perubahan 

dapat digabungkan dengan fitur berbagi artikel yang ada di CoP 

proyek perubahan. Disamping itu fitur ini bisa dikembangkan lagi 

menjadi berbagi karya widyaiswara karena akan spesifik membahas 

karya yang dimiliki widyaiswara. Disini widyaiswara akan saling 

berlomba untuk berkarya dan hasilnya akan dibahas dengan 

sesama widyaiswara. Ketentuannya perlu ditambah diantaranya 

karya yang diunggah merupakan karya widyaiswara itu. Karya ini 

sendiri meliputi buku, artikel jurnal, artikel majalah, artikel koran, 

artikel website/ online, paten, laporan (kegiatan penelitian dan 

inovasi), karya kreasi video dan poster yang merupakan karya 

wodyaiswara. Tentu saja karya dapat diberi rating dan dikomentari 

supaya diminati. Selain itu rating dan komentar akan dikonfersi 

menjadi kewajiban pemenuhan pengembangan kompetensi 

bulanan dan akumulasi angka kredit tahunan. 
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Fitur terkait karya tulis lainnya yang bisa menjadi modal angka 

kredit adalah jurnal daring. Perwujudannya dalam RCW versi 

terbaru adalah dengan menambahkan fitur open jurnal system 

(OJS) yang diberi nama ‘Jurnal Widyaiswara’ , Jurnal 

Pengembangan Kompetensi’ ataupun jurnak kewidyaiswaraan 

sebelumnya yang pernah terbit dalam cetakan. Perwujudan 

tambahan dari jurnal ini bisa berupa link ke jurnal daring lain yang 

dimiliki LAN seperti Jurnal Borneo Administrator, Jurnal 

Desentralisasi, Jurnal Administrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan 

jurnal lainnya. Ini akan mempermudah akses widyaiswara untuk 

memberikan karya tulisnya. Dengan demikian widyaiswara akan 

mendapatkan angka kredit dari karya tulis. 

Fitur selanjutnya adalah Community of Practices (CoP). 

Meskipun fitur ini sudah cukup detail, namun masih bisa 

dilakukan beberapa penambahan dan pengembangan pada sistem 

didalamnya. Didalamnya CoP terdapat forum pembahasan materi 

pelatihan untuk pengembangan kompetensi seperti manajerial, 

teknis, sosiokultural. Selain itu ada juga pembahasan isu strategis 

dan inovasi. Pelaksanaan forum bersifat diskusi dengan media ketik 

sehingga dapat terditeksi peserta widyaiswara yang aktif 

mengikutinya. Dengan adanya nara sumber/ pakar yang mengikuti 

diskusi dan waktu diskusi yang ditentukan, prosedur forum dapat 

dikembangkan menjadi berbasis vidio.  

Forum daring berbasis vidio tentu tidak bisa serta merta 

menghitung berapa aktif dan bermanfaatnya peran peserta. Oleh 

karena itu saat berjalannya diskusi perlu kehadiran tim pelaksana 

CoP yang dapat menilai keaktifan dan kebermanfaatan peran 

peserta dalam diskusi. Oleh karena itu perlu disisipkan sistem 

penghitung manual yang dapat dimasukkan oleh tim pelaksana 

yang bertugas memandu diskusi sehingga diakhir diskusi 

dihasilkan nilai keaktifan. Tim pelaksana juga mengkoordinasikan 

persiapan pelaksanaan baik terkait pendaftaran peserta, undangan, 
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arah jalan diskusi, materi pembelajaran yang menjadi topik diskusi 

dan sebagainya.  

Keaktifan mengikuti forum dari tim pelaksana, narasumber/ 

pakar, maupun peserta juga diberikan penghargaan berupa 

sertifikat elektronik yang secara langsung  dapat diunduh setelah 

tim pelaksana mengkonfirmasi nilai keaktifan peserta. Selain itu 

disediakan juga e-STMK (Surat Tanda Melaksanakan Kegiatan 

elektronik), surat tugas elektronik dan surat keputusan elektronik 

yang menjelaskan perannya dalam pembahasan materi pelatihan. 

Dengan adanya bukti keikutsertaan ini, akan menarik minat 

widyaiswara untuk ikut berkolaborasi membahas materi pelatihan 

menggunakan fitur CoP ini.  

Topik pembahasan dalam CoP bisa diperluas sampai pada 

aktifitas mendesain program pelatihan, menyusun bahan uji 

kompetensi, menyusun modul, menyusun kurikulum menyusun 

bahan ajar. Selain itu bisa menjadi media sosialisasi peraturan 

kebijakan, bimbingan teknis (pembimbingan/ perkonsultasian 

jabatan fungsional), Workshop, seminar, Lokakarya, Bedah Buku 

yang dilakukan secara daring.  

Fitur yang tidak kalah penting yang dapat dikembangkan di 

Rumah Cerdas Widyaiswara adalah Pelaksanaan Orasi Ilmiah. 

Sebagai rangkaian kegiatan pengukuhan bagi pejabat fungsional 

Ahli Utama, fitur ini akan sangat bermanfaat bagi pembina jabatan 

fungsional dan pejabat fungsional yang mengikuti prosedur orasi 

ilmiah. Dan dapat menjadi role model bagi jabatan fungsional 

lainnya jika orasi ilmiah menjadi prasyarat jabatan. 

Fitur orasi ilmiah sesuai dengan peraturan kebijakan dibagi 

menjadi tiga tahap yaitu penyusunan Karya Tulis Ilmiah (KTI), 

Sidang Tertutup dan pelaksanaan orasi. Tahapan penyusunan KTI 

dimulai dengan pengusulan rancangan berupa proposal KTI yang 

disertakan data pengaju dengan bukti administrasi seperti 

persetujuan dari instansi.  
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Pembina jabatan akan melakukan klarifikasi dan membentuk 

tim pembimbing KTI. Pengaju dan tim pembimbing akan melakukan 

komunikasi secara daring melalui sistem baik berupa diskusi 

tertulis (Chating) maupun diskusi vidio. Tentu saja bukti 

komunikasi daring harus terekam sebagai bukti. Selanjutnya, saat 

dirasa KTI memenuhi syarat untuk dilanjutkan, maka akan ada 

persetujuan dari pembimbing yang dibuktikan dengan dokumen 

KTI dan lembar persetujuan.  

Tahapan selanjutnya, Pembina jabatan menunjuk tim penguji 

dan tim pembina untuk melaksanakan sidang tertutup, beserta 

mempersiapkan persetujuan Kepala LAN untuk pelaksanaan sidang 

tertutup. Pembina jabatan memberikan jadwal pelaksanaan sidang 

kepada pengaju, tim penguji dan tim pembina. Pengaju akan 

mendapatkan jadwal pelaksanaan sidang tertutup.Sidang tertutup 

dilaksanakan secara daring yang diikuti oleh pengaju, tim penguji 

dan tim pembina jabatan sesuai dengan jadwal. Pelaksanaan sidang 

akan direkam dan menjadi bukti beserta bukti persetujuan selesai 

melaksanakan sidang. Proses secara daring telah selesai pada tahap 

ini . Selanjutnya pembina memproses hasil sidang untuk disetujui 

pelaksanaan orasi ilmiah. 

Pada tahapan orasi ilmiah pembina jabatan akan menunjuk tim 

penguji orasi ilmiah yang akan melakukan pengujian terbuka dan 

pengukuhan. Melalui sistem pengaju akan mendapatkan notifikasi 

jadwal pelaksanaan orasi ilmiah beserta persyaratan administrasi 

yang harus diselesaikan. Setelah proses orasi ilmiah sudah selesai 

dan pengaju dikukuhkan, sistem akan menutup proses orasi ilmiah 

dengan dilampirkannya bukti poto pelaksanaan oleh tim pembina. 

Dengan begitu, rangkaian proses ilmiah dinyatakan selesai. 

Kebutuhan widyaiswara akan kolaborasi sesama widyaiswara 

dapat direalisasikan dalam bentuk fitur wikipedia widyaiswara 

(Wipedia) Cara kerjanya adalah widyaiswara atau pembina akan 

mengajukan sebuah kata kunci terkait pengembangan kompetensi, 
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pelatihan, penelitian inovasi dan sebagainya dengan memberikan 

penjelasan tertentu. Disini widyaiswara lain akan diberi 

kesempatan untuk menambahkan tulisan terkait kata kunci 

tersebut. Tulisan yang ditambahkan akan melalui proses konfirmasi 

dari pembina atau widyaiswara atau pejabat fungsional lain untuk 

menjamin ketepatan informasi didalamnya.  

Terkait dengan keinginan adanya bank data soal pelatihan, bisa 

saja dibuat topik kata bank data soal. Pembahasan disana akan  

memuat berbagai soal pelathan yang bisa ditambahan oleh 

widyaiswara melalui proses yang sama dengan kata kunci lainnya. 

Kebutuhan untuk berkolaborasi lainnya bisa dengan sebuah 

fitur kompetisi menulis dalam rangka membangun konsep bahan 

pelatihan. Fitur ini dapat disebut idea chalange, dimana 

persyaratannya bisa ditambah dengan karya harus ditulis bersama, 

atau dapat diusulkan atas nama penyelenggara pelatihan. 

Prosesnya bisa berupa Pendaftaran proposal karya/ ide yang 

nantinya akan didiskusikan secara bersama dengan tim 

pembimbing. Berdasarkan hasil diskusi dengan tim pembimbing 

dan widyaiswara lain, pengusul menyusun naskah lengkap beserta 

dengan RBPMP, RP, Rancangan bahan ajar, bahan tayang. 

Beberapa karya yang dianggap terbaik akan dipresentasikan dan 

menjadi materi pembahasan di CoP sesuai kategorinya.   

Kebutuhan selanjutnya dari widyaiswara adalah kebutuhan 

informasi berbagai jenis kesempatan pengembangan diri seperti 

informasi beasiswa, informasi pelatihan bidang baik yang RM, 

PNBP, workshop, kalender pelatihan baik di dalam negeri maupu di 

luar negeri serta beasiswa untuk Widyaiswara. Untuk itu akan ada 

fitur podcast jabatan fungsional (JF Podcast) yang dapat menjadi 

buletin bulanan yang rutin akan diisi oleh pembina jabatan atau 

instansi pelatihan lain. Widyaiswara yang ingin mensharing 

informasi tertentu dapat ikut mengisi podcast ini. 
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Berdasarkan analisa tersebut dapat terdata fitur yang adap ada 

model pengembangan Rumah Cerdas Widyaiswara. Secara garis 

besar model Rumah Cerdas Widyaiswara adalah sebagai berikut: 

1. Artikel dan Naskah: fitur sharing artikel dan naskah hasil karya 

widyaiswara yang telah diterbitkan dapat berupa buku, artikel 

jurnal, artikel majalah, artikel koran, artikel website/ online, 

paten, laporan (kegiatan penelitian dan inovasi), karya kreasi 

video dan poster 

2. Jurnal Daring : Fitur jurnal daring menggunakan open journal 

system (OJS), dapat juga berupa link situs jurnal daring  

3. CoP : Fitur forum diskusi pembahasan materi pelatihan 

manajemen, teknis, sosiokultural, isu strategis, inovasi dan 

pembimbingan jabatan fungsional 

4. Orasi ilmiah : Fitur proses pengukuhan jabatan fungsional ahli 

utama 

5. Wipedia : Fitur kolaborasi menulis dan melengkapi naskah 

terhadap kata kunci tertentu 

6. idea chalange : Fitur kompetisi menulis bersama 

7. JF Podcast : Fitur sharing informasi bulanan 

 

Keaktifan para widyaiswara untuk mengakses sistem RCWI 

tentu perlu diapresiasi dalam bentu point. Dan sistem pont ini 

merukan teknik gamifikasi yang dapat diterapkan. Dengan adanya 

gamifikasi RCWI bisa menjadi sebuah sistem yang menarik. Karena 

gamifikasi ini tidak harus dalam bentuk menu tersendiri namun 

bisa dalam bentuk perlombaan mengakumulasi point yang kedepan 

bisa diberikan sebuah penghargaan bagi para widyaiswara. 

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisa kebutuhan terkait 

pengembangan Rumah Cerdas Widyaiswara, Secara garis besar 

model pengembangan Rumah Cerdas Widyaiswara dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
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C. MODEL PENGEMBANGAN RUMAH CERDAS WIDYAISWARA 

Berangkat dari model rumah cerdas widyasiwara Indonesia yang 

diharapkan oleh pembina dan stakeholder, dilakukan 

pengembangan lebih lanjut dengan menyisipkan unsur 

crowdsoursing dan mendorong kemandirian pejabat fungsional 

widyaiswara. Oleh karena itu perlu dilakukan modifikasi lebih 

lanjut dengan menambahkan unsur – unsur yang dapat 

memfasilitasi pembelajaran seperti halnya sistem learning 

manajemen sistem.  

Fitur yang dikembangkan dalam rumah cerdas widyaiswara 

lebih mengedepankan pembelajaran berbasis komunitas 

(Community based Learning). Penyedia bahan pembelajaran dan 

pembelajar adalah individu yang ada dalam komunitas itu. Ini akan 

sesuai dengan konsep Community of practice yang diharapkan 

sarana komunikasi bagi widyaiswara dalam membangun sebuah 

komunitas yang saling belajar dan saling berbagi pengetahuan. 

Secara garis besar Rumah Cerdas Widyaiswara Indonesia 

(RCWI) adalah platform berbasis crowdsourcing untuk mendukung 

widyaiswara dalam mengembangkan kompetensi secara mandiri 

melalui berbagai aktivitas profesi kewidyaiswaraan. Tentu saja 

community of practices sebagai kegiatan pembelajaran akan lebih 

baik diimplementasikan untuk sebuah komunitas. Disini RCWI 

berperan sebagai platform pembelajaran dan kegiatan 

pembelajarannya adalah Community of practices (Muhammad 

Taufiq, dalam diskusi terbatas Juni 2020). 

Widyaiswara sebagai anggota komunitas akan berinteraksi 

dengan RCWI melalui berbagai fitur-fitur yang memfasilitas proses 

belajar mereka sambil mengerjakan kegiatan profesi mereka. Tentu 

saja yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana cara 

mengorganisir dari fitur fitur tersebut. Misalkan fitur sharing, bisa 

jadi yang dishare bukan hanya tulisan saja, tetapi juga bisa vidiom 
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poster dan podcast (Muhammad Taufiq, dalam diskusi terbatas 

Juni 2020). 

RCWI di latar belakang melakukan pemrosesan dan pelacakan 

dalam rangka menyiapkan data analitic untuk dijadikan evidence 

untuk berbagai tujuan, misalnya pengakuan/validasi proses 

belajar, pengumpulan point untuk dikonversi dikonversi menjadi 

jam pembelajaran, angka kredit dan level keangggotaan. Keriteria 

dan nilai point beserta rumus konversinya untuk setiap aktivitas 

ditentukan oleh Pusbin JF Bangkom. 

Selanjutnya berbagai hasil dan evidence akan dimasukkan ke 

Dasboard yang merupakan interface utama yang akan 

menampilkan evidence aktivitas seperti karya tulis, laporan proyek 

kolaborasi, dan sebagainya. Dasboard akan menampilkan pula data 

analytics terkait level keanggotaan berdasarkan akumulasi point 

yang diperoleh, hasil konversi point melalui sebuah peraturan 

kebijakan dapat menjadi jam pembelajaran (JP) dan angka kredit 

(AK). Dashboard juga merupakan pintu masuk untuk mengakses 

berbagai fitur RCWI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. Model Pengembangan Rumah Cerdas Widyaiswara 
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widyaiswara yang memainkan kedua peran tersebut secara bolak-

balik atau secara simultan. Artinya, anggota komunitas memainkan 

kedua peran ini secara bergantian ataupun simultan melalui 

interaksi dan transaksi mereka pada berbagai fitur RCWI. Interaksi 

dan transaksi yang mereka lakukan meninggalkan jejak proses dan 

jejak hasil yang dapat digunakan sebagai evidence untuk berbagai 

tujuan, misalnya dapat dikonversi menjadi jam pembelajaran, 

angka kredit, tier level (blue, silver, gold, platinum dan seterusnya). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4. Metaphora Marketplace 

Dengan metaphora marketplace tersebut, maka RCWI dapat 

berfungsi sebagai platform crowdsourcing yang sebenarnya dimana 

anggota komunitas widyaiswara akan senantiasa termotivasi untuk 
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dan format dan mentransasikannya pada fitur-fitur yang 

disediakan.  
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dukungan bagi aktivitas menulis), dan DASHBOARD (outlet atau 

etalase dari berbagai aktivitas dan hasilnya). 

Dari kedua kelompok fitur ini akan mewakili proses 

pembelajaran berbasis komunitas, dimana anggota komunitas akan 

saling berbagi pengetahuan untuk mengembankan kompetensi 

sesama anggotanya. Gambaran rinci model pengembangan rumah 

cerdas widyaiswara berdasarkan fitue yang dikembangkan adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. Rincian Model Pengembangan Rumah Cerdas 

Widyaiswara Berdasarkan Fitur 
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satu atau seluruh anggota klaster untuk berinteraksi berdasarkan 

ketentuan yang ada. Artinya adalah pembagian dilakukan menurut 

klaster dilakukan menggunakan hak akses akun. 

Pembagian klaster ini lebih mengedepankan gugus kerja atau 

konsentrasi kompetensi yang dikuasai oleh widyaiswara artinya 

terbagi dalam manajerial, teknis fungsional dan sosiokultural.  

Namun untuk wilayah pembagian di LAN akan terdiri dari Pelatihan 

dasar (Latsar), Pelatihan Kepemimpinan (Kepemimpinan tingkat I, 

II, III, IV), Pelatihan teknis fungsional dan sosiokultural serta isu 

strategis (Fungsional). Oleh karena itu pembagian klaster yang akan 

ada dalam RCWI adalah sebagai berikut: 

  Latsar –klaster untuk untuk anggota yang mengampu 

materi di Latsar CPNS 

  Kepemimpinan untuk anggota yang mengampu materi di 

PKN I, PKN II, PKA dan PKP 

  Fungsional untuk anggota yang mengampu materi 

pengembangan kompetensi pejabat fungsional widyaiswara 

dapat meliputi kompetensi teknis, sosio kultural serta wawasan 

widyaiswara untuk membahas isu strategis 

  All untuk seluruh anggota komunitas tanpa melihat klaster 

 

Contoh 1 

Jika pada fitur Witra (Widiaiswara berinteraksi) yang 

merupakan fasilitas Forum Diskusi asynchronous hanya anggota 

klaster yang saa yang boleh saling melihat atau mengomentari 

postingan, maka fitur ini diakifkan keanggotaannya secara default. 

Contoh 2 

Jika pada fitur Wipedia yang merupakan forum penulisan 

secara kolaboratif diperbolehkan anggota klaster kepemimpinan 
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dan Latsar untuk saling mengedit tulisan, maka keanggotaan untuk 

fitur ini diaktifkan untuk klaster Kepemimpinan dan Latsar.  

Contoh 3 

Jika pada fitur Public Lecture seluruh anggota komunitas boleh 

berpartisipasi maka keanggotaan fitur ini diatur untuk All. 

Seperti yang terlihat pada rincian model RCWI pada gambar, 

terdapat dua kelompok fitur yang dapat dimanfaatkan widyaiswara 

untuk pengembangan diri dan satu tampilan secara besaran dari 

seluruh aktifitas. Deskripsi dari fitur tersebut adalah sebagai 

berikut: 

a. SUAR (Broadcast info pembinaan, pengetahuan dan interaksi), 

merupakan kelompok fitur yang dapat digunakan oleh pembina 

jabatan fungsional untuk menyampaikan informasi pembinaan, 

pengetahuan dan berinteraksi dengan pejabat fungsional. 

Informasi dan pengetahuan dapat disajikan secara broadcast 

dalam bentuk tertulis, audio maupun video, secara terfokus 

dalam bentuk konsultasi, atau secara umum dalam bentuk 

forum diskusi. Selain informasi disampaikan tertata secara 

regular ke dalam rubrikasi baku, juga secara periodik 

diselenggarakan public lecture/ kuliah umum,  

menginformasikan event penting kepada anggota 

komunitas/klaster untuk mendorong participation rate. 

Kelompok fitur ini terdiri dari: 

• Public Lecture/Kuliah Umum , merupakan fitur 

penyampaian informasi dan pengetahuan melalui siaran 

langsung tematik yang diisi oleh pembicara pakar via 

pertemuan daring, live streaming ataupun webinar. 

• Informasi Pembinaan Widyaiswara, merupakan fasilitas 

updating informasi oleh pembina terkait kebijakan dan 

informasi lainnya yang perlu diketahui oleh widyaiswara 

• Sidang (Pelaksanaan sidang secara vidio konferensi), 

merupakan sarana “informasi “ pelaksanaan sidang tertutup 
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dan terbuka terhadap karya tulis widyaiswara yang 

mengikuti proses orasi ilmiah sebagai prasyarat promosi ke 

tingkat utama dengan menggunakan fasilitas video 

konferensi. Ini untuk mengakomodasi kebijakan Pembina 

terkait pelaksanaan siding tertutup dan sidang terbuka 

(orasi ilmiah widyaiswara) 

 Wicare (Konsultasi), merupakan sarana konsultasi online 

yang disediakan oleh pembina untuk menjawab isu-isu yang 

disampakan oleh widyaiswara 

• QnA dan FAQ (Knowledge Management), merupakan sarana 

informasi yang menyediakan berbagai jawaban terhadap 

pertanyaan yang sering ditanyakan, biasanya terkait 

kebijakan dan layanan. 

 

b. WISHARE (Widyaiswara Share), merupakan kelompok fitur 

untuk memfasilitasi proses penulisan dalam berbagai bentuk 

yang bersifat ilmiah maupun populer juga opini dan dapat 

dilakukan secara individu maupun kelompok/kolaborasi. 

Penulis mendapatkan masukan dan rating dari angota 

komunitas/klasters yang bias memupuk motivasi dalam 

menulis. Rating dan komentar angggota komunitas serta reviewer 

dikonversi menjadi nilai tertentu. Kelompok fitur ini terdiri dari: 

• Idea Challenge/ Unjuk Gagasan, merupakan fasilitas untuk 

menampung ide-ide dan gagasan cerdas dari widyaiswara 

dan dapat menjadi ajang unjuk kebolehan berpikir out of the 

box/ kontes ide cerdas 

• Wipedia, merupakan fitur yang dapat memfasilitasi 

penulisan bebas terbuka secara kolaboratif bergaya 

wikipedia yang terkait dengan fakta-fakta dan fenomena 

popular. 

• Karya Tulis Ilmiah, merupakan fitur yang membantu 

widyaiswara mengorganisasikan karya tulis berbasis 
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penelitian melalui tahapan gagasan awal, proposal, hasil 

kajian, naskah artikel, hingga siap dikirim ke penerbit 

artikel jurnal 

• Opini, merupakan fasilitas bagi widyaiswara untuk 

merespon cepat isu aktual berdasarkan pandangan, gagasan 

personal atau penalaran peribadi dengan gaya tulisan sama 

dengan kolom opini pada surat kabar 

• Resensi – Kritik dan apresiasi terhadap karya orang lain, 

buku, video, proyek dll. Merupakan fasilitas yang membantu 

widyaiswara menyampaikan kritik membangun dan 

apresiasi terhadap karya orang lain (karya dari anggota 

komunitas/klaster) seperti artikel, buku, video, proyek, dan 

lainnya 

• Witra (Widyaiswara berinteraksi), merupakan sarana 

interaksi yang disediakan untuk membangun diskusi lebih 

umum  saling menyapa, berkomunikasi dan berbagi 

informasi baik dari widyaiswara maupun pembina jabatan, 

selain itu dapat digunakan untuk membantu widyaiswara 

dalam memberikan layanan perkonsultasian sesuai bidang 

spesialisasi kepada sesama widyaiswara. 

 Winova (Widyaiswara Berinovasi), merupakan fasilitas untuk 

membantu widyaiswara mengorganisasikan penemuan 

inovasi yang telah dilakukan yang dilakukan secara pribadi 

maupun berkelompok 

 

c. DASHBOARD  (Outlet dan akses), merupakan halaman default 

RCWI  yang menampilkan informasi umum, layaknya halaman 

pertama koran cetak dengan menampilkan akses berdasarkan 

pembagian klaster. Tampilan dashboard ini terdiri dari: 

 Hasil sementara atau hasil akhir suatu proses, menampilkan 

hasil sementara atau hasil akhir dari berbagai fitur/proses 

berdasarkan pembagian klaster 
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 Analytics, menampilkan data analitik dari level keanggotaan, 

yang jika ada kebijakan tertentu dari Pembina dapat 

dikonversikan menjadi jam pembelajaran, konversi angka 

kredit, anggota teraktif dan sebagainya 

 Akses fitur, merupakan sarana akses kefitur bagi anggota 

klaster 

 Login/Registrasi, merupakan akses bagi pejabat fungsional 

Widyaiswara/calon anggota komunitas mendaftar secara 

mandiri, dan masuk untuk mengakses fitur sesuai hak nya 

berdasarkan pembagian klaster. Data di sinkronisasikan 

dengan data widyaiswara yang ada di sistim informasi 

widyaiswara (SIWI) 

 

3. Deskripsi Detail Fitur 

Dari deskripsi fitur secara umum dapat terlihat bahwa terdapat 

dua kelompok besar yang membangun pondasi Rumah Cerdas 

Widyaiswara Indonesia (RCWI) yang akses fiturnya dibagi menurut 

kelompok atau klaster pelatihan dasar (latsar), pelatihan 

kepemimpinan (kepemimpinan), pelatihan teknis fungsional dan 

sosiokultural serta isu strategis (fungsional). Dalam memperjelas 

apa yang dapat dilakukan tiap fitur, perlu mendetailkan teknis kerja 

fitur sebagai berikut: 

SUAR - Public Lecture  

• Sarana mengupdate pemahaman widyaiswara mengenai profesi 

ataupun substansi yang diampu oleh anggota klaster 

• Pembicara adalah Pakar, bisa berasal dari luar, atau dari anggota 

klaster/komunitas yang memiliki prestasi tertentu atau 

memenuhi kriteria tertentu 

• Frekuensi pelaksanaan sesuai kebutuhan pembina atau 

anggota klaster 

• Penentuan tema dan pembicara oleh Pembina, tetapi usulan 

bisa berasal dari anggota klaster 
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• Jika pembicara adalah anggota klaster maka mendapatkan AK 

dan JP dengan besaran sesuai kebijakan 

• Disiarkan melalui live streaming pada Youtube, Facebook, 

Instagram dan radio internet Winter (Widyaiswara Internet 

Radio) 

• Hasil rekamannya dapat diakses kembali sebagai 

Dokumen/video/audio statis pada DASHBOARD 

SUAR - Informasi Pembinaan  

• Fasilitas updating informasi oleh Pembina terkait kebijakan dan 

informasi lainnya yang perlu diketahui oleh widyaiswara 

• Informasi disampaikan terjadwal dan reguler secara broadcast 

dalam bentuk rekaman video, dokumen, audio berdasarkan 

rubrikasi tertentu 

• Penyampaian informasi dilakukan dengan metode podcast 

sehingga widyaiswara harus berlangganan ke fasilitas/layanan 

ini agar otomatis terupdate jika ada informasi terbaru. Kalau 

memungkinkan notice mengenai konten baru bisa melalui akun 

medsos atau aplikasi messenger (push technology). 

• Salah satu konten wajib/penting adalah Event Calendar untuk 

kegiatan penting yang berlangsung dalam RCWI 

SUAR - Sidang Tertutup dan Sidang Terbuka(Orasi Ilmiah) 

• Sarana pelaksanaan sidang karya tulis widyaiswara yang 

mengikuti proses orasi ilmiah sebagai prasyarat promosi ke 

tingkat utama dengan menggunakan fasilitas video konferensi 

• Pembina Jabatan Widyaiswara mendaftarkan dan memberi 

notifikasi kepada Calon Widyaiswara Utama yang selesai masa 

Pembinaan Karya tulis (memenuhi persyaratan untuk orasi) 

• Pembina Jabatan Widyaiswara mendaftarkan dan memberi 

notifikasi kepada Penguji yang akan membahas materi karya 

tulis calon Widyaiswara Utama, serta mengirimkan bahan orasi 

ilmiah 
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• Video  konferensi dikelola Pusbin JF Bangkom atau yang 

ditugaskan untuk mengatur jalannya sidang dan merekam 

aktivitas sidang 

• Rekaman (jika dilakukan) diarsipkan dan ditayangkan sebagai 

video statis di DASHBOARD 

SUAR- Wicare dan Q&A/FAQ 

• Konsultasi adalah sarana konsultasi online yang disediakan oleh 

pembina untuk menjawab isu-isu yang disampakan oleh 

widyaiswara 

• Pertanyaan yang sering muncul akan di-standarkan 

jawabannya oleh pembina dan ditayangkan di DASHBOARD 

sebagai FAQ 

• Sebelum bertanya diminta untuk mengecek jawaban 

pertanyaannya di FAQ terlebih dahulu 

• Pembina harus membuat standar terkait response time sebagai 

bagian dari maklumat pelayanan 

WISHARE - Idea Challenge 

• Idea Challenge merupakan fasilitas untuk menampung ide-ide 

dan gagasan cerdas dari widyaiswara  

• Idea challenge juga bisa menjadi ajang unjuk kebolehan berpikir 

out of the box 

• Ide/gagasan disampaikan menggunakan formulir online yang 

disediakan agar formatnya konsisten 

• Ide atau gagasan yang masuk akan di list di DASHBOARD 

• Ide/gagasan diberi rating dan komentar oleh anggota 

komunitas/klaster  

• Pemilik gagasan dan yang memberi komentar mendapatkan 

point untuk dikonversi menjadi AK dan JP jika diberikan  

kebijakan tertentu.  

WISHARE - Wipedia  

• Memfasilitasi penulisan secara kolaboratif bergaya wikipedia 

yang terkait dengan fakta-fakta dan fenomena populer 
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• Penggagas awal menulis menggunakan formulir isian yang 

menentukan struktur tulisan yang meliputi antara lain 

nama/judul, latar belakang/sejarah/asal-usul, teori yang 

terkait kalua ada, data dan fakta terkait, dokumen terkait 

lainnya 

• Penulis awal selanjutnya menjadi editor dan melakukan quality 

control terhadap tulisan yang diawalinya dengan cara 

menyetujui atau menolak editan orang lain. 

• Penulis selanjutnya dapat mengedit tulisan yang sudah ada 

• Kontribusi sebagai penggagas pertama dan pengedit lanjutan 

mendapatkan sejumlah poin untuk setiap editan yang 

dilakukan yang disetujui penggagas awal  

• Anggota komunitas yang membuat dan mereview wipedia serta 

memberi komentar mendapatkan point yang bisa dikonversi 

menjadi poin yang bisa dikonversi menjadi AK dan JP jika sudah 

ada kebijakan dari Pembina 

WISHARE – Karya Tulis Ilmiah  

• Fasilitas untuk membantu widyaiswara mengorganisasikan 

karya tulis berbasis penelitian yang sudah pernah diterbitkan 

• Anggota komunitas yang membuat winova dan memberi 

komentar mendapatkan point yang bisa dikonversi menjadi poin 

yang bisa dikonversi menjadi AK dan JP jika sudah ada 

kebijakan dari Pembina 

WISHARE - Opini  

• Opini adalah fasilitas bagi widyaiswara untuk merespon cepat 

isu aktual berdasarkan penalaran peribadinya dengan gaya 

tulisan sama dengan kolom opini pada surat kabar. 

• Pembina dan pengelola RCWI perlu membuat disclaimer terkait 

tulisan yang ada dan mengingatkan agar opini disajikan secara 

beretika dan bebas dari unsur SARA. 
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• Disediakan fasilitas edit yang bisa dipakai secara online dan 

disimpan dalam bentuk draft yang tersembuyi sebelum bisa 

dipublikasikan.  

• Anggota komunitas yang membuat opini dan memberi komentar 

mendapatkan point yang bisa dikonversi menjadi poin yang bisa 

dikonversi menjadi AK dan JP jika sudah ada kebijakan dari 

Pembina 

WISHARE - Resensi 

• Resensi adalah fasilitas yang membantu widyaiswara 

menyampaikan kritik membangun dan apresiasi terhadap karya 

orang lain (sebaiknya karya anggota komunitas/klaster) 

• Anggota komunitas yang membuat resensi dan memberi 

komentar mendapatkan point yang bisa dikonversi menjadi poin 

yang bisa dikonversi menjadi AK dan JP jika sudah ada 

kebijakan dari Pembina 

WISHARE – Witra (Widyaiswara berinteraksi)  

• Witra adalah sarana yang disediakan untuk membangun 

diskusi lebih umum  saling menyapa , berkomunikasi dan 

berbagi informasi baik dari widyaiswara maupun pembina 

jabatan 

• Pusbin JF Bangkom dapat membuat topik forum yang bersifat 

pembinaan terhadap pejabat fungsionalnya 

• Interaksi bersifat bebas, setiap aktivitas didalamnya tetap 

terakumulasi dalam pengembangan kompetensi dan angka 

kredit, dan dapat menaikkan status keanggotaan 

• Pusbin JF Bangkom memberikan pedoman menganai dos & 

don’ts dan membuat pernyataan Disclaimer isi diskusi. 

WISHARE – Winova (Widyaiswara berinovasi) 

• Winova adalah fasilitas untuk membantu widyaiswara 

mengorganisasikan penemuan inovasi yang telah dilakukan 

yang dilakukan secara pribadi maupun berkelompok (sebaiknya 

karya anggota komunitas/klaster) 
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• Anggota komunitas yang membuat winova dan memberi 

komentar mendapatkan point yang bisa dikonversi menjadi poin 

yang bisa dikonversi menjadi AK dan JP jika sudah ada 

kebijakan dari Pembina. 

DASHBOARD - Login/Registrasi 

 Widyaiswara/calon anggota komunitas mendaftar secara 

mandiri dengan mencantumkan NIWN. Jika terdaftar maka akan 

dapat melanjutkan pembuatan password. Data diintegrasikan 

dengan Sistem informasi widyaiswara(SIWI) 

 Pusbin JF Bangkom secara manual memverifikasi pendaftaran 

yang masuk, menyesuaikan klaster jika perlu dan melakukan 

aproval keanggotaan 

 Ketika diapprove oleh Pusbin JF Bangkom dapat dipergunakan.  

DASHBOARD - Hasil Kegiatan 

 Menampilkan hasil sementara atau hasil akhir dari berbagai 

fitur/proses 

o Button untuk list ide/gagasan dari idea challenge 

o List artikel dari WISHARE 

o List Video dari WISHARE 

DASHBOARD - Analytics 

• Menampilkan analytics level keaktivan (bronze, Silver, Gold, 

Platinum, Titanium) dan hasil konversi poin perbulan, tahun dan 

total 

DASHBOARD – Akses Fitur 

 Akses ke berbagai fitur lainnya 

 Secara praktis sistem menu 

 

4. Aktifitas yang Menjadi Nilai 

Dalam beraktivitas melalui berbagai fitur, RCWI memberikan 

Point Rewards sesuai kriteria dan besaran yang ditentukan oleh 

Pusbin JF Bangkom. Akumulasi Point Rewards akan digunakan 
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untuk gamifikasi level keanggotaan dan privilege (bronze,blue,  

silver, gold, platinum atau schema lain) agar peserta termotivasi dan 

berlomba untuk memanfaatkan RCWI. LAN dapat menyediakan 

rewards yang sesuai untuk setiap level privilege. Selain itu Point 

Rewards juga dapat dikonversi menjadi Jam Pembelajaran (JP) dan 

Angka Kredit untuk DUPAK dimana kriteria dan rumus 

perhitungannya ditentukan oleh Pusbin JF Bangkom. 

 Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan yang bisa menjadi 

ketentuan terkait menanggapi setiap aktifitas dimana setiap 

komentar tertulis pada aktivitas harus memenuhi beberapa kata 

untuk mendapatkan poin, misalkan 20-30 kata minimal. Nilai 

previlage juga akan bertambah seiring dengan aktifitas yang 

dilakukan. Artinya, tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan level 

keanggotaan dan privilege dari RCWI. 

 

D. PROTOTYPING RUMAH CERDAS WIDYAISWARA 

Sistem Rumah Cerdas Widyaiswara (RCWI) ini dibangun 

dengan desain bertumbuh, dimana menentukan prioritas dan 

dilakukan dengan bertahap. Sebagai platform pembelajaran  RCWI 

merupakan nama / brand dari kegiatan Community of Practices 

(CoP) yang dilakukan Pembina widyaiswara.  RCWI didesain dengan 

menyediakan peluang belajar yang unik dimana interaksi sesame 

pengguna lebih diutamakan. RCWI juga memberikan pengakuan 

dan legalitas dari terhadap hasil pembelajaran dari aktivitas yang 

berlangsung, selain merekam hasil belajar dari widyaiswara. 

Pembangunan RCWI yang bertumbuh tentu berdasarkan 

masukkan dan pentahapan analisis sistem sesuai dengan fungsinya 

sebagai platform pembelajaran. Untuk itu segalahal yang bersifat 

administratif tidak menjadi inti dari pembangunan/ prototyping 

RCWI.  Untuk menjamin proses prototyping berjalan sesuai dengan 

kebutuhan, maka dilakukan pembangunan sistemnya secara agile 

system development dimana melibatkan semua pihak yang 
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berkepentingan dalam proses desain, memanfaatkan tenaga ahli 

eksternal yang didampingi tim internal dalam pembangunan, dan 

melakukan uji penerimaan terhadap pengguna selama proses 

pembangunan untuk memastikan kesesuaiannya dengan 

kebutuhan dan kebijakan terkait. Artinya komunikasi secara intens 

dalam kurun waktu tertentu dilakukan. 

 Komunikasi intans dilakukan melalui daring dengan 

menyampaikan hasil analisa dan desain awal dari Sistem RCWI. 

Yang selanjutnya secara periodik pertemuan dilakukan untuk 

melihat dan mencoba prorotype yang dikembangkan. Dari beberapa 

pertemuan, sudah banyak detail fitur yang berubah. Tampilan awal 

dari prototype Rumah Cerdas Widyaiswara awal dapat terlihat pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 4.6. Prototype RCWI versi awal 

Selain perubahan detail fitur terdapat juga tambahan fitur 

sosial media dimana pengguna dapat berteman dengan pengguna 

lain, mengirim pesan layaknya sosial media yang sudah ada. Selain 

itu pengguna dapat melengkapi profilnya dan menentukan apakah 

akan dapat membagikan/ menampilkan keterangan pentingnya 

kepada pengguna lain.  

Untuk melengkapi fitur yang ada desain juga sebuah logo 

untuk prototype RCWI. Logo ini diharapkan dapat mencerminkan 
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keaktifan widyaiswara untuk menggunakan sistem pembelajaran 

tersebut. Logo RCWI adalah seperti gambar berikut. 

 

Gambar 4.7. Logo Prototype RCWI 

Makna dari logo RCWI ini terdiri dari pemaknaan dari bentuk 

gambar dan juga pemaknaan dari warna yang digunakan. Berikut 

deskripsi makna dari logo RCWI. 

1. Atap Rumah dan Cerobong melambangkan Rumah yang 

manaungi setiap aktivitas berkarya bagi seluruh anggotanya 

2. Buku melambangkan Pengetahuan yang digunakan untuk 

saling mencerdaskan sesama anggota 

3. Menara/ Cerobong Api melambangkan kekokojan dalam 

menyebarkan pengetahuan baik ke dalam maupun ke luar 

4. 3 Api melambangkan semangat yang harus dimiliki anggota 

untuk saling mencerdaskan dan saling memampukan, tidak 

hanya didalam rumah tetapi juga sampai menembus keluar 

rumah 

5. Warna hitam merepresentasikan kekuatan, rasa percaya diri, 

dramatis, misterius, klasik. Bahkan dalam banyak kasus: 

melambangkan maskulinitas. 

6. Warna orange melambangkan kehangatan, kenyamanan, 

keceriaan, bahkan optimisme 

7. Warna hijau melambangkan penyembuhan, mendorong 

perasaan empati dan Keseimbangan 
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8. Warna merah melambangkan Keberanian, Kekuatan, Energi, 

Gairah, Semangat, Nafsu dan Adrenalin. 

9. Warna Kuning melambangkan kesan ceria, bahagia, energik, 

dan rasa optimis, merangsang aktivitas pikiran dan mental, 

bahkan meningkatkan kemampuan analisis seseorang 

10. Warna biru melambangkan suatu hubungan profesionalitas, 

kecerdasan, kepercayaan diri, bahkan menjadi simbol kekuatan 

Prototype RCWI dibangun dengan menggunakan PHP 

Framework versi 7.15.00 dari opensource Laravel yang 

menggunakan versi PHP 7.3.11. Tentu saja ini sangat cocok dengan 

server yang dimiliki saat ini. Laravel adalah Framework aplikasi web 

dengan sintaks yang ekspresif dan eleganyang fondasinya dapat 

membebaskan untuk berkreasi tanpa membuat repot hal-hal kecil.  

Framework Laravel memiliki beberapa persyaratan sistem. 

Semua persyaratan ini dipenuhi oleh mesin virtual Laravel 

(laravelcom,2019). Kemudahan inilah yang menjadi dasar pemilihan 

framework ini. Kebutuhan persyaratan dari laravel ini adalah 

sebagai berikut: 

• PHP >= 7.3 

• BCMath PHP Extension 

• Ctype PHP Extension 

• Fileinfo PHP Extension 

• JSON PHP Extension 

• Mbstring PHP Extension 

• OpenSSL PHP Extension 

• PDO PHP Extension 

• Tokenizer PHP Extension 

• XML PHP Extension 

Instalasi prototype RCWI dilakukan dengan mengikutsertakan 

Pusat Data dan Informasi LAN. Tentusaja hal ini terkait dengan 

kapasitas server dan terpenuhinya prasarat diserver. Hal ini juga 

untuk memudahkan proses integrasi dengan sistem informasi 
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widyaiswara (SIWI). Selain itu akan memudahkan dantinya dalam 

mengkodean dan sinkronisasi dengan keamanan data. 

E. PENGUJIAN PENERAPAN RUMAH CERDAS WIDYAISWARA 

Proses pengujian penerapan prototype RCWI dilaksanakan ke 

beberapa lokasi fokus yang sudah ditetapkan. Pemilihan tempat ini, 

juga mempertimbangkan keamanan saat pelaksanaannya terutama 

terkait pandemi covid 19 yang terjadi selama tahun 2020. Tim 

berkunjung ke BPSDM Provinsi Jogjakarta, Puslatbang KDOD LAN 

di Kalimantan Timur , Puslatbang KHAN LAN di Aceh dengan 

mengundang Widyaiswara yang ada disekitar  

1. Pelaksanaan Pengujian Penerapan di BPSDM Jogjakarta 

Pelaksanaan pengujian penerapan di BPSDM Jogjakarta 

dilaksanakan di Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi DIY 

Gunung Sempu Tamantirto, Kasihan, Bantul  Yogyakarta 23 dan 24  

September  2020. Pelaksanaannya dihadiri oleh beberapa pejabat, 

termasuk diantaranya Kepala BPSDM Provinsi Jogjakarta Kuncoro  

Setyo Aji. Beliau menyebutkan dalam sambutannya bahwa 

Widyaiswara memiliki peran sentral bagi peningkatan kualitas 

Lembaga Diklat perlu mendapat wadah untuk meningkatkan 

pengetahuannya secara  mudah dan tidak terbatas waktu. Hadirnya 

sistem RCWI menjadi harapan baru bagi pengembangan 

kompetensi widyaiswara ini. 

Tim LAN memaparkan secara lengkap konsep dari kegiatan, 

yang dilanjutkan dengan praktik langsung penggunaan prototype 

RCWI ini. Proses pengujian ini mendapatkan antusias dari seluruh 

peserta serta mendapatkan masukan yang penting dan berharga. 

Pada sesi diskusi peserta sangat berharap bahwa RCWI ini 

memiliki fleksibilitas dalam penggunaannya. Tentu saja dilihat dari 

aspek perangkat  kerja seperti  laptop, hand phone  (IOS  maupun 

android). Artinya dapat digunakan di multiperangkat. Untuk 

menanggapi ini tentu proses pengembangan prototype harus segera 

dilakukan dengan membuatkan sistem berbasis android dan IOS. 
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Sistem klaster yang diterapkan juga menjadi topik diskusi 

menarik. Menurut Bapak Totok Suharto (Widyaiswara  Badan 

Diklat Prov D.I.Y.) Pembagian klaster   dirasa mengunci  dan 

membatasi  keleluasaan dalam aktivitas bangkom secara mandiri. 

Untuk itu dalam sistem RCWI perlu membuka klaster itu sesuai 

dengan keberanian dan keyakinan produk yang akan diupload.  

Dari sisi profil, Bapak Sucipto (Koordinator Widyaiswara  

Badan Diklat Prov D.I.Y) merasa perlu penambahan  jenis kelamin 

dalam profil  Widyaiswara sehingga  setiap  list  yang menampilkan 

nama-nama  muncul  identitas gender. Selain itu ada beberapa 

detail penting yang lebih disebabkan belum sempurnanya fitur saat 

pelaksanaan uji terap. 

2. Pelaksanaan Pengujian Penerapan Puslatbang KDOD LAN  

Pelaksanaan pengujian penerapan di Puslatbang KMP LAN 

dilaksanakan di Kantor Puslatbang KMP LAN Jl. Raya Baruga No. 

48, Antang, Kec. Manggala, Kota Makassar, pada  17 September  

2020. Tim Pustekbangkom dipimpin langsung oleh Kepala 

Pustekbangkom Muhammad Firdaus. Pelaksanaannya dihadiri oleh 

beberapa pejabat, termasuk diantaranya Kepala Puslatbang KMP 

LAN Bapak Andi Taufik. Beliau menyebutkan dalam sambutannya 

bahwa Puslatbang KHAN LAN menyambut baik pelaksanaan 

diskusi dan menjadi sebah kehormatan untuk melaksanakan 

proses uji penerapan prototype RCWI. Selain itu siap membantu 

mensosialisasikan hasil kajian RCWI ini agar bisa dimanfaatkan 

oleh widyaiswara, terutama di wilayah Indonesia Timur. 

Dalam sambutannya Kepala Pustekbangkom mengataka 

bahwa RCWI akan memberikan akses resource pembelajaran, 

peluang belajar unik dan mandiri, merekam evidence, pengakuan 

dan legalitas. Selain itu pengembangan RCWI sudah mendapatkan 

arahan dari Deputi Kebijakan Bangkom ASN LAN. Kemudian 

dilanjutkan dengan Peneliti Pustekbangkom Azwar aswin yang 

menjelaskan fitur yang ada di RCWI.  SUAR merupakan kelompok 
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fitur yang dapat digunakan oleh pembina jabatan fungsional untuk 

menyampaikan informasi pembinaan, pengetahuan dan 

berinteraksi dengan pejabat fungsional, lalu WISHARE merupakan 

kelompok fitur untuk memfasilitasi proses penulisan dalam 

berbagai bentuk yang bersifat ilmiah maupun populer dan dapat 

dilakukan secara individu maupun kelompok/ kolaborasi. 

Pada sesi diskusi sistem klaster menjadi topik yang hangat 

dapam pembahasan. Ibu Sudarmi (Puslatbang KMP) 

mengkonfirmasi terkait bisa tidaknya widyaiswara masuk kedalam 

lebih dari satu klaster dan verifikasi klaster akan seperti apa. Tentu 

saja sesuai dengan arahan deputi klaster hanya satu, Maksudnya 

agar widyaiswara bisa berinteraksi dengan sesamanya secara lebih 

terfokus. Mekanisme pemilihan klaster itu nanti akan dilakukan 

saat widyaiswara pertama kali mendaftar ke RCWI, lalu nanti bisa 

di approve oleh admin. 

Selain itu terkait dengan sosial media, profil dari widyaiswara 

lain diharapkan juga dapat dilihat, maksudnya agar memudahkan 

komunikasi antar widyaiswara. Hal ini seperti yang diungkapkan 

oleh Ibu Nirwati Yapardy (Puslatbang KMP). Tentu saja Informasi 

tentang profil widyaiswara se-Indonesia dapat dilihat oleh pengguna 

RCWI di bagian Daftar Anggota Komunitas. Selain itu, integrasi data 

dengan SIWI menjadi pembicaraan serius. Menurut Bapak Suyono 

(Puslatbang KMP) integrasi data antar satu aplikasi dengan aplikasi 

lain adalah hal yang sangat penting, karena ini untuk semakin 

meringkas waktu. RCWI ini intinya merupakan niat baik LAN 

sebagai Instansi Pembina untuk merawat widyaiswara. Bapak Andi 

Taufik mengingatkan bahwa digitalisasi itu tantangannya bukan 

pada peralatannya, tapi mentalitas budayanya. Tentu saja itu lah 

yang akan dilakukan setelah sistem ini dijalankan nantinya. 

3. Pelaksanaan Pengujian Penerapan Puslatbang KHAN LAN 

Pelaksanaan pengujian penerapan di Puslatbang KHAN LAN 

dilaksanakan di Kantor Puslatbang KHAN LAN  Lamcot, Kec. Darul 
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Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh 23231, pada  18 September  

2020. Pelaksanaannya dihadiri oleh beberapa pejabat, termasuk 

diantaranya Kepala Puslatbang KHAN LAN Bapak Faizal 

Adriansyah. Beliau menyebutkan dalam sambutannya bahwa 

Puslatbang KHAN LAN siap membantu mensosialisasikan hasil 

kajian RCWI ini agar bisa dimanfaatkan oleh widyaiswara, terutama 

di wilayah sumatera. 

Tim LAN mengedepankan pentingnya RCWI sebagai RCWI 

pseudo marketplace, yang mempertemukan widyaiswara satu 

dengan lainnya, dapat berinteraksi dll. Artinya widyaiswara 

berperan sebagai pemberi materi sekaligus sebagai pengguna materi 

yang ada di dalam sistem. Pencari dan pemberi pengetahuan adalah 

anggota komunitas widyaiswara yang memainkan kedua peran 

tersebut secara bolak-balik atau secara simultan. RCWI diharapkan 

dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kompetensi 

widyaiswara minimal 20  persen dari 20 jam pembelajaran yang 

diwajibkan bagi widyaiswara untuk berkembang. Kemudian 

dilanjutkan dengan praktik langsung penggunaan prototype RCWI 

ini. Proses pengujian ini mendapatkan antusias dari seluruh 

peserta serta mendapatkan masukan yang penting dan berharga. 

Sistem klaster yang diterapkan juga menjadi topik diskusi 

menarik. Seperti yang dipertanyakan Bapak Said tentang 

kemungkinan widyaiswara masuk kedalam lebih dari 1 klaster. 

Sistem klaster ini sebernarnya sebagai acuan bagi pembina dalam 

menentukan peran widyaiswara dalam pengembangan kompetensi 

ASN,  untuk itu secara sistem di RCWI akan ada proses verifikasi 

dari pembina. 

Selain itu pemberian rating dan komentar terhadap karya yang 

sudah ada perlu dipertimbangkan untuk bisa diberikaon oleh user 

lain yang tidak masuk kedalahm sistem. Ini untuk mentraking 

tingkat kemanfaatannya dan diskusi yang tebih terbuka lagi. 

Kemudian, Bapak Nurdin Yunus (WI Utama) mempertanyakan 
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terkait dengan melihat angka kredit. Namun dikarenakan itu 

dilakukan oleh SIWI, hal ini perlu menjadi perhatian bagi pembina 

untuk melengkapi sistemnya dalam melihat angka kredit. 

Penamaan fitur mendapatkan masukan untuk 

disatubahasakan (Henri, Peneliti). Selain itu harapan agar fitur 

email pada sosial media bisa sinkron dengan email yang digunakan 

untuk mendaftar di RCWI (Henry) dan penambahan informasi 

pengembangan kompetensi WI di RCWI (zahra). 

 

F. DISEMINASI RUMAH CERDAS WIDYAISWARA 

Proses pengujian penerapan prototype RCWI terus dilanjutkan 

dengan menggunakan konsep diseminasi ke beberapa instansi 

melalui daring. Pelaksanaan diseminasi mempertimbangkan 

keamanan saat pelaksanaannya terutama terkait pandemi covid 19 

yang terjadi selama tahun 2020. Diseminasi ini dilaksanakan ke 

beberapa instansi seperti BPP Kemendagri, Pusdiklat Kementerian 

LHK, Pusdiklatwas BPKP, BPSDM Provinsi Jakarta   

1. Diseminasi di Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri) 

Pelaksanaan diseminasi di BPP Kemendagri dilaksanakan pada 

tanggal 20 Oktober 2020. Tim LAN yang dipimpin Bapak Rudi 

Masthofani menyampaikan bahwa pembangunan CoP RCWI 

bertujuan memberikan kesempatan kepada widyaiswara untuk 

menembangkan kompetensi secara mandiri melalui berbagai fitur. 

Widyaiswara Secara proaktif beraktivitas melalui berbagai fitur yang 

dikembangkan dan setiap aktivitas dilacak dan diberi point oleh 

sistem dengan besaran dan bobot tertentu berdasarkan kebijakan 

LAN. Point-point yang didapatkan oleh masing-masing widyaiswara 

akan diakumulasi dan point tersebut akan menentukan level 

privilege anggota komunitas: silver, gold, platinum dan seterusnya. 

Kedepan, point tersebut diharapkan bisa digunakan untuk berbagai 
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tujuan pembinaan sesuai kebijakan, misal dikonversi menjadi JP, 

Angka Kredit, serta pemberian reward lainnya. 

Pada acara tersebut, Bapak Dodi Riyadmadji yang mewakili 

Kepala BPP Kemendagri menyampaikan perampingan birokrasi 

yang dilakukan pemerintah membuat banyak pejabat struktural 

yang beralih menjadi pejabat fungsional, salah satunya 

widyaiswara. Hal tersebut membuat pengembangan kompetensi 

dalam kelompok-kelompok tertentu menjadi unsur yang sangat 

penting. CoP RCWI yang dibangun oleh LAN diharapkan dapat 

mengurangi kesenjangan kompetensi yang terjadi pada masa 

peralihan tersebut. 

Pada sesi diskusi para peserta menyampaikan pendapat dan 

saran untuk pengembangan CoP RCWI. Sistem ini dianggap sebagai 

suatu terobosan baru yang dapat melihat atau mengukur outcome 

tidak hanya dari individu widyaiswara, tetapi juga dari kinerja 

kelembagaan dimana widyaiswara tersebut bernaung menurut 

Bapak Urnakus Sihombing. Beliau juga menyampaikan akan 

sangat lebih baik apabila sistem yang dikembangkan memiliki atau 

terintegrasi dengan aplikasi seperti “turnitin”. Hal tersebut 

sangatlah penting khususnya pada fitur Karya Tulis Ilmiah dimana 

widyaiswara dituntut untuk dapat berbagi dengan menjaga 

integritasnya. 

Bapak La Mimi Adam menyampaikan apresiasinya terhadap 

pembangunan aplikasi ini dan juga berharap, kedepannya aplikasi 

ini dapat menyatukan widyaiswara yang tersebar di seluruh 

Indonesia dan benar-benar menjadi “rumah cerdas” bagi 

widyaiswara. 

2. Pelaksanaan Diseminasi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Pusdiklat 

KLHK)  

Diseminasi di Pusdiklat KLHK dilaksanakan pada tanggal 21 

Oktober 2020. Acara tersebut dimoderatori oleh Bapak Harditya 
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Bayu Kusuma dan dipimpin oleh Bapak Rudi Masthofani serta 

simulasi dan paparan oleh Bapak Witra.  

Dalam pembukaan acara, Bapak Rudi menyampaikan CoP 

RCWI ini merupakan suatu sistem berbasis crowdsourcing atau  

suatu komunitas tertentu untuk mengembangan kompetensi. 

Aktifitas yang dilakukan pada sistem ini akan menghasilkan point-

point, dan point tersebut bisa digunakan untuk berbagai tujuan 

pembinaan sesuai kebijakan, misal dikonversi menjadi JP, Angka 

Kredit, Pemberian reward lainnya. 

Pada sesi diskusi Bapak Nehemia Gurusinga (BDLHK 

Samarinda) menyampaikan ketidaksetujuannya dengan sistem 

rating yang digunakan. Hal tersebut disebabkan, di satu sisi ini bisa 

encourage dan di satu sisi juga adjudgment. Mekanisme itu 

menurut beliau akan membuat orang jadi takut untuk memulai 

idenya di Idea Challenge. Akan sangat lebih baik apabila 

menggunakan thumbs up dan atau thumbs down.  

Dalam penutupnya Bapak Rudi menyampaikan CoP RCWI ini 

akan segera ditindaklanjuti  dengan adanya suatu kebijakan yang 

mendukung operasionalitas dari sistem ini. Sehingga aktifitas-

aktifitas yang dilakukan oleh widyaiswara akan mendapatkan 

pengakuan secara resmi dan menjadi reward bagi widyaiswara. 

3. Pelaksanaan Diseminasi di Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(Pusdiklatwas BPKP) 

Acara diseminasi di lingkungan Pusdiklatwas BPKP dilaksakan 

pada tanggal 22 Oktober 2020. Acara ini dipimpin langsung oleh 

Bapak Muhammad Firdaus Kepala Pusat Teknologi Pengembangan 

Kompetensi LAN RI, dimoderatori oleh saudara Nur Kristian Hidayat 

dan paparan serta simulasi oleh Bapak Witra. 

Dalam sambutannya, Bapak Muhammad Firdaus 

menyampaikan bahwa CoP RCWI ini hadir sebagai suatu sistem 

pengembangan kompetensi berbasis komunitasi atau crowd 
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sourcing. RCWI merupakan suatu wadah berlangsungnya proses 

pengembangan kompetensi yang sifatnya tidak terlalu formal, tetapi 

sistem ini memiliki bukti yang terekam dalam database sehingga 

dapat menjadi bukti otentik pengembangan kompetensi 

widyaiswara. 

Bapak Arief Tri Hardiyanto (Kepala Pusdiklatwas BPKP) dalam 

pengantarnya menyampaikan CoP ini sebagai ide yang sangat bagus 

sebagai tempat interaksi widyaiswara yang cukup besar. Beliau 

berharap ide yang bagus ini, akan bisa berjalan berkelanjutan. 

Tantangan terbesarnya adalah membumikan, menjalankan ide 

besar ini. Apakah berjalan dengan baik dan berkelanjutan? Dari sisi 

angka kredit, perlu juga dipastikan untuk jadi program yang akan 

dilakukan. Ide-ide besar yang yang ada di dalam RCWI ini, nanti 

harus dinaungi oleh regulasi yang memadai, dan yang paling 

penting adalah jangan lupa soal penganggarannya (perawatan, 

evaluasi serta pengembangan) kedepannya. Jangan sampai apa 

yang sudah dimulai dengan baik ini, nantinya tidak berlanjut. 

Beberapa point penting yang tertangkap pada sesi diskusi 

adalah adanya harapan bahwa RCWI ini dapat menjadi wadah 

komunikasi antar widyaiswara, yang selama ini belum ada sarana 

yang bisa menghimpun widyaiswara dalam satu wadah besar 

komunikasi (John Elim, Pusdiklatwas BPKP). Bapak Api Rochyadi 

(Pusdiklatwas BPKP) menyampaikan bagaimana dengan instansi-

instansi yang memiliki peran mengajar seperti widyaiswara tapi 

yang melakukan aktifitas tersebut dari jabatan fungsional lainnya. 

Sebagai contoh di Pusdiklatwas BPKP banyak juga pengajar-

pengajar yang non-WI, bahkan mungkin jauh lebih banyak daripada 

jumlah WI kita yang hanya 21 orang. Karena kita harus mengelola 

lebih kurang sekitar 500 kelas dalam 1 tahun sehingga banyak non-

WI kita yang jadi pengajar dan mereka memiliki konten-konten yang 

cukup mumpuni.  
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Hal ini menjadi catatan penting bagi pembangunan serta 

pengembangan sistem CoP ini dimasa yang akan datang. Dalam 

jangka pendek Bapak Muhammad Firdaus dalam penutupnya 

menekankan bahwa sistem ini diperuntukkan untuk widyaiswara. 

Sistem ini merupakan salah satu instrumen pembinaan. Di 

samping tujuannya utama pembangunan yang dilakukan sebagai 

ruang untuk belajar, berbagi dan sebagainya. Sekaligus juga ruang 

pembinaan. Oleh karenanya yang bisa mendaftar adalah 

widyaiswara definitif yang sudah punya NIWN. 

4. Pelaksanaan Diseminasi di Badan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jakarta 

Rangkaian diseminasi CoP RCWI pada tanggal 23 Oktober 2020 

dilanjutkan di BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Acara tersebut 

dimoderatori oleh saudara Nur Kristian, dipimpin langsung oleh 

Bapak Muhammad Firdaus Kepala Pusat Teknologi Pengembangan 

Kompetensi LAN RI, dan paparan serta simulasi oleh Bapak Witra 

Apdhi Yohanitas. 

Bapak Muhammad Firdaus menyampaikan, dengan jumlah 

widyaiswara yang melampaui 5000 orang, LAN berusaha 

melakukan banyak hal untuk bisa mendukung widyaiswara untuk 

bisa mengembangkan kompetensinya. RCWI merupakan satu 

komunitas pengembangan kompetensi. Akan terjadi proses belajar 

yang sifatnya terus-menerus. RCWI ini akan beroperasi 24 jam dan 

berbasis crowd sourcing. Nantinya pengguna akan mendapatkan 

poin untuk aktivitas di RCWI ini. 

Hal ini mendapatkan respon yang cukup positif dari BPSDM 

Provinsi DKI Jakarta. Herdi Melanto (Sekretaris BPSDM Prov. DKI 

Jakarta) yang mewakili Kepala BPSDM menyampaikan harapannya 

dengan adanya CoP ini widyaiswara bisa lebih mudah dalam berbagi 

pengetahuan dan mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. 

Dalam sesi diskusi Ibu Siti Aminah (BPSDM Provinsi DKI 

Jakarta) menyampaikan apakah jenis karya tulisan yang boleh 
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diunggah di RCWI ini bebas atau hanya yang terkait kediklatan 

saja? Bagaimana apabila terdapat buku terkait pekerjaan diluar 

kediklatan?  

Bapak Sopan Adrianto (BPSDM Provinsi DKI Jakarta) dalam 

penutupkan mewakili Bapak Sekban menyampaikan bahwa sistem 

CoP RCWI ini sangat menarik karena memberikan sarana bagi 

widyaiswara semakin bisa berkolaborasi karena sarana itu tersedia 

semua di situ. Beliau menyampaikan perlu adanya sosialisasi dan 

petunjuk yang lebih mudah difahami, khususnya bagi widyaiswara 

berusia lanjut, karena untuk menggunakan sistem seperti ini 

memerlukan proses. Ini harus berjalan. Sekali lagi, harus ada 

sosialisasi. Mudah-mudahan sistem ini membuat widyaiswara juga 

semakin bergairah untuk berkarya. 

Penutup dari Muhammad  Firdaus. RCWI ini akan sangat 

bergantung pada penghuninya atau penggunanya (dalam hal ini 

widyaiswara. Instansi pembina widyaiswara akan sesegera mungkin 

menindaklanjuti dengan kebijakannya. Jadi nanti akan ada reward 

dari aktivitas yang berlangsung di RCWI ini. Terkait dengan 

pertanyaan dari Ibu Siti Aminah. Widyaiswara sangat boleh 

memasukkan karyanya, meskipun diluar kediklatan. Jangan 

sampai ada karya-karya tidak dimasukkan ke RCWI. Nanti biar 

pembina yang menilai karya itu. Yang terpenting adalah jangan 

sampai mengunggah karya itu di dua fitur yang berbeda. Misalnya 

sudah unggah di Opini, lalu unggah lagi di Karya Ilmiah, nah itu 

yang tidak diperkenankan di RCWI. Untuk kedepannya jika ada 

masukan-masukan yang ingin disampaikan kepada kami melalui 

WICare. Sambil terus memfamiliriasasi dengan RCWI ini. 

G. FINALISASI RUMAH CERDAS WIDYAISWARA VERSI 1.0 

Sebelum digunakan secara langsung dan ditetapkan 

penggunaannya, prototype RCWI perlu dilakukan finalisasi. Tentu 

saja dengan memasukkan seluru masukan yang ada. Dari 

keseluruhan masukan didapati bawah atensi widyaiswara sangat 
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tinggu untuk menggunakannya secara fleksibel diberbagai 

perangkat. Sehingga selain memperbaiki dan menambahkan detail 

dari fitur yang ada, perlu dilakukan juga pengembangan RCWI  versi 

mobile. Dapat dikatakan finalisasi RCWI versi 1.0 ini termasuk 

penyempurnaan prototipe RCWI ditambah singkronisasi dengan 

siwi serta keberadaan versi mobile. 

Penyempurnaan Prototype RCWI 

Selain dari proses uji penerapan dan diseminasi, prototype 

RCWI ini juga mendapatkan masukan melalui kuesioner yang 

dibagikan untuk melihat sejauh mana pandangan pengguna RCWI. 

Tentu saja selama proses pengujian penerapan prototype RCWI 

tidak luput dari permasalahan terutama operasional fiturnya. 

Namun hal ini lah yang menjadi penting sebelum digunakan.  

Kesan positif digulirkan oleh widyaiswara terhadap prototype 

RCWI ini. Terbukti 90 % menjawab sangat menarik dan menarik 

seperti yang dapat dilihat pada grafik kesan secara keseluruhan 

terhadap RCWI dibawah ini. 

 

Grafik 4.1. Tanggapan umum Prototype RCWI 

Meskipun begitu, masukan perbaikan tetap diberikan untuk 

penyempurnaan prototype RCWI tersebut. Beberapa masukan 

diantaranya sinkronisasi kalender pelatihan, menambahkan 

pedoman penggunaan, membuat video tutorial, dan menggunakan 

pop up pada setiap menu, menambahkan menu rekam riwayat 
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pendidikan, memfasilitasi perolehan angka kredit, menjadi sarana/ 

media/ untuk penilaian DUPAK pengembangan profesi, 

menyediakan link knowledge resource dari luar seperti jurnal serta 

harapan agar ada admin khusus yang memantau tiap hari dan 

setiap waktu dan sebagainya. 

Widyaiswara juga merasakan kemanfaatan dari fitur fitur yang 

ada pada prototype RCWI ini. Fitur favorit bagi mereka adalah fitur 

karya tulis ilmiah dengan respon 84,9 % dari seluruh responden. 

Sedangkan posisi kedua ada pada fitur kuliah umum/public lecture 

yang mendapatkan 81,1 % dari seluruh responden. Secara ringkas 

fitur favorit tersebut dapat terlihat pada grafik berikut ini. 

 

Grafik 4.2. Fitur RCWI Yang Dinilai Bermanfaat Penggunaannya 

Widyaiswara responden berharap fitur berbagi hasil karya dan 

pemikiran yang ada didalam RCWI ini dapat bermanfaat sebagai 

media influencer sehingga widyaiswara lain akan termotivasi untuk 

berkarya melalui aktifitas lain diluar aktivitas mengajar. Atau 

nantinya dapat menjadi jejaring karya bagi penggunanya terutama 

widyaiswara. Widyaiswara respondenpun berhadap sistem ini 

nantinya adalah dapat diberikan ruang/menu untuk menjaring 

respon/aspirasi/tanggapan dari stakeholders luar (selain 

member)sebagai salah satu kontrol publik. Selain itu juga ada 
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harapan dapat dibagikan juga melalui media sosial mikro seperti 

aplikasi whatapps. Integrasi sistem juga perlu lakukan, mengingat 

adanya sistem informasi administratif terkait widyaiswara yang 

sudah ada seperti SIWI, DUPAK, jurnal. 

Bisa saja kedepan RCWI dapat menjadi sarana crowdfunding 

untuk pengembangan materi pelatihan dapat lebih cepat tersusun. 

Ataupun ada kerjasama penyusunan materi pelatihan sesama 

widyaiswara lintas instansi tanpa dibatasi ruang dan waktu. 

Pengembanganlainnya adalah adanya versi mobile dari RCWI yang 

memudahkan penggunaan dan juga lebih fleksibel. APWI juga 

diharapkan dapat terlibat dalam mensosialisasikan dan berperat 

aktif untuk operasional sistem ini. 

Setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, maka 

penyempurnaan prototype RCWI segera dilanjutkan. Beberapa fitur 

sudah diperbaiki operasi prosedurnya. Serta hal teknis seperti 

integrasi dengan SIWI serta penyesuaian nama juga dilakukan. 

Secara lengkap dapat dilihat pada pedoman penggunaan RCWI 1.0. 

Namun untuk tampilan dari RCWI versi 1.0 dapat dilihat pada 

gambar tampilan RCWI versi 1.0 

 

Gambar. Tampilan RCWI versi 1.0 

Dari gambar diatas dapat terliha, penamaan dari fitur sudah 

disesuaikan seperti public lecture menjadi kuliah umum, idea 

challenge menjadi unjuk gagasan. Namu ada nama fitur tetap 
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menggunakan penamaan sebelumnya karena bisa dianggap sebagai 

akronim nama seperti wicare, wishare, wipedia, witra, winova. 

Secara teknis lainnya, fitu berbagi yang tidak melampirkan gambar 

akan diberikan templete gambar yang berbeda pada tiap fitur. Ini 

dapat memudahkan pengguna dalam membedakan masuk kedalam 

fitur apa naskah yang dibaca. 

Selain itu, dalam operasionalnya diharapkan ada peran aktif 

dari pembina, widyaiswara serta asosiasi profesi widyaiswara 

(APWI). Hal ini ditandai dengan dimasukkannya logo lan dan logo 

APWI mendampingi logo aplikasi RCWI pada kepala tampilan sistem 

RCWI. Artinya kedepan, perlu sinergi dari widyaiswara dan APWi 

dalam peran aktif penggunaan sistem dan dukungan dari pembina 

widyaiswara dari dari sisi kebijakan serta pelaksanaan 

pengembangan kompetensi widyaiswara. 

Sinkronisasi dengan Sistem Informasi Widyaiswara (SIWI) 

Kemudahan penggunaan dari sistem RCWI tentu diawali dari 

registrasinya. Hal ini menjadi penting mengingat Pembina 

widyaiswara sudah memiliki Sistem informasi Widyaiswara (SIWI) 

yang memuat data pribadi widyaiswara. Untuk itu perlu integrasi 

data antara SIWI dan RCWI. Data ini juga dapat saling 

berkomunikasi sehingga jika ada perubahan dari salah satu 

aplikasi sistem, data pada aplikasi sistem lainnya juga dapat 

langsung berubah. Data yang dapat diintegrasikan antara SIWI dan 

RCWI dapat terlihat pada gambar berikut 

 

Gambar 4.8. Tampilan registrasi pada prototype RCWI 
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Selain dari data yang terlihat pada  gambar diatas terdapat juga  

data yang bisa diintegrasikan dengan SIWI yang ada didalam Data 

Profil Widyaiswara pada RCWI. Data tersebut terdiri username 

(menggunakan NIWN),  Nama widyaiswara, NIWN, Nomor anggota 

APWI, Instansi, Unit Kerja, Jabatan, Pangkat/Golongan, Email, 

nomor Telepon, Klaster: (latsar, Teknis, Pim), Jenis Kelamin, 

Pendidikan, Keahlian, selain itu bisa juga Data nilai aktivitas 

Pengembangan Kompetensi.  

Pelaksanaan integrasi data ini dilakukan dengan berkoordinasi 

dangan Pusat Data dan Informasi LAN (Pusdatin LAN). Yang perlu 

diperkatikan adalah apakah data ini memang ada di SIWI dan 

apakah data tersebut akan termanfaatkan. Hal ini perlu 

dipertimbangkan demin keamanan data. Sebab data tersebut 

bersifat pribadi bagi masing masing mengguna sistem. 

Penyempurnaan RCWI versi mobile (smartphone dan tablet) 

Dewasa ini aplikasi berbasis web memang sangat membantu 

dalam pelaksanaan sharing pengetahuan secara daring. Tentu saja 

aplikasi ini secara langsung dapat menyesuaikan dengan perangkat 

elektronik lain seperti smartphone dan tablet. Namun tentu 

betuknya terkadang kurang menarik.  

Untuk itu sebagai langkah penyempurnaan dan juga 

mewujudkan aspirasi widyaiswara selama masa uji coba, serta 

membuat tampilan yang lebih menarik untuk versi smartphone dan 

tablet, maka sistem RCWI dikembangkan juga versi mobilenya. 

Versi mobile dari sistem RCWI ini dirancang dengan konsep 

tampilan versi mobile beberapa aplikasi mobile lainnya, misalnya 

traveloka, buka lapak, grab, dan lainnya. Secara tampilan aplikasi 

mobile itu cukup menarik untuk menjadi gambara dan tampilan 

untuk RCWI versi mobile. 

Setelah format tampilan sudah ditentukan, maka dilakukan 

pengembangannya bersamaan dengan penyempurnaan prototype 

RCWI. Tentu saja untuk memudahkan pengguna , maka 
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dikembangkan RCWI versi mobile ini untuk diakses menggunakan 

sistem android dan IOS. Tampilan dari RCWI versi mobile ini dapat 

terlihat pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 4.9. Tampilan RCWI versi Mobile 

Untuk memudahkan perolehan aplikasi RCWI versi mobile ini, 

aplikasi akan di unggah ke tempat aplikasi daring berada seperti 

pada appstore, dan IOS Store. Kemudahan akses unduh aplikasi ini 

tentu akan memudahkan widyaiswara memperoleh sistemnya serta 

berinterkasi lebih leluasa. 
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BAB VI PENUTUP 
 

A. KESIMPULAN  

Pengembangan model rumah cerdas community of practices 

(CoP) untuk widyaiswara dapat membantu pelaksanaan 

pengembangan kompetensi jabatan fungsional widyaiswara telah 

menghasilkan sebuah metode baru pengembangan kompetensi 

yang sangat bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi 

widyaiswara. Selain itu, terdapat pula produk tambahan yang 

meskipun tidak direncanakan dari awal namun memiliki nilai 

manfaat yang sangat tinggi. Produk tersebut adalah Platform CoP 

yang dapat diadaptasikan untuk jabatan fungsional lainnya. 

Dari hasil kajian ini dapat disampaikan beberapa kesimpulan 

sebagai berikut 

1. Sistem RCWI merupakan sarana pengembangan kompetensi 

para widyaiswara secara mandiri. Dengan dukungan kebijakan 

maka pembelajaran melalui RCWI dapat memenuhi dan bahkan 

melebihi hak pengembangan kompetensi PNS minimum 20 jam 

pembelajaran per tahun sebagaimana  diamanatkan oleh UU 

ASN dan Peraturan Pemerintah tentang PNS. 

2. Sistem RCWI merupakan alternatif suplemen dalam 

pengembangan kompetensi para Widyaiswara yang selama ini 

dilaksanakan secara klasikal dan terbatas. 

3. Sistem RCWI ini juga merupakan juga sangat membantu para 

widyaiswara dalam pengembangan kompetensinya di masa 

pandemi saat ini dan tentunya pada era normal baru pasca 

pandemi Covid-19. 

4. Rumah Cerdas Widyaiswara Indonesia (RCWI) menjadi platform 

berbasis crowdsourcing untuk mendukung widyaiswara dalam 

mengembangkan kompetensi secara mandiri melalui berbagai 

aktivitas profesi kewidyaiswaraan. Platform ini dapat 
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diadaptasikan untuk memfasilitasi pengembangan kompetensi 

dan pembinaan jabatan fungsional lainnya.  

5. Dari hasil uji petik dan diseminasi diberbagai lokus, secara 

umum sistem ini mendapatkan apresiasi dan dukungan yang 

luas dari para Widyaiswara dan pemangku kepentingan. 

Pengguna juga sangat antusias untuk memberikan masukan 

demi perbaikan sistem sebelum sistem diluncurkan dan 

diresmikan. 

6. Sistem RCWI pada dasarnya telah menggunakan berbagai fitur 

dan teknologi pembelajaran terkini yang akan sangat 

mempermudah para Widyaiswara dalam beraktivitas 

didalamnya. 

7. Sistem RCWI dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang 

dimiliki oleh LAN seperti sistem informasi widyaiswara (SIWI), 

Sehingga akan memudahkan pembina, widyaiswara dan 

asosiasi profesi widyaiswara (APWI) dalam pengoperasiannya. 

8. Percepatan pengembangan sistem RCWI melalui pengembangan 

RCWI 1.0 dan RCWI versi mobile menandakan proses  

pendekatan agile system development dimana telah melibatkan 

semua pihak yang berkepentingan dalam proses desain 

berlangsung baik dan mempercepat proses kerja. 

 

B. REKOMENDASI 

Pelaksanaan kajian pengembangan model rumah cerdas community 

of practices (CoP) untuk widyaiswara ini belum sempurna. Untuk itu 

perlu dilakukan penyempurnaannya di masa depan terutama 

terkait pengoperasian dan dukungan kebijakannya. Beberapa 

rekomendasi yang dapat disampaikan untuk penyempurnaan nya 

adala sebagai berikut: 

1. Perlu adanya dukungan kebijakan untuk mendorong dalam 

pemanfaatan RCWI. Hal ini terutama diperlukan selama masa 
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awal penggunaannya oleh komunitas widyaiswara sebelum 

pada masanya menjadi kebiasaan dan kebutuhan secara alami. 

2. Agar pemanfaatan sistem RCWI berjalan lancar perlu didukung 

kesiapan sarana dan prasarana baik dalam bentuk 

infrastruktur jaringan dan kesiapan pengelola sistem RCWI 

(managemen RCWI). 

3. Perlu adanya komitmen yang tinggi para Widyaiswara dalam 

memanfaatkan sistem ini dalam pengembangan dirinya dan 

kelompok pengampu materi. 

4. Gamifikasi yang merupakan bagian integral dari prinsip kerja 

RCWI perlu didukung dengan kebijakan yang mengatur 

mengenai point reward untuk setiap aktivitas agar akumulasi 

point bagi widyaiswara menjadi jelas dan objekif serta dapat 

memotivasi mereka untuk memanfaatkan sistem ini 

5. Lembaga pelatihan pada Kementerian, Lembaga dan pemerintah 

daerah sebagai instansi induk para widyaiswara berada 

hendaknya memberikan bantuan dan dorongan dalam 

pemanfaatan RCWI secara optimal dalam rangka 

pengembangan kompetensi bagi para widyaiswara di 

instansinya. 
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PENDAHULUAN 

Pengembangan kompetensi tidak hanya dapat dilakukan 

melalui klasikal atau pelatihan saja. Mengingat jumlah jabatan 

fungsional widyaiswara saat ini yang sudah menyentuh angka 

5000-an, maka perlu dikembangkan model pengembangan 

kompetensi alternatif.  

Pengembangan kompetesi berbasis komunitas adalah suatu 

solusi yang terbukti efektif bagi profesional pada berbagi bidang. 

Secara de jure, Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) 

adalah komunitas yang sudah terbentuk bagi pemangku jabatan 

widyaiswara. Namun secara de facto komunitas yang bisa 

medukung pengembangan kompetensi masih memerlukan 

dukungan kebijakan dan teknologi untuk membangkitkannya. 

Komunitas widyaiswara merupakan modal sosial yang di mana 

di dalamnya terjadi proses saling mendukung dan pertukaran 

berbagai informasi yang berguna untuk membangun kompetensi 

diri dan profesi kewidyaiswaraan. Kolektivitas widyaiswara juga 

merupakan modal pengetahuan yang jika disinergikan akan sangat 

bermanfaat dalam memfasilitasi pengembangan kompetensi ASN. 

Sebagai pembina jabatan fungsional widyaiswara, Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) ditentut memfasilitasi pengembangan 

kompetensi pejabat yang dibinanya dari sisi kebijakan maupun dari 

infrastruktur pembelajarannya. Untuk itulah LAN melalui Pusat 

Teknologi Pengembangan Kompetensi telah mengembangkan 

sebuah model pengembangan kompetensi yang memanfaatkan 

komunitas widyaiswara yang merupakan sumber sosial dan 

knowledge capital yang sangat kaya. Model ini diberi nama Rumah 

Cerdas Widyaiswara Indonesia atau disingkat RCWI. 

RCWI adalah platform Community of Practice berbasis 

crowdsourcing untuk mendukung widyaiswara dalam 

mengembangkan kompetensi secara mandiri melalui berbagai 

aktivitas profesi kewidyaiswaraan. Dari diskusi dengan berbagai 
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pihak baik dengan widyaiswara secara individu maupun secara 

profesi, juga dengan pakar dan praktisi maka RCWI 1.0 dapat 

diwujudkan di tahun 2020 ini. Melalui RCWI seorang widyaiswara 

sebagai anggota komunitas akan berinteraksi dan berbagi resource 

pembelajaran dengan sesama anggota lainnya tanpa dibatasi oleh 

ruang dan waktu. Melalui berbagai fitur-fitur yang disediakan 

widyaiswara dapat belajar sambil mengerjakan kegiatan profesi 

mereka. 

 Sistem RCWI 1.0 dikelompokkan kedalam SUAR (sarana 

pembinaan dan interaksi anggota komunitas dengan pembuat 

kebijakan), WISHARE (Sarana interaksi dan berbagi resource 

pembelajaran serta karya dan ide-ide inovatif antar sesama anggota 

komunitas). Kedua kelompok fitur ini akan mewakili proses 

pembelajaran berbasis komunitas, dimana anggota komunitas akan 

saling berbagi pengetahuan untuk mengembankan kompetensi 

sesama anggotanya. 

Selain itu ada juga DASHBOARD yang berfungsi sebagai outlet 

atau etalase dari berbagai aktivitas dan hasilnya. Untuk 

mempermudah komunikasi, interaksi dan pebinaan maka anggota 

komunitas dikelompokkan ke dalam klaster  sesuai bidang yang 

diampu. Klaster  ini tercermin pada akun masing-masing anggota. 

Secara spesifik mereka terbagi ke dalam klaster  Pelatihan dasar 

(Latsar), Pelatihan Kepemimpinan (Kepemimpinan tingkat I, II, III, 

IV), Pelatihan teknis fungsional dan sosiokultural serta isu strategis 

(Fungsional). Sebagian aktivitas dimungkinkan berlangsung hanya 

dalam klaster  yang sama dan sebagian lainnya bersifat lintas 

klaster  sesuai kebijakan pembinaan yang ada.  

RCWI 1.0 sendiri dapat diakses melalui alamat 

http://rcwi.lan.go.id/ dan aplikasi mobile android dan IOS. Berikut 

ini tampilan RCWI 1.0 berbasis web  

http://rcwi.lan.go.id/


3 
 

 

Gambar 1. Tampilan RCWI versi 1.0 

Selanjutnya, tampilan dari RCWI versi mobile   ini dapat terlihat 

pada gambar berikut ini. 

 

Gambar 2. Tampilan RCWI versi Mobile   

 

  



4 
 

MANAJEMEN PENGGUNA 

Rumah Cerdas Widyaiswara Indonesia (RCWI 1.0) dapat diakses 

tanpa harus masuk kedalam sistem atau melakukan “login”. 

Namun tentu saja dengan akses terbtas dan umumnya hanya dapat 

melihat konten tanpa bisa ikut berinteraksi. Untuk pengalaman 

berinteraksi yang lebih maksimal, perlu memiliki akun yang bisa 

didapatkan melalui registrasi mandiri kedalam sistem RCWI 1.0 

Perlu diperhatikan bahwa RCWI 1.0 diperuntukkan hanya bagi 

pejabat fungsional widyaiswara sehingga NIWN merupakan salah 

satu syarat untuk bisa melakukan registrasi. RCWI akan 

mencocokkan NIWN  pendaftar dengan ini database SIWI sebelum 

mengaktifkan akun anggota baru tergatung kebijakan yang ditempu 

oleh pembina, ada kemungkinan aktivasi akun dilakukan oleh 

administrator setelah melakukan verifikasi. Hal ini terutama 

berlaku bagi widyaiswara yang belum memilki NIWN. 

Pengguna dari RCWI 1.0 ini terdiri dari 3 kategori yakni admin, 

widyaiswara dan tamu. 

1. Pengguna Admin; merupakan pengguna yang memiliki 

kemampuan khusus sebagai admin. Pengguna admin ini 

digunakan oleh pembina widyaiswara atau juga dapat dibuat 

khusus untuk pengurus APWI 

2. Pengguna Widyaiswara; merupakan pengguna yang dapat 

mengakses berbagai fitur untuk berkarya, berinteraksi dan 

mendapatkan nilai point  dari aktivitas yang dilakukan 

3. Pengguna tamu; merupakan pengguna yang mengakses RCWI 

1.0 tanpa perlu login, pengguna ini hanya dapat melihat isi dari 

RCWI 1.0 khususnya untuk berbasis web. 

Pada RCWI 1.0 terdapat beberapa tombol/ simbol penting yang 

sering muncul. Tombol/ simbol ini mewakili aktivitas yang bisa 

dilakukan oleh pengguna. Berikut ini beberapa tombol penting yang 

muncul didalam RCWI 1.0 
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Tabel1 . Tombol/ Simbol penting pada RCWI 1.0 

No Tombol/ simbol Keterangan Tombol/ simbol 

1 /lihat Untuk melihat hasil pada fitur 

2 / ubah Untuk mengubah data pada fitur 

3  /hapus Untuk menghapus data pada fitur 

4 / kunci/ gembok Untuk mengakses kata kunci sehingga 

dapat mengubahnya 

5 /replay/ jawab Untuk membalas pertanyaan  

6. /cari Untuk mencari secara spesifik 

 

Komentar dan Rating 

Setiap aktivitas yang dibuat, baik dari admin maupun 

widyaiswara, dapat di beri rating dan di komentari. Pengguna yang 

masuk sebagai widyaiswara mendapat point  dari kegiatan memberi 

rating dan mengomentari tersebut. Tampilannya adalah sebagai 

berikut 

 

Gambar 3. Tampilan Rating dan Komentar 

 

Point  widyaiswara 

Sebagai langkah memberikan motivasi bagi widyaiswara yang 

menggunakan RCWI 1.0 . Point  ini akan meningkatkan level 

keanggotaan dari widyaiswara. Selain itu, point  dapat 

dimanfaatkan bagi pembina untuk menentukan widyaiswara 

terbaik, terinteraktif atau pun widyaiswara teladan. Beberapa 

aktivitas yang mendapatkan point  adalah sebagai berikut. 
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1. Pembicara Kuliah Umum 

2. Usulan Kuliah Umum 

3. Peserta Kuliah Umum 

4. Wicare 

5. Unjuk Gagasan 

6. Wipedia Artikel Utama 

7. Wipedia Usulan Perbaikan 

8. Opini 

9. Resensi 

10. Karya Tulis Ilmiah 

11. Witra 

12. Winova 

13. Komentar 

14. Rating 

Pengguna admin(admin) dapat melihat daftar nilai point  yang 

diperoleh seluruh widyaiswara yang aktif di RCWI 1.0. Untuk 

melihat daftar point  dapat memilih menu ‘point  widyaiswara’ dan 

untuk melihat detail dapat memilih tombol ‘rincian’. Tampilan 

daftar nilai point  widyaiswara dapat dilihat gambar berikut. 

 

Gambar  4. Tampilan daftar point  widyaiswara pada admin 

Pengguna admin(admin) dapat juga menentukan nilai point . 

Untuk menentukan point  dapat memilih menu ‘fitur’ dan memilih 

tombol ‘ubah’. Setelah dilakukan perubahan dapat memilih tombol 

‘kirim’. Tampilan daftar nilai fitur widyaiswara dan ubah nilai fitur 

dapat dilihat gambar berikut 
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Gambar  5. Tampilan daftar nilai fitur dan ubah nilai pada admin 

Pengguna widyaiswara (widyaiswara) dapat melihat nilai point  

yang diperoleh secara keseluruhan. Selain itu widyaiswara dapat 

pula melihat point  yang diperoleh berdasarkan tahun maupun 

berdasarkan bulan sesuai dengan yang dipilih. Untuk menyetujui 

pilihan dapat menekan tombol ‘submit’. Sedangkan untuk kembali 

ke nilai poin total dapat menekan tombol ‘reset’.  Hal ini dapat 

terlihat pada gambar berikut. 

 

Gambar  6. Tampilan point  pada widyaiswara 

Registrasi dan Login 

Berikut ini adalah langkah awal untuk dapat masuk kedalam RCWI 

1.0 oleh masing masing pengguna. 

1. Buka Browser kemudian masukkan URL aplikasi 

http://rcwi.lan.go.id/ 

http://rcwi.lan.go.id/
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2. Jika belum memiliki akun, dapat melakukan registrasi dengan 

memilih menu registrasi atau ke URL 

http://rcwi.lan.go.id/register 

 

Gambar  7. Tampilan Registrasi Akun baru 

3. Pilih menu login untuk dapat langsung masuk RCWI1.0, RCWI 

berbasis smartphone (RCWI Mobile  ) akan langsung terhubung 

ke menu login 

 

Gambar  8 Login RCWI 1.0 dan RCWI mobile   

4. Untuk menambahkan pengguna admin, dapat diakses dan 

dibuat oleh ‘admin’ dengan login sebagai admin kemudian 

memilih menu user – admin lalu pilih tambah 

 

Gambar 9. Tampilan untuk menambahkan pengguna admin 
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5. Setelah username dan password dibuat pilih ‘kirim’, Pengguna 

admin baru siap untuk digunakan. 

 

Gambar 10. Tampilan formulir pengisian admin baru 

6. Admin dapat mengubah password  dengan menekan tombol 

‘gembok’. Selain itu dapat melihat  user (mata), mengubah 

pengguna (pensil) serta menghapus (tempat sampah)dengam 

memilih tombol yang disediakan. 

 

 

Gambar  11 Tampilan untuk mengubah password, melihat, 

mengubah dan menghapus pengguna admin 
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7. Admin dapat mengkonfirmasi pengguna yang melakukan 

registrasi agar dapat menggunakan akunnya dengan memilih 

menu ‘widyaiswara’ . Dari daftar widyaiswara yang ada, admin 

dapat melihat akun yang belum aktif. Selanjutnya tingga 

menekan tombol ‘aktifkan akun’ agar widyaiswara tersebut 

dapat menggunakan RCWI 1.0. 

 

Gambar  12. Tampilan daftar widyaiswara pada admin 

Profil dan sosial media 

Setelah akun widyaiswara aktif (jika sudah diaktifkan / otomatis 

aktif) widyaiswara akan masuk ke tampilan profile. Disini 

widyaiswara dapat melengkapi profilenya. Selain itu ada juga fitur 

sosial media dimana dapat menambahkan teman, serta dapat 

berinteraksi langsung melalui pengiriman pesan dengan 

widyaiswara lain (jika sudah berteman). Tampilan profile 

widyaiswara adalah sebagai berikut 

  

Gambar  13. Tampilan profile dan menu sosial media 

widyaiswara 

Silahkan untuk melengkapi profile melalui ‘pengaturan’ dan 

mencari pertemanan serta berinteraksi untuk dapat merasakan 

pengalaman lebih dari sistem RCWI 1.0  
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PENGGUNAAN RCWI (ADMIN) 

Pengguna admin memiliki beberapa kemampuan khusus yang 

diberikan untuk melakukan pengaturan pengguna, mengelola 

kelompok fitur suar, karya tulis, opini resensi, pengaturan nilai 

poin, pengaturan alur fitur widyaiswara interaksi serta pengaturan 

lainnya. Namun pengguna admin tidak mendapat nilai dari 

aktivitasnya. 

Setelah melakukan login sebagai pengguna admin, maka akan 

diarahkan ke menu khusus admin seperti terlihat pada gambar.  

 

Gambar 14. Tampilan dashboard awal pengguna admin 

Pada setiap kotak fitur  terdapat jumlah aktivitas yang dibuat 

pengguna. Kotak fitur dapat menjadi akses untuk melihat fitur yang 

sudah ada. Selain itu ada juga menu samping yang dapat 

digunakan untuk mengakses fitur. Tampilan menu samping pada 

pengguna admin dapat terlihat pada gambar. 

 

Gambar 15. Tampilan menu samping pada pengguna admin 
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Setelah mengenal tampilan menu dan fitur yang ada, maka akan 

dijelaskan fitur yang dapat digunakan admin pada RCWI1.0 

1. Dashboard dan frontend;  

Menu ini merupakan menu pintas untuk langsung menuju 

tampilan awal pengguna (dashboard) dan tampilan depan awal 

sistem RCWI 1.0 

2. Kuliah Umum;  

Menu ini untuk mengakses fitur kuliah umum. Kuliah umum 

dapat diakses/ dibuat oleh admin dan widyaiswara. Terdapat dua 

jenis final dan usulan. Final diperuntukkan bagi admin untuk 

membuat kegiatan kuliah umum ataupun mengubah kuliah umum 

yang sudah dibuat/ dijadwalkan. Sedangkan usulan kuliah umum, 

untuk melihat usulan kegiatan kuliah umum yang diusulkan 

widyaiswara dan juga tren minatnya. Jika dirasa cukup bagus 

untuk direalisasikan admin dapat mengubah dan membuat jadwal 

kegiatan kuliah umum usulan  sehingga menjadi final. Untuk 

Tampilan Kuliah umum final adalah sebagai berikut. 

 

Gambar16. Tampilan pada Kuliah umum- final 

Admin dapat membuat langsung kuliah umum dengan memilih 

tombol ‘Tambah public lecture’. Selain itu dapat melihat judul 

tanggal mulai, jam mulai, jam selesai, status pelaksanaan kuliah 

(belum mulai/ selesai), mengubah dan menghapus umum yang 

sudah ada. Tampilan untuk membuat, melihat dan mengubah akan 

terlihat sebagai berikut 
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Gambar17. Formulir isian kuliah umum 

Admin dapat mengisi judul/ tema, deskripsi acara, tanggal mulai, 

jam mulai, jam selesai, tautan acara, status (final / rencana). 

Formulir isian juga dilengkapi oleh keterangan pengisian untuk 

memandu pengisiannya. Setelah terisi pilih ‘simpan’. Pada sisi 

frontend dapat dilihat keterangan acara, jadwal kegiatan, waktu 

acara dimulai, daftar kuliah umum lainnya, tombol ‘daftar’ acara, 

serta list peserta yang sudah mendaftar ke acara kuliah umum. 

Kuliah umum yang sudah selesai dapat terlihan di frontend sebagai 

berikut 

 

Gambar18. Tampilan frontend kuliah umum 

Selanjutnya kuliah umum usulan. Disini admin dapat melihat 

acara kuliah umum yang diusulkan, rating usulan dan juga 

mengubah isi formulir menjadi acara kuliah umum yang terjadwal. 

Proses mengubah usulan menjadi kuliah umum terjadwal akan 

sama seperti formulir pengisian acara kuliah umum, dimana admin 
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perlu mengubah deskripsi, status (final/ rencana), menambahkan 

tanggal, dan jam acara. Tampilan akan seperti gambar berikut ini. 

 

Gambar19. Daftar usalan kuliah umum 

3. Informasi Pembinaan  

Menu ini adalah untuk mengakses fitur informasi pembinaan. 

Hanya pengguna admin yang dapat membuat, mengubah serta 

menghapus. Sedangkan pengguna widyaiswara hanya dapat 

melihat, memberi rating dan mengomentari di sisi frontend 

RCWI1.0. Informasi pembinaan bisa dikatakan sarana bagi pembina 

untuk memberikan informasi seputar pembinaan atau memberikan 

sumber berita.Tampilan fitur info pembinaan adalah sebagai 

berikut 

 

Gambar  20. Informasi pembinaan pada dasboard admin 
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Admin dapat melihat daftar Informasi pembinaan serta 

melakukan aktivitas menambah berita dengan menekan tombol 

‘tambah informasi pembinaan’. Selain itu dapat melihat naskah 

yang sudah di terbitkan dan belum diterbitkan, mengubah dan 

menghapusnya. Tampilan menambahkan informasi pembinaan 

terdiri dari beberapa formulir yang harus diisi yang dapat terlihat 

sebagai berikut 

 

Gambar  21. Formulir informasi pembinaan 

Admin dapat mengisi formulir ini mulai dari judul, klaster yang 

akan menerima informasi(bisa pilih lebih dari 1), foto, isi informasi, 

lampiran (tautan/unggahan), link lampiran/ file unggahan untuk 

lampiran, serta status (terbit/ tidak terbit) 

4. Sidang 

Menu ini adalah untuk membantu pembina mengkoordinasikan 

pelaksanaan sidang orasi yang terdiri dari sidang tertutup dan 

sidang terbuka (sidang orasi ilmiah). Orasi sidang tertutup dan 

sidang terbuka (sidang orasi ilmiah) akan muncul pada saat 

pembina sudah menjadwalkan pelaksanaannya. Tampilan menu ini 

dari sisi wdyaiswara adalah sebagai berikut:  
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Gambar  22. Daftar sidang dari admin 

Daftar sidang terdiri dari jenis sidang (tertutup/ terbuka0 judul 

sidang, penguji sidang, nama widyaiswara yang mengikuti sidang, 

tanggal pelaksanaan, jam pelaksanaan serta tombil untuk 

menambah sidang baru, melihat, mengubah, menghapus. Untuk 

membuat jadwal sidang baru admin dapat memilih tombol ‘tambah 

sidang’. Setelah itu akan diarahkan untuk pengisian formulir sidang 

seperti tampilan pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 23. Formulir isi membuat sidang  
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Pengisian formulir dapat dilakukan dengan memilih jenis sidang 

(terbuka/tertutup), Judul sidang yang juga bisa diisi dengan  judul 

karya yang disidangkan, penguji sidang, widyaiswara yang akan 

disidang, nomor APWI, tanggal mulai, jam mulai,  Deskripsi singkat 

dari karya/ minimal abstrak, link bahan orasi, link meeting( contoh. 

Zoom), link vidio (youtube jika ada), upload bahan (jika ada bahan 

tampil). Setelah itu pilih tombol ‘kirim’. Widyaiswara yang dipilih 

akan menerima notifikasi untuk melengkapi data yang diperlukan. 

Dari sisi frontend, pelaksanaan sidang akan dapat terlihat di 

beranda sebagai dokumentasi ataupun inspirasi bagi widyaiswara 

yang belum mengikuti sidang orasi. Widyaiswara dapat memberi 

rating dan mengomentari sebagai bentuk apresiasi bagi widyaiswara 

yang mengikuti sidang. Tampilan dari fitur sidang yang dilihat dari 

frontend adalah sebagai berikut:  

 

Gambar  24. Fitur sidang dari frontend 

5. Wicare 

Sebagai sarana pengiriman pertanyaan kepada pembina melalui 

RCWI 1.0,  admin dapat melihat daftar pertanyaan dari widyaiswara 

yang kemudian dijawab. Status dari pertanyaan tersebut dibedakan 

dengan warna dan tulisan ‘proses/selesai’ agar mudah untuk 

dikenali . Tapilan daftar pertanyaan pada fitur wicare dapat terlihat 

pada gambar berikut. 
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Gambar  25. Daftar wicare pada admin 

Dengan memilih tombol ‘jawab’ , admin dapat menjawab 

pertanyaan. Formulir jawaban untuk fitur wicare dapat terlihat 

pada gambar berikut. 

 

Gambar  26. Formulir untuk menjawab pada fitur wicare 

Setelah selesai menjawab, tekan tombol ‘kirim’. Status pada 

daftar wicare aka berubah menjadi selesai. 

6. FAQ 

Menu ini dapat digunakan jika pembina/ admin 

mempertimbangkan banyaknya pertanyaan yang bisa dijawab lewat 

daftar pertanyaan yang sering muncul. Dengan memilih fitur FAQ 

ini akan diarahkan ke daftar FAQ yang ada. Tampilan daftar FAQ 

terdiri dari pertanyaan, jawaban, kategori, melihat, mengedi dan 

menghapus. Dengan menekan tombol ‘ tambah FAQ’, aka muncul 

formulir isian. Lalu pilih kategori FAQ, serta isi pertanyaan dan 

jawaban, kemudian pilih ‘kirim’.  



14 
 

  

 

Gambar  27. Daftar FAQ dan formulir isian FAQ 

Pertanyaan pada FAQ ini juga disediakan kategori untuk lebih 

mengelompokkan. Dengan menekan tombol ‘FAQ kategori’ akan 

diarahkan ke daftar kategori FAQ. Lalu pilih ‘ tambah kategori’ jika 

ada kelompok yang ingin ditambahkan. Setelah mengisi nama dan 

urutan kategori pilih ‘ kirim’ untuk setuju. Pilih ‘kembali’ untuk 

kembali ke daftar FAQ. Tampilan dari kategori FAQ dapat terlihat 

seperti gambar berikut 

 

 

Gambar 28. Daftar kategori FAQ dan formulir kategori FAQ 

7. Idea challange/ Unjuk Gagasan 

Menu ini diperuntukkan bagi widyaiswara. Namun pembina 

sebagai admin RCWI 1.0 disediakan daftar unjuk gagasan untuk 

memantau isi dari fiturnya.  Namun jika diperlukan bisa melakukan 
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perubahan redaksional tulisan, melihat dan menghapus.Tampilan 

daftar unjuk gagasan terlihat seperti gambar berikut. 

 

Gambar 29. Daftar Unjuk gagasan di admin. 

8. Wipedia 

Menu ini diperuntukkan bagi widyaiswara. Namun pembina 

sebagai admin RCWI 1.0 disediakan daftar wipedia untuk 

memantau isi dari fiturnya.  Namun jika diperlukan bisa melakukan 

perubahan redaksional tulisan, melihat dan menghapus.Tampilan 

daftar wipedia terlihat seperti gambar berikut. 

 

Gambar  30. Daftar wipedia dari admin 

9. Karya Tulis ilmiah 

Menu ini adalah untuk mengakses fitur ‘Karya Tulis Ilmiah’. 

Pengguna admin dapat membuat, mengubah serta menghapus. 

Sedangkan pengguna (Widyaiswara) dapat membuat, mengubah 

melihat, selain itu dapat memberi rating dan mengomentari di sisi 

frontend RCWI1.0. ‘Karya Tulis Ilmiah’ merupakan fitur bagi 

pengguna untuk mengupload / menambahkan karya tulis yang 

pernah dibuat oleh pengguna. Berikut tampilan fitur ‘Karya Tulis 

Ilmiah’. 
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Gambar  31. Daftar karya tulis ilmiah pada admin 

Admin bisa mempublikasikan karya tulis ilmiah dari 

widyaiswara yang telah terbit ataupun info karya tulis ilmiah 

dengan menekan tombol ‘tambah karya tulis ilmiah’. Selanjutnya 

admin mengisi formulir yang tersedia. Tampilannya sebagai berikut. 

 

Gambar  32. Formulir pengisian fitur karya tulis ilmiah 

Formulir terdiri dari judul, klaster (dapar diakses klaster yang 

mana saja), foto (foto dukung, minimal cover karya), (informasi 

terkait karya tulis ilmiah yang disusun), widyaiswara (nama 

penyusun karya tulis ilmiah), lampiran (tautan/unggahan), link 

lampiran/file unggahan untuk lampiran, serta status (terbit/tidak 

terbit). Setelah selesai diisi dan sesuai pilih tombol ‘kirim’. 

10. Opini 

Menu ini adalah untuk mengakses fitur ‘Opini’. Pengguna admin 

dapat membuat, mengubah serta menghapus. Sedangkan 



17 
 

pengguna (Widyaiswara) dapat membuat, mengubah melihat, selain 

itu dapat memberi rating dan mengomentari di sisi frontend 

RCWI1.0. ‘Opini’ merupakan fitur bagi pengguna untuk 

mengupload / menambahkan tulisan hasil pemikiran yang pernah 

dibuat oleh pengguna atau yang langsung terpikirkan untuk ditulis 

dalam RCWI. Berikut tampilan fitur ‘Opini’. 

 

Gambar  33. Tampilan daftar opini pada admin 

Admin bisa mempublikasikan opini dari widyaiswara yang telah 

terbit ataupun info opini yang menarik untuk dibaca oleh 

widyaiswara dan bisa menjadi referensi dengan menekan tombol 

‘Tambah Opini’. Selanjutnya admin mengisi formulir yang tersedia. 

Tampilannya sebagai berikut. 

 

Gambar  34. Formulir pengisian fitur Opini 
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Formulir terdiri dari judul, klaster (dapar diakses klaster yang 

mana saja), foto (foto dukung, minimal cover karya), (informasi 

terkait opini yang disusun), widyaiswara (nama penyusun opini), 

lampiran (tautan/unggahan), link lampiran/file unggahan untuk 

lampiran, serta status (terbit/tidak terbit). Setelah selesai diisi dan 

sesuai pilih tombol ‘kirim’. 

11. Resensi 

Menu ini adalah untuk mengakses fitur ‘Resensi’. Pengguna admin 

dapat membuat, mengubah serta menghapus. Sedangkan 

pengguna (Widyaiswara) dapat membuat, mengubah melihat, selain 

itu dapat memberi rating dan mengomentari di sisi frontend 

RCWI1.0. ‘Resensi’ merupakan fitur bagi pengguna untuk 

mengupload / menambahkan tulisan hasil pemikiran yang pernah 

dibuat oleh pengguna atau yang langsung terpikirkan untuk ditulis 

dalam RCWI. Berikut tampilan fitur ‘Resensi’. 

 

Gambar  35. Daftar resensi pada admin 

Admin bisa mempublikasikan resensi dari widyaiswara yang telah 

terbit ataupun info resensi yang menarik untuk dibaca oleh 

widyaiswara dan bisa menjadi referensi dengan menekan tombol 

‘Tambah Resensi’. Selanjutnya admin mengisi formulir yang 

tersedia. Tampilannya sebagai berikut. 
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Gambar  36. Formulir pengisian fitur Resensi 

Formulir terdiri dari judul, klaster (dapar diakses klaster yang mana 

saja), foto (foto dukung, minimal cover karya), (informasi terkait 

resensi yang disusun), widyaiswara (nama penyusun resensi), 

lampiran (tautan/unggahan), link lampiran/file unggahan untuk 

lampiran, serta status (terbit/tidak terbit). Setelah selesai diisi dan 

sesuai pilih tombol ‘kirim’. 

12. Witra 

Menu ini adalah untuk mengakses fitur forum yang diberi nama 

widyaiswara berinteraksi atau ‘Witra’. Pengguna admin dapat 

menambahkan, mengubah serta menghapus topik pada forum 

pembahasan. Proses pembuatan topik tersebut bisa dari beranda 

maupun dari dashboard. Selain itu admin dapat membuat kategori 

forum interaksinya.  Namun sebelum ke sana admin akan 

ditampilkan daftar forum witra ini dan melihat judul, kategori, 

waktu posting dan sebagainya. Berikut tampilan fitur ‘Witra’. 
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Gambar  37. Daftar forum witra pada admin 

Sudah dijelaskan bahwa admin dapat membuat kategori untuk 

forum witra ini. Dengan menekan tombol ‘kategori witra’ admin 

akan diarahkan untuk membuat kategori berdasarkan klaster 

widyaiswara. Jika menekan tombol ‘+’ yang tersedia disamping 

klaster, admin akan diarahkan untuk mengisi daftar kategori dan 

sesudah itu menekan tombol ’kirim’ untuk persetujuan. Selain itu, 

bisa juga menghapus dan mengubah kategori yang sudah dibuat. 

Tampilan untuk kategori witra adalah sebagai berikut. 

  

Gambar  38. Pembuatan kategori witra oleh admin 

 Pembahasan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 
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 Admin diberikan kemampuan juga untuk membuat topik 

pembahasan baru serta ikut berinteraksi. Untuk membuat topik 

pembahasan baru admin dapat memilih tombol ‘tambah witra’ 

untuk di backend/ dashboard atau ‘buat topik’ untuk di frontend/ 

beranda. Selanjutnya admin dapat mengisi formulir yang 

disediakan dan menekan tombol ‘kirim’ . Tampilan formulirnya 

dapat terlihat pada gambar berikut 

 

Gambar  39. Formulir pembuatan topik / penambahan witra 

Untuk mengikuti diskusi, dapat dilakukan dengan menekan 

judul topik pembahasan witra. Disini akan diarahkan ke formulir 

pengisian komentar. Dengan menekan tombol ‘submit’ maka 

pembahasan akan tercatat. Tampilan untuk aktivitas ini dapat 

terlihat pada gambar berikut. 

 

Gambar  40. Formulir pembahasan pada topik pembahasan  

13. Winova 

Menu ini adalah untuk mengakses fitur ‘Winova’ atau 

widyaiswara berinovasi. Pengguna admin dapat mengubah serta 

menghapus. Sedangkan pengguna Widyaiswara dapat membuat, 
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mengubah melihat, selain itu dapat memberi rating dan 

mengomentari di sisi frontend RCWI1.0. Pada daftar winova, admin 

dapat melihat judul, jenis inovasi, widyaiswara yang berinovasi, 

tahun inisiasi, tahun implementasi. Berikut tampilan fitur ‘Winova’. 

 

Gambar  41. Daftar winova pada admin 

Admin bisa mengubah winova dari widyaiswara yang telah terbit 

sebagai tambahan ataupun jika ada kesalahan penulisan dengan 

menekan tombol ‘ubah winova’. Selanjutnya admin mengubah isi 

formulir yang tersedia dan menekan tombol ‘kirim’.  

Selain itu, admin dapat menambah, merubah dan menghapus 

jenis inovasi yang ada dengan memilih referensi- jenis inovasi dan 

menekan tompol ‘tambah jenis inovasi’. Lalu akan ada formulir 

isian. Jika sudah terisi, selanjutnya menekan tombol ‘kirim’. 

Tampilan formulir jenis inovasinya dapat terlihat pada gambar 

berikut. 

    

Gambar  42. Daftar dan formulir jenis inovasi untuk Winova 
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PENGGUNAAN RCWI (WIDYAISWARA) 

Pengguna widyaiswara (widyaiswara) memiliki beberapa 

kemampuan khusus yang diberikan untuk melakukan interaksi 

dengan widyaiswara lainnya melalui fitur sosial media di profile, 

mengelola kelompok fitur wishare, mengusulkan kuliah umum, 

mengikuti sidang orasi/, medapatkan nilai poin untuk aktivitas 

serta pengaturan lainnya. 

Tampilan menu dan fitur yang ada dan dapat diakses oleh 

widyaiswara, dapat terlihat pada penjelasan fitur pada RCWI1.0 

1. Profile  

Menu ini merupakan menu awal sebelum beraktifitas. Selain 

terdapat jalan pintas ke fitur yang ada, widyaiswara dapat 

melengkapi profilenya, berinteraksi langsung dengan widyaiswara 

lain, menambah teman. Dan melihat nilai point yang sudah didapat. 

2. Kuliah Umum 

Bagi pengguna widyaiswara, fitur kuliah umum hanya sebatas 

mengusulkan acara kuliah umum, melihat kuliah umum terjadwal 

sekaligus mendaftar, melihat usulan kuliah umum dari widyaiswara 

lain memberi rating dan mengomentari kuliah umum yang 

diusulkan. Tampilan menu awal untuk mengusulkan acara kuliah 

umum adalah sebagai berikut 

 

Gambar  43. Daftar usul Kuliah umum pada sisi widyaiswara 

Pada awal tampilan, widyaiswara dapat melihat tabel usulan 

kuliah umum dan tabel kuliah umum yang diikuti (akan terisi jika 

sudah pernah mendaftar kuliah umum dari RCWI). Untuk 
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mengusulkan pilih tombol ‘usulkan kuliah umum’ . Selanjutnya 

akan terbuka formulir isian dimana harus mengisi judul/ tema 

acara serta deskripsi singkat acara yang diusulkan lalu disimpan, 

seperti tampilan berikut 

 

Gambar  44. Formulir pengisian usulan kuliah umum 

Usulan kuliah umum akan masuk ke daftar  pribadi serta 

ditampilkan ke frontend yang dapat di rating dan dikomentari . 

Tampilannya akan terlihat sebagai berikut. 

 

Gambar  45. Tampilan awal usul kuliah umum di frontend  

Dapat terlihat judul usulan kulaih umum, dan info nya dimana 

belum dilakukan pengaturan pada tanggal dan jam. Usulan ini akan 

di rating dan dikomentari oleh widyaiswara lain, yang selanjutnya 

jika dianggap bisa direalisasikan, akan dilihat dan dibuat menjadi 

acara kuliah umum tersendiri oleh admin. 

3. Informasi Pembinaan  

Pada informasi pembinaan, pengguna widyaiswara hanya dapat 

melihat, memberi rating dan mengomentari di sisi frontend 
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RCWI1.0. Tentu saja isinya merupakan berita berita penting yang 

berasal dari pembina maupun dari asosiasi profesi. Tampilannya 

adalah sebagai berikut 

 

Gambar  46. Informasi pembinaan di frontend Sidang 

Menu ini adalah untuk memberikan ilustrasi bagi widyaiswara 

dengan mengintip pelaksanaan orasi ilmiah melalui sidang tertutup 

dan sidang terbuka (sidang orasi ilmiah) . Selain itu bagi 

widyaiswara yang menjalani proses orasi ilmiah dapat menjadi 

informasi dan penjadwalan pelaksanaan sidang. Orasi sidang 

tertutup dan sidang terbuka (sidang orasi ilmiah) akan muncul 

pada saat pembina sudah menjadwalkan pelaksanaannya. 

Widyaiswara yang akan mengikuti sidang, akan mendapat 

notifikasi. Widyaiswara dapat mengakses fitur sidang untuk melihat 

dan melengkapi formulir sidang yang diterima. Tampilan menu ini 

dari sisi wdyaiswara adalah sebagai berikut: 

 

Gambar  47. Daftar sidang yang diikuti widyaiswara 

Pada daftar sidang menampilkan judul sidang dan jenis sidang 

yang diikuti. Dengan menekan judul sidang widyaiswara dalam 

masuk keformulir sidang untuk melengkapinya. Tampilan formulir 

sidang yang harus di ikuti adalah sebagai berikut 
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Gambar  48. Formulir sidang dan data yang harus dilengkapi 

Widyaiswara dapat melihat hitung mundur pelaksanaan, 

deskripsi sidang dan info sidang. Selain itu dapat melengkapi bahan 

sidang untuk disampaikan pada saat sidang dilaksanakan. 

4. Wicare 

Menu ini diperuntukkan untuk sarana tanya jawab bagi 

widyaiswara kepada pembina yang disini menggunakan pengguna 

admin. Widyaiswara dapat memilih fitur wicare dan selanjutnya 

akan tampil daftar wicare seperti pada gambar berikut. 

  

Gambar  49. Daftar wicare  pada widyaiswara 

Pada darftar ini dapat dilihat daftar pertanyaan yang pernah 

diajukan, status pertanyaan serta melihat, mengedit dan 

menghapus pertanyaan yang sudah dibuat. Untuk menyampaikan 

pertanyaan dapat memilih  tombol ‘buat wicare’. Setelah memilih 

tombol tersebut akan diarahkan untuk mengisi pertanyaan, dan 

pilih tombol ‘kirim’ jika sudah selesai. 

5. FAQ 

Dari sisi widyaiswara, FAQ hanya bisa diakses di beranda/ 

frontend. Untuk melihat FAQ berddasar kategorinya pilih salah satu 

dilengkapi 



27 
 

kategori, maka akan muncul FAQ sesuai dengan kategorinya. 

Daftar FAQ dan pertanyaannya dapat terlihat pada gambar berikut. 

 

Gambar  50. Daftar pertanyaan dalam FAQ 

6. Idea challange 

Menu ini diperuntukkan bagi widyaiswara. Widyaiswara yang 

ingin memberikan gagasan tertentu berupa tulisan, dapat memilih 

fitur unjuk gagasan. Setelah memilih fitur, akan tampil daftar fitur 

unjuk gagasan yang menjelaskan judul, status( terbit/ tidak terbit) 

dan aktivitas melihat, mengubah dan menghapus. Daftar unjuk 

gagasan dapat ditampil seperti gambar berikut. 

 

Gambar  51. Daftar unjuk gagasan dari widyaiswara 

Dengan memilih tombol ‘ +buat unjuk gagasan’ widyaiswara 

akan diminta mengisi formulir yang nanti akan ditampilkan. 

Formulir terdiri dari judul gagasan, klaster (secara langsung sesuai 

klaster pembuat, dapat ditambah klaster lain jika percaya diri 

membagikannya), nama penggagas (secara langsung terisi pembuat 

tulisan, namun bisa ditambahkan nama yang lain), deskripsi/ latar 

belakang gagasan, tahapan realisasi ide, manfaat ide/ gagasan, 

unggah naskah/ proposal, unggah poto dukung, dan memilih 

status (terbit/ tidak terbit). Setelah diisi pilih ‘simpan unjuk 

gagasan. Tampilan dari unjuk gagasan dapat terlihat seperti gambar  
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Gambar  52. Formulir isian unjuk gagasan 

Unjuk gagasan yang memiliki status terbit dapat dilihat oleh 

widyaiswara lain di beranda. Widyaiswara dapat memberi rating dan 

mengomentari isi dari unjuk gagasan. 

7. Wipedia 

Menu ini ditujukan untuk terjadinya kolaborasi dalam menulis 

bagi widyaiswara. Seperti kamus umum yang ada di wikipedia. 

Dengan memilih fitur wipedia, widyaiswara akan tersedia daftar 

wipedia yang sudah dibuat dan sudah mengusulkan perbaikan 

seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

Gambar  53. Daftar wipedia dan usulan perbaikan oleh 

widyaiswara 

Untuk membuat wipedia, pengguna widyaiswara dapat memilih 

tombil ‘ buat wipedia’ lalu mengisi formulir yang sudah disediakan 

dan pilih tombol ‘kirim’.  
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Gambar  54. Pembuatan wipedia baru oleh widyaiswara 

Wipedia dapat dibuat berdasarkan pembagian tulisan dengan 

memilih ‘judul wipedia’ di daftar wipedia. Pilih ‘Buat uraian’ untuk 

membuat bab pembahasan judul baru dan isi formulir yang 

disediakan lalu pilih ‘kirim’. Jika ada sub bab pembahasan lain pilih 

tombol ‘+’ dan isi formulir yang tersedia lalu pilih tombol ‘kirim’. Hal 

ini dapat terlihat seperti gambar berikut. 

 

 

Gambar  55. Penambahan isi bab dan sub bab wipedia 
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Wipedia dilengkapi pilihan usulan perbaikan naskah. Artinya 

widyaiswara lain juga bisa menambahkan dan mengubah isi 

sehingga kolaborasi tulisan terjadi. Untuk mengusulkan perbaikan 

dapat diakses melalui tulisan wipedia yang ada di beranda. 

Widyaiswara dapat memilih di sebelah mana usulan diberikan 

dengan menekan tombol ‘usul perbaikan’ . Setelah itu akan digiring 

ke formulir perbaikan yang terdiri dari draf tulisan sebelumnya, 

judul perbaikan, isi perbaikan(secara otomatis terisi  draf awal, 

namun bisa dirubah dan ditambahkan. Setelah selesai pilih tombol 

‘kirim’. Setelah selesai akan masuk kedalam daftar perbaikan yang 

diusulkan. Hal ini dapat terlihat dari gambar berikut 

 

 

Gambar  56. Usul perbaikan wipedia oleh widyaiswara 

Penulis awal wipedia akan mendapati banyak jumlah usulan 

perbaikan dan memilih ‘usulan perbaikan’ untuk melihatnya. 

Usulan perbaikan yang diberikan oleh widyaiswara lain, dapat 

dilihat dan disetujui atau ditolak oleh widyaiswara yang memiliki 
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konten/ penulis awal. Sehingga bisa menjamin ketepatan isi tulisan 

sesuai yang diharapkan. Hal ini dapat terlihat pada gambar berikut. 

 

 

Gambar  57. Konfirmasi usulan perbaikan wipedia 

8. Karya Tulis ilmiah 

Menu ini adalah untuk mengakses fitur ‘Karya Tulis Ilmiah’. 

pengguna (Widyaiswara) dapat membuat, mengubah melihat, selain 

itu dapat memberi rating dan mengomentari di sisi frontend 

RCWI1.0. ‘Karya Tulis Ilmiah’ merupakan fitur bagi pengguna untuk 

mengupload / menambahkan karya tulis yang pernah dibuat oleh 

pengguna. Berikut tampilan fitur ‘Karya Tulis Ilmiah’. 

 

Gambar  58. Daftar karya tulis ilmiah pada widyaiswara 
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Widyaiswara bisa mempublikasikan karya tulis ilmiah mereka 

yang telah terbit dalam bentuk jurnal, buku dan lainnya dengan 

menekan tombol ‘Buat Karya Tulis Ilmiah’. Selanjutnya widyaiswara 

mengisi formulir yang tersedia. Tampilannya sebagai berikut. 

 

Gambar  59. Formulir pengisian fitur karya tulis ilmiah 

Formulir terdiri dari judul, klaster (dapar diakses klaster yang 

mana saja), foto (foto dukung, minimal cover karya), (informasi 

terkait karya tulis ilmiah yang disusun), widyaiswara (nama 

pembuat karya tulis ilmiah akan langsung terkunci), lampiran 

(tautan/unggahan), link lampiran/file unggahan untuk lampiran, 

serta status (terbit/tidak terbit). Setelah selesai diisi dan sesuai pilih 

tombol ‘kirim’. 

9. Opini 

Menu ini adalah untuk mengakses fitur ‘Opini’. pengguna 

(Widyaiswara) dapat membuat, mengubah melihat, selain itu dapat 

memberi rating dan mengomentari di sisi frontend RCWI1.0. ‘Opini’ 

merupakan fitur bagi pengguna untuk mengupload / 

menambahkan karya tulis yang pernah dibuat oleh pengguna. 

Berikut tampilan fitur ‘Opini’. 
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Gambar  60. Daftar opini pada widyaiswara 

Widyaiswara bisa mempublikasikan opini mereka yang telah 

terbit dalam bentuk artikel majalah, koran dan lainnya dengan 

menekan tombol ‘Buat Opini’. Selanjutnya widyaiswara mengisi 

formulir yang tersedia. Tampilannya sebagai berikut. 

 

Gambar  61. Formulir pengisian fitur opini 

Formulir terdiri dari judul, klaster (dapar diakses klaster yang 

mana saja), foto (foto dukung, minimal cover karya), (informasi 

terkait opini yang disusun), widyaiswara (nama pembuat opini akan 

langsung terkunci), lampiran (tautan/unggahan), link lampiran/file 

unggahan untuk lampiran, serta status (terbit/tidak terbit). Setelah 

selesai diisi dan sesuai pilih tombol ‘kirim’. 

10. Resensi 

Menu ini adalah untuk mengakses fitur ‘Resensi’. pengguna 

(Widyaiswara) dapat membuat, mengubah melihat, selain itu dapat 
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memberi rating dan mengomentari di sisi frontend RCWI1.0. 

‘Resensi’ merupakan fitur bagi pengguna untuk mengupload / 

menambahkan karya tulis yang pernah dibuat oleh pengguna. 

Berikut tampilan fitur ‘Resensi’. 

 

Gambar  62. Daftar resensi pada widyaiswara 

Widyaiswara bisa mempublikasikan resensi mereka yang telah 

terbit dalam bentuk artikel majalah, koran dan lainnya dengan 

menekan tombol ‘Buat Resensi’. Selanjutnya widyaiswara mengisi 

formulir yang tersedia. Tampilannya sebagai berikut. 

 

Gambar  63. Tampilan formulir pengisian fitur resensi 

Formulir terdiri dari judul, klaster (dapar diakses klaster yang 

mana saja), foto (foto dukung, minimal cover karya), (informasi 

terkait resensi yang disusun), widyaiswara (nama pembuat resensi 

akan langsung terkunci), lampiran (tautan/unggahan), link 

lampiran/file unggahan untuk lampiran, serta status (terbit/tidak 

terbit). Setelah selesai diisi dan sesuai pilih tombol ‘kirim’. 
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11. Witra 

Menu ini adalah untuk mengakses fitur forum yang diberi nama 

widyaiswara berinteraksi atau ‘Witra’. Pengguna widyaiswara dapat 

menambahkan, mengubah serta menghapus topik pada forum 

pembahasan. Proses pembuatan topik tersebut bisa dari beranda 

maupun dari dashboard. Namun sebelum ke sana admin akan 

ditampilkan daftar forum witra ini dan melihat judul, kategori, ubah 

dan hapus. Berikut tampilan fitur ‘Witra’. 

 

Gambar  64. Daftar forum witra pada admin 

Widyaiswara diberikan kemampuan untuk membuat topik 

pembahasan baru serta ikut berinteraksi. Untuk membuat topik 

pembahasan baru widyaiswara dapat memilih tombol ‘buat witra’ 

untuk di backend/ dashboard atau ‘buat topik’ untuk di frontend/ 

beranda. Selanjutnya widyaiswara dapat mengisi formulir yang 

disediakan dan menekan tombol ‘kirim’ . Tampilan formulirnya 

dapat terlihat pada gambar berikut 

 

Gambar  65. Formulir pembuatan topik / penambahan witra 
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Untuk mengikuti diskusi, dapat dilakukan dengan menekan 

judul topik pembahasan witra. Disini akan diarahkan ke formulir 

pengisian komentar. Dengan menekan tombol ‘submit’ maka 

pembahasan akan tercatat. Tampilan untuk aktivitas ini dapat 

terlihat pada gambar berikut. 

 

Gambar  66. Formulir pembahasan pada topik pembahasan 

12. Winova 

Menu ini adalah untuk mengakses fitur ‘Winova’ atau 

widyaiswara berinovasi. Pengguna admin dapat mengubah serta 

menghapus. Sedangkan pengguna Widyaiswara dapat membuat, 

mengubah melihat, selain itu dapat memberi rating dan 

mengomentari di sisi frontend RCWI1.0. Pada daftar winova, 

widyaiswara dapat melihat judul inovasi, tombol membuat, melihat, 

mengubah, menghapus . Berikut tampilan fitur ‘Winova’. 

 

Gambar  67. Daftar winova pada widyaiswara 

Widyaiswara yang ingin membuat daftar inovasi dapat memilih 

tombol ‘buat winova’. Setelah itu akan muncul formulir isian winova 

yang harus diisi. Tampilan formulir winova dapat terlihat pada 

gambar berikut. 
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Gambar  68. Formulir winova pada widyaiswara 

Formulir winova terdiri dari nama inovasi, jenis inovasi, nama 

widyaiswara, mitra penggagas, peran widyaiswara, tahun inisiasi, 

tahun implementasi, deskripsi/ latar belakang inovasi, tahapan 

proses inovasi, manfaat inovasi, kemungkinan pengembangan lebih 

lanjut, link vidio (jika ada). Setelah formulir yang tersedia selesai 

diisi lanjutkan dengan menekan tombol ‘kirim’.  
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PENUTUP 

Secara berkala RCWI akan dikembangkan untuk 

mengakomodasi kebutuhan, menyesuaikan dengan tuntutan 

kebijakan dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu petunjuk 

penggunaan inipun akan di update secara berkala sesuai dengan 

perkembangan yang terjadi.  

Hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan kepada Pustek 

Bangkom LAN dan Pusbin JF Bidang Bangkom Pegawai ASN. 

Mengingat RCWI adalah platform CoP maka berdikusi dan saling 

membantu dengan sesama anggota komunitas bisa merupakan 

cara cepat efektif mendapatkan bantuan mengenai trik-trik 

pemanfaatan RCWI ini.  

Semoga Petunjuk penggunaan RCWI ini diharapkan dapat 

membantu pengguna dalam memanfaatkan sistem ini secara 

maksimal. 
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