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Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 saat ini tengah gencar diperbincangkan dan menjadi 

primadona tema seminar yang diselenggarakan oleh berbagai instansi atau kalangan. Revolusi 

Industri 4.0 berfokus pada teknologi khususnya informasi dan komunikasi, sementara Society 

berfokus pada kreativitas yang bersifat human centered. Penerapan keduanya akan menciptakan 

sinergi positif yaitu peningkatan harkat manusia dengan menempatkan manusia sebagai 

pengendali teknologi. Hal inilah yang mendasari Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 sebagai 

tema besar pada Seminar dan Call for Paper Pengembangan SDM 2019 yang perdana 

diselenggarakan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

Seminar Pengembangan SDM adalah forum untuk membahas secara ilmiah isu-isu tentang 

pengembangan SDM, pelatihan dan pengembangan ASN serta kependudukan dan keluarga baik 

saat ini maupun yang akan datang. Tahun 2019 ini Seminar on Population, Family and Human 

Resources digelar untuk pertama kali, tepatnya pada hari Kamis, 28 November 2019 di Sahid 

Raya Hotel and Convention. Tema pada seminar ini adalah “Industri 4.0 dan Society 5.0: 

Transformasi Pelatihan dan Pengembangan SDM Menuju Indonesia Emas 2045”. Peserta terdiri 

dari Pengelola dan Penyelenggara Pelatihan, Akademisi, Peneliti, Widyaiswara, Penyuluh 

Keluarga Berencana (PKB) dan umum dari lembaga Pelatihan dan Pengembangan serta 

Perguruan Tinggi Se-DIY dan Perwakilan BKKBN se-Indonesia. 

 

Seminar menghadirkan tiga Narasumber ahli dari birokrat dan akademisi yaitu:  

1. Dr. Muhammad Aswad, M.Si Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang 

Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara (LAN 

RI) yang menyampaikan materi “Transformasi Pelatihan dan Pengembangan SDM  di 

Era Revolusi Industri  4.0 dan Society 5.0” 

Materi ini mencakup upaya yang harus dilakukan oleh Lembaga Pelatihan dan 

pengembangan dalam merespon perubahan di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. 

2. Dr. Sumaryono, M.Si dari Fakultas Psikologi UGM yang menyampaikan materi 

“Berkreasi Dalam Solusi - Sebuah Cara Belajar di Era Industri 4.0 & Society 5.0”. 

Materi ini mencakup tentang perubahan-perubahan perilaku dan cara belajar mulai dari 

era revolusi industri 1.0 s.d revolusi industri 4.0 dan society 1.0 s.d 5.0 dengan fokus 

perilaku belajar di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 sekaligus upaya-upaya yang 

perlu direspon agar model pembelajaran dapat mengikuti perubahan perilaku belajar. 

3. Prof. Herman Dwi Surjono, Drs., M.Sc., MT., Ph.D dari Universitas Negeri Yogyakarta 

yang menyampaikan materi “Kelas Virtual di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0”. 

Materi ini diharapkan mencakup tentang penggunaan kelas virtual di era revolusi industri 

4.0 dan society 5.0, termasuk di dalamnya membahas tentang pemanfaatan e-learning, 

blended learning dan flipped classroom. 



Pemaparan materi panel dipandu oleh Moderator Dr. Dody Hartanto, M.Pd dari Universitas 

Ahmad Dahlan Yogyakarta. Sementara pertanyaan dari peserta disampaikan dengan 

menggunakan aplikasi slido.com sehingga diskusi dapat lebih efektif dan efisien. 

 

Seminar disertai dengan Call for Paper dengan tiga sub tema yaitu: (1) Pelayanan Publik dan 

Reformasi Birokrasi di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0; (2) Pelatihan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0; (3) 

Kependudukan dan Keluarga di Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Kegiatan ini menjadi 

forum untuk saling berbagi wawasan dan pengalaman ilmiah serta merupakan bentuk fasilitasi 

untuk mendukung pengembangan profesi bagi pegawai fungsional tertentu maupun khalayak 

umum yang memiliki minat pada penulisan ilmiah. Pemaparan paper dibagi menjadi dua jenis 

yaitu oral presentation (paparan secara lisan) dan poster presentation (paparan dengan 

menggunakan media poster).  

 

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

Republik Indonesia (BKKBN RI) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) yang sekaligus bertindak 

sebagai pembicara kunci (keynote speech). Beliau menyampaikan bahwa dengan society 5.0, 

industri 4.0 diarahkan agar berdampak pada kesejahteraan bagi lebih banyak orang bukan hanya 

segelintir orang serta mengajak berpikir ideologis yaitu bagaimana teknologi informasi memiliki 

daya ungkit untuk penataan keadilan bagi semua orang. Dalam Program Kependudukan, 

Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) revolusi industri 4.0 bisa 

dimanfaatkan untuk promosi dan KIE (komunikasi, informasi, edukasi). Selanjutnya dalam 

pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) 

harus tetap ada sentuhan softskill seperti moralitas, integritas dan nasionalisme karena akan 

menentukan kesuksesan dalam penyuluhan dan pelayanan KB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalam seminar ini juga dilakukan launching “BIMA SAKTI” yaitu sarana kediklatan berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merupakan inovasi dari Bidang Pelatihan dan 

Pengembangan Perwakilan BKKBN DIY. “BIMA” merupakan akronim dari filosofi Berkualitas, 

Inovatif, pelayanan priMA sebagai budaya kerja Perwakilan BKKBN DIY. “BIMA SAKTI” 

terdiri dari Sakti Aji (aplikasi jadwal pelatihan), Sakti Abi (aplikasi bank soal pelatihan), Sakti 

Adi (aplikasi data evaluasi pelatihan), Sakti Ari (aplikasi sertifikat pelatihan), Jurnal Pancanaka, 

E-training (pelatihan dalam jaringan), Repository (layanan arsip online), Wiki (platform 

kolaborasi dan dokumentasi). Kepala BKKBN RI dan Deputi Pelatihan, Penelitian dan 

Pengembangan BKKBN RI mengapresiasi inovasi ini yang merupakan perwujudan dari respon 

terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0.  

 

Acara ditutup secara resmi oleh Deputi Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN RI 

Prof. drh. M Rizal M. Damanik, M.Rep. Sc. PhD. Dalam sambutan penutupnya beliau 

menyampaikan bahwa pengembangan kompetensi menjadi sebuah keharusan dalam menghadapi 

era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, tak terkecuali bagi ASN sebagai motor penggerak 

birokrasi. Dengan berkembangnya era baru maka Birokrasi harus mampu beradaptasi dan 

menyesuaikan diri dengan perubahan. Setiap ASN “dipaksa” untuk adaptif terhadap teknologi 

agar kinerja pelayanan lebih cepat, akurat dan efisien. Mengakhiri sambutannya beliau 

memotivasi bahwa kita harus optimis akan mencapai kejayaan pada masa emas 2045. Hasil 

seminar ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk penguatan ataupun penyusunan 

kebijakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. 
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