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[SIARAN PERS] 

Nomor: 075/RILIS/BKN/VIII/2019 

Kepala BKN: Indonesia Butuh ASN Unggul Berhati Pancasila 

Presiden Indonesia Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya, Jumat (16/8/2019), 

mengajak masyarakat Indonesia untuk menjadi manusia unggul, tidak hanya 

sekadar lebih baik dari sebelumnya, tetapi harus lebih baik dari negara lain 

karena dengan SDM unggul, Indonesia maju. Pesan itu tertuang pula dalam tema 

HUT ke-74 Indonesia bertajuk “SDM Unggul Indonesia Maju”.   

Berkaitan dengan itu Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria 

Wibisana saat menyampaikan sambutan selaku Inspektur dalam Upacara Bendera 

di Kantor Pusat BKN, Sabtu (17/8/2019) menyebutkan, bahwa negara harus hadir 

dalam upaya pembangunan SDM Indonesia. Berkaitan dengan itu, BKN telah 

menggulirkan sejumlah program kerja untuk mendukung peningkatan kualitas 

SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai peran institusi sebagai pembina dan 

penyelenggara manajemen kepegawaian, di antaranya penyusunan indeks tata 

kelola implementasi NSPK manajemen ASN, pembangunan sistem informasi 

terintegrasi untuk pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN 

dan penyusunan pedoman teknis implementasi PP No. 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja PNS.  

Ada yang berbeda dalam semarak memeringati HUT ke-74 Indonesia di kantor 

Pusat BKN. Pegawai yang hadir membentuk defile kontingen berbalut pakaian adat 

dari berbagai suku di Indonesia yang menjadi simbol keberagaman bangsa. 

Seluruh pegawai BKN di Kantor Pusat BKN, 14 Kantor Regional BKN dari Aceh 

sampai Papua, dan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) BKN melantunkan “Indonesia 

Raya” yang mengiringi pengibaran Bendera Merah Putih, sembari mengingat 
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kembali sejarah perjalanan bangsa Indonesia hingga menginjak usia 74 tahun 

yang saat ini dirayakan seluruh masyarakat Indonesia.  

Di hadapan pegawai yang mengikuti upacara bendera, Kepala BKN mengajak agar 

ASN menjadi manusia Indonesia unggul yang berkontribusi terhadap persatuan 

dan kesatuan NKRI, bekerja dan berkinerja, adaptif terhadap perkembangan 

zaman dan tantangan global, dan tentunya menjadi ASN yang mencintai Pancasila 

dan kebhinekaan.  

Kepala BKN juga menyebutkan untuk menunjang pembangunan maupun 

peningkatan SDM, diperlukan sistem manajemen SDM yang adaptif dengan 

perkembangan zaman, sehingga reformasi menyeluruh khususnya SDM Aparatur 

harus ditingkatkan. BKN sebagai instansi Pembina dan Penyelenggaran 

manajemen kepegawaian memiliki tanggung jawab penuh untuk mewujudkan hal 

tersebut. 

Kepala BKN juga meminta segenap ASN di Indonesia untuk menjaga peran dan 

fungsinya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni 

sebagai perekat dan pemersatu bangsa.  

“Kita butuh ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat kita bisa melompat dan 

mendahului bangsa lain. Kita butuh terobosan-terobosan jalan pintas yang cerdik 

yang mudah yang cepat. Kita butuh SDM unggul yang berhati Indonesia, berideologi 

Pancasila. Kita butuh SDM unggul yang toleran yang berakhlak mulia. Kita butuh 

SDM unggul yang terus belajar bekerja keras, berdedikasi.” 

(Presiden RI, Joko Widodo) 

 

Jakarta, 17 Agustus 2019 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat 

Badan Kepegawaian Negara 

Ttd 

Mohammad Ridwan 

http://www.bkn.go.id/
mailto:humas@bkn.go.id

