“MEMBANGUN KELUARGA TANGGUH” MELALUI TRAINING FOR TRAINER BAGI ASN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

Badann Kepegawaia, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman melalui Program
Counseling Corner bekerja sama dengan Center for Public Mental Health (CPMH) Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta telah mengadakan kegiatan Training for Trainer (TfT) dengan tema
“Membangun Keluarga Tangguh” bagi ASN Pemerintah Kabupaten Sleman.
Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan ASN Guru sejumlah 9 orang dari tiap kecamatan
se-Kabupaten Sleman ini, terdiri dari perwakilan untuk jenjang TK sejumlah 3 orang, jenjang
SD 3 orang, dan jenjang SMP 3 orang sehingga total jumlah peserta adalah 153 orang.
Kegiatan TfT ini dilakukan secara online menggunakan aplikasi Google Meet dari tanggal 11
s.d 14 Mei 2020 pukul 09.00 s.d. 10.30 WIB.
Narasumber profesional dari Center for Public Mental Health (CPMH) Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta dengan pengampu materi yaitu Dr. Diana Setiyawati, M.HSc,
Psikolog, Nurul Kusuma Hidayati, M.Psi, Psikolog, Wirdatul Annisa, M.Psi, Psikolog, serta
Wulan Nur Jatmika, S.Psi, menyampaikan beberapa materi, yaitu: Pengantar Umum
Ketahanan Keluarga, Model Ketahanan Keluarga, Resolusi Konflik, serta di hari terakhir
merupakan materi praktek berupa analisis kasus. Meskipun kegiatan dilaksanakan secara
online namun peserta cukup antusias dalam mengikuti kegiatan, ditunjukkan dengan
banyaknya pertanyaan seputar masalah keluarga yang disampaikan kepada pemateri.
Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai BKPP, Sri Wahyuni, S.IP,
M.Ec.Dev., menyampaikan sambutannya dalam pembukaan kegiatan bahwa latar belakang
digagasnya kegiatan ini adalah melihat fenomena meningkatnya angka perceraian di kalangan
ASN Pemerintah Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun, sehingga melalui kegiatan Training
for Trainer ini diharapkan mampu mewujudkan keluarga ASN yang tangguh dan harmonis,
serta meminimalisir angka perceraian di kalangan ASN Pemerintah Kabupaten Sleman.
Dengan terwujudnya keluarga ASN yang Tangguh dan harmonis diharapkan kinerja ASN akan
meningkat. Semula kegiatan ini akan dilaksanakan secara langsung/tatap muka tetapi karena
kondisi pandemi Covid-19 sehingga kegiatan dilaksanakan secara online. Di akhir
sambutannya, Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai menyampaikan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada narasumber dari CPMH UGM yang berkenan
menjalin kerjasama dengan BKPP Sleman dalam kegiatan TfT kali ini, serta menyampaikan
terimakasih kepada peserta atas partisipasinya karena melalui para peserta ini diharapkan
akan mampu mensosialisasikan materi dan ilmunya kepada ASN di lingkungan kerjanya.
Kegiatan TfT “Membangun Keluarga Tangguh” ini direncanakan

menjadi kegiatan

yang berkelanjutan dan diharapkan bisa menjangkau ke seluruh instansi secara bertahap.
Tersampaikannya materi tentang “Membangun keluarga Tangguh” diharapkan akan
meningkatkan komitmen ASN dalam mewujudkan keluarga yang tangguh dan harmonis.

