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Abstract: During the Covid 19 pandemic, training providers experienced problems in the 

implementation of training, especially in the 2021 budget year. This concerns the security of 

the outbreak of this dangerous disease and licensing from the training advisory institution, 

namely LAN RI. The purpose of writing this review is to present an alternative distance 

learning model in the basic training of civil servants during the Covid 19 pandemic. The 

research methodology used is descriptive analysis method with a quantitative approach, 

carried out by collecting secondary data. Followed by analyzing / processing data, making 

conclusions to make an objective description of a situation in a description. The findings in 

the field show a lot of data on the success of the implementation of distance learning model 

training at both the Ministry level and the Regional Government level. By referring to the 

successful implementation of the distance learning model, it can be assumed that if this 

distance learning model is applied to the implementation of the CPNS Basic training during 

the Covid 19 pandemic, the training objectives can be achieved effectively and efficiently. 
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Pendahuluan 

 
Sejak diumumkannya kasus pertama Covid 19 pada 4 Maret 2020 oleh Presiden 

Joko Widodo, kasus penambahan positif Covid 19 terus bertambah. Hampir sepuluh bulan 

pandemi Covid 19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti bahkan cenderung terus 

bertambah secara pluktuatif. Tentu ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan 

mengingat efek domino (dampak) yang diakibatkannya merembet ke semua sektor dan 

yang paling terdampak (terutama) sektor ekonomi. Selain sektor ekonomi, sektor 

pendidikan juga terdampak pandemi Covid 19 ini. Sekolah, Perguruan  tinggi,  dan banyak 

berbagai  Lembaga  Pelatihan  terpaksa harus menutup sementara kegiatannya, terutama 

pembelajaran    tatap  muka  langsung ditiadakan sehingga adanya kekhawatiran 
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terhadap  terjadinya  penurunan  kualitas pembelajaran dan hasil pengembangan kompetensi 

sumber  daya manusia. 

 
Keadaan Pandemi Covid-19 yang masih belum jelas akhirnya,  telah memberi 

pengaruh yang luar biasa menuntut suatu kondisi perubahan perilaku yang berbeda dan 

bermakna sehingga mau tidak mau dan suka tidak suka perlu melakukan suatu adaptasi 

kebiasaan baru dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam kegiatan pembelajaran. 

Mengingat kondisi yang demikian mengkhawatirkan itu maka sebagai adaptasi kebiasaan 

baru pembelajaran jarak jauh kini dioptimalkan untuk menggantikan pembelajaran tatap 

muka langsung. Pembelajaran virtual kini mulai menggantikan pembelajaran tatap muka 

langsung walalupun terdapat hambatan yang tidak sedikit baik teknis maupun non teknis. 

Sebagai lembaga pembina kediklatan, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia  

mengeluarkan kebijakan terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan baik prajabatan 

maupun dalam jabatan. 

 
Dalam Surat Edaran Kepala LAN Nomor 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan 

Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19), 

Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia menyampaikan keterangannya 

bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi kedaruratan, pembelajaran 

klasikal perlu didorong berubah menjadi pembelajaran jarak jauh. Pengubahan 

pembelajaran klasikal menjadi pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi (TI) atau aplikasi pengelolaan pembelajaran yang 

tersedia untuk menunjang proses pembelajaran dengan tidak mengurangi kualitas dan 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

 
Jadi dalam kondisi kedaruratan, langkah resposif LAN RI pantas mendapat apresiasi 

mengingat jumlah Calon PNS di seluruh Indonesia yang akan mengikuti pelatihan Dasar 

CPNS 2021 cukup besar memerlukan adaptasi terhadap ebiasaan baru karena tidak 

memungkinkan dilaksanakan secara normal. Penundaan pelaksanaan dapat berdampak 

pada pemberhentian CPNS yang bersangkutan karena terkait aturan bahwa CPNS wajib 

mengikuti Latsar CPNS sebelum waktu satu tahun. Dalam kondisi pandemi Covid 19 atau 

masa adaptasi kebiasaan baru (new normal) ini maka edaran LAN terkait pelaksanaan 

pelatihan di masa pandemi Covid 19 ini dapat dijadikan sebagai dasar pelaksanaannya. 

Pelaksanaan pelatihan dengan menggunakan protokol kesehatan juga sangat beresiko jika 

kelas normal yang biasanya berjumlah 40. Alih-alih dilaksanakan secara normal, 

pelaksanaan pelatihan sangat dimungkinkan dilaksanakan secara daring penuh. 

 
Dengan kemungkinan latsar CPNS diselenggarakan dalam jaringan (daring) secara 

penuh maka perlu persiapan matang baik dari sisi penyelenggara, lembaga pengirim peserta 

pelatihan maupun peserta itu sendiri. Dari sisi penyelenggara, perlu dipersiapkan 

penyelenggara yang telah memiliki MOT dan TOC terkait pelaksanaan pelatihan Blended 

Learning sehingga akan memahami secara utuh ketika merencanakan, melaksanakan dan 

mengevaluasi pelatihan secara daring. Selain itu, wajib juga disediakan sarana pendukung 

pelatihan secara daring baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras 

yang diperlu untuk pelatihan daring terkait penyediaan studio, kamera, komputer dengan 

spesifikasi tinggi, jaringan internet kecepatan tinggi (bila perlu VPN). Perangkat lunak seperti 

aplikasi Learning Management System (LMS) Moodle, Aplikasi Zoom, Aplikasi Zoho (absen 

elektronik) dan aplikasi lain yang compatible. 

 
Di BPSDM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pelatihan secara daring atau 
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Distance Learning bahkan telah dilaksanakan sejak dua tahun lalu. Di masa pandemi Covid- 

19 yang belum tahu kapan akan berakhir, yang mengharuskan masyarakat untuk menjaga 

jarak, e-learning jadi sebuah solusi (bpsdm.pu.go.id, 2020). Distance learning, seyogyanya 

adalah pelatihan yang dilaksanakan secara maya dengan bantuan teknologi informasi 

(komputer, aplikasi tatap muka dan koneksi internet) dengan merujuk pada kurikulum dan 

silabi pelatihan daring (-red). 

 
Kesiapan daerah di lingkup Pemerintahan Provinsi Banten dapat dilihat di Learning 

Management System (LMS) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota 

Tangerang Selatan (https://lmsbkpp.tangerangselatankota.go.id/.) Dengan web LMS 

berbasis moodle, BKPP Kota Tangerang Selatan telah siap menyambut era pelatihan daring 

baik untuk pelatihan dasar CPNS maupun Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) 

maupun Pelatihan Kepemimpinan Adminsitrasi (PKA). Kesiapan seperti inilah yang harus 

dilakukan BPSDMD Provinsi Banten selaku instansi pembina kediklatan lingkup provinsi. 

 
Terdapat disparitas yang cukup lebar antara pelatihan daring (distance learning) 

dengan pelatihan klasikal. Jika pelaksanaan diklat klasikal telah disiapkan kurikulum dan 

silabi, modul, dan bahan tayang yang lengkap dan sudah terstandarkan, sedangkan 

pelatihan daring kurikulumnya belum ada, modul belum ada, dan yang ada hanya bahan 

tayang saja. Alhasil, pelatihan daring masih belum terstandarkan. Tentu hal ini bertentangan 

dengan teori pendididikan. Tanpa kurikulum dan silabi, tidak jelas pelatihan dan membentuk 

manusia seperti apa? Sehingga di masa pandemi saat ini, desainer kurikulum pelatihan 

harus bekerja keras menyusun kurikulum darurat yang ke depannya dapat dijadikan rujukan 

di kala ada kejadian luar biasa yang tidak memungkinkan ada pembelajaran klasikal. 

 
Pelatihan dasar CPNS di tahun 2021 mendatang kemungkinan akan dilaksanakan 

secara penuh daring(distance learning) jika masih dalam kondisi pendemi Covid  19. Namun, 

jika terjadi penurunan tajam penderita atau pasien positif Covid 19 di seluruh Indonesia 

maka kemungkinan besar pelatihan dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan 

melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Jika pilihan itu jatuh pada pelatihan dasar 

CPNS secara daring(distance learning) maka persiapan ke arah itu harus segera disiapkan 

secara matang. 

 
Persiapan itu wajib dilakukan karena pelaksanaan pelatihan daring  (distance 

learning) dengan melibatkan peserta yang banyak akan berdampak pada besarnya bandwith 

(pita band) internet yang diakses secara bersamaan. Pengaksesan secara bersamaan dapat 

berakibat lag pada koneksi jaringan sehingga menggangu pembelajaran. Selain, koneksi 

internet yang disediakan kantor masing-masing peserta, subsidi kuota juga wajib dilakukan 

oleh instansi pengirim peserta pelatihan untuk mengatasi kendala kesulitan koneksi. 

 
Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif, dilakukan dengan pengumpulan data sekunder. Dilanjutkan dengan 

menganalisis/mengolah data, membuat kesimpulan untuk membuat penggambaran tentang 

suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi. 

 

Analisa 
 

Pelaksanaan pelatihan secara daring adalah keharusan sebaga i  imp lementas i 

adapatas i keb iasaan baru (new normal),  jika mengingat kondisi pandemi Covid 19 

yang belum bisa diprediksi secara tepat kapan berakhir. Tentu, pelaksanaan  pelatihan  

secara  daring  banyak  keuntungannya,  salah  satunya  efisiensi anggaran pelatihan. 
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Penyediaan kelas pelatihan dan bebe rapa  sarana penunjangnya tidak lagi diperlukan. 

Sebagai gantinya penyelenggara membuka LMS sebagai kelas daring, koneksi internet, 

aplikasi zoom berbayar dengan harga terjangkau. Sehingga dalam hal perencanaan, 

pelaksanaan, sampai monev kegiatan pelatihan akan menyisakan anggaran yang besar 

yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya yang lebih mendesak untuk pelayanan 

public terutama dalam percepatan penanggulan pandemi Covid-19. 

 

Terkait dengan pembiayaan pelatihan, Jack J. Philips (2006,63) mengidentifikasi 6 

(enam) kategori biaya dalam penyelenggaraan suatu training, yaitu: 1. Needs assessment, 

yakni biaya yang timbul manakala program training didahului dengan kegiatan needs 

assessment yang membutuhkan biaya yang signifikan. 2. Design and development, yakni 

biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendesain dan membangun program training yang 

biasanya diperhitungkan secara prorata selama satu atau dua tahun. 3. Acquisition, yakni 

biaya yang dikeluarkan apabila program training dibeli dari pihak ketiga. 4. Delivery, 

merupakan komponen biaya terbesar yakni meliputi honor pengajar, perlengkapan belajar, 

konsumsi peserta, serta sarana dan prasarana. 5. Evaluation, yakni biaya yang dikeluarkan 

pada saat melakukan evaluasi setelah peserta kembali ke tempat kerja masing-masing. 6. 

Overhead, yakni biaya yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan program training 

tertentu dan relatif sulit untuk diperkirakan secara tepat (Munajatisari, 2015). 

 

Merujuk pada pendapat Philip di atas, pembiayaan pelatihan klasikal memang sangat 

besar karena banyak komponen kegiatan yang harus dilakukan. Namun itu menunjukkan 

kesiapan dari sisi standarisasi pelatihan. Dengan mengidentifikasi 6 kategori pelatihan yang 

disampaikan ahli tersebut menyiratkan pelatihan klasikal memang efektif. 

Dari sisi efektivitas metode pelatihan, maka pelatihan klasikal lebih efektif dibanding 

pelatihan daring. Hal ini ditegaskan (Munajatisari, 2015:184) rendahnya efektivitas metode 

diklat e-learning adalah ketidaktepatan antara metode penyampaian materi dengan tujuan 

diklat itu sendiri. 

Salah faktor pemicu kurang efektifnya pembelajaran daring adalah koneksi internet. 

Hal ini sejalan dengan yang sampaikan  (Suharsono, 2020:6) dalam jurnalnya menyatakan: 

“Kekurangan Pembelajaran Kelas Daring Latsar from Home mirip dengan 

pembelajaran daring dalam penelitian terdahulu kendala internet yang tidak 
stabil, namun karena dilaksanakan secara blended learning juga ada kendala 

pada saat tahap belajar mandiri. Sedangkan kelebihannya berbeda dengan 

penelitian terdahulu, khususnya penggunaan aplikasi Quizizz karena lebih 
menarik, menyenangkan, mengasah kecekatan diri dalam mencari dan 

menemukan jawaban. Peserta memberi saran perbaikan agar menambah 

pembahasan materi pembelajaran, bentuk soal dengan pilihan jawaban 
benar-salah diganti pilihan ganda, dan mengurangi jumlah soal post test. 
Secara umum pembelajaran daring dinilai positif dan efektif oleh peserta 

sehingga dapat dilanjutkan baik pada masa pandemi maupun menjadi new 

normal.” 
 

 
Dari hasil penelitian itu, penulis berasumsi jika persiapan dilakukan dengan baik 

maka pelatihan daring akan menjadi efektif dan efisien. Efektivitas itu dapat diperoleh jika 

pelatihan  daring  ini  dihasilkan  melalui  analisis  kebutuhan  pelatihan,  perencanaan  dan 
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pengembangan bahan pelatihan daring, penyiapan infrastruktur jaringan internet, pembelian 

aplikasi pihak ketiga yang terpercaya dan penyiapan web LMS yang user-friendly. 

Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pada   organisasi   yang   menerapkan e- learning 

berpikiran bahwa e-learning merupakan salah satu sarana untuk mencapai visi dan misi 

organisasi, sehingga e-learning harus dijalankan. Cara pandang ini tentunya ada 

konsekuensinya dan menimbulkan tuntutan untuk berubah, diantaranya adalah perubahan 

budaya kerja di organisasi tersebut (bkpsdm.bulelengkab.go.id, 2020). Perubahan budaya 

kerja ini dampaknya positif terhadap pencapaian visi, misi dan strategi organisasi. 

Dengan lain perkataan, pelatihan dasar  CPNS secara daring (distance learning) 

akan meningkatkan efisiensi dalam pencapain visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan 

oleh organisasi, dalam kaitan ini BPSDM. Efektivitas dapat diraih jika budaya kerja diubah 

secara signifikan. Inefektivitas itu terjadi sebagai konsekuensi adanya kejutan budaya yang 

terbiasa dengan pelatihan klasikal. Pada umumnya, pelatihan daring adalah sebuah 

keterpaksaan dari suatu keadaan luarbiasa yang tidak mengizinkan adanya tatap muka 

langsung. 

Dari sisi keotentikan atau keabsahan pelatihan daring (distance learning), tentu ini 

sangat berterima. Lemabaga Administrasi Negara Republik Indonesia sendiri telah 

melaksanakan pelatihan e-learning. Bahkan regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan 

pelatihan daring (distance learning) telah disahkan sejak 2018, yaitu Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara  Republik Indonesia  Nomor 8 Tahun  2018 Tentang  Pedoman 

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Learning . Ini 

berarti LAN RI sudah berfikir jauh ke depan. 

Kesimpulan 

Penerapan Model Distance  Learning diakui sebagai salah satu alternatif solusi model 

pembelajaran i m p l e m e n t a s i  a d a p a t s i  k e b i a s a a n  b a r u  di masa P a n d e m i  

Covid- 19. Penerapan full distance learning telah diujicoba oleh Pusdiklat Jalan Perumahan 

Permukiman dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (JPPPIW) pada Mei 2020 

(bpsdm.pu.go.id, 2020). Keputusan ini diambil sebagai solusi akibat terhentinya Pelatihan 

sebagai dampak semakin merebaknya pandemi Covid 19. 

Hal yang sama terjadi di BPSDMD Provinsi Banten dimana penganggaran 

d isusun dan  dilaksanakan sebeum Covid 19 dinyatakan sebagai pandemi dunia. 

Pelaksanaan terjadi di awal Maret 2020 namun sekitar pertengahan April 2020 sudah 

dinyatakan pandemi dan pihak Pemerintah Provinsi langsung menyatakan PNS 

melaksanakan Work From Home (WFH). Alhasil, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 

(PKP) Angkatan I, II, III dan IV dinyatakan dihentikan sementara sambil menunggu kebijakan 

dari LAN RI. 
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Akhirnya, tidak lama berselang, LAN RI memberikan izin untuk melanjutkan 

pelatihan yang sudah berjalan sedangkan yang belum dilaksanakan dihentikan karena 

anggarannnya digunakan untuk penanggulangan Covid 19. Tantangan pertama diuji yaitu 

mampukah BPSDMD Provinsi Banten melaksanakanan Studi Lapangan (STULA) secara 

daring. Akhirnya, dengan diawali pengujian jaringan internet dan aplikasi zoom berbayar, 

kegiatan STULA dapat dilaksanakan dengan sangat sukses berkat kerjasama  semua pihak. 

Berbekal pengalaman pertama yang sukses ini, BPSDMD Provinsi Banten pun langsung 

mengumumkan pembimbingan dan seminar rancangan serta seminar aksi perubahan 

dilaksanakan dengan menggunakan model distance learning yaitu memanfaatkan aplikasi 

zoom. 

Kegiatan yang sama dilakukan dengan sukses oleh BKPP Kota Tangerang yang 

melaksanakan pelatihan PKP Angakatan 13 menggunakan Model Distance Learning. 

Bahkan persiapan yang dilakukan oleh BKPP Kota Tangerang Selatan lebih baik. Learning 

Management System berbasis Moodle digunakan untuk menyimpan modul, bahan tayang, 

kursil, bahkan bahan ajar multimedia. Sedangkan untuk memafasilitasi tatap muka 

daringnya tetap menggunakan aplikasi tatap muka pihak ketiga, yaitu aplikasi zoom 

berbayar. 

Berangkat dari pengalaman melaksanakan pelatihan dengan menggunakan Model 

Distance Learning tersebut, penulis yakin pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS dengan 

model tersebut akan berhasil dengan diawali persiapan yang matang dari sisi SDM, Sarana 

Prasarana dan Anggaran yang memadai. 
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Abstrak: Di masa pandemi Covid 19 ini lembaga penyelenggaran pelatihan mengalami 

kendala dalam pelaksanaan pelatihan, terutama  di tahun  anggaran 2021. Hal ini 

menyangkut keamanan dari terjangkitnya penyakit berbahaya ini dan perizinan dari lembaga 

pembina pelatihan yaitu LAN RI. Tujuan dari penulisan ulasan ini adalah menyuguhkan 

alternatif model distance learning dalam pelatihan dasar CPNS di masa pandemi Covid 19. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif, dilakukan dengan pengumpulan data sekunder. Dilanjutkan dengan 

menganalisis/mengolah data, membuat kesimpulan untuk membuat penggambaran tentang 

suatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi. Temuan di lapangan menunjukkan 

banyak data keberhasilan pelaksanaan pelatihan model distance learning baik di level 

Kementerian maupun level Pemerintahan Daerah. Dengan merujuk pada keberhasilan 

pelaksanaan model distance learning maka dapat diasumsikan jika model distance learning 

ini diterapkan pada pelaksanaan pelatihan Dasar CPNS di masa pandemi Covid 19 maka 

tujuan pelatihan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Kata kunci : Model Distance Learning, Latsar CPNS, Pandemi Covid 19 
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