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Abstract: The Covid-19 pandemic has brought enormous changes in various fields of human
life, one of which is in the field of education. The existence of a physical distancing policy
resulted in changes in the learning process from classical to distance learning (online). These
changes do not only apply to learning at schools or universities, but also in education and
training (diklat). The purpose of writing this article is to determine the implementation of
remote education and training at the Center for Environmental and Forestry Education and
Training (BDLHK), the advantages and disadvantages of the e-learning method and the KLHK
LMS application, as well as the obstacles faced in implementing remote education and
training. The Ministry of Environment and Forestry, through the BDLHK technical
implementation unit, conducted training courses totaling 248 training forces, of which 96%
used the e-learning method (full or blended learning). Some of the advantages of this
distance training are an effective solution during a pandemic, saving costs, the proportion of
training participants from which can be fulfilled, it is more environmentally friendly, and so
on. While one of the drawbacks is that it is not entirely appropriate to be implemented in
education and training that requires practice / skills so it must be carried out in a blended
learning manner. Another drawback and at the same time being the main obstacle in the
implementation of long distance training is the very high dependence on supporting
facilities and infrastructure, especially the internet network. In the future, it is hoped that
this remote training can still be used as an option in conducting training by perfecting the
KLHK Learning Management System (LMS) and increasing the competence of the parties
involved in it.
Keywords: distance learning, advantages and disadvantages of distance training, distance
training constraints, Learning Management System (LMS)
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Pendahuluan
Pandemi Covid-19 yang dimulai sejak ditemukannya virus ini untuk pertama kalinya di Kota Wuhan,
Tiongkok pada akhir tahun 2019 telah menyebabkan perubahan yang sangat besar pada kehidupan
manusia di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Mudahnya virus ini menular menyebabkan
banyak orang terinfeksi dan tidak sedikit yang menjadi korban sehingga menyebabkan banyak negara
termasuk Indonesia menerapkan beberapa kebijakan untuk mencegah penyebarannya. Salah satu
kebijakan yang diterapkan oleh hampir di seluruh negara adalah physical distancing (Siahaan, 2020).
Di Indonesia, beberapa kebijakan physical distancing yang pernah dan sedang diberlakukan adalah
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah dengan lonjakan kasus corona yang
tinggi dan yang terbaru adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Selain
penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, masyarakat juga dihimbau untuk selalu mematuhi protokol
kesehatan 5 M, yaitu : memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, menjaga
jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi, sehingga diharapkan apabila
kelima hal tersebut dapat dilaksanakan dengan disiplin maka dapat memutus mata rantai penyebaran
Virus Covid-19 (Makarim, 2021).
Pandemi tidak saja menyebabkan masyarakat beradaptasi dengan kebiasaan baru karena harus
hidup berdampingan dengan Virus Covid-19, akan tetapi juga berdampak pada pada berbagai bidang
kehidupan. Salah satu bidang yang terdampak oleh pandemi ini adalah bidang pendidikan (Aji,
2020:396; Siahaan, 2020:2). Aji (2020:396) menyebutkan bahwa sejak pandemi berlangsung,
pemerintah memutuskan untuk menutup sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya
untuk mengurangi interaksi antar orang. Sebagai akibat dari diambilnya keputusan tersebut maka
proses pembelajaranpun mau tidak mau harus diubah dari klasikal atau tatap muka di kelas menjadi
pembelajaran jarak jauh (distance learning/e-learning). Hal ini tidak hanya terjadi pada proses
pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi, akan tetapi juga terjadi dalam proses pembelajaran di
dalam pendidikan dan pelatihan (diklat).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) mengambil langkah dalam menghadapi pandemi
yaitu dengan merubah sistem, metode dan pola kerja yang berorientasi kepada masyarakat dengan
tetap menerapkan protokol kesehatan antara lain dengan mengembangkan e-learning melalui Learning
Management System KLHK. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari arahan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dan dalam rangka penerapan kebijakan phisycal distancing
(Basalamah, 2021).
Perubahan proses pembelajaran dari klasikal ke pembelajaran jarak jauh di dalam diklat khususnya
di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah tentu membutuhkan persiapan yang tidak
singkat, ditambah dengan proses tersebut terjadi secara mendadak karena kondisi pandemi. Persiapan
tersebut berdasarkan pengalaman penyelenggaraan diklat selama tahun 2020 di beberapa BDLHK
meliputi (Kusdamayanti, dkk., 2021) :
1. Kurikulum e-learning
Sebagian besar atau hampir seluruh kurikulum yang ada adalah kurikulum untuk diklat yang
dilaksanakan secara klasikal sehingga seluruh widyaiswara baik dari pusat diklat maupun balai
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diklat harus bekerjasama dalam waktu yang singkat untuk dapat menyusun kurikulum elearning tersebut
2. Anggaran
Anggaran yang tersedia pada awalnya adalah anggaran yang dipersiapkan untuk diklat klasikal
dimana komponen pembiayaannya berbeda dengan diklat jarak jauh sehingga pihak penyusun
anggaran harus dengan segera menyusun ulang anggaran supaya diklat jarak jauh dapat
segera dilaksanakan
3. Sarana dan prasarana diklat
Sarana dan prasarana diklat jarak jauh sudah tentu berbeda dengan diklat klasikal yang hanya
membutuhkan kelas dan sarananya (white board, pengeras suara, LCD projector dll) saja
(Suyatna, 2015:73). Sarana dan prasarana diklat jarak jauh lebih kepada sarana dan
prasarana yang dapat memberikan kemudahan untuk mengakses internet karena proses
pembelajarannya dilaksanakan daring. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah kelas
yang dilengkapi dengan PC/Laptop dan jaringan internet yang stabil. Oleh karena itu,
pembelajaran jauh jauh juga bisa dikatakan sebagai pembelajaran berbasis teknologi
4. Sumberdaya manusia yang terlibat
SDM tersebut diantaranya adalah pihak penyelenggara diklat yang nantinya akan bertugas
sebagai admin didalam LMS KLHK, widyaiswara/pengajar yang nantinya akan menjadi tutor,
dan yang terakhir adalah peserta diklat.
Diklat jarak jauh di BDLHK pada tahun 2020 yang pada prosesnya melibatkan banyak pihak yang
baru pertama kali mengenal dan terlibat dalam LMS KLHK inilah yang akan diulas dalam artikel ini.
Tujuannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan diklat jarak jauh di BDLHK, kelebihan dan
kekurangan dari metode e-learning dan aplikasi LMS KLHK, serta kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan diklat jarak jauh. Artikel ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi
penyelenggaraan diklat jarak jauh khususnya di BDLHK pada tahun berikutnya.

Analisa
Pelaksanaan Diklat Jarak Jauh di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan Kepala BP2SDM No. P3 Tahun 2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan ASN dan Non
ASN di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Metode Jarak Jauh Secara Elektronik
menyebutkan bahwa BDLHK adalah unit pelaksana teknis dibawah KLHK yang memiliki tugas
melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur serta masyarakat di bidang
lingkungan hidup dan kehutanan. BDLHK tersebut tersebar di beberapa daerah di Indonesia yaitu :
Pematang Siantar (Sumatera Utara), Pekanbaru (Riau), Samarinda (Kalimantan Timur), Bogor (Jawa
Barat), Kadipaten (Majalengka, Jawa Barat), Makasar (Sulawesi Selatan), dan Kupang (Nusa Tenggara
Timur). KLHK melalui BDLHK pada tahun 2020 menyelenggarakan diklat sebanyak 248 angkatan
(tabel 1).
Tabel 1. Penyelenggaraan Diklat
No. Nama Penyelenggara
1.
BDLHK Pemantang Siantar
2.
BDLHK Pekanbaru
3.
BDLHK Samarinda

Angkatan Diklat
27
36
27

25

Jurnal Lingkar Widyaiswara (www.juliwi.com)
Edisi 08 No. 02, April – Juni 2021, p. 23 - 32
ISSN: 2355-4118

No. Nama Penyelenggara
4.
BDLHK Bogor
5.
BDLHK Kadipaten
6.
BDLHK Makasar
7.
BDLHK Kupang
Jumlah

Angkatan Diklat
40
35
45
38
248

Sumber : Kusdamayanti, dkk. (2021)

Diklat-diklat tersebut diselenggarakan menggunakan tiga metode yaitu klasikal, blended learning, dan
full e-learning. Adapun rincian penggunaan metode penyelenggaraan diklat tersebut dapat dilihat
dalam gambar 1.

Klasikal
6%
Blended
Learning
21%

Full ELearning
73%

Sumber : Kusdamayanti, dkk (2021)
Gambar 1. Metode Penyelenggaraan Diklat

Gambar 1 menunjukkan bahwa sebanyak 15 angkatan diklat (6%) diselenggarakan secara klasikal,
53 angkatan diklat (21%) secara blended learning, dan 180 angkatan (73%) secara full e-learning.
Gambar 1 tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar diklat yang dilaksanakan oleh BDLHK pada
tahun 2020 menggunakan metode e-learning, baik full e-learning maupun blended learning. Hal ini
sejalan dengan yang dikemukakan Aji (2020:396) bahwa pembelajaran pada masa pandemi
dilaksanakan secara daring. Masih adanya diklat yang diselenggarakan secara klasikal karena diklat
tersebut diselenggarakan sebelum kondisi pandemi dan/atau diklat tersebut dilaksanakan di tempat
peserta (on-site) dimana kondisinya terkendala jaringan sehingga tidak memungkinkan untuk
diselenggarakan secara jarak jauh. Diklat yang diselenggarakan secara blended learning dilakukan
dengan tetap mempertimbangkan zona Covid di daerah asal peserta.
Kelebihan dan Kekurangan Metode E-learning dan Aplikasi LMS KLHK
Rouse (2005) dalam Suyatna (2015:73) mengartikan pembelajaran jarak jauh (e-learning) adalah
sistem belajar mengajar yang khusus didesain untuk dilaksanakan secara jarak jauh menggunakan
komunikasi elektronik. Peraturan Kepala BP2SDM No. P3 Tahun 2020 juga menyebutkan bahwa diklat
dengan metode jarak jauh secara elektronik (e-learning) adalah diklat yang pesertanya terpisah dengan
pengajar dan pembelajarannya dilakukan dengan mengoptimalkan peran pelaksana, pengajar, dan
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peserta melalui teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan
peningkatan kinerja.
Berdasarkan pengertian di atas maka terlihat bahwa pembelajaran jarak jauh berbeda dengan
pembelajaran klasikal yang ada interaksi langsung diantara peserta dan pengajarnya. Ketidakadaan
interaksi langsung di dalam pembelajarannya ini bukan berarti diklat jarak jauh menjadi lebih buruk atau
lebih baik daripada diklat klasikal. Adapun kelebihan dan kekurangan metode e-learning dan aplikasi
LMS KLHK berdasarkan pengalaman penyelenggaraan diklat selama tahun 2020 di beberapa BDLHK
adalah sebagai berikut (Kusdamayanti, dkk., 2021) :
1. Kelebihan Metode E-learning dan Aplikasi LMS KLHK
a. Solusi yang efektif pada masa pandemi karena diklat tetap dapat diselenggarakan dengan
tetap menerapkan physical distancing.
b. Biaya penyelenggaraan diklat lebih murah.
c. Waktu pelatihan menjadi lebih efektif dan efisien
d. Menambah pengetahuan tentang teknologi informasi
e. Proporsional asal peserta diklat berdasarkan wilayah pelayanan dapat terpenuhi karena
peserta dapat mengikuti diklat dari tempat asalnya.
f. Pemateri lebih bervariasi dengan menghadirkan narasumber yang kompeten (tidak terkendala
jarak dan waktu)
g. Ramah lingkungan karena paperless
h. Berkembangnya kemampuan belajar mandiri pada peserta diklat
i. Materi pembelajaran dapat diakses dimanapun dan kapanpun
j. Peserta masih dapat melakukan kegiatan lain maupun mengerjakan tugas dari atasannya
k. Aplikasi LMS KLHK sudah mampu memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dan menyimpan data
dan informasi terkait proses kediklatan.
Salah satu kelebihan diklat menggunakan metode e-learning adalah solusi yang efektif di masa
pandemi karena diklat tetap dapat diselenggarakan dengan tetap menerapkan physical distancing (poin
1a). Hal ini sejalan dengan Siahaan (2020:1) yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk
mengurangi penularan Covid-19 adalah masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar rumah sehingga
proses belajar mengajar dan bekerja pun sebaiknya dilaksanakan dari rumah.
Menghemat biaya menjadi kelebihan selanjutnya dari penyelenggaraan diklat menggunakan metode
e-learning (poin 1b). Suyatna (2015:75; Rahman dkk, 2020:107) menyebutkan bahwa diklat jarak jauh
lebih efisien daripada diklat klasikal dari sisi anggaran. Munajatisari (2014:86) menambahkan bahwa
diklat menggunakan metode e-learning mampu menghemat biaya lebih dari 50% jika dibandingkan
dengan diklat yang menggunakan metode klasikal.
Kelebihan yang lainnya adalah menambah pengetahuan tentang teknologi informasi (poin 1d).
Siahaan (2020:3) menyebutkan bahwa hikmah pembelajaran jarak jauh adalah meningkatnya
penguasaan teknologi untuk mendukung pembelajaran secara daring. Diklat jarak jauh juga menjadi
solusi dari permasalahan diklat klasikal yang sulit menjangkau seluruh pegawai yang tersebar di
seluruh wilayah pelayanan (poin 1e) (Qowaid, 2012:314-315). Diklat menggunakan metode e-learning
juga lebih ramah lingkungan (poin 1g) seperti yang dikemukakan oleh Suyatna (2015:74) bahwa diklat
jarak jauh termasuk diklat yang ramah lingkungan karena seluruh bahan ajar dan prosesnya dibuat dan
dilakukan secara digital sehingga meminimalkan penggunaan kertas (paperless).
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Selain itu, kelebihan diklat menggunakan metode e-learning bagi peserta adalah berkembangnya
kemampuan belajar mandiri (poin 1h) (Elyas, 2018). Menurut Prawiyogi, dkk (2020:96) pembelajaran
jarak jauh adalah pembelajaran yang mengutamakan kemandirian. Kelebihan lainnya bagi peserta
adalah mudahnya mengakses materi pembelajaran tanpa dibatasi ruang dan waktu (poin 1i) (Qowaid,
2012:319; Elyas, 2018). Munajatisari (2014:79) menyebutkan bahwa diklat yang menggunakan metode
e-learning mendapatkan reaksi yang positif dari peserta karena waktu yang digunakan untuk
mempelajari materi pembelajaran lebih fleksibel.
Terkait aplikasi LMS KLHK, poin 1k menyebutkan bahwa terintegrasinya data dan informasi ke
dalam LMS menjadi salah satu kelebihan diklat menggunakan metode e-learning. Suyatna (2015:75)
juga menegaskan bahwa data dan informasi yang tersimpan ke dalam LMS akan memudahkan
terutama bagi pihak penyelenggara dalam membuat laporan penyelenggaraan karena semua data
yang dibutuhkan sudah tersedia di LMS. Qowaid (2012:324) menambahkan LMS dapat mencatat dan
mengolah seluruh aktifitas peserta dalam mengikuti diklat jarak jauh.
2. Kekurangan Metode E-learning dan Aplikasi LMS KLHK
a. Ketergantungan yang sangat tinggi pada sarana dan prasarana pendukungnya (jaringan
internet, listrik, perangkat untuk mengakses)
b. Metode full e-learning kurang tepat diterapkan pada diklat teknis yang membutuhkan praktik
karena : 1) alat dan bahan praktik disediakan sendiri oleh peserta sehingga tidak terstandar, 2)
pemahaman peserta terhadap video tutorial praktik akan berbeda sehingga hasilnya bisa saja
berbeda satu sama lain.
c. Peserta kurang fokus dalam mengikuti diklat karena masih dibebani tugas dari instansinya.
d. Metode pembelajaran harus dibuat semenarik mungkin untuk mengantisipasi pembelajaran
jarak jauh yang lebih monoton dibandingkan pembelajaran klasikal.
e. Aplikasi LMS KLHK : LMS versi mobile belum terupdate, keterbatasan ukuran file tugas
peserta yang dapat diupload ke dalam LMS (khususnya tugas yang berupa video), tampilan
LMS kurang menarik dan beberapa fitur didalamnya belum efisien.
Salah satu kekurangan diklat menggunakan metode e-learning adalah ketergantungan yang sangat
tinggi pada sarana dan prasarana pendukungnya terutama jaringan internet (poin 2a). Rahmawati
(2009:94-95) mengemukakan bahwa internet sangat berperan dalam keberhasilan pembelajaran jarak
jauh karena seluruh aktivitas pembelajarannya berlangsung atau melalui internet. Hal ini juga
ditegaskan oleh Qowaid (2012:326) yang menyebutkan bahwa permasalahan diklat jarak jauh muncul
ketika peserta kesulitan mengakses materi atau pembelajaran karena sinyal internetnya lemah atau
bandwithnya kecil.
Kekurangan lain dari diklat mengunakan metode e-learning, khususnya yang dilaksanakan secara
full e-learning adalah tidak tepat diterapkan pada jenis diklat yang membutuhkan praktik/ketrampilan
(2b). Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Sancoko dan Ashari (2018:770) yang menyebutkan
bahwa metode full e-learning kurang cocok diterapkan pada diklat dengan standar kompetensi keahlian
teknis, sehingga metode yang tepat untuk diklat yang menuntut aspek kognitif C3 (mengaplikasikan) ke
atas adalah metode blended learning.
Peserta kurang fokus dalam mengikuti diklat karena masih dibebani tugas dari instansinya menjadi
kekurangan metode e-learning selanjutnya (2c). Hal ini disebutkan oleh Sancoko dan Ashari (2018:778)
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bahwa tahap belajar mandiri adalah faktor penting dalam pembelajaran tetapi dalam praktiknya peserta
tidak dapat melaksanakan di kantor pada jam kerja karena tidak diijinkan oleh atasannya.
Pembelajaran jarak jauh berbeda dengan pembelajaran klasikal yang dalam prosesnya terjadi
interaksi langsung yang cukup lama setiap harinya diantara pengajar dan peserta diklat. Hal inilah yang
menjadi kekurangan pembelajaran jarak jauh yang terkesan monoton dibandingkan pembelajaran
klasikal karena interaksi langsung atau tatap muka hanya dalam waktu yang singkat dan hanya di
dunia maya. Pengajar perlu mengantisipasi hal ini melalui metode dan media pembelajaran yang
menarik (poin 2d). Siahaan (2020:3) menyebutkan pembelajaran jarak jauh menciptakan pemikiran
tentang metode dan model pembelajaran yang lebih bervariasi, seperti video kreatif sebagai bahan
pengajaran yang menarik. Elyas (2018) juga menegaskan bahwa dalam pembelajaran jarak jauh
skenario pembelajaran perlu disiapkan secara matang karena menerapkan pembelajaran jarak jauh
bukan sekadar meletakkan materi ajar pada web akan tetapi lebih kepada mengundang keterlibatan
peserta secara aktif.
Kendala Pelaksanaan Diklat Jarak Jauh
Penyelenggaraan diklat jarak jauh yang dilaksanakan pada tahun 2020 di beberapa BDLHK
bukanlah diklat yang direncanakan secara matang, akan tetapi dilaksanakan mendadak karena adanya
pandemi Covid-19. Kondisi ini menyebabkan di dalam pelaksanaannya masih banyak kendala yang
muncul. Kendala-kendala yang dijumpai berdasarkan pengalaman penyelenggaraan diklat di beberapa
BDLHK dilihat dari berbagai sisi yaitu : penyelenggara diklat, widyaiswara/pengajar (tutor), dan peserta
diklat adalah sebagai berikut (Kusdamayanti, dkk., 2021) :
1. Penyelenggara Diklat
a. Sarana dan prasarana yang belum mendukung pembelajaran jarak jauh secara maksimal
(jaringan internet tidak stabil, pemadaman listrik secara mendadak, kelas, perangkat
(laptop/PC) untuk teleconference seringkali bermasalah).
b. Kesulitan dalam pengadministrasian kediklatan (absensi, biodata, dan administrasi keuangan
peserta)
c. Tenaga terampil yang bisa menjadi subadmin masih terbatas
d. Kursil e-learning masih terbatas sehingga menyulitkan dalam penentuan jenis diklat
e. Calon peserta yang memenuhi persyaratan untuk beberapa jenis diklat masih terbatas
f. Belum adanya juknis penyelenggaraan dan evaluasi diklat jarak jauh
g. Belum ada tim pendukung untuk pembuatan video pembelajaran
2. Widyaiswara/pengajar (tutor)
a. Kurangnya kedisiplinan peserta dalam pembelajaran jarak jauh (hadir tepat waktu dalam kelas
virtual, pengumpulan tugas, dll)
b. Monitoring kemajuan belajar peserta sulit dilakukan pada saat belajar mandiri
c. Keterbatasan waktu dalam penyampaian materi membutuhkan metode yang efektif untuk
mencapai tujuan pembelajaran.
d. Belum semua widyaiswara/pengajar yang menjadi tutor terbiasa mengajar menggunakan
metode e-learning dan aplikasi LMS KLHK
e. Belum semua tutor menyiapkan bahan diklat elektronik
f. Tutor membutuhkan kondisi kesehatan dan fisik yang prima karena harus berada di depan
laptop/PC dalam jangka waktu tertentu
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g. Evaluasi pembelajaran belum bisa dilakukan secara optimal (khususnya kejujuran peserta
dalam mengerjakan soal ujian)
h. Kedisiplinan peserta masih kurang (hadir tepat waktu dalam teleconference, ketepatan dalam
mengumpulkan tugas, dll)
3. Peserta
a. Sarana yang dimiliki peserta belum mendukung pembelajaran jarak jauh
b. Perhatian peserta terhadap pembelajaran terkadang teralihkan karena masih melakukan tugas
lain dari atasannnya
c. Pengetahuan dan pemahaman terhadap fungsi LMS masih kurang
d. Komitmen peserta untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh masih kurang
e. Masih banyak ditemui peserta yang belum paham teknologi (khususnya pada diklat yang
pesertanya dari masyarakat)
Dari sekian kendala yang dijumpai dalam penyelenggaraan diklat jarak jauh di atas, hal yang
menjadi kendala utama adalah kesiapan sarana dan prasarana pendukungnya, seperti jaringan
internet, kelas, ketersediaan aliran listrik, dan laptop/PC. Sarana prasarana pendukung tersebut adalah
salah satu faktor penentu keberhasilan diklat jarak jauh karena proses pembelajarannya di dalam
jaringan (daring). Sarana dan prasarana pendukung dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan diklat
jarak jauh ketika jaringan internet yang digunakan tidak stabil/lemah yang mengakibatkan pengajar
atau peserta tidak bisa menerima informasi dengan jelas atau tiba-tiba keluar dari teleconference
sehingga arus informasi terputus. Siahaan (2020:3) menyebutkan bahwa permasalahan yang muncul
dari pembelajaran jarak jauh adalah kendala sinyal sehingga menyebabkan keterlambatan dalam
menerima informasi dan mengumpulkan tugas. Aji (2020:397-398) menambahkan bahwa beberapa
permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh adalah keterbatasan
penguasaan teknologi, sarana dan prasarana yang kurang memadai, akses internet yang terbatas dan
kurang siapnya penyediaan anggaran.
Kekurangan dan kendala yang dialami selama pelaksanaan diklat jarak jauh pada tahun 2020
tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan diklat pada tahun berikutnya. Pihak-pihak
yang terlibat di dalam penyelenggaraan diklat tersebut harus bekerja sama untuk menemukan solusi
atau setidaknya mengurangi kekurangan atau kendala tersebut agar penyelenggaraan diklat jarak jauh
di BDLHK kedepannya lebih baik. Beberapa hal yang sudah dilakukan adalah menyempurnakan LMS
KLHK dengan tampilan dan fitur yang lebih memudahkan bagi penggunanya dan menyelenggarakan
workshop atau webinar untuk meningkatkan kompetensi tutor maupun adminnya.

Kesimpulan
Diklat jarak jauh adalah solusi penyelenggaraan diklat yang efektif di masa pandemi dimana
kegiatan pembelajaran tetap bisa dilaksanakan tanpa melanggar aturan physical distancing. Ada
banyak kelebihan maupun kekurangan penyelenggaraan diklat jarak jauh ini, begitu pula kendalanya.
Kelebihan diklat jarak jauh ini seyogyanya tetap dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Adapun
kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diklat jarak jauh ini bisa menjadi tantangan
tersendiri dan memacu semua pihak yang terlibat didalamnya untuk mengatasi dan menemukan
solusinya sehingga kedepan pelaksanaan diklat jarak jauh, khususnya di Balai Diklat Lingkungan Hidup
dan Kehutanan menjadi lebih baik.
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Abstrak: Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan yang sangat besar di berbagai
bidang kehidupan manusia, salah satunya di bidang pendidikan. Adanya kebijakan physical
distancing mengakibatkan perubahan di dalam proses pembelajaran dari klasikal menjadi
pembelajaran jarak jauh (daring). Perubahan tersebut tidak saja berlaku bagi pembelajaran
di sekolah atau universitas, akan tetapi juga di pendidikan dan pelatihan (diklat). Tujuan dari
penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan diklat jarak jauh di Balai Diklat
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK), kelebihan dan kekurangan dari metode elearning dan aplikasi LMS KLHK, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan diklat jarak
jauh. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui unit pelaksana teknis BDLHK
melaksanakan diklat sebanyak 248 angkatan diklat dimana 96%nya menggunakan metode
e-learning (full atau blended learning). Beberapa kelebihan diklat jarak jauh ini adalah solusi
yang efektif di masa pandemi, menghemat biaya, proporsi asal peserta diklat dapat
terpenuhi, lebih ramah lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan salah satu kekurangannya
adalah tidak sepenuhnya tepat dilaksanakan pada diklat yang membutuhkan
praktik/ketrampilan sehingga harus dilaksanakan secara blended learning. Kekurangan
lainnya dan sekaligus menjadikan kendala utama dalam pelaksanaan diklat jarak jauh adalah
ketergantungan yang sangat tinggi pada sarana dan prasarana pendukungnya, khususnya
jaringan internet. Kedepan, diklat jarak jauh ini diharapkan tetap dapat dijadikan pilihan
dalam menyelenggarakan diklat dengan menyempurnakan Learning Management System
(LMS) KLHK dan meningkatkan kompetensi para pihak yang terlibat didalamnya.
Kata kunci: pembelajaran jarak jauh, kelebihan dan kekurangan diklat jarak jauh, kendala
diklat jarak jauh, Learning Management System (LMS).
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