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Abstract: This study aims to analyze the impact of actualizing the BerAKHLAK core values in 

the implementation of basic training for prospective civil servants (Latsar CPNS) within the 

2022 Banten Provincial Government. In 2022 the BPSDMD of Banten Province will hold 18 

(eighteen) batches, each batch consisting of 2 -3 forces. With a total batch of 54 batches 

and the number of participants is 2,013 CPNS class II and class III participants. All 

participants followed the 4 required agendas using the Blended Learning method with 

synchronous and asynchronous approaches. In agenda 4, participants are required to design 

actualization which will be carried out during the habituation period of 30 calendar days. 

During this habituation period, the participants were asked to actualize the values of Akhlak 

that were taught by the widyiswara during the synchronous agendas II and III as well as 

during the classical face-to-face. Implementation of this actualization will familiarize 

participants with carrying out all activities with ethical behavior guidelines. From the results 

of the evaluation it appears that 100 percent of the CPNS level participants, both class II and 

group III, on average have carried out the actualization well. 

Keywords: actualization, CPNS background, Blended Learning, MOOC  
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Pendahuluan 

Tantangan global saat ini dalam tatanan birokrasi adalah adanya percepatan perkembangan 

teknologi informasi yang ditandai dengan dimulainya teknologi industry 4.0.  Pemerintah menuntut 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang smart dari sisi penguasaan teknologi informasi dan Bahasa Asing. 

Kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat akan melahirkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang smart berbasis teknologi informasi.  

Alih generasi dari baby boomers ke generasi millennial akan berdampak pada tata Kelola 

kepegawaian di Indonesia. Wacana Pegawai Negeri Sipil boleh bekerja dari mana saja merupakan 

indikasi  terjadinya alih generasi tersebut. Generasi millennial yang lahir di era teknologi informasi ini 

memiliki pola pikir yang berbeda dengan generasi sebelumnya yang serba mengikuti tata kerja yang 

ada. Oleh karena itu, harus dirancang tata kerja yang baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan 

berbasis teknologi informasi. 

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia menangkap cepat perubahan ini dengan 

segera mendesain pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)  melalui pembentukan sikap 

mental dan perilaku BerAKHLAK menuju Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang professional dan 

berkarakter. Tantangan jaman yang semakin menguat dan semakin derasnya arus informasi, LAN RI 

melakukan Tindakan solutif untuk membentengi PNS dengan nilai-nilai inti (core values) BerAKHLAK 

yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif 

dan Kolaboratif. 

Pembentukan sikap mental BerAKHLAK ini sangat beralasan mengingat pola pikir yang 

selama ini mengungkung PNS yaitu merasa berada di zona nyaman, bekerja tidak bekerja tetap digaji, 

dan berbagai stigma buruk lainnya. Efeknya berdampak pada kinerja yang tidak produktif, kurang 

berintegritas, kurang kompeten, dan tidak memiliki kemampuan adaptif. Image yang sudah melekat ini 

harus dinetralkan dengan mengadopsi BerAKHLAK ini untuk membentuk Employer Branding, yaiotu 

sebuah sikap mental positif untuk membangun citra PNS yang highly dedicated, fully performed, dan 

highly strong personal integrity.  

Pendekatan BerAKHLAK ini diimplementasikan dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS 

secara blended. Cara ini memang tidak begitu efektif membentuk. Tapi, dengan pengulangan seluruh 

materi BerAKHLAK yang intens akan mampu masuk kea lam bawah sadar peserta melalui 

pelaksanaan masa habituasi. Penguatan materi-materi yang diakses peserta melalui Massive Online 

Open Courses (MOOC) dan synchronous yang difasilitasi Widyaiswara dilakukan melalui pembelajaran 

tatap muka. 

Metodologi 

Penelitian dilakukan di BPSDMD Provinsi Banten, Jalan Raya Lintas Timur km4 Karangtanjung 
Pandeglang. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan telaah dokumen. Di 
tahun 2022 ini BPSDMD Provinsi Banten menyelenggarakan 18 (delapan belas) gelombang, per 
gelombang terdiri dari 2-3  angkatan. Dengan total Angkatan 54 angkatan dan jumlah peserta adalah 
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2.013 peserta CPNS golongan II dan golongan III. Seluruh peserta mengikuti 4 agenda yang 
dipersyaratkan dengan metode Blended Learning dengan pendekatan synchronous dan Asynchornous. 
Pada agenda 4 peserta diwajibkan melakukan perancangan aktualisasi yang akan dilaksanakan pada 
masa habituasi selama 30 hari kalender.  Pada masa habituasi ini peserta diminta mengaktualisasikan 
nilai-nilai BerAKHLAK yang diajarkan widyiswara pada saat synchronous agenda II dan III maupun 
pada saat tatap muka klasikal. Pelaksanaan aktualisasi ini akan membiasakan peserta melaksanakan 
semua kegiatan dengan panduan perilaku berAKHLAK. 

Hasil dan Pembahasan 

MOOC atau Massive Online Open Courses  adalah metode pembelajaran dalam jaringan yang 

dapat diikuti secara masif. Istilah tersebut pertama kali dicetuskan oleh Dave Cormier untuk sebuah 

kursus online Connectivism & Connective Knowledge yang dikembangkan pada tahun 2008 (Budianto, 

2021). Tidak seperti pelatihan online lainnya, komponen pembelajaran MOOC bersifat asynchronous 

sehingga memungkinkan peserta untuk belajar secara fleksibel sesuai waktu dan preferensi masing-

masing (Albelbisi, 2019; Safri et al., 2020). Pada tahapan MOOC ini peserta latsar yang sudah memiliki 

NIP melakukan registrasi untuk dapat masuk dan mengakses materi-materi yang disediakan oleh 

penyelenggara, yaitu Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Peserta Latsar mengakses 

web http://swajar-asnpintar.lan.go.id dengan menggunakan NIP dan NIK. Setelah dapat mengakses, 

peserta mengikuti petunjuk yang diberikan mengunduh modul yang disediakan membaca dan 

mengerjakan semua penugasan yang diberikan. Kemudian di akhir kegiatan, peserta mengerjakan tes 

akhir dan harus lulus sebagai persyaratan mengikuti syncronus agenda 1, 2 3 dan 4.  

Pada tahapan ini peserta diwajibkan mengakses https://kolabjar-asnpintar.lan.go.id/ dengan 

menggunakan username NIP. Peserta wajib hadir dengan persyaratan peserta memakai seragam yang 

telah ditetapkan oleh penyelenggara Latsar CPNS. Peserta dinilai kedisiplinannya melalui absen pagi 

dan sore baik synchronous maupun asynchronous seluruh agenda. Selama tatap muka peserta 

diwajibkan menggunakan laptop yang tersedia webcam karena menggunakan aplikasi zoom meeting. 

Selama zoom meeting peserta melakukan interaktif dengan widyaiswara pengampu seluruh agenda  

dengan jam pelajaran yang berbeda beda sesuai dengan regulasi LAN RI dan di akhir kegiatan peserta 

diberikan penugasan untuk dapat dikerjakan pada saat asynchronous . Penugasan asynchronus ini 

diberikan penilaian yang nantinya diakumulasi dengan seluruh nilai untuk menentukan kelulusan. 

Masa habituasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan peserta latsar CPNS untuk 

mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS meliputi Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, 

harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Seluruh nilai ini diajarkan secara virtual oleh widyaiswara 

pengampu agenda 2, nilai dasar agenda 3 dan agenda 1 yang diintegrasikan ke dalam agenda 4 atau 

agenda aktualisasi. Jadi aktualisasi adalah kegiatan mengintervensi masa habituasi melalui kegiatan 

kreatif yang dirancang peserta latsar dengan bimbingan seorang Coach dan Mentor (pembimbing dari 

tempat tugas). Pada tahapan perancangan aktualisasi, peserta diminta menyusun dokumen rancangan 

aktualisasi meliputi Ketepatan Rencana Aktualisasi  dikaitkan dengan Agenda 3, Gagasan kreatif dalam 

pelaksanaan kegiatan, Tahapan rencana kegiatan aktualisasi, Relevansi rencana kegiatan dengan 

Aktualisasi Agenda 2 dan Teknik Komunikasi. Sedangkan pada tahapan evaluasi pelaksanaan yang 

menjadi kriteria penilaian adalah capaian pelaksanaan kegiatan, Kemanfaatan Aktualisasi dan Teknik 

Komunikasi. Passing Grade kelulusan keseluruhan agenda adalah 70,1. Dalam hal peserta tidak 

memenuhi kelengkapan laporan maka peserta ditunda kelulusannya sampai yang bersangkutan 
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menyelesaikan kewajibannya memenuhi laporan aktualisasi. Sebelum melaksanakan masa habituasi 

ini, peserta diharuskan memaparkan rencana aktualisasinya dihadapan evaluator dan dihadiri oleh 

mentor. Semuanya hadir secara virtual. 

Tahapan klasikal dialokasikan selama seminggu. Seluruh agenda mulai agenda 1, 2, 3 dan 4 

dilakukan secara tatap muka. Selama seminggu ini, peserta melakukan tatap muka secara klasikal 

dengan widyaiswara yang menjadi pengampu, pelatih dari TNI POLRI dan Coach agenda 4 yang 

selama ini caoching secara virtual. Selama itu pula, peserta mendapatkan ceramah dari pejabat 

kepegawaian atau pejabat yang berwenang berupa pembekalan baik dari pusat, penyelenggara 

maupun instansi pengirim. Tentu ada persyaratan protokol kesehatan yang ketat agar semuanya 

sukses dan selamat. Pada tahapan klasikal ini peserta menyajikan laporan aktualisasinya melalui 

evaluasi pelaksanaan yang dihadiri evaluator secara tatap muka langsung dengan protokol kesehatan 

sedangkan mentor hadir secara virtual. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Pengembangan Kompetensi Manajeroal dan 

Pemerintahan BPSDMD Provinsi Banten tahun 2022, sebanyak 2013 Calon PNS Golongan II dan III 

mengikuti pelatihan dasar CPNS. Dengan demikian telah tercipta 2013 laporan aktualisasi yang 

mencerminkan kreativitas dan inovasi peserta latsar dengan merujuk pada impelementasi seluruh 

agenda yang diajarkan. Tentunya ke 2013 karya ini harus disimpan di repository LMS Banten Ceria. 

Karya ini menunjukkan bertapa Calon PNS di era Industri 4.0 ini sudah menerapkan Smart ASN yang 

merupakan perwujudan impelentasi nilai adaptif, yang peka terhadap perubahan yang volatile, 

uncertain, complex dan ambigue.  

Tabel 1. Data peserta Latsar CPNS Kabupaten Kota Provinsi Banten 2022 

No Kab/Kota Gol. II Gol.III Total 

1 Kab Lebak 75 233 308 

2 Kab Serang 116 145 261 

3 Kab Tangerang 459 366 825 

4 Kota Tangerang 72 78 150 

5 Kota Tangerang 
Selatan 

91 105 196 

6 Kota Serang 18 160 178 

7 Kota Cilegon 27 42 69 

8 Provinsi Banten 26  26 

 Jumlah 884 1129 2013 

Sumber: Bidang Pengembangan Kompetensi Manajeroal dan Pemerintahan BPSDMD Provinsi Banten 

tahun 2022 

Harapannya, melalui pelaksanaan pelatihan dasar CPNS dengan implementasi nilai 

BerAKHLAK ini dapat mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang sanggup menjawab tantangan jaman 

yang semakin cepat semakin menantang dan semakin VUCA 

Kesimpulan 

Seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan latsar CPNS 2022 telah berlangsung sesuai dengan 

prosedur dan menghasilkan lulusan pelatihan yang berkarakter dan professional. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan kualifikasi kelulusan dan produk pelatihan berupakan aktualisasi yang betul-betul 

bermanfaat dan berdampak pada kualitas pelayanan publik.  Langkah selanjutnya adalah Lembaga 

user dapat memanfaatkan alumni dengan sebaik-baiknya.  
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 Dengan demkian, mewujudkan PNS milniela yang berkarakter dan profesional dapat dibentuk 

melalui aktualiasi nilai berAKHLAK yang telah berhasil peserta Latsar immplementasikan di Masa 

Habituasi. Pihak user atau pengguna harus mampu mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki CPNS 

milenial ini untuk menyelesaikan isu-isu terkait pelayanan public di era industry 4.0 

Ucapan terimakasih 

Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada para redaktur dan refviewer di Jurnal Lingkar 
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Abstrak: Kajian ini bertujuan menganalisis dampak aktualisasi core values BerAKHLAK dalam 

pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil (Latsar CPNS) di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Banten 2022. Di tahun 2022 ini BPSDMD Provinsi Banten 

menyelenggarakan 18 (delapan belas) gelombang, per gelombang terdiri dari 2-3  angkatan. 

Dengan total Angkatan 54 angkatan dan jumlah peserta adalah 2.013 peserta CPNS 

golongan II dan golongan III. Seluruh peserta mengikuti 4 agenda yang dipersyaratkan 

dengan metode Blended Learning dengan pendekatan synchronous dan Asynchronous. 

Pada agenda 4 peserta diwajibkan melakukan perancangan aktualisasi yang akan 

dilaksanakan pada masa habituasi selama 30 hari kalender.  Pada masa habituasi ini peserta 

diminta mengaktualisasikan nilai-nilai BerAKHLAK yang diajarkan widyiswara pada saat 

synchronous agenda II dan III maupun pada saat tatap muka klasikal. Pelaksanaan 

aktualisasi ini akan membiasakan peserta melaksanakan semua kegiatan dengan panduan 

perilaku berAKHLAK. Dari hasil evaluasi nampak bahwa 100 persen peserta latsar CPNS baik 

golongan II maupun golongan III rata-rata telah melaksanakan aktualisasi dengan baik. 

Katakunci: aktualisasi, latsar CPNS, Blended Learning, MOOC. 
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