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ABSTRAK
Di tengah keterbatasan BPSDM Hukum dan HAM untuk memenuhi kebutuhan pengembangan
kompetensi pegawai secara klasikal, pemanfaatan teknologi digital menjadi pilihan kebijakan
Kementerian Hukum dan HAM sejak 2010. Kebijakan ini kemudian dipayungi secara normatif pada 2017,
melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan dengan Metode
E-Learning di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Secara umum, berdasarkan
survei persepsi terhadap peserta diklat, pelaksanaan diklat dengan metode e-learning berada pada
angka 78,35 dari skala 100 dengan predikat baik (good). Skor ini diperoleh dari gambaran atas empat
aspek, yakni: (i) dukungan organisasi, (ii) penggunaan sistem e-learning, (iii) kualitas pembelajaran, serta
(iv) manfaat dan dampak e-learning. Namun, pelaksanaan diklat ini masih mengalami berbagai kendala,
yakni pertama, belum terbentuknya mekanisme pelibatan kanwil dalam proses analisa kebutuhan diklat
yang dilaksanakan oleh BPSDM; kedua, keterbatasan widyaiswara untuk diklat dengan metode e-learning
di BPSDM Hukum dan HAM; ketiga, ketidakseragaman pemahaman unit tentang teknis pelaksanaan;
keempat, penyampaian bahan ajar e-learning yang kurang interaktif; kelima, sistem e-learning yang
masih belum sempurna; dan terakhir, belum adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi pada
saat pelaksanaan dan pasca diklat. Bagaimanapun sebagai sebuah kebijakan, diklat dengan metode
e-learning masih mengemban kerancuan, yakni di satu sisi, menyasar pada pengembangan kompetensi
pegawai, atau untuk ‘mengugurkan kewajiban’ pemenuhan hak 20 JP pegawai pada sisi yang lain. Tanpa
sasaran yang jelas, manfaat diklat dengan metode e-learning akan sulit dirasakan secara signifikan,
terutama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

A. PENDAHULUAN
Pengembangan kompetensi pegawai
menjadi poin penting dalam rezim
pengaturan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(UU ASN). ASN harus memiliki profesi
dan Manajemen ASN yang berdasarkan
pada sistem merit yang menitikberatkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja
pegawai. Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen
PNS dalam Pasal 163 menyatakan
bahwa pengembangan kompetensi
PNS di antaranya bertujuan untuk
menyeimbangkan antara pengembangan
karier
dan
kebutuhan
instansi,
meningkatkan kompetensi dan kinerja
pegawai, serta mendorong peningkatan
profesionalitas pegawai. Selanjutnya
dalam Pasal 210, pengembangan
kompetensi dapat dilakukan melalui
pendidikan formal seperti pemberian
tugas belajar; dan pelatihan, baik
melalui jalur klasikal maupun non-

klasikal. Pelatihan jalur klasikal dilakukan
melalui seminar, kursus, dan penataran,
sedangkan jalur non-klasikal dilakukan
melalui e-learning, bimbingan di tempat
kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan
pertukaran antara PNS dengan pegawai
swasta.
Menurut
data
SIMPEG,
Biro
Kepegawaian,
jumlah
pegawai
mencapai angka 60.180. Data tersebut
menunjukkan bahwa kebutuhan pegawai
akan
pengembangan
kompetensi
dipastikan mengalami peningkatan
setiap tahunnya. Di sisi lain, kemampuan
anggaran BPSDM Hukum dan HAM
selaku penyelenggara pengembangan
SDM di lingkungan Kemenkumham
hanya mampu mengikutsertakan ratarata 1700 pegawai per tahun. Sehingga,
belum semua pegawai mendapatkan
kesempatan
untuk
mengikuti
pengembangan kompetensi, baik melalui
pendidikan maupun pelatihan yang
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dapat mendukung kinerja pada jabatan
masing-masing. Salah satu upaya BPSDM
Hukum dan HAM untuk memenuhi
tingginya kebutuhan pengembangan
kompetensi pegawai adalah melalui
pelatihan non-klasikal dengan meman
faatkan metode pembelajaran berbasis
elektronik atau e-learning. Penyeleng
garaan pelatihan tersebut didasarkan
pada Permenkumham Nomor 10 Tahun
2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan
dengan Metode E-Learning di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
Langkah BPSDM Hukum dan HAM
dalam pelaksanaan pelatihan secara
elek
tronik semakin diperkuat setelah
disahkannya
Peraturan
Lembaga
Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi Pegawai
Negeri Sipil melalui E-Learning. E-learning
juga diharapkan mampu memperluas
akses bagi PNS dalam mengembangkan
kompetensi secara berkesinambungan
serta mempercepat peningkatan kinerja

3

organisasi. Selain itu, perubahan mindset
pelaksanaan diklat dari yang sebelumnya
melalui jalur klasikal menjadi diklat
berbasis e-learning dapat menjadi bukti
upaya percepatan reformasi birokrasi di
lingkungan Kemenkumham.
Diklat dengan metode e-learning
(Diklat e-learning) yang diselenggarakan
oleh BPSDM Hukum dan HAM dianggap
masih memiliki permasalahan dalam
pelaksanaannya, antara lain pertama,
rendahnya niat dan minat pegawai
dalam mengikuti diklat e-learning,
kedua, kurangnya pemahaman dan
penguasaan teknologi dan informasi
komputer (TIK) bagi mayoritas pegawai
dengan masa kerja lebih dari 5 tahun.
Sedangkan pada penyelenggaraan diklat
e-learning tahun 2019 dengan target
17.000 peserta dari CPNS angkatan 2017
yang mayoritas tingkat pemahaman
dan penguasaan TIK lebih baik serta
minat yang tinggi sebagai pegawai
baru untuk mendapatkan pengetahuan,
terbukti dengan meningkatnya jumlah
kelulusan peserta.
Kondisi tersebut

menjadi pekerjaan rumah yang harus
dipecahkan untuk memenuhi kebutuhan
kompetensi jabatan melalui program
diklat e-learning dengan partisipasi dari
keseluruhan kluster pegawai yang ada
di lingkungan Kemenkumham. Ketiga,
pada saat pelaksanaan diklat e-learning
sering kali peserta tidak dapat mengikuti
(online) pembelajaran sesuai yang
dijadwalkan dikarenakan ada tugas lain
dari pimpinan. Keempat, persoalan teknis
yaitu minimnya penyediaan sarana dan

prasarana pendukung diklat e-learning.
Bahkan pada UPT tertentu sepeti Lapas,
kantor seringkali tidak menyediakan
sarana dan prasarana yang memadai
untuk mengikuti e-learning, termasuk
penyediaan PC/laptop yang disertai
dengan jaringan internet yang memadai.
Permasalahan tersebut disinyalir menjadi
salah satu penyebab rendahnya jumlah
lulusan pada penyelenggaraan diklat
e-learning pada tahun 2016 s.d. 2018
sebagaimana tertera pada Gambar I.

Gambar 1
Tingkat Kelulusan Tahun 2016 s.d. 2018

Sumber: Bagian Program dan Kerjasama, Sekretariat BPSDM Hukum dan HAM
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Walaupun persentase kelulusan mening
kat di tiga tahun terakhir pelaksanaan
diklat e-learning, persentase peserta
yang tidak lulus diklat masih relatif tinggi,
yakni melebihi 50% dari total keseluruhan
peserta diklat. Dalam lensa kebijakan
publik, terdapat kebutuhan yang krusial
bagi Kemenkumham untuk dapat
mengidentifikasi serta mengintervensi
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permasalahan yang muncul dalam
pelaksanaan kebijakan tersebut. Proses
identifikasi tersebut dapat dilakukan
melalui sebuah aktivitas evaluasi.
Sebagai konsekuensi, Permenkumham
diklat e-learning perlu diposisikan sebuah
kebijakan yang dapat berjalan dengan
baik dengan memperhatikan faktorfaktor yang memengaruhinya.

B. Gambaran Umum: Responden Peserta Diklat
E-learning Kementerian Hukum dan HAM
Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat,
Kanwil Kemenkumham Jawa Timur
dan Kanwil Kemenkumaham Sulawesi
Selatan.

Responden dalam penelitian ini
berjumlah 245 pegawai yang telah atau
pernah mengikuti diklat e-learning pada
unit pusat dan beberapa satuan kerja di

Gambar 2
Responden Survei

Sumber: Pengolahan Data
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Berdasarkan
pengolahan
data,
responden didominasi oleh pegawai lakilaki (67.73%) dengan usia antara 21 s.d.30
tahun (79.18%), jabatan dari fungsional
umum dan fungsional tertentu (96,33%)
serta dengan latar belakang pendidikan
adalah sarjana (60.82%). Peserta yang
mengikuti diklat e-learning didominasi
juga oleh PNS Angkatan 2017 (84,49%)
dan sebagian besar baru mengikuti
diklat e-learning 1 (satu) kali. Pengukuran
persepsi peserta diklat terhadap kualitas
pelaksanaan diklat e-learning dari hasil
pengumpulan data dalam bentuk
kuesioner tertutup menggunakan skala
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likert. Adapun rumus perhitungannya
adalah sebagai berikut:

Dapat dipahami bahwa skor tertinggi
5 dalam skala likert memiliki nilai 100
sehingga untuk skor terendah dengan
skor 1 memiliki nilai 20, maka rumus
penghitungan interval yang digunakan
adalah sebagai berikut:

Sehingga dapat diperoleh interval
dari tiap-tiap kategori yakni pada angka
16.
Interval
Kategori

20 – 35,99
Sangat Buruk

36 – 51,99
Tidak Baik

52 – 67,99
Cukup

68 – 83,99
Baik

84 – 100
Sangat Baik

C. Diklat E-learning sebagai Kebijakan Publik di
Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Berdasarkan data statistik pegawai
melalui sistem informasi manajemen
pegawai, terdapat 59,917 pegawai di
lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM. Komposisi pegawai didominasi oleh
pegawai pada golongan II/a sebanyak
14,972 orang; golongan III/a sebanyak
10,560 orang; dan 10,328 orang dengan
golongan ruang III/b. Adapun dari sisi
pendidikan, pegawai dengan lulusan SLTA
mendominasi komposisi pegawai dengan
jumlah 31,463 orang, diikuti jenjang strata
satu sejumlah 21,399 orang. Terakhir dari
sisi usia, jumlah pegawai dengan rentang
usia 25-35 tahun sebanyak 24,993 orang,
diikuti pegawai dengan rentang usia 3645 tahun sebanyak 11,494 orang; dan
46-55 tahun sebanyak 11,052 orang.
Data tersebut mengindikasikan bahwa
gambaran umum pegawai aktif di
Kementerian Hukum dan HAM saat ini

didominasi oleh pegawai dengan usia
muda dengan posisi jabatan pada level
menengah. Secara kuantitas, pelaksanaan
diklat dengan basis teknologi informasi
menjadi relevan mengingat masyarakat
pada rentang usia tersebut cukup mahir
dalam menggunakan teknologi digital,
khususnya perangkat yang berbasis
internet seperti ponsel dan laptop.
Hal ini pula yang menjadi dorongan
bagi BPSDM Hukum dan HAM dalam
menetapkan target kinerja sebanyak
17.000 pegawai yang mengikuti 2 (dua)
jenis diklat e-learning, yakni Administrasi
Perkantoran dan Reformasi Birokrasi.
Salah satu aspek di dalam institutional
setting Kementerian Hukum dan HAM ialah
relasi yang sangat erat antara kebijakan
pengembangan kompetensi dengan
kebijakan manajemen kepegawaian.
Dalam konteks Kementerian, manajemen
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kepegawaian masih menjadi tantangan
yang sangat krusial, mengingat belum
terdapat sinkronisasi kebijakan antara
pengembangan kompetensi dengan
manajemen kepegawaian. Hasil informasi
dari para narasumber menunjukkan
bahwa masih terdapat beberapa kendala
yang dialami di tingkat teknis terkait
kebijakan manajemen kepegawaian,
khususnya terkait rekrutmen yang belum
sesuai dengan kebutuhan di tingkat unit
pelaksana teknis.
Kendati belum terdapat langkah yang
secara terstruktur dalam manajemen
sumber daya manusia, inisiatif untuk
mendokumentasikan diklat pegawai
justru ditemukan di tingkat UPT. Selain
itu pencatatan atau pendokumentasian
kompetensi pegawai di setiap level
merupakan hal yang signifikan bagi
institusi, di tengah dinamika tugas dan
fungsi antar sumber daya manusia
di Kementerian. Varian jabatan yang
sangat luas menuntut kebijakan tentang
mekanisme pengembangan kompetensi
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yang mendasarkan pada dinamika
tersebut.
Hasil pengumpulan data juga
mengindikasikan bahwa kondisi dan
mekanisme pelaksanaan kerja masingmasing pegawai tidak serta-merta sejalan
dengan kemudahan dan fleksibilitas
yang
ditawarkan
oleh
program
e-learning. Secara umum, hal ini perlu
dipahami sebagai konteks kebutuhan
pengembangan kompetensi yang tidak
hanya secara eksklusif dapat difasilitasi
dengan mekanisme e-learning. Di sisi lain,
secara empirik gap kemampuan serta
literasi teknologi informasi antarpegawai
juga perlu menjadi konteks di dalam
setting di Kementerian Hukum dan HAM.
Biro Kepegawaian masih mengalami
kendala dalam menyelaraskan kebutuhan
organisasi, manajemen SDM dan
kebutuhan pengembangan kompetensi.
Kendala tersebut hadir karena ketiadaan
data yang komprehensif mengenai
kebutuhan kompetensi di lingkungan
kementerian,
sehingga
penentuan
kebijakan diklat hanya didasarkan pada

hal-hal yang bersifat teknis seperti
pangkat dan jabatan. Hal tersebut
berimplikasi
terhadap
penentuan
jenis diklat yang diselenggarakan oleh
BPSDM. Dengan tidak adanya sasaran
yang jelas, maka penentuan jenis diklat
hanya didasarkan pada business as usual
masing-masing pengguna lulusan, dalam
hal ini unit eselon I. Dengan demikian,
masih terdapat kerancuan dalam sasaran
kebijakan diklat e-learning: pelaksanaan
diklat dalam rangka mengembangkan
kompetensi
SDM
Kemenkumham
yang diselaraskan dengan kebutuhan
kompetensi; atau hanya sebagai alternatif
pemenuhan hak 20 JP per tahun pegawai
Kemenkumham.

Dengan luasnya tujuan normatif
kebijakan e-learning, ditambah dengan
persepsi yang dimiliki oleh narasumber,
dapat dipahami bahwa program e-learning
belum secara jelas mengarahkan pada
tujuan tertentu yang ingin dicapai
oleh organisasi. Di tengah tantangan
institutional setting, sasaran, serta
tujuan yang ada, kebijakan penerapan
teknologi dalam proses pembelajaran
dapat
menimbulkan
kemunduran,
kendati kebijakan tersebut menyediakan
kemudahan serta fleksibilitas dalam
pembelajaran.
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D. Kesiapan Kementerian Hukum dan HAM dalam
Penyelenggaraan Kebijakan Diklat E-learning
Pembahasan selanjutnya diarahkan
pada kesiapan unsur-unsur pembelajaran
yang ada di lingkungan Kemenkumham.
Kesiapan unsur pembelajaran organisasi
ini dapat diposisikan ke dalam konsep
pengelolaan pengetahuan di dalam
Kemenkumham. Dalam hal ini, elemen
input dapat dipilah ke dalam dua
kategori, yakni kesiapan secara sosial
dan teknis. Kesiapan secara sosial
membicarakan tentang bagaimana
kultur, struktur, dan situasi perorangan

yang saling memengaruhi antara satu
dengan yang lain, guna mengelola ragam
pengetahuan yang ada melalui program
e-learning. Sedangkan kesiapan secara
teknis mendiskusikan tentang dukungan
infrastruktur, sarana dan prasarana,
serta anggaran yang dapat mendukung
program e-learning.
Persepsi
responden
terhadap
kesiapan baik secara sosial maupun
teknis dapat digambarkan melalui survei
mengenai dukungan organisasi.

Gambar 3
Dukungan Organisasi

Sumber: Pengolahan Data

Dukungan
organisasi
dalam
menyediakan sumber daya teknis
mendapatkan skor yang baik, dengan
UPT Imigrasi meraih skor tertinggi di
angka 79,39; diikuti oleh Unit Pusat di
angka 72,00; dan berturut-turut oleh
UPT Pemasyarakatan di angka 70,54
serta Kantor Wilayah di angka 67,86.
Selanjutnya dalam hal dukungan secara
sosial dari pimpinan, persepsi responden
dari UPT Imigrasi meraih skor tertinggi
pada angka 85,45; diikuti oleh UPT
Pemasyarakatan di angka 82,15; serta
disusul oleh unit pusat di angka 73,33
serta Kantor Wilayah di angka 72,14.
Terakhir dari sisi pembebastugasan
pegawai saat akan melaksanakan diklat
e-learning, skor yang diperoleh cukup
rendah. Skor tertinggi berasal dari
responden UPT Imigrasi, yakni pada
angka 82,83; sedangkan berturut-turut
dari Kantor Wilayah, UPT Pemasyarakatan
dan Unit Pusat relatif tidak jauh berbeda
dengan skor 56,43; 57,20; dan 60,00.

Dari kategori pertama tentang
kesiapan secara sosial, dapat dipahami
bahwa Kemenkumham belum secara
terstruktur menciptakan kultur belajar
organisasi. Selama ini, budaya belajar
masih sangat bersifat individual dan
belum banyak inisiatif yang dilakukan
dalam rangka mendorong pembelajaran
yang bersifat kesisteman. Pada gilirannya,
secara struktur, terjadi desentralisasi
pengetahuan yang mengakibatkan
pengetahuan di dalam organisasi tidak
terkonsolidasikan
dengan
mapan.
Kondisi kultural dan struktur demikian
yang kemudian berkontribusi terhadap
pragmatisme pengambilan kebijakan
yang menerapkan e-learning di lingkung
an Kementerian ini, yang dianggap dapat
mengatasi gap kompetensi.
Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan
secara sosial belum menjadi pertimbangan
di dalam keputusan untuk menerbitkan
kebijakan pembelajaran secara e-learning.
Pragmatisme terhadap pemenuhan 20
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JP, yang pada subbahasan sebelumnya
dianggap sebagai sasaran kebijakan
e-learning, cenderung melupakan aspek
sosial sebagai input dalam kebijakan ini.
Kendati demikian, sudah mengisyaratkan
adanya pertimbangan gap kompetensi
pegawai
sebagai
input
dalam
pengambilan kebijakan. Secara strategis,
gap kompetensi tersebut seyogianya
diatasi secara komprehensif pula dengan
menyiapkan perangkat sosial pula, yang
meliputi (i) standar kompetensi pegawai;
(ii) rekrutmen pegawai yang sesuai
kebutuhan; (iii) peta karier; Sedangkan
dari sisi penyelenggara pembelajaran,
gap kompetensi seharusnya diikuti
dengan penyiapan pengajar atau
widyaswara yang selaras dengan upaya
pengisian gap yang ada. Dalam hal ini,
penelitian ini tidak menemukan adanya
langkah atau upaya BPSDM untuk
mengidentifikasi serta menyiapkan
para
pengajar
atau
widyaswara
yang diharapkan dapat mengisi gap
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kompetensi di lingkungan Kementerian.
Posisi pengajar atau widyaswara ini tentu
menjadi penting dalam pelaksanaan
kebijakan ini, walaupun secara esensial
program e-learning mendorong adanya
pola pembelajaran mandiri yang
mengandalkan piranti digital.
Dari kategori kedua mengenai
kesiapan
teknis
infrastuktur
penyelenggaraan
diklat
e-learning,
BPSDM Hukum dan HAM telah
mengembangkan/membangun
suatu
sistem dan aplikasi yang memvirtualisasi
proses belajar mengajar konvensional.
Sistem perangkat lunak tersebut sering
disebut dengan Learning Management
System (LMS). Sistem yang digunakan
oleh BPSDM Hukum dan HAM dalam
pembelajaran online adalah Moodle
(Modular
Object-Oriented
Dynamic
Learning Environment). Moodle adalah
LMS open source yang paling terkenal
dan
banyak
diaplikasikan
yang
menggunakan prinsip-prinsip pedagogis

untuk membantu pendidik membuat
sistem e-learning yang efektif. Adapun
persepsi responden terhadap kualitas
penggunaan sistem e-learning dapat
dijelaskan melalui gambar berikut.
Secara umum, persepsi responden
terhadap penggunaan sistem e-learning
BPSDM Hukum dan HAM sudah baik
dengan meraih skor 78,37. Dari sisi
kemudahan untuk memahami aplikasi
mendapatkan skor 81,71; sedangkan
kemudahan
penggunaan
aplikasi

e-learning sendiri berada pada skor 82,78.
Lebih lanjut mengenai ketepatan waktu
dalam pengelolaan informasi meraih
skor 77,63 dan akurasi informasi yang
disajikan dalam aplikasi berada pada skor
78,04. Dari sisi pengalaman responden
(user experience), tampilan muka aplikasi
meraih skor 73,71; dengan skor terkait
fitur berada di angka 75,67 dan fleksibilitas
dalam mengakses aplikasi berada pada
angka 82,69. Bagaimanapun, kestabilan
aplikasi e-learning masih menjadi

Gambar 4
Kualitas Penggunaan Sistem E-learning

Sumber: Pengolahan Data
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pekerjaan rumah bagi penyelenggara,
mengingat persepsi responden masih
berada pada angka 68,00. Terkait
keamanan data, nilai persepsi responden
berada pada angka 79,92. Lebih
lanjut dari sisi petunjuk penggunaan,
layanan bantuan melalui helpdesk dan
responsivitas penyelenggara berturutturut berada pada angka 81,14; 79,35;
dan 75,43.
Dari sisi instansi pengguna lulusan
diklat,
ketersediaan
infrastruktur
pendukung diklat seperti akses internet,
berkaitan erat dengan kondisi lapangan
di unit kerja terkait. Karakteristik unit
tersebut justru seringkali luput dari
perhatian BPSDM Hukum dan HAM. Hasil
temuan lapangan menunjukkan bahwa
pada unit dengan tingkat penggunaan
peralatan elektronik yang tidak terlalu
intens seperti UPT Pemasyarakatan,
terbatasnya akses terhadap internet
memaksa kantor untuk memprioritaskan
proses bisnis yang dilakukan sehari-hari.
Tingginya pemanfaatan internet dalam
pekerjaan sehari-hari, bagaimanapun,
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tidak dapat menjamin ketersediaan
jaringan internet yang mumpuni. UPT
Imigrasi, misalnya, masih mengalami
kesulitan dalam memfasilitasi diklat
e-learning dengan peserta dalam jumlah
besar.
Selain berkaitan dengan karakteristik
unit kerja, akses terhadap sarana dan
prasarana juga berkaitan dengan tugas
dan fungsi jabatan yang diemban oleh
peserta diklat e-learning. Peserta dengan
jabatan administratif tentu lebih mudah
mengakses sarana pendukung diklat,
mengingat pekerjaan yang dilakukan
sehari-hari mengharuskan peserta untuk
tetap di area kantor. Di sisi lain, bagi jabatan
teknis yang menuntut mobilitas tinggi di
lapangan, pegawai yang bersangkutan
harus mencari cara untuk tetap mengikuti
diklat e-learning. Peserta diklat e-learning
Penjaga Tahanan pada Rumah Tahanan
Negara Kelas I Surabaya, misalnya, harus
memanfaatkan telepon genggam pribadi,
mengingat tugas penjagaan di area blok
tidak memungkinkan narasumber untuk
mengoperasikan komputer ataupun

laptop. Untuk menyiasati kondisi
demikian, narasumber memanfaatkan
area menara jaga, satu-satunya bagian

di area blok yang memungkinkan untuk
menggunakan alat elektronik dan
menerima sinyal internet.

E. Proses Pelaksanaan Diklat E-Learning
di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
Evaluasi proses menggambarkan
tentang pelaksanaan diklat e-learning,
termasuk di dalamnya mengidentifikasi
baik
faktor-faktor
yang
menjadi
pendorong
maupun
penghambat
pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini,
aspek utama yang menjadi temuan
lapangan, yakni metode dan bahan
pembelajaran diklat e-learning. Pembe
lajaran merupakan upaya pemberian
pengetahuan kepada peserta diklat
agar mereka mengetahui, memahami
dan dapat menerapkan ilmu yang
diperolehnya tersebut. Banyak faktor

yang menunjang keberhasilan pem
belajaran melalui e-learning seperti
bahan, metode, widyaiswara, dan
penyelenggara sebagaimana dijabarkan
dalam Permenkumham 10/2017.
Survei persepsi responden dilakukan
dalam rangka mengukur kualitas
pembelajaran diklat e-learning. Adapun
survei terdiri dari lima komponen yakni
bahan, metode pembelajaran dengan
interaksi langsung, metode pembelajaran
dengan interaksi tidak langsung,
widyaiswara, dan penyelenggara.
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Gambar 5
Kualitas Pembelajaran Diklat E-learning

Sumber: Pengolahan Data

1. Bahan
Bahan adalah materi yang dikemas
dalam berbagai bentuk untuk disam
paikan kepada peserta diklat, baik
berupa modul, bahan tayang dan
sebagainya. Dengan adanya bahan diklat
e-learning diharapkan peserta dapat
lebih mudah memahami pengetahuan
yang disampaikan. Persepsi responden
terhadap bahan ajar secara keseluruhan
berada pada angka 80,22. Secara spesifik,

persepsi terhadap modul mendapatkan
skor 81,22; bahan tayang mendapatkan
skor 79,35 dan materi pelengkap modul
mendapatkan skor 80,08.

2. Interaksi Langsung
Interaksi
langsung
merupakan
salah satu metode yang digunakan
dalam pembelajaran yang bertujuan
agar peserta diklat e-learning dapat
berinteraksi dengan tenaga pengajar.

Dalam hal ini jenis interaksi langsung
dapat berupa teleconference dan forum
diskusi, yang merupakan chatting online
yang memaparkan sebuah masalah
untuk didiskusikan bersama. 1 Secara
umum, persepsi responden terhadap
metode pembelajaran interaksi langsung
mendapatkan skor 80,94. Lebih lanjut,
komponen forum diskusi peserta
mendapatkan skor 78,45; forum diskusi
tenaga pengajar dengan kelompok
peserta melalui live chat mendapatkan
skor 76,49; sesi latihan peserta
yang dilaksanakan secara langsung
mendapatkan skor 77,55 dan terakhir,
kegiatan lainnya yang menggunakan
jaringan komunikasi internet oleh peserta
baik langsung maupun tidak langsung
mendapatkan skor 77,47.

3. Interaksi Tidak Langsung
Interaksi tidak langsung merupakan
metode yang hampir selalu dilakukan
dalam diklat e-learning. Dalam hal ini
tenaga pengajar mengirimkan bahan

bacaan berupa modul ataupun bahan
tayang yang nantinya akan diunduh oleh
peserta diklat untuk dipelajari. Selain
itu juga interaksi tidak langsung dapat
dilakukan melalui forum diskusi secara
tidak langsung untuk melakukan tanya
jawab antara peserta dengan tenaga
pengajar. Hasil pengolahan data survei
persepsi responden terhadap metode
pembelajaran dengan interaksi tidak
langsung, secara umum mendapatkan
skor 80,94. Pada komponen mengunduh
bahan bacaan/modul/bahan pendukung
pembelajaran diklat berada pada angka
84,41. Selanjutnya pada komponen
mengunggah bahan tugas peserta
berada pada angka 83,02. Metode
belajar mandiri mendapatkan skor 82,37,
sedangkan
memberikan
komentar
dalam laman forum diskusi berada di
angka 80,08. Konsultasi materi atau
tanya jawab mendapatkan skor 78,45
dan pembelajaran melalui. kuis/ujian
berada pada angka 81,14. Terakhir,
pembelajaran melalui kegiatan lain yang
tidak menggunakan jaringan komunikasi
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internet secara langsung mendapatkan
skor 77,14.

4. Widyaiswara
Dalam e-learning, faktor kehadiran
guru atau pengajar otomatis menjadi
berkurang atau bahkan tidak ada. Hal
ini disebabkan karena yang mengambil
peran guru adalah komputer dan
panduan-panduan
elektronik
yang
dirancang oleh “content writer”, desain
e-learning dan pemprogram komputer.2
Oleh karena itu, widyaiswara BPSDM
Hukum dan HAM menjadi salah satu
unsur penentu keberhasilan diklat
e-learning. Dalam hal ini keaktifan
widyaiswara sangat diperlukan dalam
pembelajaran dengan menggunakan
sistem e-learning. Berdasarkan survei
terhadap responden, secara keseluruhan
komponen widyaiswara berada pada
angka 78,61. Lebih lanjut, kemampuan
widyaiswara dalam menyampaikan
materi diklat mendapatkan skor 80,08;
sedangkan respon widyaiswara dalam
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menjawab pertanyaan peserta diklat
berada pada angka 79,02. Terakhir dalam
kemudahan berkomunikasi dua arah
dengan widyaiswara mendapatkan skor
76,63.

5. Penyelenggara
Keberhasilan suatu diklat e-learning
tidak terlepas dari kinerja penyelenggara
diklat tahap persiapan, pelaksanaan
sampai akhir diklat. Pihak penyelenggara
selalu biasanya mencantumkan contact
person yang dapat dihubungi bila terdapat
permasalahan dalam pelaksanaan diklat.
Secara keseluruhan, persepsi responden
terhadap penyelenggara mendapatkan
skor 77,28. Keaktifan penyelenggara
dalam menghubungi peserta diklat saat
pendaftaran ulang berada pada angka
77,80. Selanjutnya, kemudahan peserta
dalam menyampaikan keluhan terhadap
penyelenggara mendapatkan skor 77,31.
Terakhir, respon penyelenggara atas
keluhan peserta berada pada angka
76,73.

F. Keluaran dari Pelaksanaan Diklat E-Learning
Evaluasi produk menggambarkan
hasil pelaksanaan diklat e-learning, ter
masuk di dalamnya menjelaskan dampak
yang diinginkan maupun yang tidak

diinginkan dari pelaksanaan kebijakan
diklat e-learning. Data hasil survei persep
si terhadap peserta diklat e-learning dapat
dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 5
Manfaat dan Dampak Diklat E-learning

Sumber: Pengolahan Data
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Berdasarkan
hasil
pengolahan
data, persepsi peserta diklat manfaat
dan dampak setelah mengikuti diklat
e-learning secara umum sudah baik
dengan nilai perhitungan skor pada
angka 79,49. Dari sisi keberhasilan
diklat e-learning dalam meningkatkan
pengetahuan peserta berada pada skor
81,96; sedangkan dalam hal peningkatan
keterampilan dan keahlian pribadi
pegawai hanya mampu mencapai skor
78,53. Lebih lanjut materi yang diperoleh
melalui
diklat
e-learning berhasil
membantu untuk bekerja secara lebih
efektif dan efisien berada pada skor 78,69.
Selanjutnya terkait manfaat e-learning
dalam peningkatan kinerja berada pada
skor 78,78. Bagaimanapun, kontribusi
diklat e-learning dalam meningkatkan
kinerja organisasi secara keseluruhan
hanya mencapai skor 78,45.
Dalam
pelaksanaannya,
diklat
e-learning bisa menjadi suplemen,
pelengkap, maupun pengganti diklat
klasikal. Menurut Eko Satyono, Kepala
Subbidang Pengolahan Hasil Diklat
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pada Pusdiklat Pajak BPPK Kemenkeu,
tidak semua diklat bisa di-e-learning-kan,
melainkan hanya mata diklat tertentu
yang bertujuan untuk menambah
pengetahuan.
Sedangkan
diklat
yang ditujukan untuk meningkatkan
keterampilan tetap menyaratkan adanya
tatap muka dan diskusi interaktif, baik
melalui metode pembelajaran webinar,
maupun blended learning.3 Lebih jauh dari
sisi waktu, pelaksanaan diklat e-learning
yang tidak memerlukan tatap muka secara
langsung dapat membantu UPT dengan
jumlah SDM terbatas. Sebagaimana
disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi
Makassar, salah satu dampak nyata
dalam pelaksanaan e-learning adalah
efisiensi waktu, karena pegawai tidak
perlu menghadiri diklat klasikal ke Cinere,
yang tentu akan memakan waktu lebih
banyak ketimbang diklat secara daring,
khususnya bagi pegawai di bagian
pelayanan. Meskipun tidak banyak,
diklat e-learning BPSDM Hukum dan
HAM meningkatkan keterampilan dan
keahlian sesuai materi yang diajarkan.4

Menurut peserta diklat e-learning,
pemahaman secara teori sudah berhasil
menambah wawasan, namun dampak ke
pekerjaan sehari-hari masih belum terlalu
dirasakan. Sejauh ini, hanya mata diklat
administrasi perkantoran yang dapat
membantu menyelesaikan pekerjaan
agar lebih efektif dan efisien”.5 Khusus
untuk pegawai penerimaan 2017, diklat
e-learning berdampak besar khususnya
terkait pengetahuan dasar di lingkungan
birokrasi.6 Terakhir dari sisi jenis diklat,
mata diklat e-learning yang ditawarkan
selama ini cukup relevan dengan

kebutuhan organisasi. Secara spesifik,
mata diklat administrasi perkantoran
dan reformasi birokrasi mendapat
respon positif dari pegawai penerimaan
2017. Bagaimanapun selain jenis diklat
administratif yang sudah ada, masih
perlu dilakukan penambahan jenisjenis diklat teknis sesuai dengan tugas
dan fungsi dari masing-masing unit.
Sehingga, pelaksanaan diklat e-learning
tidak sekadar dalam rangka memperluas
wawasan, tetapi juga menambah
keterampilan pegawai.
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G. Simpulan
Secara umum, pelaksanaan diklat
e-learning
yang
diselenggarakan
oleh BPSDM Hukum dan HAM sudah
berjalan dengan baik. Berdasarkan
hasil pengolahan data kuantitatif,
persepsi peserta diklat e-learning secara
keseluruhan berada pada angka 78,35 dari
skala 100 dengan predikat good. Namun,
pelaksanaan diklat e-learning belum dapat
menjadi jawaban atas permasalahan gap
kompetensi SDM Kemenkumham. Masih
terdapat kerancuan dari sisi kebijakan
diklat dengan metode e-learning, yakni
di satu sisi pengembangan kompetensi
sesuai kebutuhan organisasi, atau untuk
‘mengugurkan kewajiban’ pemenuhan
hak 20 JP pegawai pada sisi yang lain.
Sebagai hasil, manfaat diklat dengan
metode e-learning belum dapat dirasakan
secara signifikan, terutama dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari.

Terdapat berbagai kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan diklat
e-learning, yakni pertama, belum
terbentuk mekanisme pelibatan kanwil
dalam proses analisa kebutuhan diklat
yang dilaksanakan oleh BPSDM; kedua,
keterbatasan widyaiswara untuk diklat
e-learning di BPSDM Hukum dan HAM;
ketiga, dukungan organisasi masih relatif
rendah, yang salah-satunya dibuktikan
dengan adanya perbedaan persepsi
dan komitmen dari pimpinan terhadap
pembebastugasan peserta diklat dari
pekerjaan sehari-hari; keempat, bahan
ajar dalam e-learning belum dikemas
dalam bentuk yang lebih interaktif;
kelima, sistem e-learning yang belum
sempurna yang ditandai dengan masih
terjadinya error pada saat pelaksanaan
diklat; dan terakhir, belum adanya
mekanisme pengawasan dan evaluasi
pada saat pelaksanaan dan pasca diklat
dengan metode e-learning.

H. Rekomendasi
Berdasarkan simpulan yang telah
diperoleh, penelitian ini merumuskan
beberapa poin rekomendasi yang
ditujukan kepada Menteri Hukum dan
HAM untuk menugaskan:
1. Sekretaris Jenderal untuk:
a. Menginstruksikan
Kepala
Biro
Kepegawaian untuk (i) melakukan
penyusunan peta jabatan di
lingkungan Kemenkumham sebagai
dasar gap analysis dalam kebutuhan
diklat; (ii) melakukan koordinasi
dengan instansi pengirim dalam
menetapkan nama-nama peserta
diklat e-learning, khususnya yang
diperuntukkan bagi CPNS yang baru
diangkat menjadi PNS.
b. Menyusun dan menetapkan formasi
Jabatan Fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran pada BPSDM
Hukum dan HAM sebagaimana jabatan
yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/2/M.PAN/3/2009 tentang
Jabatan Fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran dan Angka
Kreditnya;
2. Kepala BPSDM Hukum dan HAM untuk:
a. Berkoordinasi
dengan
Biro
Kepegawaian dalam melakukan
analisis kebutuhan diklat mengenai
penentuan jenis-jenis diklat e-learning
guna mengatasi gap kompetensi
pegawai;
b. Menyusun
SOP
mekanisme
pengaduan dalam penyelenggaraan
diklat dengan metode e-learning;
c. Menyusun kurikulum pembelajaran
yang memuat: (i) optimalisasi
sarana multimedia dan audio visual
sebagai bahan pembelajaran; dan (ii)
penyesuaian waktu pembelajaran dan
evaluasi belajar dengan karakteristik
jabatan peserta diklat;
d. Membuat Satuan Kerja khusus yang
menangani bahan pembelajaran
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berbasis multimedia. Satuan Kerja
ini
sekurang-kurangnya
terdiri
atas (i) instructional designer yang
bertugas untuk menyusun kurikulum
pembelajaran, dan (ii) multimedia
specialist yang bertugas untuk
mengoptimalkan penggunaan media
audio visual dan animasi interaktif
sebagai bahan ajar;
e. Membuat SOP dan pedoman bagi
instansi pengirim peserta diklat
e-learning yang mengatur tentang:
(i) dukungan kantor baik sarana dan
prasarana untuk pelaksanaan diklat;
(ii) persiapan/pengenalan dasar TIK
kepada calon peserta diklat; dan
(iii) bentuk monitoring dan evaluasi
terhadap peserta yang mengikuti
diklat;
f. Mengembangkan dan menerapkan
metode blended learning, yaitu
pelaksanaan diklat e-learning yang
dipadukan dengan diklat klasikal;
g. Melakukan sosialisasi dan bimbingan
teknis terhadap pelaksanaan diklat
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e-learning di seluruh lingkungan
Kemenkumham;
h. Meningkatkan kualitas pembelajaran
interaksi langsung antara peserta
diklat dengan instruktur dalam forum
diskusi dengan mengoptimalkan fitur
webinar/teleconference;
i. Melakukan koordinasi dan bersinergi
dengan Biro Kepegawaian dalam
rangka mengimplementasikan Pasal
20 Permenkumham Nomor 10 Tahun
2017 terkait penghargaan kepada
peserta diklat e-learning dengan
predikat sangat memuaskan. Sebagai
salah satu upaya pemberian motivasi
kepada pegawai, peserta diklat
dengan predikat sangat memuaskan
menjadi prioritas dalam pengusulan
calon peserta untuk mengikuti diklat,
baik diklat e-learning maupun diklat
klasikal.
3. Seluruh Pimpinan Tinggi Madya, Kepala
Kantor Wilayah, dan Kepala UPT di
lingkungan Kementerian Hukum dan
HAM untuk:

a. Menetapkan unsur unit yang
memiliki fungsi kepegawaian sebagai
penanggungjawab pelaksanaan diklat
e-learning sejak tahap pengusulan,
supervisi pelaksanaan, dan pelaporan
hasil diklat;
b. Melaksanakan secara mandiri atau
berkolaborasi
dengan
Pusdatin
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Sekretariat Jenderal untuk melakukan
audit teknologi yang mencakup
aspek sarana prasarana teknologi
informasi dan komunikasi serta tingkat
penguasaan teknologi oleh pegawai;
c. Memberikan motivasi dan supervisi
untuk memastikan peserta diklat
e-learning mengikuti pembelajaran.
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