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KATA PENGANTAR 

 

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

menstimulus  potensi-potensi pada sektor pendidikan dan pelatihan. Teknologi tidak 

hanya dinilai mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keluwesan proses 

pembelajaran tetapi juga berdampak pada pengembangan materi, pergeseran peran 

widyaiswara/pelatih/instruktur baik nasional maupun daerah, dan semakin 

berkembangnya otonomi peserta pelatihan. Menjawab tantangan tersebut, Badan 

Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara menerbitkan buku “Kajian Pelatihan Online”. 

Buku ini dilengkapi dengan penjelasan teknis mengenai konsep dan definisi, profil 

kinerja organisasi saat ini dan yang diharapkan serta telaah pelatihan online yang 

berkualitas. 

 

Harapan kami, buku ini dapat memenuhi kebutuhan informasi dari pengguna 

data. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Semoga 

kajian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat. 
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KAJIAN PELATIHAN ONLINE  

DI BPS PROVINSI KALIMANTAN UTARA 

 

A. Pendahuluan  

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mempengaruhi semua 

aspek yang ada seperti ekonomi, budaya, politik, sosial, pertahanan keamanan, pekerjaan rumah 

tangga bahkan dunia sekalipun. Melihat pesatnya teknologi informasi yang diiringi dengan 

tuntutan kebutuhan dapat memberikan sumbangan potensial pada sektor pendidikan dan 

pelatihan. Potensi positif yang dimiliki teknologi tidak saja meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

serta keluwesan proses pembelajaran, tetapi juga berdampak pada pengembangan materi, 

pergeseran peran widyaiswara/pelatih/instruktur baik nasional maupun daerah, dan semakin 

berkembangnya otonomi peserta pelatihan. Salah satu upaya yang bisa memajukan pelatihan di 

masa pandemic covid-19 adalah dengan melakukan inovasi proses pembelajaran. Pemanfaatan 

perangkat teknologi informasi dan komunikasi, merupakan salah satu cara melakukan inovasi 

proses pembelajaran yang sesuai dan efektif. Model pembelajaran yang ditawarkan adalah model 

inovasi pelatihan online. Model seperti ini semakin dikenal sebagai salah satu cara untuk 

mengatasi masalah pelatihan baik dimasa pandemi Covid-19 atau di masa normal.  

Pelatihan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan dan penyesuaian sikap seseorang terhadap tugas-tugas yang ditangani. Pelatihan 

biasanya diberikan kepada sekelompok orang untuk kepentingan organisasi, baik organisasi 

pemerintah maupun organisasi swasta. Pemahaman organisasi dari aspek realitas, bahwa organisasi 

merupakan kumpulan beberapa orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, serta 

bersedia bekerja bersama-sama dalam memenuhi harapan mereka. Rumusan tersebut 

mengandung konsekuensi logis bahwa kepentingan dan tujuan mereka akan tercapai manakala 

kinerja dari sumber daya manusia yang ada memiliki pengetahuan dan keterampilan yang 

memadai. Kinerja yang optimal membutuhkan komitmen yang kuat terhadap kepentingan 

organisasi dan akan bermakna apabila didukung oleh tiga unsur utama yaitu : 

1. Pengetahuan {knowledge) yang benar, utuh, konseptual dan strategis tentang apa yang 

telah, sedang dan akan dikerjakan. 

2. Keterampilan (skill) dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang ditangani seperti; tepat 

cara, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu. 

3. Sikap (atituite) menyangkut motivasi pribadi terhadap kepentingan organisasi yang 

teraktualisasi melalui perilaku tanggungjawab, pengorbanan, keseriusan, kepedulian, 

kejujuran dan rasa memiliki organisasi. 
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Ketiga unsur di atas dapat dioptimumkan melalui pelatihan, pendidikan dan 

pengembangan dimana menurut Mangkuprawira (2000) dalam bukunya manajemen sumber 

daya manusia  strategik  memberikan batasan sebagai berikut : Pelatihan adalah kegiatan alih ilmu 

(transfer of knowledge) tentang subyek tertentu, bersifat universal, terstruktur dan bermanfaat 

untuk kepentingan jangka panjang. Pelatihan adalah proses mengajarkan pengetahuan dan 

keahlian serta sikap agar seseorang semakin terampil dan mampu melaksanakan amanah dan 

tanggung jawabnya sesuai standar. Pelatihan merujuk pada keterampilan bekerja (vocafionaI)  

yang  dapat  digunakan. Sedangkan pengembangan lebih berkonotasi pada ruang lingkup yang 

lebih luas, bisa untuk memenuhi kebutuhan sekarang maupun yang  akan  datang, namun 

umumnya lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan organisasi dalam jangka panjang. 

 

Pelatihan, pendidikan dan pengembangan merupakan paket pemberdayaan sumber daya 

manusia. Pendidikan berfungsi untuk memperluas dan memperdalam wawasan, wacana, 

intelegensi, analitik, daya nalar, logika, filosofi, sintesa, kronologis, sistematika, prediksi, asumsi, 

memori, akademika dan sebagainya yang berhubungan dengan karya otak manusia.  Sementara 

pelatihan mengemban tiga unsur kurikuler yang berfungsi untuk pemberdayaan individu maupun 

kelompok sebagai berikut: 

a. Pelatihan menyangkut pengetahuan-pengetahuan praktis yang bersifat umum dan harus 

dimiliki setiap individu dalam organisasi. Contoh; Seorang pencacah lapangan Survei 

Angkatan Kerja Nasional (PCL) wajib mengetahui tujuan, manfaat , konsep dan definisi usia 

kerja, bekerja, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. 

b. Keterampilan menitikberatkan pada aplikasi lapangan agar output  yang dihasilkan sesuai 

standar kebutuhan seperti kualitas, kuantitas dan tepat waktu. Contoh; keterampilan 

mengoperasikan perangkat lunak seperti; komputer, smartphone, dan lain sebagainya. 

c. Sikap menyangkut cara pandang, pola pikir atau konsep diri yang teraktualisasi melalui 

perilaku (action) seperti berani mencoba, berani gagal, berani tanggung resiko dan percaya 

diri. Contoh; Seorang pencacah perlu memiliki sikap dinamis, inisiatif, kreatif, inovatif serta  

memiliki jiwa juang yang tinggi. Prinsip dari pelatihan adalah proses pembentukan individu 

mulai dari belum tahu menjadi tahu, sesudah tahu menjadi terampil dan sesudah terampil 

dapat bertanggungjawab. 

 

Menurut Purwadi (2001), Pelatihan diadakan berdasarkan hasil koreksi kinerja masa lalu 

yang tidak atau belum memuaskan, lalu ditelusuri untuk menemukan faktor penyebab yang 

signifikan dan salah satu solusinya adalah pelatihan. Pelatihan pada prinsipnya adalah untuk 

mengatasi masalah, dimana masalah dikonotasikan sebagai perbedaan antara fakta dan harapan 
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sehingga pelatihan merupakan alat solusi yang ditawarkan.  

 

Ada beberapa kemungkinan yang terjadi dalam hubungan antara materi pelatihan dengan 

kegiatan pelatihan sebagai berikut : 

a. Materi yang diberikan bukan merupakan materi yang diperlukan 

b. Materi yang diberikan adalah materi yang telah dikuasai oleh peserta 

c. Materi yang diberikan adalah materi yang dibutuhkan peserta 

d. Materi yang diberikan diperlukan dan belum dikuasai peserta 

 

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara sesuai terminologi penamaannya, secara 

cepat dimengerti tugas dan fungsi dari aktifitasnya. Bila dilihat dari aspek global fungsi 

kelembagaan maka sesungguhnya sama dengan instansi pemerintah lainnya yaitu public service 

oriented. Namun dari aspek spesifikasi, BPS Provinsi Kalimantan Utara membidangi urusan sesuai 

dengan tugas dan fungsi sebagaimana Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 003 Tahun 

2002 Tentang Uraian Tugas Bagian, Bidang, Subbagian, dan Seksi Perwakilan BPS di daerah. Dalam 

hal ini tentu ada  peluang dan tantangan bagi BPS Provinsi Kalimantan Utara agar dapat memberi 

pelayanan kepada masyarakat se-optimal mungkin. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan 

sumberdaya manusia dalam instansi ini dapat berkontribusi optimal terhadap kinerja 

organisasinya. BPS Provinsi Kalimantan Utara  merupakan salah satu komponen dari pemerintahan 

pusat yang selalu mengacu pada kebijakan BPS RI dan menjalankan tugas dan fungsi  utama dari 

pemerintah. 

 

Pokok pikiran diatas menggambarkan bahwa sumber daya manusia bukan sekedar faktor 

produksi atau objek mobilisasi untuk merampungkan suatu tugas, melainkan sumber daya manusia 

merupakan pribadi yang memiliki unsur rasio dan rasa sehingga dalam suatu organisasi penting 

sekali mengelola kedua unsur ini dengan cara dan waktu yang tepat sehingga sumber daya 

tersebut dapat bermanfaat bagi organisasinya.  Filosofi manajemen kinerja memandang bahwa, 

suatu organisasi adalah suatu sistem yang utuh dan bulat, dimana sistem ini terbentuk dari 

rangkaian sub sistem yang saling terkait, saling mempengaruhi , saling ketergantungan dan  saling 

bersinergi dalam menghasilkan output suatu sistem. Konteks ini memiliki konsekuensi logis bahwa 

apabila salah satu sub sistem terganggu maka dengan sendirinya akan menjadi penghambat bagi 

dinamika keseluruhan sistem. 
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B. Sekilas Profil Kinerja Organisasi 

B.1. Kondisi Sekarang 

BPS Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, 

pembinaan, dan pengendalian terhadap program, teknis dan administrasi, dengan melibatkan 

semua sumber daya yang ada. Sebagai rujukan seluruh jajaran BPS Provinsi Kalimantan Utara 

guna mendukung kelancaran penyelenggara kegiatan teknis dan administrasi statistik dalam 

melaksanakan visi dan misi BPS Provinsi Kalimantan Utara khususnya serta pembangunan 

nasional di bidang statistik pada umumnya merujuk pada Renstra BPS Provinsi Kalimantan Utara 

Tahun 2020-2024. 

Visi BPS Provinsi Kalimantan Utara sebagaimana visi BPS RI adalah “Penyedia Data 

Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”. Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah 

merumuskan 4 pernyataan misi, yakni: (1) menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan 

statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional; (2) Membina K/L/D/I melalui 

Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan (3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang 

statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional (4) Membangun SDM yang unggul dan 

adaptif berlandaskan nilai PIA. 

Seperti diketahui, peningkatan kebutuhan pengguna data terhadap peningkatan kualitas 

data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat 

tersedia lebih cepat (faster), data dapat diperoleh lebih mudah (easier), dan lebih berkualitas 

(better). Oleh karena itu dibutuhkan suatu wadah untuk menampung kebutuhan pengguna data 

yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada 

pengguna data. Strategi komunikasi ini dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik secara 

akurat kepada setiap pengguna data. Respondent burden atau keengganan responden untuk 

merespon secara mendalam pada kegiatan berbagai survei dan pengumpulan data lainnya yang 

dilakukan oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara  merupakan suatu permasalahan yang perlu 

penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan adalah statistik 

yang bersifat pengakuan, dan juga pengukuran.  

Keakuratan pengakuan dan pengukuran dari sumber data menjadi hal yang krusial untuk 

menjamin kualitas data statistik. Sebagai daerah pemekaran provinsi baru, di dalam ada unit kerja 

fungsi statistik dan bagian administrasi  BPS Provinsi Kalimantan Utara memberikan pelayanan 

akan berbagai jenis data dan informasi statistik. Pelayanan ini ditujukan kepada para pengguna 

data yang dipakai untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan 

permasalahan yang dihadapi. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan 

informasi statistik yang dibutuhkan di daerah ini masih belum dapat dipenuhi secara maksimal. 

Kondisi daerah yang kebanyakan masih sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses 
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pengumpulan data dan kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah daerah 

Kabupaten/Kota. Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (small area 

statistic) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi.  

Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak 

memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi 

harapan masyarakat. Peningkatan kebutuhaan data yang diperlukan kementerian dan lembaga 

berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei dan pengumpulan data ad hoc yang 

diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei 

yang bersifat ad hoc yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya 

berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang 

profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan 

kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan.  

Ketepatan waktu rilis (timeliness) yang masih belum optimal merupakan permasalahan 

lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, 

pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang 

tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu 

rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-daerah antar subject matter yang masih lemah, yang 

mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya pengumpulan data.  

BPS Provinsi Kalimantan Utara sudah memiliki sistem dan infrastruktur TI (Teknologi 

Informasi) yang memadai untuk mendukung operasional. Berbagai daya dan upaya dilakukan 

untuk perbaikan dan kemajuan serta penyesuaian dengan kemajuan teknologi agar setiap 

kebutuhan dan permintaan masyarakat dapat dipenuhi, dan setiap tantangan dan permasalahan 

yang ada dapat ditanggulangi. Di sisi lain, pemanfaatan sumber data baru (diantaranya adalah 

big data dan data administrative) yang telah berkembang dewasa ini, belum maksimal 

dimanfaatkan. Pentingnya big data tidak hanya melihat seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi 

juga apa yang perlu dilakukan dengan data tersebut. Efek dalam pemanfaatan sumber data baru 

mungkin dapat menjadi jawaban yang memungkinkan, antara lain : pengurangan biaya; 

pengurangan waktu; pengembangan output, dan penawaran yang dioptimalkan; pengambilan 

keputusan yang cepat.  

 

B.2. Kondisi yang Diinginkan   

Dari beberapa fenomena permasalahan yang muncul baik positif maupun negatif  pada 

kondisi yang ada saat ini, sudah tentu memerlukan solusi atau pemecahan masalah sesuai dengan 

kondisi atau capaian kinerja yang diinginkan. Dalam kaitan ini, BPS Provinsi Kalimantan Utara 

menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai. 
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Hal ini tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Sasaran strategis beserta indikator 

kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif 

yang akan dicapai atau kondisi yang diinginkan, antara lain: 

a. Perspektif Stakeholder 

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari 

seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:  

(1) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik, agar data lebih 

cepat tersedia. 

(2) Meningkatkan hubungan dengan responden dan pengguna data, untuk mengatasi  

respondent burden   

(3) Meningkatkan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi 

dalam kegiatan statistik, guna meningkatkan pelayanan akan berbagai jenis data dan 

mengatasi kegiatan pengumpulan data yang bersamaan waktunya. 

(4) Melakukan pembinaan SDM dalam peningkatan pengetahuan mengolah Big Data 

sebagai pendukung pembuatan publikasi dan berita resmi statistik. 

(5) Mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholders dan subjct matter, untuk 

melaksanakan rilis data sesuai dengan waktu yang sudah dijadwalkan.  

 

b. Perspektif Customer 

(1) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk 

dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data 

statistik yang berkualitas, dengan indikator sasaran: Persentase pengguna data yang 

menggunakan data hasil output BPS Provinsi Kalimantan Utara  sebagai dasar Instansi 

Pemerintah terhadap SSN (Sistem Statistik Nasional); Persentase pengguna data yang 

menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi 

pembangunan nasional; Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard 

akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. 

(2) Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima 

dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral OPD (Organisasi 

Perangkat Daerah) dengan indikator sasaran: Persentase OPD yang mampu 

menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK (Norma, Standar, 

Prosedur,  dan  Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral). 

c. Perspektif Internal Process 

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan 

standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan komitmen OPD terhadap SSN, 
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dengan indikator sasaran: Persentase OPD yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik; 

dan Persentase OPD yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.  

d. Perspektif Learning and Growth 

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan 

dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata 

kelola kelembagaan, dengan indikator sasaran: Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan 

Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.   

 

C. Pengertian Pelatihan Online  

Pelatihan online adalah pelatihan yang diselenggarakan melalui jaringan internet 

menggunakan media/platform pembelajaran digital yang tidak memerlukan tatap muka di lokasi 

fisik dan dapat dilakukan dimana saja sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

 

D. Identifikasi Masalah Pelatihan Online  

1. Banyak wilayah di Kalimantan Utara yang belum bisa akses internet karena kondisi geografis 

yang sulit dan terbatasnya akses transportasi darat serta jaringan listrik yang belum tersedia. 

2. Kondisi listrik di Kalimantan Utara yang belum stabil, sering padam dan kurangnya volltase 

sehingga jaringan internet terputus, dan bahkan merusak perangkat keras. 

3. Mayoritas mitra tidak memiliki perangkat Komputer/PC atau Laptop atau Tablet dengan ukuran 

layar yang memadai guna memudahkan aktivitas pelatihan online 

4. Penggunaan smartphone sangat tidak efektif ketika sesi live diskusi atau pemaparan materi, hal 

ini disebabkan antara lain; 

 Layar Smartphone kecil sehingga paparan tidak dapat terbaca dengan jelas. 

 Smartphone akan mudah panas ketika digunakan dalam waktu lama. 

 Adanya berbagai panggilan dan notifikasi yang masuk dalam smartphone mengganggu 

konsentrasi dalam pelatihan. 

5. Meskipun organik BPS didukung dengan perangkat IT yang memadai yang telah tersedia di 

Kantor, akan tetapi Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara, belum tersedia ruangan khusus yang 

dapat menunjang untuk belajar/mengajar saat pelatihan online. 

6. Pelatihan online yang dilakukan dari rumah sulit dipisahkan dengan kegiatan/aktifitas rumah 

tangga, sehingga banyak mengalami berbagai gangguan. 

7. Belum semua peserta pelatihan online mahir dalam penggunaan platform pelatihan online 

seperti zoom meeting, Learning Manajemen System (elearning), warung kompetensi (warkop), dll 

8. Kuota internet yang terbatas dan berbiaya relative mahal. 
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9. Pelatihan online sulit mengontrol kedisiplinan peserta untuk aktif dan memperhatikan materi, 

terlebih saat camera video dimatikan dan juga berbagai teknik shotting dan foto yang mampu 

menduplikasi seakan-akan peserta terlihat sangat aktif. 

10. Berkurangnya interaksi dengan instruktur maupun dengan peserta yang lain karena pelatihan 

online lebih banyak bersifat satu arah. 

11. Tidak fokusnya peserta pelatihan online dengan berbagai permasalahan yang ada, 

mengakibatkan pemahaman terhadap materi menjadi rendah. 

12. Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi ataupun BPS pusat koordinasi masih 

kurang dengan pihak BPS Kabupaten untuk mengidentifikasi kebutuhan materi apa saja yang 

diperlukan.  

13. Unsur pimpinan dalam instansi belum banyak mengetahui secara persis materi apa dilatihkan 

pada stafnya namun mereka sering tidak dilibatkan dalam rencana pelatihan 

14.  Kebutuhan akan pelatihan bagi pegawai sangat tergantung dari dana yang disiapkan dalam  POK 

termasuk yang dipertanggungjawabkan daripada apa yang dibutuhkan peserta. 

15. Belum ada uraian tugas secara baku bagi pegawai tingkat staf/pelaksana sehingga sulit untuk 

menilai kinerja mereka dari aspek standar, ditambah belum adanya alat ukur standar bagi kinerja 

ASN. 

 

E.    Rumusan Masalah  

1.   Analisis masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang telah melalui proses diskusi bersama tim 

penyusun kajian pelatihan online  BPS Provinsi Kalimantan Utara ditemukan sebanyak 15 (lima 

belas)  masalah yang memberi pengaruh terhadap pelatihan online. Selanjutnya perlu dilakukan 

kajian mendalam dengan melakukan wawancara dan dimasukkan ke dalam table variabel 

organisasi berkinerja tinggi (OBT). Selain itu dari identifikasi masalah diatas muncul  pertanyaan 

yang juga harus dijawab didalam pembahasan diantaranya:  

1. Apakah pelatihan yang sudah dilaksanakan meningkatkan pengetahuan, keterampilan? 

2. Indikator pelatihan apa saja yang belum meningkatkan pengetahuan, keterampilan? 

3. Apakah pelatihan yang dilaksanakan secara online sudah sesuai harapan? 

Untuk melihat pengaruh dan dampak pelatihan online, tim kajian pelatihan online BPS 

Provinsi Kalimantan Utara telah menyusun sebuah kuesioner berdasarkan hasil identifikasi 

masalah. Kuesioner terdiri dari 15 pertanyaan dikaitkan dengan banyaknya masalah yang ada dan 

terkait persepsi responden terhadap pelatihan online. Pertanyaan berupa data kategorik yang 

terdiri dari Sangat Setuju, Setuju, Ragu-Ragu, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Kuesioner 

dirancang agar dapat diakses secara online oleh responden. Adapun target responden pada survei 
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ini yaitu seluruh pegawai baik di BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota yang pernah menjadi 

Instruktur Nasional (Innas) dan/atau Instruktur Daerah (Inda).  

Berdasarkan hasil pengolahan oleh tim kajian pelatihan online, terdapat 27 responden 

yang pernah menjadi Innas dan/atau Inda di Provinsi Kalimantan Utara. Menurut unit kerja, 

pegawai yang pernah menjadi Innas maupun inda di BPS Provinsi Kalimantan Utara sebesar 29,60 

persen; BPS Kabupaten Tana Tidung sebesar 22,20 persen; diikuti oleh BPS Kabupaten Bulungan 

dan BPS Kota Tarakan masing-masing sebesar 14,80 persen; dan sebesar 7,40 persen di BPS 

Kabupaten Nunukan. 

Jika diamati berdasarkan jenis kelamin, pegawai yang pernah menjadi Innas dan/atau 

Inda di Kalimantan Utara mayoritas adalah perempuan. Proporsi perempuan yang telah menjadi 

Innas maupun Inda sebesar 66,70 persen  lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu 33,30 persen. 

Selain amatan berdasarkan jenis kelamin, amatan juga dilakukan berdasarkan pendidikan terakhir 

yang ditamatkan. Di Kalimantan Utara responden sebagian besar pendidikan terakhir DIV/S1 

sederajat. Persentase responden pendidikan terakhir S2 sebesar 7,4 persen sisanya pendidikan 

DIV/S1 sederajat (92,60 persen). 

Selama masa pandemi rutinitas harian tidak dapat dilakukan seperti sebelumnya. 

Masyarakat dipaksa untuk mengikuti tata cara New Normal Life begitupula dengan rutinitas 

pekerjaan di BPS, seperti pelatihan yang dulunya dilakukan secara offline berubah menjadi online. 

Dalam masa New Normal Life, pegawai melaksanakan Work From Home (WFH) dan Work From 

Office (WFO) secara bergantian. Menurut hasil survei, responden mengikuti pelatihan online saat 

berada di rumah (WFH) lebih banyak daripada mengikuti pelatihan online saat berada di kantor 

(WFO). Sebanyak 88,90 persen responden mengikuti pelatihan online saat berada di rumah (WFH) 

sisanya 11,10 persen berada di kantor (WFO). Selama mengikuti pelatihan online baik di rumah 

maupun di kantor perangkat utama yang digunakan saat pelatihan online 100,00 persen 

PC/Laptop. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tim mengidentifikasi beberapa variable 

dalam rumusan masalah untuk mendapatkan persepsi responden terhadap pelaksanaan 

pelatihan online. Berdasarkan hasil pengolahan, mayoritas responden sangat setuju (59,30 persen) 

banyak wilayah di Kalimantan Utara yang belum bisa akses internet karena kondisi geografis yang 

sulit dan terbatasnya akses transportasi darat serta jaringan listrik yang belum tersedia, sisanya 

responden setuju sebesar 40,70 persen. Kondisi listrik di Kalimantan Utara yang belum stabil, 

sering padam dan kurangnya volltase sehingga jaringan internet terputus, dan bahkan merusak 

perangkat keras juga menjadi variable dalam kajian ini. Hasil yang diperoleh yaitu sebanyak 59,30 

persen responden sangat setuju terhadap pernyataan tersebut dan responden setuju sebesar 

40,70 persen.  
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Selain masalah teknis selama mengajar sebagai Innas maupun Inda kendala yang 

dihadapi juga bersumber dari peserta/mitra pelatihan. Mayoritas mitra tidak memiliki perangkat 

Komputer, PC atau Laptop atau Tablet dengan ukuran layar yang memadai guna memudahkan 

aktivitas pelatihan online. Sebanyak 66,70 persen diperoleh persepsi responden sangat setuju; 

25,90 persen responden setuju; sisanya responden yang ragu-ragu dan tidak setuju masing-

masing sebesar 3,70 persen.  

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa selama pelatihan mayoritas mitra 

menggunakan smartphone. Sementara itu, hasil survei menyebutkan penggunaan smartphone 

sangat tidak efektif ketika sesi live diskusi atau pemaparan materi. Hal ini diketahui dari besaran 

persepsi responden yang sangat setuju mendominasi sebesar 59,30 persen; responden setuju 

sebesar 37,00 persen dan sebanyak 3,7 persen responden ragu-ragu.  

Meskipun organik BPS didukung dengan perangkat IT yang memadai yang telah 

tersedia di Kantor, akan tetapi Kantor BPS Provinsi/Kabupaten/Kota, belum menyediakan ruangan 

khusus yang dapat menunjang untuk belajar/mengajar saat pelatihan online. Jika ditinjau dari 

hasil survei diketahui persepsi responden yang sangat setuju cukup signifikan, yaitu 48,10 persen. 

Adapun responden yang memberikan jawaban setuju sebesar 44,40 persen dan responden yang 

memberikan jawaban ragu-ragu sebanyak 7,40 persen. 

Seperti yang diketahui bahwa sebanyak 88,90 persen responden mengikuti pelatihan 

online saat berada di rumah. Akantetapi, pelatihan online yang dilakukan dari rumah sulit 

dipisahkan dengan kegiatan/aktifitas rumah tangga, sehingga banyak mengalami berbagai 

gangguan. Tim kajian pelatihan online BPS Provinsi Kalimantan Utara memperoleh hasil sebanyak 

51,80 responden menjawab setuju; responden yang menjawab sangat setuju dan ragu-ragu 

masing-masing sebesar 18,50 persen; sisanya sebanyak 11,10 persen responden menjawab tidak 

setuju. 

Apabila diperhatikan tingkat kemahiran peserta dalam menggunakan platform, dapat 

dikatakan belum semua peserta pelatihan online mahir dalam penggunaan platform pelatihan 

online seperti zoom meeting, Learning Manajemen System (elearning), warung kompetensi 

(warkop), dan lain-lain. Hal ini diketahui dari jawaban responden yang menunjukan 48,10 persen 

memberikan jawaban setuju; senilai 29,60 persen responden menjawab sangat setuju; 18,50 

persen responden ragu-ragu; dan 3,70 persen responden memberikan jawaban tidak setuju. 

Kuota internet yang terbatas dan berbiaya relatif mahal patut menjadi perhatian 

bersama dalam mengadakan pelatihan secara online. Respons responden terhadap pertanyaan 

ini sangat menarik. Apalagi jika mengingat sebagian besar responden mengikuti pelatihan online 

ketika berada di rumah. Lebih dari separuh responden menjawab sangat setuju (66,70 persen) 

dan sebanyak 33,30 persen responden menjawab setuju.  
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Gambar 1. Persepsi responden menurut kemahiran menggunakan platform, kuota internet, dan 

kedisiplinan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan online 

  

Menurut pengakuan responden, pelatihan online sulit mengontrol kedisiplinan peserta 

untuk aktif dan memperhatikan materi, terlebih saat camera video dimatikan dan juga berbagai 

teknik shotting dan poto yang mampu menduplikasi seakan-akan peserta terlihat sangat aktif. 

Asumsi ini berdasarkan hasil survei yang memperlihatkan persentase tinggi pada jawaban 

kategori sangat setuju dan setuju. Respon pada jawaban kategori setuju sebesar 51,80 persen; 

44,40 persen responden memberikan jawaban sangat setuju; dan 3,70 persen responden 

memberikan jawaban tidak setuju. 

Pelatihan secara offline tentunya berbeda dengan pelatihan secara online. Perbedaan 

mendasar yang dirasakan responden yaitu berkurangnya interaksi dengan instruktur maupun 

dengan peserta yang lain karena pelatihan online lebih banyak bersifat satu arah. Berdasarkan 

hasil survei, 51,80 persen responden sangat setuju bahwa telah terjadi pengurangan interaksi 

antara instruktur dan peserta. Responden yang memberikan jawaban setuju sebesar 37,00 persen, 

ragu-ragu 3,70 persen dan jawaban tidak setuju sebesar 7,40 persen. Selain itu menurut hasil 

pengolahan tim kajian, peserta pelatihan online cenderung  susah untuk fokus saat belajar. Tidak 

fokusnya peserta pelatihan online dengan berbagai permasalahan yang ada, mengakibatkan 

pemahaman terhadap materi menjadi rendah. Untuk rincian tersebut, responden memberikan 

jawaban yang beragam. Kebanyakan responden memberikan jawaban setuju sebesar 63,30 

persen, jawaban sangat setuju sebesar 33,30 persen dan ragu-ragu sebesar 3,70 persen. 

Selama pandemi hampir semua pelatihan dilaksanakan secara online sehingga perlu 

digali informasi terkait koordinasi BPS Provinsi ataupun BPS Pusat dengan pihak BPS Kabupaten. 

Apakah koordinasi yang dilakukan selama ini perlu ditingkatkan lagi atau tidak. Kegiatan pelatihan 

yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi ataupun BPS Pusat koordinasi masih kurang dengan 

pihak BPS Kabupaten untuk mengidentifikasi kebutuhan materi apa saja yang diperlukan. Hal ini 
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sesuai dengan jawaban sangat setuju sebesar 14,80 persen; 29,60 persen setuju, 48,10 persen 

ragu-ragu dan 7,40 persen tidak setuju. 

 

Gambar 2. Persepsi responden berdasarkan interaksi dan kefokusan peserta terhadap 

pelaksanaan pelatihan online 

 

Pada survei ini keterlibatan unsur pimpinan juga menjadi variable yang dikaji. Sebesar 

55,60 persen responden memberikan jawaban setuju bahwa unsur pimpinan dalam instansi 

belum banyak mengetahui secara persis materi apa dilatihkan pada stafnya namun mereka sering 

tidak dilibatkan dalam rencana pelatihan. Adapun responden yang memberikan jawaban ragu-

ragu sebanyak 22,20 persen; 14,80 persen tidak setuju; dan 7,40 persen memberikan jawaban 

sangat tidak setuju terhadap rincian tersebut.  

Variabel lainnya yang dikaji pada survei ini ialah dana yang tersedia. Kebutuhan akan 

pelatihan bagi pegawai sangat tergantung dari dana yang disiapkan dalam  POK termasuk yang 

dipertanggungjawabkan daripada apa yang dibutuhkan peserta. Mayoritas responden setuju 

bahwa kebutuhan pelatihan tergantung dari dana ( 63,00 persen). Kemudian sebanyak 25,90 

persen responden sangat setuju; dan 11,10 persen memberikan jawaban ragu-ragu terhadap 

rincian ini. 

Variable lainya yang ditelaah dalam kajian ini yaitu alat ukur yang standar dalam menilai 

kinerja. Proporsi responden sebesar 44,40 persen setuju bahwa belum ada uraian tugas secara 

baku bagi pegawai tingkat staf/pelaksana sehingga sulit untuk menilai kinerja mereka dari aspek 

standar, ditambah belum adanya alat ukur standart bagi kinerja ASN. Diikuti oleh responden yang 

memberikan jawaban ragu-ragu sebesar 25,90 persen; senilai 18,50 persen sangat setuju; dan 

11,10 persen memberikan jawaban tidak setuju terhadap rincian ini. 

dan sebanyak 33,30 persen responden menjawab setuju.  

 



 

13  

Gambar 3. Persepsi responden menurut keterlibatan unsur pimpinan dan ketersediaan anggaran 

terhadap pelaksanaan pelatihan online 

 

 

Tabel  1. Variabel Organisasi Berkinerja Tinggi (OBT) BPS Provinsi Kalimantan Utara 

 

No Variabel 
Bobot 

(%) 
Nilai Jumlah 

1 Banyak wilayah di Kalimantan Utara yang belum bisa akses internet 

karena kondisi geografis yang sulit dan terbatasnya akses 

transportasi darat serta jaringan listrik yang belum tersedia. 

9 5 45 

2 Kondisi listrik di Kalimantan Utara yang belum stabil, sering padam 

dan kurangnya volltase sehingga jaringan internet terputus, dan 

bahkan merusak perangkat keras. 

7 4 28 

3 Mayoritas mitra tidak memiliki perangkat Komputer, PC atau 

Laptop atau Tablet dengan ukuran layar yang memadai guna 

memudahkan aktivitas pelatihan online 

7 3 21 

4 Penggunaan smartphone sangat tidak efektif ketika sesi live diskusi 

atau pemaparan materi 
8 5 40 

5 Meskipun organik BPS didukung dengan perangkat IT yang 

memadai yang telah tersedia di Kantor, akan tetapi Kantor BPS 

Provinsi Kalimantan Utara, belum tersedia ruangan khusus yang 

dapat menunjang untuk belajar/mengajar saat pelatihan online 

6 2 12 

6 Pelatihan online yang dilakukan dari rumah sulit dipisahkan 

dengan kegiatan/aktifitas rumah tangga, sehingga banyak 

mengalami berbagai gangguan. 

8 4 32 

7 Belum semua peserta pelatihan online mahir dalam penggunaan 

platform pelatihan online seperti zoom meeting, Learning 

Manajemen System (elearning), warung kompetensi (warkop), dll 

6 3 18 

8 Kuota internet yang terbatas dan berbiaya relative mahal. 6 3 18 

9 Pelatihan online sulit mengontrol kedisiplinan peserta untuk aktif 

dan memperhatikan materi, terlebih saat camera video dimatikan 

dan juga berbagai teknik shotting dan poto yang mampu 

menduplikasi seakan-akan peserta terlihat sangat aktif 

7 4 28 

10 Berkurangnya interaksi dengan instruktur maupun dengan peserta 

yang lain karena pelatihan online lebih banyak bersifat satu arah. 
5 3 15 
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No Variabel 
Bobot 

(%) 
Nilai Jumlah 

11 Tidak fokusnya peserta pelatihan online dengan berbagai 

permasalahan yang ada, mengakibatkan pemahaman terhadap 

materi menjadi rendah. 

7 3 21 

12 Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPS Propinsi 

ataupun BPS pusat koordinasi masih kurang dengan pihak BPS 

Kabupaten untuk mengidentifikasi kebutuhan materi apa saja yang 

diperlukan.  

6 2 12 

13 Unsur pimpinan dalam instansi belum banyak mengetahui secara 

persis materi apa dilatihkan pada stafnya namun mereka sering 

tidak dilibatkan dalam rencana pelatihan 

6 2 12 

14 Kebutuhan akan pelatihan bagi pegawai sangat tergantung dari dana 

yang disiapkan dalam  POK tersmasuk yang 

dipertanggungjawabkan daripada apa yang dibutuhkan peserta. 

6 2 12 

15 Belum ada uraian tugas secara baku bagi pegawai tingkat 

staf/pelaksana sehingga sulit untuk menilai kinerja mereka dari 

aspek standar, ditambah belum adanya alat ukur standart bagi 

kinerja ASN 

6 3 18 

 Jumlah  100 59 334 

 

Dalam tabel OBT dilakukan penilaian sehingga diperoleh masalah sebanyak 6 (enam) 

masalah yang berpengaruh yang teridentifikasi dalam OBT. Untuk itu perlu ditentukan satu 

masalah strategis dengan melakukan analisis Urgency Seriousness Growth (USG). Adapun 6 

(enam) masalah  yang terjadi pada proses pelatihan online Badan Pusat Statistik Provinsi 

Kalimantan Utara saat ini adalah : 

a) Belum optimalnya akses internet, terbatasnya transportasi darat, listrik yang sering padam 

dalam pelaksanaan pelatihan online  

b) Belum maksimalnya Penggunaan smartphone tidak efektif ketika sesi live diskusi atau 

pemaparan materi dalam pelaksanaan pelatihan online  

c) Belum ditemukannya cara mengurangi gangguan akibat pelatihan online yang dilakukan 

dari rumah  

d) Belum maksimal control kedisiplinan peserta untuk aktif dan memperhatikan materi, 

terlebih saat camera video dimatikan dan juga berbagai teknik shotting dan foto yang 

mampu menduplikasi seakan-akan peserta terlihat sangat aktif 

e) Belum adanya alat untuk mendekteksi peserta pelatihan online bisa focus dengan berbagai 

permasalahan yang ada, mengakibatkan pemahaman terhadap materi menjadi rendah. 

f) Belum ada uraian tugas secara baku bagi pegawai tingkat staf/pelaksana sehingga sulit untuk 

menilai kinerja mereka dari aspek standar, ditambah belum adanya alat ukur standart bagi 

kinerja ASN 
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Tabel  2. Penentuan Masalah Prioritas Menggunakan USG 

Masalah/Isu 

Strategis 

Skoring dengan Skala Likert (1-5) 

Total Nilai Urgency 

(Mendesaknya) 

Seriousness 

(Kegawatan) 

Growth 

(Pertumbuhan) 

a) 5 5 5 15 

b) 4 4 4 12 

c) 5 4 3 12 

d) 4 4 4 12 

e) 5 5 4 13 

f) 5 5 4 14 

  

Berdasarkan hasil USG, dengan melihat sisi waktu penanganan (Urgency) dan besarnya 

masalah terhadap organisasi (Seriousness) serta pertumbuhan (Growth) masalah yang berakibat 

buruk terhadap kinerja pelatihan online maka masalah internal terpilih adalah Belum Optimalnya 

akses internet, terbatasnya transportasi darat, listrik yang sering padam dalam pelaksanaan 

pelatihan online BPS Provinsi Kalimantan Utara  

Akses internet, transportasi darat dan listrik yang digunakan saat ini dalam pelatihan 

online menjadi masalah prioritas mengingat masalah tersebut dikendalikan dengan berbagai cara 

yang belum bisa selesai dengan tuntas karena melibatkan pihak external. Hal ini menyebabkan 

banyak kendala yang segera mendapatkan solusi. Dengan demikian kajian ini diperlukan  guna 

mengatasi masalah yang terus menerus terjadi dan berdampak pada kinerja organisasi yang 

kurang baik. 

 

2. Analisis Manajemen 

Untuk mengatasi masalah yang diuraikan diatas maka digunakan analisis SWOT. Analisis 

SWOT merupakan salah satu teknik dalam membedah kasus. Dalam analisis SWOT diketahui 

Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Kesempatan/Peluang (Opportunity) dan Ancaman 

(Threat). Analisis SWOT digunakan untuk mencari keuntungan dan memperbaiki situasi dan 

kondisi. Mencari keuntungan dilakukan dengan ekspansi, memperbaiki situasi kondisi dengan 

menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi sebagaimana terlihat dalam lampiran 2.  
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ANALISIS SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai satuan kerja yang baru terbentuk, BPS Provinsi Kalimantan Utara dituntut untuk 

segera mengejar ketertinggalan infrastruktur pendukung kegiatan administrasi maupun teknis. 

Terobosan yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan stakeholder dan menyusun kajian 

pelatihan online untuk dapat dimanfaatkan memperbaiki sistem pelatihan yang mudah, cepat, 

berbiaya rendah, efektif dan efisien. Memasuki tahun 2020 ini menjadi tantangan bagi dunia 

pelatihan, diakibatkan Pandemi Covid-19, dimana program pelatihan secara tatap muka menjadi 

terbatas. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar penularan virus tidak cepat menyebar. Adapun 

kebijakan yang diterapkan pemerintah adalah untuk selalu menghindari kerumunan, selalu 

menjaga jarak satu sama lain serta mengadakan kegiatan dengan jumlah terbatas. Selama masa 

pandemi telah terjadi pergeseran, dimana program pelatihan yang biasanya dilakukan secara tatap 

muka secara langsung, sekarang dituntut untuk dapat dilaksanakan dengan minim interaksi secara 

langsung serta menggunakan pendekatan teknologi virtual. Dilihat dari kemampuan finansial 

peserta pelatihan juga menjadi terbatas, sehingga diharapkan lebih kepada program pelatihan 

dengan berbiaya rendah. Dari sisi durasi waktu pelatihan juga menjadi semakin terbatas dimana 

pelatihan dengan media online yang cukup lama dapat menyebabkan kelelahan. 

Selanjutnya dalam kajian pelatihan online ini, tim penyusun membuat terobosan yang 

memberi solusi mengatasi masalah utama dalam pelaksanaan pelatihan online sebagaimana 

disusun dalam rumusan masalah. Solusi yang disusun merupakan jawaban dari 6 (enam) masalah 

utama guna memberi nilai tambah bagi penyelenggara pelatihan online di lingkup BPS Provinsi 

Kalimantan Utara. 
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1. Belum optimalnya akses internet, terbatasnya transportasi darat, listrik yang sering padam dalam 

pelaksanaan pelatihan online. Permasalahan ini sangat krusial untuk dapat diatasi, meskipun 

melibat pihak eksternal dan diluar kendali oleh penyelenggara pelatihan online. Adapun untuk 

mengatasi permasalahan ini yang perlu diperhatikan dan dilakukan diataranya; 

    a. Mengarahkan peserta ke beberapa titik yang memiliki akses internet yang memadai  

    b. Menyiapkan genset di pusat-pusat pelatihan, untuk meminimalisasi arus listrik yang sering 

padam 

    c. Mempersiapkan materi, dimana dengan materi yang berkualitas baik itu modul, slide, form 

evaluasi harus dipersipakan dengan baik, sehingga bisa membuat program pelatihan yang 

terstruktur dan bermanfaat. 

 

2. Belum maksimalnya Penggunaan smartphone tidak efektif ketika sesi live diskusi atau pemaparan 

materi dalam pelaksanaan pelatihan online seperti;  

 Layar Smartphone kecil sehingga paparan tidak dapat terbaca dengan jelas. 

 Smartphone akan mudah panas ketika digunakan dalam waktu lama. 

 Adanya berbagai panggilan dan notifikasi yang masuk dalam smartphone mengganggu 

konsentrasi dalam pelatihan. 

Untuk mengatasi masalah ini disarankan: Tim yang bertugas, baik itu moderator, fasilitator dan 

pelatih harus memahami tugasnya dengan baik dan memastikan bahawa koneksi di tempat 

masing-masing dapat berjalan dengan optimal dan baik;  Mempelajari media dan fitur-fitur yang 

digunakan, tidak hanya menggunakan alat media conference saja, namun juga perlu 

memperhatikan fitur yang tersedia di tiap aplikasi, ataupun dapat pula dikombinasikan dengan 

media penunjang lainnya seperti aplikasi survei maupun games, sehinggap pelatihan lebih 

menarik. 

3.  Belum ditemukannya cara mengurangi gangguan akibat pelatihan online yang dilakukan dari 

rumah 

Diharuskan melibatkan interaksi pada peserta, meskipun menggunakan media virtual, pelatih 

dapat memberikan sapaan, dan bertanya kepada peserta, sehingga suasana pelatihan lebih 

lancar dan peserta lebih aktif dan berkonsentrasi. Selain itu diharapkan Instruktur beserta tim 

juga perlu menyiapkan simulasi terlebih dahulu sebelum dimulai nya kegiatan sebagai bahan 

evaluasi sehingga bisa berjalan dengan maksimal 

4. Belum maksimal control kedisiplinan peserta untuk aktif dan memperhatikan materi, terlebih saat 

camera video dimatikan dan juga berbagai teknik shotting dan foto yang mampu menduplikasi 

seakan-akan peserta terlihat sangat aktif 

• Sebelum pelatihan memberikan pedoman serta materi lain dan memahami isi kontrak kerja 
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dan pakta intregitas 

• Diberi pemahaman tentang pentingnya data BPS untuk kebijakan pemerintah 

• Memberikan motivasi dan pemahanan tentang quick win 

 

5. Belum adanya alat untuk mendekteksi peserta pelatihan online bisa focus dengan berbagai 

permasalahan yang ada, mengakibatkan pemahaman terhadap materi menjadi rendah 

• Berikan penjelasan ulang dan peserta wajib memahami isi dari kontrak kerja dimana disitu 

ada hak tapi juga ada kewajiban untuk melaksanakan kegiatan survei dengan sungguh-

sungguh 

• Membuat grup/tim untuk dapat belajar bersama-sama sehingga jika ada petugas baru 

maka petugas yg lama bisa membimbingnya  

 

6. Belum ada uraian tugas secara baku bagi pegawai tingkat staf/pelaksana sehingga sulit untuk 

menilai kinerja mereka dari aspek standar, ditambah belum adanya alat ukur standar bagi kinerja 

ASN 

• Sebelum mulai pelatihan petugas sudah dibekali dulu dengan pedoman survei dan materi-

materi terkait survei tersebut. 

• Membuat pra test, kuis dan pendalaman 

• Memberikan motivasi dan diberikan reward/hadiah jika nilai bagus 

• Saat merekrut petugas memiliki kriteria yang standar baik dari segi pendidikan maupun 

pengalaman dll 

 

F.  Tujuan dan Manfaat Kajian  

1. Tujuan 

Adapun tujuan disusunnya kajian pelatihan online dengan jalan mengoptimalkan pemanfaatan 

teknologi informasi untuk membantu mengatasi berbagai permasalah pelaksanaan pelatihan pada 

BPS Provinsi Kalimantan Utara dengan mudah, cepat, berkinerja tinggi. Tujuan kajian pelatihan online 

ini juga berfungsi untuk menjawab persoalan-persoalan kritis yang teridentifikasi dalam perumusan 

masalah diatas sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi hubungan antara kegiatan pelatihan dengan peningkatan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap peserta pasca pelatihan. 

2. Mengidentikasi indikator pelatihan yang  belum meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan 

perbaikan sikap peserta. 

3.  Memberikan solusi alternatif kepada pengambil kebijakan dalam instansi untuk meningkatkan 

kinerja organisasi melalui pelatihan bagi pegawai dan mitra statistik. 
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 Tujuan jangka pendek  

Adapun tujuan jangka pendek kajian pelatiahan online ini adalah; Melakukan sosialisasi 

hasil kajian pelatihan online dan terjalinnya komunikasi yang baik serta terjadinya kesepakatan 

bersama dengan stakeholders dalam hal ini BPS kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Utara.  

 

 Tujuan jangka menengah  

Setelah tujuan jangka pendek terpenuhi, pada jangka menengah Kajian pelatihan 

online  ini adalah; mengimplementasikan hasil kajian pelatihan online pada setiap kegiatan 

pelatihan yang berbasis online.  . 

 Tujuan jangka panjang 

Pada jangka Panjang, tujuan Kajian pelatihan online yang akan dicapai adalah 

pembinaan pelatihan online kepada stakeholders secara berkelanjutan. Selain itu agar hasil 

kajian pelatihan online ini terus dapat digunakan oleh berbagai kalangan sehingga 

meningkatkan kerjasama,  sinergi dan kolaborasi. 

 

2. Manfaat 

Kajian online ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak 

terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaat tersebut di antaranya adalah: 

a. Internal  

 Kajian pelatihan online ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung pelaksanaan 

percepatan reformasi birokrasi di BPS Provinsi Kalimantan Utara dalam menuju zona 

integritas organisasi WBK dan WBBM. Selain itu diharapkan kajian pelatihan online ini  

mampu memperbaiki kinerja pelatihan yang diselenggaran semakin efektif dan efisien. 

 Manfaat bagi pimpinan BPS Provinsi Kalimantan Utara dan BPS Kabupaten/Kota adalah 

untuk memperbaiki sistem pelaksanaan pelatihan online yang mudah, cepat, berbiaya 

rendah, efektif dan efisien. Hasil dari kajian pelatihan online ini dapat mendukung 

percepatan penyampaian informasi yang bisa dimanfaatkan oleh semua ASN BPS Provinsi 

Kalimantan Utara dalam melakukan presentasi berkaitan dengan tugas dan fungsi BPS 

kepada stakeholders lain. 

 

b. Eksternal  

 Bagi subject matter di BPS Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Fungsi Statistik Distribusi 

dan Fungsi Statistik Produksi, Fungsi Nerwilis, Fungsi IPDS dan Bagian umum 
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diharapkan dapat memanfaatkan hasil kajian ini dalam pelaksanaan atau 

penyelenggaran pelatihan.  

 Bagi BPS Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, dengan adanya hasil kajian ini 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan identifikasi berbagai masalah yang 

bisa terjadi dalam pelatihan online sehingga dapat merencanakan kegiatan pelatihan 

secara rinci. 

 Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Utara, dengan output dari kajian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan 

tentang penyelenggaran pelatihan/pertemuan/rapat dll. Selain itu hasil kajian ini 

untuk stakeholder lainnya yang ingin dicapai adalah; penguatan akuntabilitas kinerja, 

penataan dan penguatan organisasi dan manajemen perubahan, perbaikan proses 

kerja dalam hal pelaksanaan pelatihan untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas 

kinerja organisasi Perangkat Daerah (OPD), menghasilkan sistem kerja menjadi efektif 

dan efisien. 

 

Selanjutnya, manfaat dari kajian ini juga dapat dibedakan menurut jangka waktu 

pelaksanaannya, yaitu manfaat jangka pendek, manfaat jangka menengah, dan manfaat 

jangka panjang. Manfaat tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

 Manfaat Jangka Pendek, kajian pelatihan online ini bermanfaat untuk menyediakan 

alat bantu minimal mitigasi resiko untuk mempermudah proses bisnis pelatihan di 

daerah 

 Manfaat Jangka Menengah, ketika kajian pelatihan online ini sudah dapat 

diimplementasikan, maka dapat mempermudah dan mempercepat proses pelatihan 

guna meneruskan informasi statistik, baik bagi produsen data dalam hal ini 

stakeholders, subject matter maupun BPS Kabupaten/kota di lingkup Provinsi 

Kalimantan Utara.  

 Manfaat Jangka Panjang, setelah pengimplementasian hasil kajian pelatihan online  

secara berkelanjutan di BPS Provinsi Kalimantan Utara, diharapkan semua stakeholder 

akan merasakan manfaat berupa mendapatkan infomasi yang lengkap terkait 

berbagai informasi seperti analisis stakeholders, analisis swot, mitigasi resiko, dan 

starategi dalam pelaksanaan pelatihan online. 
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G. Penutup  

Dari kajian pelatihan online yang telah dijabarkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pelatihan secara online dimasa pandemi covid-19 menjadi pilihan yang tepat dalam hal 

mencegah atau meminimalkan pergerakan penyebaran virus covid-19. 

2. Pelatihan secara online dapat dilakukan dari mana saja dengan biaya yang lebih murah jika 

dibandingkan dengan pelatihan secara tatap muka. Hal ini membuat penggunaan anggaran 

semakin lebih efisien. 

3. Pelatihan secara online yang diikuti oleh pihak eksternal (mitra statistik) dari tempat tinggalnya 

masing-masing yang tersebar di berbagai wilayah di Kalimantan Utara menjadi kurang efektif 

dalam hal pemahanan materi karena belum optimalnya akses internet, terbatasnya transportasi 

darat, listrik yang tidak stabil, perangkat penunjang pelatihan online yang tidak memadai dan 

lain-lain. 
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Lampiran 1. Quick Wins BPS Kalimantan Utara 
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Lampiran 2. Analisis SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lampiran 3. Analisis Stakeholder 
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Lampiran 4. Analisis Organisasi Berkinerja (OBT) 

 
No Variabel Bobot 

(%) 
Nilai Jumlah 

1 Banyak wilayah di Kalimantan Utara yang belum bisa akses 

internet karena kondisi geografis yang sulit dan terbatasnya akses 

transportasi darat serta jaringan listrik yang belum tersedia. 

9 5 45 

2 Kondisi listrik di Kalimantan Utara yang belum stabil, sering padam 

dan kurangnya volltase sehingga jaringan internet terputus, dan 

bahkan merusak perangkat keras. 

7 4 28 

3 Mayoritas mitra tidak memiliki perangkat Komputer, PC atau 

Laptop atau Tablet dengan ukuran layar yang memadai guna 

memudahkan aktivitas pelatihan online 

7 3 21 

4 Penggunaan smartphone sangat tidak efektif ketika sesi live diskusi 

atau pemaparan materi 
8 5 40 

5 Meskipun organik BPS didukung dengan perangkat IT yang 

memadai yang telah tersedia di Kantor, akan tetapi Kantor BPS 

Provinsi Kalimantan Utara, belum tersedia ruangan khusus yang 

dapat menunjang untuk belajar/mengajar saat pelatihan online 

6 2 12 

6 Pelatihan online yang dilakukan dari rumah sulit dipisahkan 

dengan kegiatan/aktifitas rumah tangga, sehingga banyak 

mengalami berbagai gangguan. 

8 4 32 

7 Belum semua peserta pelatihan online mahir dalam penggunaan 

platform pelatihan online seperti zoom meeting, Learning 

Manajemen System (elearning), warung kompetensi (warkop), dll 

6 3 18 

8 Kuota internet yang terbatas dan berbiaya relative mahal. 6 3 18 

9 Pelatihan online sulit mengontrol kedisiplinan peserta untuk aktif 

dan memperhatikan materi, terlebih saat camera video dimatikan 

dan juga berbagai teknik shotting dan poto yang mampu 

menduplikasi seakan-akan peserta terlihat sangat aktif 

7 4 28 

10 Berkurangnya interaksi dengan instruktur maupun dengan peserta 

yang lain karena pelatihan online lebih banyak bersifat satu arah. 
5 3 15 

11 Tidak fokusnya peserta pelatihan online dengan berbagai 

permasalahan yang ada, mengakibatkan pemahaman terhadap 

materi menjadi rendah. 

7 3 21 

12 Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPS Propinsi 

ataupun BPS pusat koordinasi masih kurang dengan pihak BPS 

Kabupaten untuk mengidentifikasi kebutuhan materi apa saja 

yang diperlukan.  

6 2 12 

13 Unsur pimpinan dalam instansi belum banyak mengetahui secara 

persis materi apa dilatihkan pada stafnya namun mereka sering 

tidak dilibatkan dalam rencana pelatihan 

6 2 12 

14 Kebutuhan akan pelatihan bagi pegawai sangat tergantung dari dana 

yang disiapkan dalam  POK tersmasuk yang 

dipertanggungjawabkan daripada apa yang dibutuhkan peserta. 

6 2 12 

15 Belum ada uraian tugas secara baku bagi pegawai tingkat 

staf/pelaksana sehingga sulit untuk menilai kinerja mereka dari 

aspek standar, ditambah belum adanya alat ukur standart bagi 

kinerja ASN 

6 3 18 

 Jumlah  100 59 334 
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Lampiran 5. Analisis Urgency Seriousness Growth (USG) 

 

Masalah/Isu 

Strategis 

Skoring dengan Skala Likert (1-5) 

Total Nilai Urgency 

(Mendesaknya) 

Seriousness 

(Kegawatan) 

Growth 

(Pertumbuhan) 

a) 5 5 5 15 

b) 4 4 4 12 

c) 5 4 3 12 

d) 4 4 4 12 

e) 5 5 4 13 

f) 5 5 4 14 

 
 

 
 

Lampiran 6. Lingkar kendali 
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Lampiran 7. Manajemen Resiko 

 
 

 

Lampiran 8. Kuesioner Online 
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Lampiran 9. Draft Pertanyaan Kuesioner 

 

NO URAIAN PERTANYAAN PILIHAN 

1 Usia      

       

2 Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan    

       

3 Pendidikan Terakhir SMA DI/II/III D-IV/S1 S2/S3  
       

4 Wilayah Tempat Tinggal Kecamatan     

  Kabupaten/Kota     

       

5 
Selama pandemi Covid-19 apakah ANDA pernah 
mengikuti pembelajaran/pelatihan secara online 
sebagai Instruktur Nasional/Daerah? 

Ya Tidak →(STOP)  

  

       

6 
Di mana tempat yang ANDA gunakan saat mengikuti 
pelatihan secara online? 

   
  

 a. Di Kantor Ya Tidak    

 b. Di Rumah Ya Tidak    

 c. Lainnya ………………… Ya Tidak    

       

7 
Jika Rincian 6 pilihan Ya lebih dari 1, maka dimana 
tempat paling sering ANDA digunakan saat mengikuti 
pelatihan secara online? 

Di Kantor Di Rumah Lainnya 
  

       

8 
Perangkat TI apa yang paling utama ANDA gunakan 
saat pelatihan secara online? 

Leptop/PC Tablet Smartphone 
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NO URAIAN PERTANYAAN PILIHAN 

       

9 Jenis internet yang paling banyak ANDA digunakan saat 
pelatihan secara online? 

Wi-fi/Indihome 
Hotspot 
Seluler/Paket 
Data/Pulsa 

 

  

       

10 
Berasal dari mana sebagian besar peserta pelatihan 
online? 

Organik BPS 
Mitra/Masyarakat 
Umum 

ASN Non 
BPS   

       

11 
Perangkat TI yang paling banyak digunakan oleh 
peserta pelatihan? 

Leptop/PC Tablet Smartphone 
  

       

12 
Tanggapan/pandangan ANDA pada pernyataan 
berikut: 

   
  

a 

Banyak wilayah di Kalimantan Utara yang belum bisa 
akses internet karena kondisi geografis yang sulit dan 
terbatasnya akses transportasi darat serta jaringan 
listrik yang belum tersedia. 

Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu 
Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 

b 
Kondisi listrik di Kalimantan Utara yang belum stabil, 

sering padam dan kurangnya volltase sehingga jaringan 

internet terputus, dan bahkan merusak perangkat keras. 

Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu 
Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 

c 
Mayoritas mitra tidak memiliki perangkat Komputer, PC 

atau Laptop atau Tablet dengan ukuran layar yang 

memadai guna memudahkan aktivitas pelatihan online 

Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu 
Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 

d 
Penggunaan smartphone sangat tidak efektif ketika sesi 

live diskusi atau pemaparan materi 
Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu 

Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 
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NO URAIAN PERTANYAAN PILIHAN 

e 

Meskipun organik BPS didukung dengan perangkat IT 

yang memadai yang telah tersedia di Kantor, akan 

tetapi Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara, belum 

tersedia ruangan khusus yang dapat menunjang untuk 

belajar/mengajar saat pelatihan online 

Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu 
Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 

f 
Pelatihan online yang dilakukan dari rumah sulit 

dipisahkan dengan kegiatan/aktifitas rumah tangga, 

sehingga banyak mengalami berbagai gangguan. 

Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu 
Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 

g 

Belum semua peserta pelatihan online mahir dalam 

penggunaan platform pelatihan online seperti zoom 

meeting, Learning Manajemen System (elearning), 

warung kompetensi (warkop), dll 

Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu 
Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 

h 
Kuota internet yang terbatas dan berbiaya relative 

mahal. 
Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu 

Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 

i 

Pelatihan online sulit mengontrol kedisiplinan peserta 

untuk aktif dan memperhatikan materi, terlebih saat 

camera video dimatikan dan juga berbagai teknik 

shotting dan poto yang mampu menduplikasi seakan-

akan peserta terlihat sangat aktif 

Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu 
Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 

j 
Berkurangnya interaksi dengan instruktur maupun 

dengan peserta yang lain karena pelatihan online lebih 

banyak bersifat satu arah. 

Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu 
Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 

k 
Tidak fokusnya peserta pelatihan online dengan 

berbagai permasalahan yang ada, mengakibatkan 

pemahaman terhadap materi menjadi rendah. 

Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu 
Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 

l 

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPS 

Propinsi ataupun BPS pusat koordinasi masih kurang 

dengan pihak BPS Kabupaten untuk mengidentifikasi 

kebutuhan materi apa saja yang diperlukan.  

Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu 
Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 
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NO URAIAN PERTANYAAN PILIHAN 

m 

Unsur pimpinan dalam instansi belum banyak 

mengetahui secara persis materi apa dilatihkan pada 

stafnya namun mereka sering tidak dilibatkan dalam 

rencana pelatihan 

Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu 
Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 

n 

Kebutuhan akan pelatihan bagi pegawai sangat 

tergantung dari dana yang disiapkan dalam  POK 

tersmasuk yang dipertanggungjawabkan daripada apa 

yang dibutuhkan peserta. 

Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu 
Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 

o 

Belum ada uraian tugas secara baku bagi pegawai 

tingkat staf/pelaksana sehingga sulit untuk menilai 

kinerja mereka dari aspek standar, ditambah belum 

adanya alat ukur standart bagi kinerja ASN 

Sangat Setuju Setuju Ragu-ragu 
Tidak 
Setuju 

Sangat Tidak 
Setuju 
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