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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa,
sehingga buku “Pembelajaran dari Pelaksanaan Pelatihan Jarak
Jauh Dasar Manajemen Bencana Pandemi Covid-19” ini telah
selesai disusun. Buku ini berisi dokumentasi dan pembelajaran
dari pelaksanaan pelatihan dasar manajemen bencana yang secara
jarak jauh pada masa bencana nonalam pandemi Covid-19 di tahun
2020.
Pembelajaran secara jarak jauh untuk Pelatihan Dasar Manajemen
Bencana adalah bentuk inovasi Pusdiklat PB di masa pandemi
Covid-19. Metode ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi
berbagai batasan jarak dan tempat antara pengajar dan peserta
dalam memenuhi protokol kesehatan Covid-19.
Para penulis telah berupaya untuk menyajikan buku ini secara
lengkap, mulai dari urgensi pembelajaran jarak jauh dan konsepkonsep terkait. Setelah itu, disampaikan mekanisme, dinamika,
dan tantangan dari penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh.
Selanjutnya di bagian akhir juga disajikan berbagai manfaat
dan rekomendasi dari penyelenggaraan pembelajaran jarak
jauh. Dengan pembahasan yang lengkap tersebut, diharapkan
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para
pembaca.
Namun demikian, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari
sempurna. Oleh sebab itu, saran dan masukan untuk perbaikan
dan penyempurnaan sangat diharapkan. Akhirnya, semoga buku
ini dapat memberikan manfaat dalam perbaikan penyelenggaraan
pelatihan penanggulangan bencana di masa yang akan datang.
Selanjutnya buku ini juga dapat mendukung peningkatan kapasitas
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insan-insan penanggulangan bencana, sehingga semakin tangguh
menghadapi bencana.
Jakarta, Desember 2020
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB

Berton S. P. Panjaitan
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Bab I

Pengantar Penyusunan Buku
Neri Egi Rusmana
Noviana

Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang
penanggulangan bencana menjadi salah satu kunci
utama dalam kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,
baik bencana alam, bencana nonalam dan bencana
sosial. Oleh karena itu “Pelatihan Harus Mendahului
Bencana”. Pelatihan Teknis Penanggulangan Bencana
telah menjadi kebutuhan semua insan penanggulangan
bencana di Indonesia, ditunjukkan dengan peningkatan
kebutuhan pelatihan oleh semua sektor.
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S

ecara geografis Indonesia terletak di daerah khatulistiwa dengan
morfologi yang beragam. Keragaman morfologi ini dipengaruhi
oleh faktor geologi, terutama dengan adanya aktivitas pergerakan
lempeng tektonik aktif yang tepat berada pada pertemuan tiga lempeng
tektonik yang terdiri dari lempeng Indo-Australia di bagian selatan,
Lempeng Eurasia di bagian utara dan Lempeng Pasifik di bagian timur.
Ketiga lempeng tersebut bergerak dan saling bertumbukan sehingga
Lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia dan
menyebabkan terbentuknya jalur gempa bumi, rangkaian gunung api
aktif serta patahan-patahan yang dapat berpotensi menjadi sumber
gempa. Penunjaman (subduction) Lempeng Indo-Australia yang
bergerak relatif ke utara dengan Lempeng Eurasia yang bergerak ke
selatan menimbulkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung api
aktif sepanjang Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
sejajar dengan jalur penunjaman kedua lempeng. Secara umum, hal
tersebut menyebabkan Indonesia sebagai kawasan dengan tingkat
risiko bencana yang tinggi.
Dengan kondisi geologi yang demikian, ancaman bencana di wilayah
Indonesia sepertinya tinggal menunggu waktu. Apalagi ditambah
dengan kerusakan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya
alam yang tidak terkendali. Frekuensi kejadian bencana dan tingkat
kerusakan maupun korban jiwa semakin meningkat di Indonesia.
Sejumlah peristiwa bencana gempa bumi dengan magnitude besar
satu dasawarsa terakhir sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia,
seperti di Tasikmalaya 2 September 2009, gempabumi Padang 30
September 2009, gempabumi di Lombok Utara Juli 2018, gempabumi
dan tsunami di Palu 28 September 2018. Banyaknya kejadian
bencana tersebut haruslah ditanggapi dengan serius oleh berbagai
pihak untuk meminimalisir dampak kerugian yang diakibatkan oleh
bencana, sehingga kemampuan dalam menghadapi bencana harus
dimiliki oleh seluruh penduduk Indonesia. Berdasarkan amanat
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang merupakan lembaga
pemerintah non kementerian yang mempunyai fungsi salah satunya
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adalah pengoordinasian pelaksanaaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh. BNPB berperan
sebagai leading sektor di bidang kebencanaan dengan segera
melaksanakan tugasnya melalui koordinasi, komando dan pelaksana
penanganan bencana.
Tahun 2020 menjadi salah satu tantangan bagi bangsa Indonesia,
bahkan di seluruh dunia dengan adanya pandemi COVID-19.
Penetapan pandemi COVID-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau
WHO diikuti dengan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah
melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Sebagai Bencana Nasional. Menghadapi
tantangan tersebut, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang
tangguh dan dapat berkontribusi dalam pengendalian pandemi
COVID-19 yang telah menyebar di seluruh Indonesia, karena tidak ada
ketidakpastian waktu kapan akan berakhirnya pandemi ini. Sesuai
peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
4 Tahun 2019, Pasal 281 menyatakan bahwa Pusat pendidikan dan
pelatihan penanggulangan bencana mempunyai tugas melaksanakan
pengordinasian dan penyelenggaraan pengembangan kapasitas
sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.
Namun pandemi COVID-19 merupakan bencana nonalam yang
menuntut dunia untuk mengubah semua tatanan kehidupan,
berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang mempengaruhi
semua aspek kehidupan mulai dari kehidupan sosial sampai pada
perubahan tatanan pola kehidupan baru. Hal tersebut mendorong
Pusdiklat PB untuk melakukan inovasi peningkatan kapasitas
pelaku PB dengan tetap menyelenggarakan pelatihan teknis
penanggulangan bencana. Inovasi penggunaan teknologi informasi
menjadi urgensi dalam masa pandemi COVID-19 dalam mendukung
sistem pembelajaran dengan metode nonklasikal. Menjadi kebutuhan
Pusdiklat penanggulangan bencana untuk tetap menyebarluaskan
pengetahuan pada Sumber Daya Manusia untuk menjadi agen
kebencanaan di Indonesia.
Pengantar Penyusunan Buku | Hal. 3
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Menyikapi perubahan tersebut, inovasi Pusdiklat PB BNPB dilakukan
dengan menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ (Distance
Learning), metode ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi
batasan jarak dan tempat antara pengajar dan peserta dalam
memenuhi protokol kesehatan COVID-19. PJJ COVID-19 telah
dilaksanakan sebanyak 5 (lima) angkatan dengan alumni mencapai
158 orang di seluruh Indonesia. Inovasi ini sejalan dengan Surat
Edaran Lembaga Administrasi Negara Nomor: 11/K.1/HKM.02.3/2020
tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan COVID-19 Dalam
Penyelenggaraan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Sosial Kultural.
Hal ini menunjukkan sebuah capaian yang telah diupayakan Pusdiklat
PB dalam penyelenggaraan pelatihan yang efektif dan efisien dalam
masa pandemi COVID-19. Capaian ini diharapkan dapat menjadi
sebuah pembelajaran ke depan untuk meningkatkan kuantitas
maupun kualitas insan penanggulangan bencana di seluruh Indonesia
melalui pelatihan teknis kebencanaan dengan metode nonklasikal.

A. MANFAAT BUKU
Penerapan sistem pembelajaran jarak jauh merupakan bentuk upaya
pelayanan prima yang diberikan kepada stakeholder melalui pelatihan
teknis penanggulangan bencana pada masa pandemi COVID-19.
Buku yang disusun ini akan memberikan lesson learned dalam
pelaksanaan pelatihan Dasar Manajemen Dasar Bencana Non-Alam
Pandemi COVID-19 yang bertema Distance Learning For COVID-19.
Best practices dan hambatan-hambatan yang ditemui terangkum
dalam buku ini sebagai pembelajaran bagi strategi penyelenggaraan
pelatihan nonklasikal yang akan datang.
Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi oleh unit kerja
atau lembaga lainnya dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas di
bidang penanggulangan bencana pada masa pandemi COVID-19
melalui bimbingan teknis ataupun bentuk lainnya. Bagi Pusdiklat PB
Hal. 4 | Pengantar Penyusunan Buku

Pembelajaran dari Pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh
Dasar Manajemen Bencana Pandemi Covid-19

BNPB, melalui buku pembelajaran ini mengingatkan bahwa pentingnya
pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam suatu instansi kediklatan yang nantinya sangat berguna dalam
tatanan kehidupan baru.
Melalui lesson learned yang ada di dalam buku ini, manfaat bagi
pengajar adalah dapat mengembangkan strategi pembelajaran
secara jarak jauh. Selain itu melalui pembelajaran nonklasikal pada
masa yang akan datang akan lebih mudah dalam penyebarluasan
agen kebencanaan yang tersebar di seluruh Indonesia tanpa batas
ruang, jarak dan waktu. Oleh karena itu, optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh
menjadi sesuatu kebutuhan di masa yang akan datang dalam sebuah
pembelajaran.

B. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Buku pembelajaran menyajikan beberapa pembahasan yang diulas
ke dalam 4 (empat) BAB. Dalam setiap BAB akan diulas secara lebih
terperinci tentang Distance Learning for COVID-19. Secara ringkas, isi
dari tiap bab adalah sebagai berikut:
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Gambar 1.1. Isi tiap bab.
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Bab II

Urgensi Pembelajaran
Jarak Jauh
Wahyu Indriyadi
IGAPA Putra Santhana

Kondisi Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan perubahan yang
sangat drastis dalam semua sektor, termasuk pengembangan
dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia. Dalam
rangka memastikan kegiatan pengembangan dan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia pada bidang penanggulangan
bencana tetap berjalan serta tetap berupaya mengurangi
potensi penyebaran COVID-19, maka Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB BNPB) mendesain
pembelajaran yang selama ini dilakukan secara konvensional
atau melalui tatap muka (klasikal) menjadi pembelajaran jarak
jauh (distance learning) dengan memanfaatkan teknologi dan
media daring (online).
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A. ADAPTASI TERHADAP PANDEMI COVID-19
Indonesia sebagai negara kepulauan secara geografis memiliki tingkat
kerawanan bencana yang sangat tinggi, dimana berada pada lempeng
tektonik utama yang aktif yaitu Eurasia, Pasifik dan Hindia-Australia
yang menyebabkan wilayah Indonesia sering terjadi gempabumi dan
tsunami. Selain itu, 127 gunung api aktif tersebar pada pulau-pulau
wilayah Indonesia yang menambah kerentanan wilayah Indonesia
terhadap risiko bencana vulkanologi seperti erupsi gunung api.
Berada di garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis
dan memiliki dua musim yaitu musim panas dan musim hujan. Pada
musim panas dapat menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan,
serta musim hujan dapat mengakibatkan banjir, longsor dan lainnya.
Faktor hidrometrologi juga berpengaruh pada tingkat kerawanan
bencana sangat tinggi, dan hal ini sangat dipengaruhi juga dengan
perubahan iklim. Berbagai kejadian bencana alam yang melanda
wilayah Indonesia dari periode 1 Januari 2020 hingga 19 Juli 2020, telah
terjadi sebanyak 1.654 kejadian bencana alam yang didominasi oleh
bencana hidrometeorologi yaitu Banjir (667 kejadian), Puting Beliung
(452 kejadian), Tanah longsor (343 kejadian), Karhutla (153 kejadian)
dan Gelombang pasang dan abrasi (23 kejadian).
Selain kejadian bencana alam, pada tahun 2020 ini seluruh dunia
termasuk Indonesia dikejutkan oleh kemunculan wabah virus SARSCoV-2 penyebab terjadinya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
COVID-19 pertama kali ditemukan di Kota Wuhan-China pada akhir
Desember 2019 yang mengakibatkan infeksi terhadap pernafasan.
Sehingga, tahun 2020 ini selain siaga terhadap bencana alam yang
masih sangat berisiko terjadi di wilayah Indonesia seperti gempabumi,
tsunami, erupsi, kebakaran hutan dan lahan, puting beliung, banjir,
longsor dan lain-lain, Pemerintah juga menangani dampak COVID-19.
Penyebaran COVID-19 sangat cepat dan telah menyebar hampir ke
semua negara termasuk Indonesia. Sejak diumumkan pertama kali
penyebaran COVID-19 di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada
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2 Maret 2020 dan adanya penetapan COVID-19 oleh WHO pada
tanggal 11 Maret 2020 sebagai pandemi global, lonjakan pasien positif
COVID-19 secara fluktuatif masih terus terjadi.

Gambar 2.1. Lempeng Tektonik Utama di Indonesia.

Gambar 2.2. Update Sebaran Kejadian Bencana Alam 1 Januari s.d. 19 Juli 2020 di Indonesia.

Kasus COVID-19 di Indonesia sampai dengan tanggal 20 Juli 2020,
jumlah masyarakat terpapar COVID-19 telah tersebar di 34 Provinsi
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dan 467 Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia dengan jumlah total
kasus positif 88.214 jiwa dengan jumlah korban meninggal yaitu 4.239
jiwa dan sembuh 46.977 jiwa. Dibutuhkan kedisiplinan bersama dalam
mentaati protokol kesehatan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dampak COVID-19 ini menjadi tantangan di seluruh dunia, termasuk
Indonesia dalam penyelenggaraan terhadap berbagai aktivitas
pelayanan publik maupun sosial dan komersial, termasuk pendidikan.
Pemerintah dalam pengurangan potensi risiko penyebaran COVID-19
serta percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia telah melakukan
berbagai upaya, seperti penyiapan fasilitas kesehatan dan infrastruktur
publik untuk karantina dan isolasi bagi pasien COVID-19, bantuan
peralatan kesehatan dan medis untuk penanganan COVID-19, serta
penyusunan dan penetapan berbagai kebijakan dan peraturan yang
mendukung percepatan proses penanganan COVID-19. Berikut
runtutan berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan
pemerintah dalam mendukung dan mempercepat penanganan virus
COVID-19 di Indonesia:

1

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang
Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit
yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya, tertanggal
4 Februari 2020.

2
3

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19, tertanggal 13 Maret 2020.

4
5

Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A/2020 tentang Perpanjangan Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di
Indonesia, tertanggal 29 Februari 2020.

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan
Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19, tertanggal 20 Maret 2020.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi
Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tertanggal 20 Maret 2020.
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6

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah, tertanggal 29 Maret
2020.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19,
tertanggal 31 Maret 2020.

7

8
9

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan
Masyarakat COVID-19, tertanggal 31 Maret 2020.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tertanggal 3 April 2020.

10
11

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non
Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional, tertanggal 13 April
2020.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, tertanggal
20 Juli 2020.

Gambar 2.3.
Kebijakan dan peraturan pemerintah dalam mendukung dan mempercepat
penanganan virus COVID-19 di Indonesia.

Gambar 2.4. Update COVID-19 di Indonesia per 20 Juli 2020.
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Gambar 2.5. Upaya memutus penyebaran COVID19 melalui Tes Swab.

Terkait dengan kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan dan
ditetapkan oleh Pemerintah, segera ditindaklanjuti oleh Kementerian/
Lembaga di Pusat dan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi,
Kabupaten dan Kota, seperti pembentukan Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 di tingkat Pusat (sesuai Keputusan Presiden
Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020) sebagai Ketua Gugus Tugas
adalah Kepala BNPB yaitu Letjend. Doni Monardo, dan Pembentukan
Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Daerah (sesuai Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret
2020) diketuai oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Selain itu, refocussing
kegiatan dan realokasi anggaran di Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI,
serta Pemerintahan Daerah untuk mempercepat penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19), hal ini sesuai dengan Inpres Nomor 4
Tahun 2020, tanggal 20 Maret 2020.
Dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 yang semakin meluas,
beberapa daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar
(PSBB) terhadap aktivitas warga masyarakat, meliputi pembatasan
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Gambar 2.6. Pembatasan Sosial Berskala Besar.

kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi
COVID-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/
atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk
mencegah penyebaran COVID-19. Mengacu pada Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB), pelaksanaan pembatasan tersebut meliputi:
1. Peliburan sekolah dan tempat kerja
Peliburan sekolah dan tempat kerja dikecualikan bagi kantor atau
instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan
dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar
minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan,
komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan
kebutuhan dasar lainnya.
2. Pembatasan kegiatan keagamaan
Pembatasan kegiatan keagamaan dilaksanakan dalam bentuk
kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri
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keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang. Selain itu,
dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi
yang diakui oleh pemerintah.
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum
Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dilaksanakan
dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak
orang, dikecualikan untuk:
a. Supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan
obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang
kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas,
dan energi.
b. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka
pemenuhan pelayanan kesehatan.
c. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan
dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.
Namun pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap
memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman
pada protokol dan peraturan perundang-undangan.
4. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam
bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan
budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi
yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
5. Pembatasan moda transportasi
Pembatasan moda transportasi dikecualikan untuk:
a. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi
dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga
jarak antar penumpang.
b. Moda transportasi barang dengan memperhatikan
pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
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6. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek
pertahanan dan keamanan
Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan
dan keamanan dikecualikan untuk kegiatan aspek pertahanan
dan keamanan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman
dan gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban
masyarakat, dengan tetap memperhatikan pembatasan
kerumunan orang serta berpedoman kepada protokol dan
peraturan perundang-undangan.

B. PERAN PUSDIKLAT PB BNPB DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA
Pandemi COVID-19 menjadi suatu pembelajaran bagi bangsa
Indonesia dalam menanggulangi bencana non alam di Indonesia, dan
menjadi tantangan tersendiri pemerintah baik pusat maupun daerah
Beberapa permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam
penanganan COVID-19, antara lain:
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Gambar 2.7. Permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam
penanganan COVID-19.

Dengan adanya kendala-kendala atau gap tersebut, pengetahuan
tentang penanggulangan bencana tentang COVID-19 maupun
penanggulangan bencana di masa pandemi COVID-19 penting untuk
dilakukan. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB BNPB) sesuai
dengan mandat yang diberikan dalam Peraturan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan, memiliki tugas
melaksanakan pengoordinasian dan penyelenggaraan pengembangan
kapasitas sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.
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Menyikapi situasi pandemi COVID-19 yang belum dapat diprediksi
kapan akan berakhir, dan mengisi gap tersebut, maka Pusdiklat
PB BNPB menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi
dengan menyelenggarakan crash training tentang dasar manajemen
bencana dalam masa pandemi COVID-19. Pusdiklat PB BNPB dalam
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan
bencana melakukan transformasi dengan mengubah proses
pembelajaran yang selama ini dilaksanakan secara konvensional atau
melalui tatap muka (klasikal) menjadi pembelajaran jarak jauh (distance
learning) melalui media daring (online) seperti google classroom, zoom,
skype, videocall, whatsapp dan media online lainnya. Selain fasilitas yang
sudah terdapat dalam perkembangan teknologi dan informasi saat ini,
Pusdiklat PB juga telah mempersiapkan fasilitas untuk pembelajaran
jarak jauh seperti e-tangguh, e-learning dan video conference.
Sebagai salah satu Lembaga diklat pemerintah yang menyelenggarakan
diklat teknis di bidang penanggulangan bencana, salah satu acuan
Pusdiklat PB BNPB dalam menyelenggarakan diklat adalah Lembaga
Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), sebagai Instansi
Pembina Lembaga Diklat Pemerintah. Beberapa kebijakan dan
peraturan LAN RI yang digunakan sebagai rujukan atau pedoman oleh
Pusdiklat PB BNPB dalam menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh
(distance learning) di masa pandemi COVID-19, antara lain:
a. Peraturan LAN Nomor: 8 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri
Sipil Melalui E-Learning.
b. SE LAN Nomor: 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis
Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi Coronavirus
Disease (COVID-19).
c. SE LAN Nomor: 11/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan
dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus dalam
Penyelenggaraan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Sosio Kultural.
d. SE LAN Nomor: 13/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Petunjuk Teknis
Pertanggungjawaban Administratif Penyelenggaraan Pelatihan
dalam Masa Pandemi Coronavirus Disease (COVID-19) yang
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e.

Dilaksanakan dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (Distance
Learning).
SE LAN Nomor: 19/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Perencanaan
Kegiatan Pelatihan dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh
(Distance Learning).

Dalam Surat Edaran Nomor: 11/K.1/HKM.02.3/2020 tentang
Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus dalam
Penyelenggaraan Pelatihan Teknis, Fungsional dan Sosio Kultural,
Kepala LAN RI menyarankan salah satu strategi pembelajaran adalah
melakukan perubahan strategi pembelajaran klasikal menjadi
pembelajaran jarak jauh (distance learning). Serta, dalam pelaksanaan
distance learning, agar Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan
memberikan dukungan yang dibutuhkan para Penceramah dan
Pengajar untuk dapat menyelenggarakan ceramah interaktif secara
daring, pembelajaran jarak jauh dan/atau penugasan terstruktur.
Sehingga, dalam penyelenggaraan diklat penanggulangan bencana
melalui pembelajaran jarak jauh (distance learning), kesiapan internal
lembaga penyelenggara merupakan hal yang sangat penting untuk
diperhatikan, antara lain seperti:
a. Sumber daya manusia meliputi Widyaiswara, narasumber,
pengelola dan penyelenggara pembelajaran jarak jauh yang
mampu menguasai penggunaan teknologi informasi, karena hal
ini sangat penting dalam proses interaksi pembelajaran antara
pengajar (dalam hal ini Widyaiswara atau narasumber) dengan
peserta pembelajaran.
b. Fasilitas infrastruktur pembelajaran seperti jaringan internet,
web-based learning maupun media daring (seperti zoom, google
classroom, whatsapp), kurikulum, e-modul atau bahan-bahan
ajar elektonik lainnya, yang mendukung pelaksanaan proses
penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh.
Hal ini dilaksanakan agar kebutuhan informasi dan pengetahuan dalam
masa pandemic COVID-19 tetap berjalan dengan tetap memperhatikan
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protokol kesehatan dan memutus/mengurangi potensi risiko
penyebaran COVID-19. Sehingga pentingnya pembelajaran jarak
jauh di bidang penanggulangan bencana pada masa COVID-19 ini
diharapkan dapat:
a. Memperluas
cakupan
serta
mempercepat
diseminasi
penanggulangan
kebencanaaan
bagi
para
pelaku
penanggulangan bencana di Indonesia.
b. Memenuhi tuntutan kebutuhan pengembangan dan peningkatan
kapasitas sumber daya manusia penanggulangan bencana di
daerah sebagai ujung tombak dalam penanggulangan bencana,
baik bencana alam maupun bencana non alam (termasuk
COVID-19).
c. Meningkatkan pemahaman tentang koordinasi dan komunikasi
penanganan bencana pada masa bencana dan pandemi COVID-19.
d. Memutus/mengurangi potensi rantai penyebaran COVID-19.
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Bab III

Konsep Pembelajaran
Jarak Jauh
(Distance Learning)
Marlina Adisty
Ikrar Adhitya Nugraha
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A. KONSEP PEMBELAJARAN JARAK JAUH
Pembelajaran jarak jauh merupakan proses pembelajaran atau
pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang tidak
berkumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima
pelajaran secara langsung dari instruktur. Pembelajaran jarak jauh
merupakan konsep lama yang telah mendapatkan pengakuan di
dunia. Metode pembelajaran ini telah digunakan di Amerika Serikat
sejak tahun 1892, ketika Universitas Chicago meluncurkan program
pembelajaran jarak jauh pertamanya untuk tingkat Pendidikan tinggi.
Metode pembelajaran jarak jauh terus berkembang seiring
perkembangan teknologi dan informasi. Pada mulanya pada tahun
1840, Sir Isac Pitman mengajar jarak jauh menggunakan surat, kemudian
berkembang dengan penggunaan beragam teknologi komunikasi dan
informasi termasuk radio, televisi, satelit dan internet. Perkembangan
selanjutnya pada tahun 1980-an, International Correspondence
Schools (ICS) membangun sistem/metode perkuliahan home-study
courses, kala itulah cikal bakal dari sistem pembelajaran jarak jauh
(Distance Learning) dan berkembang menjadi E-Learning. Meluasnya
penggunaan internet oleh publik di berbagai negara pada tahun 1996
diikuti oleh kemunculan beragam konten digital di dalamnya.

B. PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN JARAK
JAUH DI INDONESIA
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan
lebih dari 17.000 pulau dan keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi
dan transportasi menjadi tantangan nyata untuk membangun sumber
daya manusia (SDM) nasional berkualitas, berkompetensi tinggi, serta
upaya konkret untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi lebih dari
230 juta warga negaranya. Kondisi geografi, demografi, sosial ekonomi,
ketersediaan teknologi tepat guna, serta budaya masyarakat telah
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mendorong penggunaan sistem pembelajaran jarak jauh dalam upaya
meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan dalam
berbagai jenjang, jalur, dan jenis.
Pembelajaran jarak jauh (distance learning) di Indonesia merupakan
bagian dari pendidikan jarak jauh (distance education) tercantum di
dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang rumusannya termaktub
dalam BAB VI Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan tentang pendidikan
jarak jauh pasal 31 pada bagian ke sepuluh yang berbunyi:

Gambar 3.1. Rumusan pendidikan jarak jauh dalam UU RI No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional.
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Di Indonesia, sistem pembelajaran jarak jauh sudah lama ada,
yaitu sejak awal kemerdekaan yang tujuannya untuk mengisi
kekosongan tenaga yang diperlukan untuk mempertahankan dan
mengisi kemerdekaan. Pada tahun 1950 pemerintah membentuk
sebuah lembaga Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru (BKTPG)
yang mendapat tugas untuk meningkatkan kemampuan pengajar
dalam mengajar. Proses pembelajarannya dengan menyediakan
berbagai paket belajar tertulis dalam bidang profesi kependidikan.
Pengembangan dari lembaga ini sekarang dikenal dengan Pusat
Pengembangan Penataran Guru Tertulis (PPPGT ). Perkembangan
pendidikan jarak jauh berikutnya dengan adanya kebijakan
dalam GBHN untuk digunakannya siaran radio dan televisi dalam
memeratakan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan.
Selanjutnya, pemerintah membangun sistem komunikasi dengan
satelit domestik, yang terkenal dengan sebutan SKSD Palapa
yang salah satu manfaatnya untuk pelaksanaa pendidikan jarak
jauh.
Pada tahun 1972 dalam rangka kerja sama SEAMEO INNOTECH Center
diselenggarakan model pendidikan dasar yang disebut PAMONG
(Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang tua, dan Pengajar).
Selanjutnya, pada tahun 1974 Direktorat Pendidikan Masyarakat
pada Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga, mulai
mengembangkan paket belajar pendidikan dasar bagi orang dewasa
yang disebut KEJAR (Kelompok Belajar atau Bekerja dan Belajar)
PAKET A, B, dan C.
Setelah itu, pada tahun 1974 diselenggarakan siaran radio pendidikan
untuk penataran guru SD dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan. Pada tahun 1979 diselenggarakan perintisan SMP
Terbuka pada 5 lokasi yaitu di Lampung Selatan, Cirebon, Tegal,
Jember, dan Lombok Barat. Hasil evaluasi secara komprehensif
menunjukkan bahwa pada sistem SMP Terbuka memenuhi indikator
kualitatif meliputi fleksibilitas, kelayakan, efisiensi, dan efektivitas.
Pada tahun 2000-an pendidikan jarak jauh dapat kita jumpai baik
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itu lewat buku-buku, CD-ROM, video langsung ke alamat peserta
pembelajaran jarak jauh.
Pendidikan jarak jauh pada jenjang perguruan tinggi di Indonesia
dimulai pada tahun 1984 dengan dibukanya Universitas Terbuka di
Jakarta. Pada tahun 1990-an telah pula dibuka kemungkinan bagi
perguruan tinggi lain untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi
jarak jauh, terutama bagi perguruan tinggi yang melaksanakan
moda tatap muka. Tetapi bagi perguruan tinggi di Indonesia yang
akan melaksanakan sistem pembelajaran tatap muka dengan sistem
pembelajaran jarak jauh secara bersamaan (dual mode instructional
system) perlu pemikiran yang matang. Hal ini dapat dipahami, karena
untuk membuka suatu sistem pembelajaran jarak jauh dibutuhkan
investasi yang cukup tinggi karena suatu sistem pembelajaran jarak
jauh harus didukung sistem yang canggih dan akurat serta penyediaan
materi pembelajaran dan proses pembelajaran secara penuh sebelum
mulai dioperasikannya sistem pembelajaran jarak jauh tersebut.
Tantangan inilah yang harus dijawab oleh lembaga pendidikan
penyelenggara pendidikan jarak jauh untuk tetap membuka akses
pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pelayanan
pendidikan bermutu dan meningkatkan mutu sumber daya manusia.
Melalui sejarah perkembangan tersebut, dapat diketahui bahwa
pembelajaran jarak jauh di Indonesia berkembang mengikuti zaman
dan perkembangan teknologi dan informasi. Perkembangannya
mulai dari menggunakan bahan ajar cetak yang dikirimkan dengan
sistem korespondensi kemudian diperkaya dengan pemanfaatan
berbagai macam media dan kemudian disemarakkan dengan
teknologi komputer.
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Gambar 3.2. Berbagai bentuk pembelajaran jarak jauh.

C. SISTEM (MEKANISME) PEMBELAJARAN JARAK
JAUH
Sesuai dengan pengertiannya, pembelajaran Jarak Jauh (PJJ/Distance
Learning) adalah pembelajaran dengan menggunakan suatu media
komunikasi yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengajar
dan siswa/peserta diklat. Dalam PJJ antara pengajar dan siswa/peserta
diklat tidak bertatap muka secara langsung, dengan kata lain melalui
PJJ dimungkinkan antara pengajar dan siswa/peserta diklat berbeda
tempat, bahkan bisa dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Sehingga
sistem ini memiliki karakteristik utama, yakni adanya keterpisahan fisik
antara pengajar dan siswa/peserta diklat. Selain itu pembelajaran jarak
jauh juga mendorong terjadinya perubahan paradigma Pendidikan
yang awalnya teacher centered oriented (TLC) menjadi student centered
oriented (SCL).
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Pembelajaran jarak jauh (juga disebut juga pendidikan jarak jauh)
merupakan pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang
tidak berkumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima
pelajaran secara langsung dari instruktur. Bahan-bahan dan instruksiinstruksi detail yang bersifat khusus dikirimkan atau disediakan
untuk para peserta yang selanjutnya melaksanakan tugas-tugas yang
dievaluasi oleh instruktur. Dalam kenyataannya dapat dimungkinkan
instruktur dan peserta tersebut terpisah tidak hanya secara geografis
namun juga waktu. Pembelajaran jarak jauh memungkinkan para
peserta mengambil kelas kapanpun dan dimanapun.
Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan pendidikan dan
pelatihannya dengan tanggung jawab dan komitmen-komitmen
lainnya, seperti keluarga dan pekerjaan. Ini juga memberi kesempatan
kepada para peserta yang mungkin tidak dapat belajar karena
keterbatasan waktu, jarak atau dana untuk ikut serta. Sesuai dengan
perkembangannya sistem pembelajaran jarak jauh ini, kemudian
menerapkan aplikasi-aplikasi pendidikan jarak jauh berbasis web pada
situs-situs pendidikan jarak jauh.

Gambar 3.3. Pembelajaran jarak jauh.
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Sistem pembelajaran dalam pendidikan jarak jauh memiliki enam
elemen kunci yang sekaligus merupakan karakteristik dari sistem
tersebut, yaitu:
a. Pemisahan antara pengajar dan siswa/peserta diklat.
b. Pengaruh institusi/organisasi pendidikan.
c. Penggunaan media yang menghubungkan pengajar dan siswa/
peserta diklat.
d. Berlangsungnya komunikasi dua arah.
e. Memperhatikan siswa/peserta diklat sebagai individu yang belajar.
f. Pendidikan sebagai suatu industri (usaha produk barang/
perusahaan).

D. MODEL PEMBELAJARAN JARAK JAUH
Secara konsep ada 2 (dua) model pembelajaran jarak jauh yang
berkembang saat ini, antara lain:
a. Pembelajaran Jarak Jauh di Dalam Jaringan (Daring)
Sebagaimana konsep awal pembelajaran jarak jauh, model
pembelajaran yang menggunakan program E-learning tidak selalu
mengandalkan pertemuan di dalam kelas antara pengajar dan
siswa/peserta diklat-nya, akan tetapi mereka dapat menjalankan
aktivitas belajar mengajar dengan menggunakan media online atau
internet. Seiring dengan perkembangan Teknologi dan Informasi
yang semakin pesat, kebutuhan suatu konsep dan mekanisme
belajar mengajar berbasis Teknologi Informasi menjadi tidak
terelakkan lagi. Konsep yang dikenal dengan sebutan E-learning
ini membawa pengaruh terjadinya perubahan konsep pendidikan
konvensional ke dalam bentuk digital. Hal ini dapat terlihat dari isi
pembelajaran maupun cara atau sistem belajarnya.
E-learning terdiri dari dua bagian, yaitu ‘e’ yang merupakan
singkatan dari ‘electronic’ dan ‘learning’ yang berarti ‘pembelajaran’.
Jadi e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa
bantuan perangkat elektronik. Sedangkan pengertian sebenarnya
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dari e-learning adalah segala pemanfaatan atau penggunaan
teknologi internet dan web untuk menciptakan pengalaman
belajar. Sehingga penekanannya lebih besar pada fungsi learning
ketimbang peran “e” di dalamnya. Dalam pelaksanaannya,
E-learning menggunakan audio, video atau perangkat komputer
atau kombinasi dari ketiganya dan juga memanfaatkan teknologi
jaringan internet, Local Area Networks (LAN), Wide Area Networks
(WAN) sebagai salah satu metode penyampaian, gabungan, dan
difasilitasi serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar
lainnya (Brown, 2000 and Feasey, 2001). Adapun bila dibatasi
pada web based distance learning maka pengguna, dalam hal ini
pengajar dan siswa/peserta diklat memerlukan fasilitas internet
untuk tetap menjaga konektivitas dengan pendidikan jarak jauh
tersebut. Kemampuan siswa/peserta diklat untuk tetap menjaga
konektivitas menentukan kesinambungan suatu sistem pendidikan
jarak jauh. Apabila kita umpamakan suatu pendidikan jarak jauh
berbasis web sebagai suatu community, maka di dalamnya harus
dapat memfasilitasi bertemunya atau berinteraksinya pengajar
dan siswa/peserta diklat.
		
Suatu pendidikan jarak jauh berbasis web harus memiliki unsurunsur sebagai berikut:
Pusat kegiatan siswa/peserta diklat sebagai suatu community
web based distance learning harus mampu menjadikan sarana
ini sebagai tempat kegiatan siswa/ peserta diklat di mana
siswa/peserta diklat dapat menambah kemampuan, membaca
materi pelajaran, mencari informasi dan sebagainya.
Interaksi dalam group, para siswa/peserta diklat dapat
berinteraksi satu sama lain untuk mendiskusikan materi yang
diberikan pengajar.
Sistem administrasi siswa/peserta diklat, di mana para
siswa/peserta diklat dapat melihat informasi mengenai
status siswa/peserta diklat, prestasi siswa/peserta diklat,
dan sebagainya.
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Berdasarkan uraian sebelumnya bisa kita simpulkan beberapa
karakteristik dari E-learning antara lain:

1
2
3

4

Interactivity (interaktivitas), tersedianya jalur
informasi yang lebih banyak, baik secara
langsung maupun tidak langsung.

Independency (kemandirian), fleksibilitas
dalam aspek penyediaan waktu,
tempat, pengajar dan bahan ajar. Hal ini
menyebabkan pembelajaran menjadi
lebih terpusat kepada siswa/peserta diklat
(student centered learning).

Accesbility (aksebilitas), sumber belajar lebih
mudah diakses.
Enrichment (pengayaan), semua bentuk
kegiatan dapat dijadikan sumber
pengayaan.

Gambar 3.4. Karakteristik E-learning.

Pada perkembangannya, E-learning adalah pembelajaran baik secara
formal maupun informal yang dilakukan melalui media elektronik,
sehingga peserta didik tidak selalu tergantung pada pendidik. Dan
saat ini E-learning adalah model pembelajaran yang lebih banyak
menggunakan internet dalam melaksanakan proses belajar mengajar
atau yang saat ini disebut sebagai online learning. Di Indonesia,
model belajar online learning bisa dibilang salah satu metode belajar
yang tergolong baru. Selama ini masih banyak mengandalkan model
belajar dengan cara bertatap muka di kelas (konvensional) pada setiap
sesi pembelajarannya. Oleh karena itu belum banyak memahami
mekanisme model pembelajaran online learning dan belum tentu siap
untuk menjalankan proses belajar mengajar dengan menggunakan
model online learning ini.
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b. Pembelajaran Jarak Jauh di Luar Jaringan (Luring)
Luring adalah kepanjangan dari “luar jaringan” sebagai pengganti
kata offline. Kata “luring” merupakan lawan kata dari “daring”.
Dengan demikian, pembelajaran luring dapat diartikan sebagai
bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi
terhubung jaringan internet maupun intranet. Misalnya, saat
siswa/peserta diklat belajar melalui buku pegangan/modul
yang dikirimkan melalui pos atau sebelumnya diambil di
sekolah/institusi pendidikan dan kemudian dipelajari di rumah/
dimanapun secara mandiri. Contoh lain pembelajaran luring bisa
juga mengakses pembelajaran lewat televisi dan radio. Seperti
yang dilakukan oleh Kemendikbud di masa pandemi COVID-19
sekarang ini dengan memanfaatkan program Belajar dari Rumah
melalui stasiun televisi TVRI.

E. MEDIA PEMBELAJARAN
Penggunaan media berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan
antara pengajar dengan siswa/peserta diklat. Secara umum media yang
sering digunakan sebagai delivery mode dalam sistem pendidikan jarak
jauh adalah media cetak, siaran radio, siaran televisi, surat elektronik
(e-mail), video interaktif, telekomunikasi melalui satelit, dan teknologi
komputer. Pemilihan media pembelajaran harus didasarkan pada
karakteristik dan kontribusi yang spesifik terhadap proses komunikasi
dan belajar.
Sekarang ini, interaksi pembelajaran yang diselenggarakan dengan
distance learning banyak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi
informasi atau aplikasi yang dapat diperoleh dengan mengembangkan
Learning Management System (LMS) secara mandiri atau memanfaatkan
aplikasi lain yang sudah tersedia baik secara cuma-cuma maupun
berbayar. Contoh LMS yang cuma-cuma misalnya Rumah Belajar milik
Kemendikbud, atau yang disediakan oleh pihak swasta yang berbayar
seperti Ruang Guru.
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Metode pembelajaran berdasarkan proses interaksi pembelajarannya
terdiri atas 2 (dua) metode, yaitu:
1. Synchronous
Synchronus merupakan proses interaksi pembelajaran antara
penceramah dan/atau pengajar dengan peserta yang dilaksanakan
secara langsung dalam waktu yang sama (real time) dan satu satuan
waktu pembelajaran. Contoh media pembelajaran Synchronous
yang dapat diunduh secara gratis, dalam bentuk:

Gambar 3.5. Bentuk media pembelajaran Synchronous.

2. Asynchronous
Asynchronous merupakan proses interaksi pembelajaran
antara penceramah dan/atau pengajar dengan peserta yang
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dilaksanakan secara tidak langsung dalam satu satuan waktu
pembelajaran. Contoh media pembelajaran asynchronous yang
dapat diunduh secara gratis antara lain dalam bentuk: email
message, browser, video recording, audio recording, quiz, dan
gamification.
Skenario pembelajaran perlu ditentukan dengan memperhatikan
metode dan jenis kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan
produk
pembelajaran
dengan
memanfaatkan
media
pembelajaran yang relevan. LAN (Lembaga Administrasi Negara)
dalam lampiran Surat Edaran Nomor 23/K.1/HKM.02.3/2020
tentang panduan teknis penyusunan perencanaan pelatihan,
pemanfaat teknologi informasi, penyusunan skenario
pembelajaran, serta kehadiran dan partisipasi dalam masa
pandemik COVID-19, memberikan beberapa alternatif bentuk
kegiatan pembelajaran dalam pelatihan yang dapat dilakukan
sebagai berikut:
Terkait skenario pembelajaran pelatihan teknis (seperti pelatihan
Dasar Manajemen Bencana/DMB), standar kompetensi dan
kurikulumnya dikoordinasikan oleh instansi pembina teknis
(Pusdiklat PB, BNPB untuk Diklat DMB) sehingga penentuan
skenario pembelajaran mata pelatihan pada kurikulum pelatihan
dimaksud dikoordinasikan dengan masing-masing instansi
pembina pelatihan teknis. Pengembangan skenario pembelajaran
dimaksud disesuaikan dengan jenis kompetensi yang akan
dikembangkan (knowledge/pengetahuan, skills/keterampilan)
dan attitude/sikap/perilaku). Sebagai acuan penyelenggaraan
pelatihan, khususnya pelatihan teknis dan fungsional dapat
menggunakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 tahun
2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis, dan Peraturan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 14 tahun 2011 tentang Pedoman
Penyusunan Pola Penjenjangan Pendidikan dan Pelatihan Teknis.
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Tabel 3.1. Bentuk Kegiatan Pembelajaran dalam Pelatihan.
No.

Kegiatan

Deskripsi

Produk

1.

Self Study

Pembelajaran mandiri secara
terprogram dengan memanfaatkan
bahan pembelajaran pada LMS
yang dapat dipelajari berulang
dengan membaca bahan ajar dan
referensi lainnya, menonton video,
mendengarkan podcast.

• Persentase bahan
pembelajaran
yang dibuka atau
diunduh.
• Skor soal kuis atau
pre-post test.

2.

Virtual
Classroom

Pembelajaran Peserta di kelas virtual,
baik secara individu atau kelompok
pada LMS pembelajaran atau koneksi
internet dengan menggunakan
teknologi komunikasi melalui video
conference, audio conference, chatting.

• Pembelajaran
langsung dengan
Penceramah dan/
atau Pengajar.
• Video Pembelajaran
dan/atau rekaman
suara.
• History chat.

3.

Content
Development

Pembelajaran peserta dengan
melakukan pengembangan atau
pengayaan materi belajar baik secara
individu atau kelompok pada LMS
pembelajaran atau koneksi internet
dengan menggunakan teknologi
komunikasi melalui membaca referensi/
artikel/ berita lainnya, menonton video berita, mendengarkan radio.

• Analisa: role model,
best practices,
kasus, catatan
pembelajaran,
penugasan, dan
lain-lain.

4.

Group
Discussion

Pembelajaran pendalaman materi
secara terbimbing pada LMS
pembelajaran atau koneksi internet
dengan menggunakan teknologi
komunikasi melalui, (video conference,
audio conference, chatting, dan lain-lain).

• Catatan dan
kesimpulan diskusi.

5.

Learning
Journal Report

Pembelajaran reflektif peserta yang
dituangkan dalam learning journal
disampaikan melalui LMS, email, atau
media pengiriman lainnya.

• Learning journal.
• Unggah tugastugas.
• Daftar nilai.
Catatan umpan
balik.

6.

Learning
Feedback

Penilaian dan umpan balik dari
pengampu materi (fasilitator) terhadap
tugas - tugas peserta pada LMS atau
koneksi internet dengan menggunakan
teknologi komunikasi melalui podcast,
email, chat, dan lain-lain.

• Daftar nilai.
• Catatan umpan
balik.

Sumber: Lampiran Surat Edaran LAN Nomor 23/K.1/ HKM.02.3/ 2020.
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F. KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN
PEMBELAJARAN JARAK JAUH
Victor L. Magdaraog, Vice President SGV-Development Dimension
International dalam seminar Online Learning yang diselenggarakan
STMB dan PT Telkom di Bandung, menyatakan secara umum ada
beberapa keunggulan dan kelemahan dari model pembelajaran jarak
jauh.
Berikut adalah beberapa keunggulannya:
a. Terjadinya distribusi pendidikan/pelatihan yang lebih merata ke
semua penjuru tanah air dengan kapasitas daya tampung yang
tidak terbatas, karena tidak memerlukan ruang kelas. Pengajar dan
siswa/peserta diklat tidak perlu bertatap muka secara langsung
dalam ruang kelas, karena yang digunakan adalah fasilitas
komputer yang dihubungkan dengan internet atau intranet.
Belajar seperti ini juga akan mengurangi biaya operasional
pendidikan, seperti biaya pembangunan dan pemeliharaan
gedung, transportasi, asrama, kertas, alat tulis dan sebagainya.
b. Tidak terbatas oleh waktu. Pembelajar dapat menentukan kapan
saja waktu untuk belajar, sesuai dengan ketersediaan waktu
masing-masing. Proses pembelajaran ini sangat cocok diterapkan
bagi karyawan/pegawai/ibu rumah tangga sekalipun. Proses
pendidikan/pelatihan tidak perlu mengganggu waktu bekerja
mereka. Sehingga, karyawan/pegawai masih dapat memberikan
berkontribusi bagi perusahaan/instansi tempat mereka bekerja.
c. Pembelajar dapat memilih topik atau bahan ajar sesuai dengan
keinginan dan kebutuhan masing-masing. Hal ini sangat baik
karena dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran.
Seperti diyakini kaum pendidik, bahwa pembelajar akan sangat
efektif manakala sesuai dengan keinginan dan kebutuhan peserta
didik.
d. Lama waktu belajar juga bergantung pada kemampuan masingmasing pembelajar. Jikalau si pembelajar telah mencapai tujuan
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e.

f.

pembelajaran, maka ia dapat menghentikannya. Sebaliknya,
apabila si pembelajar masih memerlukan waktu untuk
mengulangi kembali subjek pembelajarannya, dia bisa langsung
mengulanginya tanpa tergantung pada pembelajar lain atau
pengajar.
Kesesuaian materi pembelajaran dengan zaman. Mengingat,
materi pembelajaran disimpan dalam komputer, berarti materi
itu mudah diperbarui sesuai dengan perkembangan IPTEK.
Pembelajar juga dapat menanyakan hal-hal yang kurang dipahami
secara langsung kepada pengajar, sehingga keakuratan jawaban
dapat terjamin.
Pembelajaran jarak jauh dapat dilaksanakan secara interaktif,
sehingga menarik perhatian pembelajar.

Adapun beberapa kelemahan dari pembelajaran jarak jauh antara lain:
a. Terjadinya kemungkinan gangguan belajar yang cukup tinggi.
Karena sifat cara pendidikan jarak jauh ini merupakan belajar
mandiri, sehingga kemungkinan terjadinya gangguan selama
pembelajaran sangat mungkin, dan hal ini sangat tergantung
pada motivasi masing-masing siswa/peserta diklat sehingga ada
kemungkinan terhentinya program pembelajaran di tengah jalan.
b. Adanya kesulitan siswa/peserta diklat mendapatkan penjelasan
dari pengajar/fasilitator sesegera mungkin. Bisa saja terjadi
ketika siswa/peserta diklat mendapatkan kesulitan dalam
pembelajarannya maka siswa harus menunggu pengajar (online)
atau terkoneksi melalui internet.
c. Belum sinkronnya pemahaman siswa/peserta diklat terhadap
materi/bahan ajar. Bisa saja terjadi kesalahan visi dan persepsi
terhadap tujuan yang telah ditentukan oleh pengajar/fasilitator.
Siswa/peserta diklat bisa jadi merasa bahwa dia telah mencapai
tujuan pembelajaran, sedangkan pengajar/fasilitator masih
menganggap bahwa tujuan belum tercapai sepenuhnya.
d. Kurangnya penekanan pada nilai-nilai termasuk attitute siswa/
peserta diklat layaknya yang sering mereka dapatkan di lembaga
pendidikan/pelatihan konvensional pada umumnya. Termasuk
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sulitnya pengajar maupun evaluator memastikan bahwa siswa/
peserta diklat berkembang kompetensinya terutama kompetensi
sikapnya (attitute).

G. PEMBELAJARAN ONLINE
Menurut Dabbagh dan Ritland (dalam Arnesi dan Hamid, 2015)
pembelajaran online adalah sistem belajar yang terbuka dan tersebar
dengan menggunakan perangkat pedagogi (alat bantu pendidikan),
yang dimungkinkan melalui internet dan teknologi berbasis jaringan
untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan
melalui aksi dan interaksi yang berarti.
Manfaat pembelajaran online sebagai berikut:
1. Praktis dan Flexibel
Manfaat online learning yang pertama adalah dari segi kepraktisan.
Dengan online learning, interaksi antara pengajar dan peserta
akan lebih praktis karena tidak harus menempuh perjalanan
untuk bertemu sehingga memudahkan para peserta tanpa harus
meninggalkan aktivitas pembelajaran itu sendiri. Selain itu, tidak
ada ruang kelas sebagai tempat belajar formal. Proses belajar
mengajar dapat berlangsung di mana pun selama kondusif
dan dapat membantu untuk fokus. Selain itu, tidak diperlukan
tambahan-tambahan seperti keharusan “berdandan rapi” atau
“tampil formal” sehingga lebih fleksibel.
2. Pendekatan yang Sesuai
Online learning menggunakan pendekatan teknologi yang lebih
sesuai pembelajaran masa kini dibandingkan metode konservatif
pembelajaran di kelas. Metode penyampaian yang digunakan
di kelas-kelas online learning juga umumnya sudah merupakan
gabungan formal dan informal. Jadi akan lebih mudah memahami
sesuatu yang disampaikan dengan cara yang lebih sesuai dengan
situasi dan kondisi.
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3. Pengalaman Belajar yang Menyenangkan
Terkadang dalam bimbingan belajar online Anda bisa menemukan
grup belajar yang mana bisa Anda manfaatkan sebagai sarana
untuk sharing atau bertukar pendapat dan pandangan mengenai
mata pelajaran yang saat itu sedang Anda bahas.
4. Lebih Personal
Beberapa teknik online learning mungkin menggunakan materimateri yang bersifat satu arah, namun banyak juga yang sudah
menyediakan komunikasi dua arah. Beberapa kelas online
learning benar-benar menghubungkan peserta pelatihan dan
narasumber/fasilitator dalam satu waktu untuk dapat berinteraksi
layaknya di kelas, namun di depan layar. Narasumber/fasilitator
akan secara langsung memberikan materi pembelajaran dan
para peserta pelatihan akan dapat secara langsung bertanya dan
mendiskusikannya. Dengan cara ini, online learning bisa dikatakan
lebih personal karena baik narasumber/fasilitator dan peserta
pelatihan benar-benar melakukan interaksi dua arah dalam satu
waktu.
5. Hemat Waktu dan Biaya
Dalam pembelajaran konvensional selama dua jam, misalnya,
dibutuhkan waktu setidaknya 3 jam hingga kelas dimulai karena
perpindahan ruang. Baik narasumber/fasilitator dan peserta
harus sama-sama menempuh waktu perjalanan untuk mencapai
kelas yang digunakan untuk pembelajaran. Selain itu juga dapat
menghemat biaya transportasi dan akomodasi, manfaat yang
bisa sahabat dapatkan dari mengikuti Training online selanjutnya
adalah harganya lebih murah.
6. Mudah Didokumentasikan
Dengan metode pembelajaran konvensional, peserta perlu
mencatat atau untuk membuat salinan materi pembelajaran
selama mengikuti pelatihan untuk diri mereka. Cara lainnya
adalah dengan men-share materi paparan yang diberikan oleh
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narasumber. Manfaat online learning lainnya adalah menggunakan
media yang memungkinkan peserta untuk merekam dan
menyimpan materi yang diberikan dalam bentuk digital. Sehingga
dapat dengan mudah diakses dan dipelajari kembali di kemudian
hari.
7. Bertambah Pengetahuan dan Teman
Terkadang dalam bimbingan belajar online anda bisa menemukan
grup belajar yang mana bisa anda manfaatkan sebagai sarana
untuk sharing atau bertukar pendapat dan pandangan mengenai
mata pelajaran yang saat itu sedang anda bahas.
8. Menjadi Alternatif Selama Social Distancing
Wabah COVID-19 membuat kita harus membatasi interaksi
sosial untuk memutus rantai penyebarannya, termasuk proses
berjalannya pembelajaran di kelas. Meski demikian, pelatihan tetap
harus berlanjut salah satunya dengan memanfaatkan sistem online
learning. Dengan sistem ini peserta pelatihan dan narasumber/
fasilitator tidak perlu bertemu namun proses pembelajarannya
dapat terus berlanjut.

H. E-LEARNING
Elearning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang
memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar.
Berikut beberapa pengertian E-learning dari berbagai sumber:
1. Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem
elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses
pembelajaran (Michael, 2013:27).
2. Proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan
prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi
(Chandrawati, 2010).
3. Sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk
proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap
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muka secara langsung antara guru dengan siswa (Ardiansyah,
2013).
1. Karakterisitik E-Learning
Menurut Rosenberg (2001) karakteristik E-learning bersifat
jaringan, yang membuatnya mampu memperbaiki secara cepat,
menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, dan
sharing pembelajaran dan informasi. Karakteristik E-Learning
menurut Nursalam (2008:135) adalah:
1. Memanfaatkan jasa teknologi elektronik.
2. Memanfaatkan keunggulan komputer (digital media dan
komputer networks).
3. Menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri (self learning
materials) kemudian disimpan di komputer, sehingga dapat
diakses oleh dosen dan mahasiswa kapan saja dan dimana saja.
4. Memanfaatkan jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil
kemajuan belajar, dan hal-hal yang berkaitan dengan
administrasi pendidikan dapat dilihat setiap saat di komputer.
2. Manfaat E-Learning
1. Fleksibel. E-learning memberi fleksibilitas dalam memilih
waktu dan tempat untuk mengakses perjalanan pada saat
pembelajaran pelatihan sedang berlangsung.
2. Belajar Mandiri. E-learning memberi kesempatan bagi
pembelajar secara mandiri memegang kendali atas
keberhasilan belajar.
3. Efisiensi Biaya. E-learning memberi efisiensi biaya bagi
administrasi penyelenggara, efisiensi penyediaan sarana dan
fasilitas fisik untuk belajar serta efisiensi biaya bagi pembelajar
adalah biaya transportasi dan akomodasi.
Manfaat E-Learning menurut Pranoto dkk (2009:309) adalah:
1. Penggunaan E-learning untuk menunjang pelaksanaan proses
belajar dapat meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi
yang diajarkan.
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2.
3.
4.
5.

Meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa.
Meningkatkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa.
Meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatihan.
Meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan
perangkat teknologi informasi, dimana dengan perangkat biasa
sulit dilakukan.

I. ISTILAH DALAM PEMBELAJARAN JARAK JAUH
Beberapa istilah yang sering muncul dan digunakan dalam
Pembelajaran Jarak Jauh antara lain:
• Asynchronous: Proses interaksi pembelajaran antara penceramah
dan/atau pengajar dengan peserta yang dilaksanakan secara tidak
langsung dalam satu satuan waktu pembelajaran.
• Distance learning: Suatu sistem pendidikan dimana terdapat
pemisahan antara pengajar dan siswa baik secara ruang dan/atau
waktu.
• E-learning: Suatu sistem atau konsep pendidikan yang
memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar.
• Synchronous: Proses interaksi pembelajaran antara penceramah
dan/atau pengajar dengan peserta yang dilaksanakan secara
langsung dalam waktu yang sama (real time) dan satu satuan
waktu pembelajaran.
• Online: Terhubung dengan internet atau juga dunia maya.
• Zoom Meeting: Aplikasi yang dapat melakukan konferensi jarak
jauh dengan menggabungkan konferensi video, pertemuan
online, obrolan, hingga kolaborasi seluler.
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A. INISIATIF PELATIHAN JARAK JAUH PADA MASA
PANDEMI COVID-19
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PB BNPB (Pusdiklat PB BNPB)
memberikan arahan agar Pusdiklat melakukan terobosan dengan
menyelenggarakan pelatihan jarak jauh di tengah Pandemi COVID-19,
Pusdiklat harus tetap melakukan pelatihan penanggulangan bencana.
Pelatihan jarak jauh ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman
dasar manajemen bencana kepada Aparatur BPBD Provinsi, khususnya
pada pengananan pandemi COVID-19, saat pelatihan tatap muka
belum dimungkinkan untuk dilaksanakan. Selain materi pelatihan
Dasar Manajemen Bencana, pelatihan ini juga mengembangkan
meteri penanganan pandemi COVID-19, yang disesuaikan dengan
mata pelatihan yang ada dalam dasar manajemen bencana. Begitupula
dengan waktu pelatihan yang disesuaikan dengan aturan pelatihan
pada masa pandemi COVID-19, pelatihan jarak jauh yang dilakukan
oleh Pusdiklat PB BNPB harus mengikuti aturan Lembaga Administrasi
Negara dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.
Pembelajaran jarak jauh merupakan suatu sistem yang sengaja dan
sadar dirancang untuk berbagai keperluan yang belum terpenuhi
oleh pendidikan reguler, maupun sebagai solusi ketika pembelajaran
reguler tidak bisa dilaksanakan, misalnya saat terjadi Pandemi
COVID-19 saat ini ketika masyarakat harus belajar di rumah secara
daring. Pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan untuk meningkatkan
dan memeratakan kesempatan pendidikan yang dapat menjangkau
tempat-tempat terpencil atau pedalaman, serta untuk meningkatkan
mutu pendidikan serta diharapkan dapat menghilangkan perbedaan
dalam potensi, kemampuan, kepribadian, dan lingkungan peserta
didiknya. Pembelajaran jarak jauh yang dikembangkan oleh Pusdiklat
PB dirancang dengan menerapkan prinsip ‘pengajaran sebagai
interaksi’ yang selanjutnya menjadi kerangka dalam mendesain
pembelajaran jarak jauh. Prinsip ini mengakui bahwa pengajaran
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pelaku pembelajaran tersebut saling tergantung satu sama lain.
Selanjutnya, prinsip ini dapat memberikan gambaran interaksi-interaksi
antar pelaku pembelajaran yang terjadi di dalam pembelajaran jarak
jauh. Terakhir, prinsip ini juga memberikan peluang bagi pendekatan
pembelajaran modern yang mensyaratkan adanya interaksi antar
peserta didik di dalam lingkungan belajar daring, misalnya adalah
pembelajaran kolaboratif berbantuan komputer atau computersupported collaborative learning (CSCL). Prinsip pengajaran sebagai
interaksi memiliki pengertian bahwa pengajaran adalah interaksi
antara pendidik dan peserta didik mengenai konten pembelajaran.
Dengan kata lain, prinsip ini memaknai pengajaran sebagai proses
interaksi tentang apa yang pendidik lakukan, katakan, dan pikirkan
bersama dengan peserta didiknya dalam suatu lingkungan belajar.
Prinsip di atas diilustrasikan oleh Gambar 8. Oleh karena itu, untuk
mendesain pembelajaran jarak jauh yang efektif, perlu rancangan dan
strategi untuk memfasilitasi interaksi antara pendidik dengan konten
pembelajaran, peserta didik dengan konten pembelajaran, peserta
didik dengan pendidik, dan peserta didik dengan peserta didik lainnya.

LINGKUNGAN BELAJAR
PENDIDIK
LINGKUNGAN BELAJAR
PESERTA DIDIK

KONTEN

PESERTA DIDIK
LINGKUNGAN BELAJAR

Gambar 4.1. Pengajaran sebagai interaksi.
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Pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan dukungan teknologi
informasi dan komunikasi. Pembelajaran ini dapat berlangsung di
mana saja, bukan hanya terjadi di satu tempat, seperti di sekolah,
perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya, tetapi dapat
dilakukan di tempat yang berbeda-beda. Proses pembelajaran
pun tidak hanya terdiri dari satu orang saja, melainkan melibatkan
banyak orang. Setiap peserta didik dapat belajar pada tempat dan
waktu yang berbeda-beda. Cara belajar dari peserta didik yang tidak
terbatas pada waktu dan tempat itulah yang kemudian disebut
dengan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Dari sini, kemudian lahir model-model pembelajaran lainnya, seperti
computer based learning yang memunculkan pembelajaran jarak
jauh.
Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang penting
termasuk dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan telah memicu
pergeseran dari pembelajaran konvensional secara klasikal atau
tatap muka ke arah pembelajaran jarak jauh yang dapat diakses
menggunakan berbagai media, seperti komputer, multimedia, dan
internet tanpa dibatasi jarak, tempat, dan waktu. Kegiatan ini juga
dapat dilakukan oleh siapapun yang memerlukannya. Selain itu,
seiring dengan globalisasi, maka pendidikan akan lebih bersifat
terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait pada
produktivitas kerja yang kompetitif. Alur Tahapan Pelatihan Jarak
Jauh Dasar Manajemen Bencana ini mengacu kepada tahapan
dalam pelatihan secara klasikal. Namun, dalam proses dan metode
penyampaian materi kepada peserta didik mempergunakan
teknologi informasi dan komunikasi. Alur pelatihan tersebut dapat
dilihat pada Gambar berikut ini:
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REGISTRASI

LMS

PEMBELAJARAN
DARING

Tidak Lulus
(SKTM Diklat)

PEMBELAJARAN
DARING SELESAI
EVALUASI
PESERTA
LULUS
PEMBERIAN
STTPP

Gambar 4.2. Alur tahapan pelatihan dasar manajemen bencana.

B. ADAPTASI KURIKULUM PELATIHAN DENGAN
METODE JARAK JAUH
Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian, serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
tertentu. Bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat
pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode,
batasan, dan cara mengevaluasi yang di desain secara sistematis
dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan,
yaitu mencapai kompetensi atau subkompetensi dengan skala
kompleksitasnya.
Surat Edaran Lembaga Administrasi NOMOR: 10/K.1/HKM.02.3/2020
Tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan Dalam Masa
Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). Dalam surat edaran
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Lembaga Administrasi Negara RI tersebut disampaikan bahwa
jam pelatihan untuk non klasikal dapat disesuaikan dengan
pembelajaran klasikal jam pelatihan. Berdasarkan kebijakan
tersebut, Pusdiklat merancang penyesesuaian dari 46 jam pelatihan
DMB menjadi 30 Jam pelatihan. Pusdiklat juga melakukan konsultasi
pada LAN tentang batasan waktu tatap muka dalam sehari, arahan
yang disampaikan oleh LAN bahwa batasan 3 JP tatap muka sangat
menyesuaikan kembali pada kebutuhan diklat pada instansi
masing-masing penyelenggara diklat. Penyesuaian kurikulum
Pembelajaran Jarak Jauh Diklat Dasar Manajemen Bencana (DMB)
berdasarkan kurikulum DMB klasikal, penyesuaian yang diterapkan
pada pengurangan mata diklat penunjang dan penyesuaian Jam
Pelatihan (JP). Mengurangi ateri penunjang Dinamika Kelompok
dan visitasi dan jumlah JP dari 46 JP menjadi 30 JP. Berikut struktur
kurikulum Dasar Manajemen Bencana dengan Metode Klasikal dan
Non Klasikal:
Tabel 4.1.
Kurikulum Dasar Manajemen Bencana Dengan Metode Klasikal
STRUKTUR KURIKULUM DIKLAT
KELOMPOK MATA DIKLAT

WAKTU [JP]

JUMLAH [JP]

1. Pembukaan dan Penutupan

2 JP

2. Pre dan Post Test

2 JP

3. Rencana Tindak Lanjut

2 JP

DASAR:

9 JP

1. Kebencanaan

3 JP

2. Dasar-Dasar Penanggulangan Bencana

6 JP

INTI:

18 JP

1. Manajemen Bencana

12 JP

2. Manajemen Logistik dan Peralatan

3 JP

3. Manajemen Data dan Informasi

3 JP
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KELOMPOK MATA DIKLAT

WAKTU [JP]

PENUNJANG:

JUMLAH [JP]
7 JP [13 JP]

1. Dinamika Kelompok

4 JP

2. Kerja Sama Multi Pihak dalam
Penanggulangan Bencana

3 JP

3. Visitasi Pelatihan [optional]

[6 JP]

TOTAL

40 JP [46 JP]

Berikut adalah Struktur kurikulum pendidikan dan pelatihan Jarak Jauh
Dasar Manajemen Bencana Pandemi COVID-19 sebagai berikut:
Tabel 4.2.
Struktur Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Jarak Jauh
KELOMPOK MATA PELATIHAN

JP

1.

Pembukaan dan Penutupan

2

2.

Rencana Tindak Lanjut

1

3.

Pre dan Post Test

2

4.

Pengarahan Program

1

Materi Dasar
1.

Kebencanaan

3

2.

Dasar-Dasar Penanggulangan Bencana

3

Materi Inti
1.

Manajemen Bencana

9

2.

Manajemen Logistik dan Peralatan

3

3.

Manajemen Data dan Informasi

3

Materi Penunjang
1.

Kerja Sama Multi Pihak dalam Penanggulangan Bencana

TOTAL

3
30

Pengurangan jumlah JP berdasarkan arahan dari Kapusdiklat, awalnya
5 hari menjadi 3 hari. Selain itu pengembangan materi pada penguatan
tentang Penanganan COVID-19 pada seluruh materi yang disampaikan
kepada daerah secepat-cepatnya. Pengembangan materi tentang
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Pandemi COVID-19 ini pun tidak berarti tanpa masalah, pada persiapan
materi para pengajar (khususnya Widyaiswara) harus mengembangkan
materi diklat dengan materi tentang COVID-19.

C. PEMILIHAN PESERTA

Gambar 4.3. Surat undangan peserta Angkatan 1.
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Pemilihan Peserta Dalam pelatihan ini dengan mengunakan dua (2)
metode, yaitu metode pertama dengan mengundang BPBD dari 34
provinsi pada angkatan 1 dan 2, dan kedua dengan metode seleksi
pada angkatan 3,4,5 dimana surat undangan disampaikan pada
wilayah tercakup kemudian peserta dipilih berdasarkan persyaratan
dan data yang masuk. Pada angkatan pertama, undangan disampaikan
pada 34 BPBD Provinsi dan 6 (enam) Kabupaten, hal ini untuk memberi
pemahaman kepada BPBD di seluruh Indonesia tentang Dasar
Manajemen Bencana COVID-19. Pertimbangan lain mengundang
Kabupaten adalah kabupaten dengan status zona merah COVID-19
(pada waktu itu minggu pertama dan kedua).
Pelatihan angkatan 1 diikuti 21 peserta dari 41 undangan yang
disampaikan atau hanya 55% kehadiran, rincian instansi dan keterangan
kehadiran pada Lampiran 1. Ada dua hal yang menyebabkan
rendahnya tingkat kesediaan BPBD mengikuti pelatihan. Pertama,
waktu penyebaran surat undangan yang mepet. Kedua dikarenakan
masih banyak kegiatan untuk penanggulangan bencana COVID.
Pada kegiatan ke-2 Pusdiklat merancang pelaksanaan pelatihan
berdasarkan kewilayahan, angkatan ke-2 untuk wilayah barat. Angkatan
ke-3 untuk wilayah tengah, angkatan ke-4 untuk wilayah timur, dan
angkatan ke-5 untuk seluruh wilayah Indonesia. Pada angkatan ke2, dari 45 undangan yang disampaikan pada BPBD Provinsi tingkat
kesediaan mencapai 42% atau 19 Instansi dengan jumlah peserta 35.
Tingkat keikutsertaan pada angkatan ke-2 jauh lebih baik dibanding
angkatan pertama. Rincian peserta pada Lampiran II.
Pada metode seleksi dilakukan pada angkatan ke-3, dimana pada
kegiatan 3 untuk wilayah tengah ada 81 peserta dengan persyaratan pada
waktu itu surat disebarkan ditujukan kepada seluruh BPBD kabupaten
dan Provinsi di wilayah Indonesia Tengah sebanyak 161 Instansi yang
disebar. Karena begitu banyak informasi Panitia Pusdiklat bekerjasama
dengan pihak Pusdalops PB BNPB untuk mendesiminasikan surat
pemberitahuan seleksi ini karena pusdalops punya jejaring seluruh
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pusdalops BPBD di Indonesia. Daftar instansi terundang pada lampiran
III. Dilihat dari data bahwa dalam penyebaran yang aktif ada 50 BPBD
Provinsi dan Kabupaten yang mendaftar sekitar 30.6% dari seluruh
undangan yang tersebar. Maka Pimpinan Pusdiklat menginstruksikan
dibagi untuk kelas pejabat dan kelas staff, dimana pada angkatan 3
akan diisi oleh mayoritas pejabat sturuktural di instansinya dan pada
angakatan 4 akan diisi oleh para staff. Pembagian juga dilakukan untuk
mengurangi kesenjangan pengetahuan antar peserta, juga terjadi
kesungkanan jika antara pejabat dan staf disatukan. Peserta angkatan
3 dan 4 disajikan pada Lampiran IV.

Gambar 4.4. Persyaratan peserta Angkatan 3.

Pada Angkatan 5 juga mengunakan sistem seleksi lagi. Dimana surat
disebarkan kepada seluruh BPBD Provinsi dan juga melalui Grup
Pusdalops PB BNPB. Daftar undangan Undangan disajikan pada
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Lampiran V. Hanya 13 Kabupaten yang ikut berpatisipasi dari Daerah
Indonesia Timur atau hanya 19 persen dari total seluruh undangan. Hal
ini disebabkan karena penyebaran undangan yang waktunya sangat
singkat, yaitu hari Rabu 12 Mei 2020 sedangkan pelaksanaan Selasa 18
Mei 2020.

Gambar 4.5. Surat undangan pelaksanaan diklat Angkatan 5.
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Pemilihan peserta berdasarkan dua metode undangan dan seleksi,
namun susah menilai metode manakah yang lebih efektif, karena setiap
angkatan mempunyai beberapa hal yang berbeda dan tergantung
waktu penyebaran undangan. Bahwa hal yang sangat berpangaruh
terhadap jumlah peserta adalah “waktu untuk mendaftar” bagi peserta
untuk melengkapi beberapa berkas persyaratan. Hal ini bisa dilihat
pada angkatan 3 yang memberikan waktu 2 minggu dan mendapatkan
hasil peserta 80 pendaftar bahkan karena hal itu daerah waktu WITA
membuat menjadi 2 kelas, sebaliknya terlihat pada angkatan 5 yang
mengunakan metode seleksi akan tetapi hanya diberi waktu 4 hari
tidak bisa memenuhi kouta 40 peserta, bahkan sampai menerima
peserta dari wilayah angkatan sebelumnya karena tidak memenuhi
kuota.

D. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
1. Penggunaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Menurut UNESCO pada tahun 2013 lalu, ada beberapa manfaat
atau kegunaan ICT di bidang pendidikan yang sangat penting
antara lain:
a.

Meningkatkan kesetaraan Pendidikan

b.

Memudahkan dan memberikan akses luas terhadap
pendidikan

c.

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen,
pengelolaan dan administrasi lembaga pendidikan

d.

Meningkatkan profesionalisme pengajar di bidang
pendidikan

e.

Meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran antara
guru dan murid.
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Peran ICT dalam pendidikan sangat mendukung visualisasi ide
abstrak, bisa memudahkan sistem pembelajaran atau pemahaman
terhadap materi yang diajarkan, dan memungkinkan interaksi
positif antara guru dan murid di dalam kelas pembelajaran.
Setidaknya penyampaian materi tertentu bisa lebih menarik. ICT
menjadi sumber kurikulum dan konten yang memiliki kapasitas
tidak terbatas untuk akses ilmu pengetahuan lebih baik lagi. ICT
memang menawarkan kelebihan dan manfaat yang sangat besar
dalam mendukung sistem pembelajaran lebih bermutu.
Metode penyelenggaraan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana
COVID-19 yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Penanggulangan
Bencana BNPB melalui 2 cara. Pertama adalah asynchronus
ketika peserta diharapkan dapat mempelajari materi yang telah
disediakan pada Google Classroom dengan mendowload terlebih
dahulu materi terkait pembelajaran dasar manajemen bencana
COVID-19, yang telah dilaksanakan lima kali dengan menghasilkan
lulusan mencapai 200 orang. Kedua adalah synchronus, yaitu ketika
peserta selain belajar secara mandiri juga dengan cara diskusi
dengan para pengajar. Fasilitas diskusi yang disediakan oleh
panitia melalui aplikasi zoom meeting ataupun grup Whatsapp
sebagai sarana diskusi antara peserta dan pengajar.
Pusdiklat Penanggulangan Bencana sebenarnya telah mempunyai
platform untuk Pembelajaran Jarak Jauh yaitu “E-Tangguh”,
akan tetapi pada saat pelatihan, sistem E-Tangguh belum bisa
mengakomodir kebutuhan Pusdiklat PB. Pusdiklat belum memiliki
Learning Management System (LMS) yang efektif dan efisien
yang dapat digunakan sebagai perangkat utama pelatihan atau
Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Ada beberapa alasan kenapa
memilih aplikasi Zoom meeting dibandingkan dengan berbagai
aplikasi lainya yaitu Google Hangout, Dou, atau Cisco Wbex,
pertama aplikasi zoom dapat digunakan oleh lebih banyak
partisipan dibandingkan google duo yang hanya bisa 8 orang,
kedua karena zoom meeting lebih familiar digunakan karena
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ketika pandemi COVID-19 terjadi peningkatan pengunaan aplikasi
zoom. Meskipun dengan harga yang lebih tinggi, yang waktu
itu mencapai USD $15 dan untuk pembelajaran asynchronus
mengunakan google classroom, karena platform e-tangguh
belum siap untuk pelaksanaan. Sedangkan waktu itu diperlukan
keputusan dengan cepat maka opsi pengunaan google classroom,
penggunaan media ini karena karena pengunaan Google cukup
familiar dan tidak mengunakan biaya sama sekali.
Gambar 13 menunjukkan tampilan proses diskusi dengan
menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Tujuan dari diskusi ini adalah
memecahkan permasalahan yang ada saat ini, khususnya terkait
COVID-19 dan menyamakan berbagai persepsi, serta menjawab
jika ada pertanyaan terhadap materi yang telah disampaikan oleh
para pengajar.

Gambar 4.6. Proses diskusi dengan aplikasi Zoom Meeting.

Pengetahuan yang didadaptkan diharapkan dapat dimanfaatkan
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masing untuk membantu pasien yang positif COVID-19. Selain itu,
diharapkan pada saat peserta/pembelajar/peserta didik bekerja di
tim Gugus Tugas Daerah dapat memberikan masukan atau usulan
penanganan COVID-19 kepada organisasi gugus tugas.
2. Adaptasi Pengelola, Peserta, dan Narasumber
Dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar Manajemen, tidak terlepas
dari keterlibatan penyelenggara pelatihan. Salah satu tugas dan
fungsi penyelenggaraan pelatihan adalah menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan. Penyelenggaraan diklat memiliki
susunan dalam kepanitiaan untuk mendukung pelatihan agar
berjalan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Tugas pokok
dan fungsi masing-masing bagian dari penyelenggara pelatihan
adalah sebagai berikut :
1. Person in Charge (PIC), bertugas sebagai penanggung jawab
acara mulai dari kesiapan dalam materi, peserta, maupun
pengajar. PIC memastikan tidak ada kendala yang dapat
menganggu jalannya pelatihan.
2. Tenaga Teknis yang bertugas sebagai berikut :
a. Menyiapkan persuratan, seperti undangan dan surat
tugas pelatihan E-Learning Dasar manajemen Bencana
COVID-19.
b. Mengirim undangan kepada peserta pelatihan dan
melakukan konfirmasi ulang kepada peserta untuk
memastikan keikutsertaannya.
c. Melakukan percetakan sertifikat.
3. Tenaga Administrasi bertugas:
a. Membuat pengajuan anggaran ke bendahara keuangan
BNPB untuk pelaksanaan diklat.
b. Membuat laporan ke pimpinan sebagai bentuk
pertanggungjawaban kegiatan yang telah berlangsung.
c. Menyiapkan daftar hadir untuk peserta.
d. Mengumpulkan semua kelengkapan administrasi.
4. Tenaga Pendukung Informasi dan Teknologi, Tenaga
pendukung IT bertugas:
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a.

b.
c.
d.
e.

Mempersiapkan berbagai fasilitas penyelenggaraan
Pelatihan Dasar Manajemen Bencana COVID-19 yaitu:
1. TV dan Video.
2. Perekam.
3. Komputer/Laptop.
4. Jaringan Wireless fidelity (Wifi).
5. Buku referensi.
6. Modul/Bahan Ajar.
7. Bank Kasus.
8. Teknologi multimedia.
Membantu untuk pengelolaan Google Class Room dan
Zoom Meeting selama 3 (tiga) hari kegiatan.
Unggah materi narasumber, tugas peserta, form evaluasi
peserta, form evaluasi penyelenggara harian dan form
pengelola diklat ke dalam Google Class Room.
Membantu memandu peserta dalam pembelajaran
Google Class Room.
Mempersiapkan media Zoom Meeting untuk diskusi dan
Tanya jawab.

E. TANTANGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
JARAK JAUH (DISTANCE LEARNING)
1. Penyelenggara Pelatihan
PIC Penyelenggara
Pertama, PIC melakukan berbagai peran yang hampir dapat
dikatakan sebagai pemeran utama. Ada beberapa hal yang menjadi
kendala bagi PIC dalam mengelola Pelatihan PJJ yaitu, pertama
bahwa tidak semua peserta cukup adaptif terhadap perubahan dari
pembelajaran yang klasikal menuju pembelajaran PJJ, hal ini dilihat
pada pelatihan bahwa beberapa peserta yang masih tidak mengerti
dalam mengunakan zoom maupun Google Classroom, seperti ada
beberapa peserta yang masih tidak mengeluarkan suara.
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Kedua, email peserta tidak dengan nama asli pada Google Class
Room, hal ini yang merepotkan para pengajar untuk melakukan
penilaian dan pengawasan. Awalnya tautan ke Google Class
Room dikirim dengan Whatsapp, namun banyak peserta yang
tidak diundang masuk atau mungkin ada beberapa orang yang
mengunakan 2 alamat email sekaligus. Maka untuk itu pada seri
pelatihan selanjutnya dilakukan dengan cara mengirim tautan
mengunakan E-mail. Lalu pada pertemuan selanjutnya juga
dilakukan pelatihan untuk para peserta mengunakan nama sesuai
dengan Absen (Absen dibuat berdasarkan data yang google form
yang sudah di-share saat surat sudah disebar) yang dibuat oleh
pusdiklat PB BNPB. Selanjutnya para penyelenggara membuat
beberapa tutorial untuk penggunaan Zoom dan Google Classroom.
Ketiga, Perlu tenaga IT yang mumpuni dalam menangani
pengelolaan dan pengoperasian perangkat ICT. Tenaga pengajar
juga harus mumpuni agar bisa menguasai penggunaan alat-alat
ICT tersebut. Salah satu tantangan yang dirasakan adalah minimnya
skill dari Tenaga ICT. Masih belum dapat merekomendasikan
tools dan bahkan belum memahami semua tools yang sekarang
digunakan. Perlunya Tenaga Fungsional yang dapat fokus
membangun berbagai alat teknologi yang dapat dilakukan pada
proses pembelajaran.
2. Tenaga Administrasi
Pada proses pelatihan hal yang bersifat administratif, ada beberapa
hal yang cukup bermasalah yaitu pada ketika akan membagikan
pengganti penggunaan internet (Uang Pulsa) selama pelatihan,
dan yang kedua adalah tentang proses percetakan sertifikat.Hal
yang menjadi kendala lagi pada saat proses administrasi juga
terjadi pada pembayaran untuk pergantian uang pulsa. Pelatihan
DMB angkatan 1 dilakukan pada tanggal 12-14 April akan tetapi
untuk pembayaran pulsa pergantian internet terlaksana pada
10 Agustus 2020. Penyelenggara sangat berhati-hati dalam
memutuskan pengganti biaya internet peserta, apakah diganti
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dengan pulsa data ataukah dengan uang cash dan berapa
besaran nominalnya. Setelah diskusi yang panjang dan alot
maka disepakati mengunakan pembayaran dengan pengisian
pulsa dengan nominal Rp.150.000 masing-masing peserta setiap
pelatihan.
Mekanisme penggantian dengan meminta peserta megirimkan
nomor telepon seluler melalui media pesan grup. Seperti Gambar
4.7 dan 4.8.

Gambar 4.7.
Inisiasi pengisian pulsa data peserta.

Gambar 4.8.
Permintaan kelengkapan data peserta.
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Dalam proses percetakan sertifikat yang membutuhkan waktu
sangat lama, misalnya pada angkatan 1 yang dilaksanakan pada
April namun sertifikat diterima peserta pada November. Kendala
ini disebabkan data yang dikirim peserta melalui media google
form kurang lengkap sehingga Tim Teknis kesulitan menyusun
sertifikat, tim teknis harus mengingatkan berkali-kali pada peserta
untuk segera mengirimkan data. Upaya Tim Teknis tersebut
terekam pada Gambar 4.7 pada saat pelatihan angkatan pertama.
		
Kendala lain pada aspek kegiatan yang terlalu berdekatan, sehingga
proses penyelesaian sertifikat jadi terganggu. Karena pelatihan
DMB covid ini dilakukan secara marathon setiap minggunya
selama 5 minggu berturut-turut, ditambah waktu persiapan yang
kurang menyebabkan penyelesaian administrasi juga tertunda.
Adanya perubahan sistem yang dilakukan Lembaga Administrasi
Negara (LAN) menyumbang tertundanya penyelesaian sertifikat.
Sebab penomoran peserta harus teregistrasi oleh Lembaga
Administasi Negara (LAN). Ditambah tidak adanya anggaran
pengiriman sertifikat ke daerah, panitia hanya bisa mengirimkan
file scan sertifikat kepada para peserta, dan selanjutnya prosedur
pengiriman menggunakan biaya dari peserta, yang baru dilakukan
pada 13 November 2020.
3. Peserta Pelatihan
Tantangan pada aspek keaktifan peserta yaitu peserta harus
melakukan pekerjaan rutin bersamaan dengan mengikuti
pelatihan. Fokus dan konsentrasi beberapa peserta terganggu
karena masih sibuk dalam penanganan COVID-19 yang yang
harus selalu dilakukan. Tugas yang terlalu banyak juga dikeluhkan
peserta yang mungkin juga sedang dalam kegiatan penanganan
COVID-19.
Perbedaan waktu antara Waktu Indonesia Barat (WIB) dan Waktu
Indonesia Timur (WIT) menjadi kendala signifikan, karena pada
pelatihan pertama mengundang berbagai daerah di Indonesia.
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Zona waktu yang berbeda 2 (dua) jam menyebabkan waktu
istirahat yang berbeda-beda, ketika waktu istirahat penyelenggara
yang berada pada zona waktu WIB mulai pulul 13.00 WIB namun
di daerah WIT pukul 15.00. Hal ini yang menjadi salah satu alasan
mengapa pada pelatihan selanjutnya digunakan per zona waktu.
Pada masa darurat pandemi COVID-19, pelatihan terasa sangat
melelahkan bagi para peserta. Dikarenakan jadwal 30 JP harus
diajarkan selama 3 (tiga) hari pembelajaran jarak jauh (atau 10 JP/
Hari), padahal pada pelatihan secara klasikal pun hanya 40 JP yang
diselenggarakan selama 5 hari (atau 8JP/Hari), dengan asumsi
bahwa visitasi lapangan dihilangkan. Beban berlebih ketika
peserta harus mengerjakan tugas harian ditambah mengerjakan
tugas dan mengikuti pelatihan dari pelatihan ini.
4. Pengajar/Narasumber
Peran pendidik yang pertama dalam penyelenggaraan
pembelajaran jarak jauh adalah mengembangkan konten
pembelajaran. Untuk melakukannya, pendidik harus menyesuaikan
konten pembelajaran, bahwa konten pembelajaran tersebut akan
disampaikan secara daring. Asumsi ini sangat penting dalam
pengembangan konten untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian,
pendidik juga perlu menentukan komponen-komponen konten
pembelajaran tersebut, mempertimbangkan, dan memperhatikan
konten-konten pembelajaran yang sudah ada, dan terakhir
mengembangkannya.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, asumsi bahwa
konten pembelajaran disampaikan secara daring penting
dalam mengembangkan konten untuk pembelajaran jarak jauh.
Dengan asumsi tersebut, pendidik harus menyadari bahwa
tujuan dari pembelajaran jarak jauh adalah untuk menggantikan
pengalaman belajar tatap muka di kelas. Selain itu, berbeda
dengan pembelajaran tatap muka, fasilitasi pendidik dalam
pembelajaran daring kepada peserta didiknya akan berpusat
kepada perangkat lunak dan aplikasi-aplikasi daring. Peserta didik
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dalam sistem pembelajaran ini juga diasumsikan belajar secara
mandiri atau tidak terlalu bergantung pada bantuan langsung
pendidik. Setelah memperhatikan asumsi-asumsi pembelajaran
jarak jauh tersebut, pendidik telah siap dalam mengembangkan
konten pembelajarannya. Komponen-komponen dalam konten
pembelajaran yang perlu dikembangkan adalah bahan ajar,
penilaian, dan informasi tentang manajemen kelas daring.
Bahan ajar yang dimaksud di sini adalah konten pembelajaran
yang digunakan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang telah ditetapkan. Beberapa contoh bahan
ajar di antaranya adalah modul, simulasi komputer, aktivitas
interaktif berbasis komputer, daftar rujukan atau bahan
bacaan untuk peserta didik, dan lain sebagainya. Bahan-bahan
ajar tersebut selanjutnya disertai oleh instrumen penilaian
yang mengacu pada indikator capaian kompetensi dan
mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Dalam merancang
penilaian, pendidik sebaiknya menyediakan cara-cara bagi
peserta didik untuk mendemonstrasikan pengetahuan,
keterampilan, dan disposisinya. Misalnya penggunaan sistem
portofolio-el yang dapat menyimpan semua hasil kerja dan
refleksinya, serta memperbolehkan peserta didik untuk memilih
jalur dan kecepatan belajarnya sendiri.
Terakhir dan tidak kalah pentingnya, pendidik juga perlu
mempersiapkan informasi tentang pengelolaan kelas daringnya
bagi peserta didik. Contoh informasi mengenai pengelolaan
kelas ini dapat ditemukan dengan mudah di internet. Setelah
daftar komponen-komponen konten pembelajaran selesai
dibuat, selanjutnya pendidik menentukan apakah telah ada
konten pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran
yang telah ditentukan. Konten-konten pembelajaran tersebut
dapat dicari di repositori institusi sendiri ataupun di internet.
Selain itu, kursus-kursus daring juga dapat ditemukan secara
luas di internet. Pendidik bisa mencoba situs kursus daring,
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seperti Coursera atau IndonesiaX yang menyediakan bantuan
bagi siapa saja yang terkena dampak penyakit virus corona
dengan menyediakan akses gratis ke kursus-kursus daringnya.
Dengan banyaknya konten pembelajaran yang tersedia secara
melimpah di luar sana, pendidik perlu memilih dan memilahnya
secara bijak. Pendidik perlu memeriksa apakah konten-konten
tersebut sesuai dengan capaian pembelajaran, peserta didik, dan
proses pembelajaran yang telah direncanakan dan ditargetkan
sebelumnya.
Apabila konten pembelajaran yang sesuai tidak dapat ditemukan
dari berbagai sumber, maka pendidik perlu menyusunnya sendiri
konten pembelajaran (dengan dibantu oleh tenaga profesional
lainnya). Keterampilan-keterampilan yang berkenaan dengan
artistik dan teknis diperlukan untuk menyusun sendiri konten
pembelajaran seperti ini. Keterampilan-keterampilan tersebut
mulai dari keterampilan sederhana dalam menggunakan
perangkat lunak pengolah kata sampai mengkonversinya ke
dalam konten yang ramah web. Untungnya, sudah banyak alat-alat
yang dapat mempermudah melakukan hal-hal tersebut. Moodle
ataupun Google Classroom bisa dimanfaatkan untuk membangun
sistem manajemen pembelajaran atau learning management
system (LMS).
Untuk membuat video cuplikan layar (screencast), pendidik dapat
menggunakan Camtasia, atau Filmora, atau perangkat lunak yang
lain, sedangkan Edpuzzle bisa dimanfaatkan untuk membuat
video yang interaktif. Media presentasi yang menarik dapat
dibuat melalui Prezi atau Powtoon. Banyak juga aplikasi-aplikasi
yang dapat digunakan untuk membuat kuis dan penilaian, di
antaranya adalah Kahoot, Quizizz, dan Socrative. Pembahasan
sebelumnya memaparkan tentang bagaimana seorang
pendidik mengembangkan konten pembelajaran. Selanjutnya,
perlu diperhatikan juga apa yang bisa diberikan oleh konten
pembelajaran kepada pendidik, yaitu data. Data tersebut bisa
Hal. 66 | Mekanisme, Tantangan dan Dinamika Kurikulum Pelatihan Jarak Jauh

Pembelajaran dari Pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh
Dasar Manajemen Bencana Pandemi Covid-19

bermacam-macam. Bisa berupa data nilai, ketuntasan, perilaku,
perkembangan peserta didik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu,
penting bagi pendidik untuk dapat memahami dan menggunakan
data seperti itu guna mendukung peserta didik mencapai capaian
pembelajarannya.
Oleh karena itu, pendidik perlu memenuhi syarat dalam
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pembelajaran jarak jauh antara lain adalah :
1. Pendidik dan peserta didik mampu mengakses pada teknologi
informasi dan komunikasi.
2. Pendidik memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, karena
pendidik berperan sebagai pembelajar yang harus belajar terus
menerus sepanjang hayat. Tujuannya untuk meningkatkan
profesional dan kompetensinya.
3. Tersedia materi pembelajaran yang berkualitas dan bermakna
(meaningful).
Pada Pelatihan Dasar Manajemen Bencana secara Online yang
diselenggarakan oleh Pusdiklat Penanggulangan Bencana BNPB,
pendidik dipilih dengan berdasarkan persyaratan yang telah
ditentukan oleh Bidang Penyelenggaraan Pelatihan, Pusdiklat
PB BNPB. Kriteria pendidik tersebut antara lain adalah bahwa
pendidik pada pelatihan Dasar Manajemen Bencana Covid 19
melalui E-Learning di Pusdiklat PB adalah Pengajar yang meliputi
Widyaiswara, Pakar, Praktisi, dan Narasumber lainnya yang
memiliki kompetensi dan pengalaman dalam penanggulangan
Bencana, khususnya dalam menghadapi COVID-19.
Persyaratan Pendidik pada pelatihan Dasar Manajemen Bencana
Covid 19 melalui E-Learning di Pusdiklat PB, meliputi :
1. Berpendidikan Minimal S1 atau yang sederajat.
2. Penceramah/Narasumber minimal pejabat eselon 2 atau
sederajat.
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3.
4.

5.

6.
7.

Pengajar/Pelatih/Instruktur telah memiliki Sertifikat/STTPL
Training of Trainer (TOT) Dasar Manajemen Bencana.
Pengelola dan penyelenggara lembaga diklat pemerintah
terakreditasi memiliki kemampuan dalam mengelola kelas
yang dibuktikan dengan:
a. Sertifikat/STTPL diklat Management of Training bagi
pengelola diklat.
b. Sertifikat/STTPL Training of Course bagi penyelenggara
diklat.
Pengelola dan penyelenggara dapat memberdayakan tenaga
kediklatan lainnya dengan persyaratan yang sama dan
klasifikasi pengajar yang disetujui oleh pimpinan lembaga
diklat yang terakreditasi.
Terampil mengajar secara efektif dan efisien sesuai dengan
rancang bangun pembelajaran atau sejenisnya.
Mampu menggunakan metode dengan media yang relevan
dengan tujuan instruksional umum dan instruksional khusus
sesuai dengan pendidikan dan pelatihan.

Pendidik juga dituntut agar mampu mempergunakan berbagai
fasilitas yang disediakan oleh platform perangkat lunak seperti
Google Classroom untuk memberikan bahan ajar, modul, maupun
bahan tayang untuk dipelajari terlebih dahulu oleh peserta didik,
sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 4.9.

Hal. 68 | Mekanisme, Tantangan dan Dinamika Kurikulum Pelatihan Jarak Jauh

Pembelajaran dari Pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh
Dasar Manajemen Bencana Pandemi Covid-19

Gambar 4.9. Pemberian materi melalui Google Classroom.
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Bahan pembelajaran yang diberikan oleh para pendidik, dalam hal
ini adalah para widyaiswara di Pusdiklat PB BNPB terdiri dari:
1. Bahan Ajar
Bahan ajar adalah materi yang disusun oleh widyaiswara yang
dipergunakan dalam proses pembelajaran, berisi tentang
uraian yang berupa penjabaran dari pokok bahasan dan sub
pokok bahasan disertai dengan contoh/kasus.

Gambar 4.10. Contoh cover bahan ajar.

2. Bahan Tayang
Bahan tayang adalah media pembelajaran presentasi yang
digunakan untuk membantu proses penyampaian materi
diklat. Bahan tayang dapat berbentuk file presentasi atau film/
video yang diproyeksikan.
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Gambar 4.11. Contoh slide dalam bahan tayang.

3. Rancang Bangun Pembelajaran Mata Pelatihan (RBPMP)
RBPMP adalah pokok-pokok pembelajaran dari suatu maka
pelatihan yang disusun secara sistematik dan mencakup nama
pelatihan, nama mata pelatihan, jumlah jam pembelajaran,
deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok/sub
materi pokok, metode dan media, serta sumber belajar.

Gambar 4.12. Contoh rancang bangun pembelajaran mata pelatihan.
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4. Rencana Pembelajaran (RP)
Rencana Pembelajaran (RP) adalah rincian pembelajaran
untuk lingkup satu atau beberapa kali pertemuan yang
disusun secara sistematik dan mencakup nama pelatihan,
mata pelatihan, jumlah pembelajaran, deskripsi singkat,
tujuan pembelajaran, materi/sub materi pokok. Metode dan
media, sumber bahan, tahapan kegiatan pembelajaran, serta
evaluasi pembelajaran.

Gambar 4.13. Contoh rencana pembelajaran.

5. Penugasan
Penugasan adalah test atau tugas yang dilakukan untuk
mengetahui tingkat penguasaan peserta pelatihan terhadap
materi yang diberikan dalam program pelatihan.
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Gambar 4.14. Contoh lembar penugasan peserta didik.

Dalam memproduksi konten pembelajaran, pendidik perlu
memperhatikan teori-teori dan prinsip-prinsip yang telah lama dan
secara luas digunakan. Misalnya, ketika mengembangkan multimedia
pembelajaran (termasuk di antaranya video), pendidik dapat
menggunakan prinsip-prinsip yang diusulkan oleh Mayer. Berdasarkan
prinsip-prinsip ini, pendidik perlu memperhatikan prinsip koherensi,
pemberian isyarat, redundansi, kedekatan spasial dan temporal,
segmentasi, pra-pembelajaran, modalitas, multimedia, personalisasi,
suara, dan gambar. Lebih lanjut, ketika mengembangkan instrumen
penilaian, pendidik juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip
penilaian yang relevan, seperti penilaian autentik, taksonomi Bloom,
dan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill
(HOTS).
Langkah selanjutnya adalah menampilkan konten tersebut agar dapat
diakses oleh peserta didik. Akan tetapi, tidak cukup jika konten tersebut
hanya dipasang saja dan mengasumsikan bahwa semua peserta didik
akan dapat mengakses dan mempelajari konten tersebut. Banyak faktor
yang dapat menyebabkan perbedaan antara apa yang diasumsikan
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pendidik tersebut dengan apa yang benar-benar dilakukan peserta
didiknya. Beberapa faktor di antaranya adalah norma kelompok
belajar, kondisi konten pembelajaran, serta kebiasaan dan disposisi
yang dimiliki oleh pendidik maupun peserta didiknya. Oleh karena itu,
pendidik perlu mengantisipasi hal ini dengan merencanakan strategi
yang tepat bagi peserta didiknya, yaitu:
Pertama, pendidik perlu memberikan deskripsi dan instruksi yang jelas
untuk konten-konten pembelajaran yang telah dikembangkannya.
Informasi mengenai rasionalisasi mengapa konten pembelajaran
tersebut sejalan dengan capaian pembelajaran yang telah ditentukan
juga perlu diberikan. Selain instruksi yang jelas, pendidik perlu
menyediakan dan membahas rubrik penilaian yang jelas bagi peserta
didik sebelum peserta didik melakukan tugas tersebut. Apabila peserta
didik diajak untuk mendiskusikan kriteria-kriteria penilaian dalam
rubrik penilaian tersebut, mereka akan mengetahui harapan seperti
apa yang dibebankan terhadap hasil kerja mereka nantinya. Dengan
demikian, mereka akan mulai memikirkan dan memilih strategi yang
menurut mereka tepat dalam pengerjaan tugas yang diberikan.
Dalam Pelatihan Dasar Manajemen Bencana berbasis Online yang
diselenggarakan oleh Pusdiklat PB BNPB, persyaratan peserta telah
ditentukan di awal, dengan harapan akan meningkatkan efektivitas
pelatihan. Persyaratan peserta tersebut adalah sebagai berikut:
Peserta Pelatihan Dasar Manajemen Bencana Covid 19 melalui metode
online learning adalah:
1. Pejabat Struktural/Staf Senior di Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia.
2. Pelaku Penanggulangan Bencana di Indonesia.
3. Minimal Berpendidikan SMA atau Sederajat.
4. Ditugaskan oleh Pimpinan/ Lembaga Terkait.
5. Belum pernah dinyatakan lulus Pelatihan Dasar Manajemen
Bencana Covid 19 melalui E- Learning.
6. Bersedia mengikuti seluruh proses kegiatan Pelatihan.
7. Surat Penugasan dari Pimpinanan Instansi/ Lembaga/Organisasi.
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8.

Mampu mengoperasikan komputer, handphone dan memiliki
internet dengan baik (Pengoperasian Google Classroom, Zoom,
dan Grup Whatsapp).

Selain itu, para pendidik juga perlu memberikan pemahaman awal
kepada peserta didik mengenai fungsi dari masing-masing materi
dan metode yang digunakan selama pembelajaran melalui aplikasi
Google Classroom, sehingga peserta didik mengetahui apa saja yang
harus mereka lakukan dan tujuan dari pembelajarannya tersampaikan
dengan baik, sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 4.15. Deskripsi materi dan waktu pembelajaran.

Kedua, durasi waktu dan tenggat pengaksesan konten pembelajaran
perlu secara jelas dikomunikasi ke peserta didik. Komunikasi seperti ini
penting bagi peserta didik agar mereka dapat merencanakan kapan
mereka bekerja. Dengan demikian, peserta dapat mengelola waktunya
Mekanisme, Tantangan dan Dinamika Kurikulum Pelatihan Jarak Jauh | Hal. 75

Pembelajaran dari Pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh
Dasar Manajemen Bencana Pandemi Covid-19

dengan baik, merencanakan strategi dalam mengerjakan tugas yang
diberikan, dan dapat memilih bagian mana dari tugas tersebut yang
memerlukan waktu ekstra untuk dikerjakan. Untuk pelatihan Dasar
Manajemen Bencana dengan Pembelajaran Jarak Jauh, sebagaimana
terlihat pada Gambar 22, waktu pemberian materi dan aktivitas telah
dijelaskan dengan baik oleh pendidik melalui Google Classroom.
Ketiga terkait dengan pemberian pemantik (trigger) terhadap
implementasi konten pembelajaran. Pemantik ini ditujukan untuk
memberikan motivasi atau dorongan bagi peserta didik untuk
bertindak. Pemantik ini bisa bermacam-macam, tergantung dari
konten pembelajarannya. Sebagai contoh, untuk menjamin terjadinya
diskusi di dalam forum diskusi daring asinkron (asynchronous online
discussion forum), pendidik bisa menggunakan mekanisme naskah
kolaborasi (collaboration cript). Selain naskah kolaborasi, gamifikasi
dapat digunakan sebagai pemantik lainnya bagi peserta didik agar
termotivasi dalam pembelajarannya. Gamifikasi ini merupakan bentuk
mekanisme dalam meningkatkan motivasi peserta didik melalui
elemen-elemen permainan seperti poin, lencana (badge), dan papan
peringkat (leaderboard).
Pada Pelatihan Dasar Manajemen Bencana berbasis Online,
pemantik atau trigger agar peserta didik bersungguh-sungguh
dalam melaksanakan pelatihan dilakukan oleh pendidik dengan
menginformasikan pada ruang diskusi Google Classroom bahwa
terdapat berbagai persyaratan agar peserta lulus dam mendapatkan
STTPL yang harus seluruhnya terpenuhi, sehingga peserta termotivasi
untuk mengikuti pelatihan dari awal hingga selesai. Sebagaimana
terlihat pada Gambar 4.16.
Keempat, tentang prasyarat kompetensi sebaiknya perlu dilakukan
sebelum pembelajaran dimulai. Sebagai ilustrasi, sebagai lanjutan dari
contoh sebelumnya, yaitu terkait forum diskusi daring asinkron. Agar
terlibat aktif dan produktif berdiskusi dalam forum ini, peserta didik
perlu melek umpan balik. Dengan kata lain, mereka perlu memiliki
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literasi umpan balik. Hal ini bisa dilihat pada Gambar 4.16 mengenai
prasayarat bagi peserta didik, yaitu dalam Pelatihan Dasar Manajemen
Bencana secara Online, maka peserta didik harus sudah menyimak atau
membaca materi yang sudah dibagikan oleh pendidik agar sesi diskusi
menjadi produktif dan memberikan pemahaman yang maksimal
kepada peserta didik.

Gambar 4.16. Contoh trigger dari pendidik untuk peserta didik.

Interaksi berikutnya dalam pengajaran adalah interaksi antara peserta
didik dan pendidik. Dalam pembelajaran tatap muka, interaksi peserta
didik biasanya dilakukan pada saat penyajian materi, tanya jawab, dan
diskusi klasikal. Dalam pembelajaran jarak jauh, kegiatan-kegiatan
interaksi dapat dilakukan melalui konferensi video (videoconferencing).
Beberapa alat yang dapat digunakan untuk melakukan hal ini antara
lain Skype, Google Meet, dan Zoom.
Sebagai upaya interaksi secara intens antara peserta didik dengan
pendidik dalam Pelatihan Dasar Manajemen Bencana berbasis Online,
aplikasi Zoom Meeting dipergunakan di setiap sesi materi. Dalam sesi
tersebut, peserta didik dapat melakukan diskusi dengan pendidik
terkait materi yang belum dipahami. Kemudian peserta didik dapat
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saling berbagi satu sama lain mengenai pengalaman pelaksanaan
penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing. Kegiatan ini
diharapkan akan semakin memperkuat pemahaman dan penguasaan
materi yang disampaikan. Kegiatan diskusi dengan menggunakan
Aplikasi Zoom Meeting dapat dilihat pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17. Interaksi dan diskusi antara peserta didik dan pendidik.
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Pemberian umpan balik dari pendidik ke peserta didik adalah jenis
interaksi lainnya. Pemberian umpan balik ini sebaiknya ditujukan agar
peserta didik, sebagai penerima umpan balik, mampu menyelesaikan
permasalahan yang diberikan, memiliki regulasi diri, dan menggunakan
umpan balik tersebut secara produktif. Untuk mencapai hal ini,
pendidik bisa menerapkan penugasan multi-tahap. Misalnya, pendidik
memberikan tugas kepada peserta didik dan mereka mengumpulkan
hasil kerjanya. Setelah itu, pendidik memberikan umpan balik tertulis
terhadap hasil kerja tersebut. Peserta didik kemudian merevisi
hasil kerjanya berdasarkan umpan balik tersebut untuk kemudian
dikumpulkan lagi. Dalam pengumpulan terakhir ini, peserta didik harus
memberikan uraian mengapa revisi tersebut telah mengakomodasi
umpan balik yang telah diberikan dan juga mengapa revisi tersebut
membuat hasil kerjanya menjadi lebih baik.
Interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat difasilitasi melalui
komunikasi asinkron dan sinkron. Komunikasi asinkron, misalnya
dengan forum, lebih cocok digunakan untuk diskusi yang lebih
menuntut pemikiran mendalam dari peserta didik mengenai
konten pembelajaran, sedangkan komunikasi sinkron, misalnya
dengan chatting, lebih merangsang peran sosial peserta didik dalam
komunitas pembelajaran. Beberapa hal yang secara efektif dapat
dikomunikasikan melalui chatting antara lain mengingatkan peserta
didik tentang tenggat dari suatu tugas, pemberitahuan tentang
adanya pembaharuan konten pembelajaran, dan pengumuman
terkait pengelolaan kelas. Dalam dua jenis komunikasi tersebut peran
pendidik tetaplah penting, yaitu sebagai pengarah/moderator agar
diskusi yang dilakukan tetap terarah. Selain itu, dalam komunikasi
tersebut pendidik dapat mengidentifikasi miskonsepsi dan
perbaikannya, serta mengidentifikasi area perselisihan pendapat dan
penyelesaiannya.
Dalam Pelatihan Dasar Manajemen Bencana berbasis Online ini interaksi
antara pendidik dan peserta didik dapat terfasilitasi dengan baik,
contohnya dalam pemberian nilai penugasan, pemateri memberikan
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koreksi terhadap hasil pekerjaan peserta jika dirasa masih belum
lengkap melalui “private comment” atau komentar pribadi, sehingga
peserta dapat mengetahui letak kekurangan dalam tugas-tugas
yang dikerjakannya. Hal ini sangat efektif untuk dilakukan, karena
peserta didik dapat mengetahui kelemahan dan kekurangannya
untuk kemudian secara langsung dapat memperbaiki. Gambar 4.17
menyajikan interaksi antara pendidik dan peserta didik dalam proses
pemberian umpan balik pada saat pengerjaan tugas.

Gambar 4.18. Pemberian umpan balik dari pendidik ke peserta didik.

Interaksi antar peserta didik dapat difasilitasi dengan berbagai cara.
Pertama, forum asinkron dapat digunakan untuk memfasilitasi diskusi
antar peserta didik mengenai topik atau permasalahan tertentu.
Media sosial, seperti Twitter, juga secara efektif dapat digunakan untuk
mewujudkan interaksi antar peserta didik tersebut. Penilaian dan
umpan balik sejawat merupakan alat lainnya yang dapat digunakan
untuk mengakomodasi interaksi antar peserta didik. Penelitian
terdahulu menemukan bahwa penilaian dan umpan balik sejawat dapat
memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Ketika peserta didik menilai
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hasil kerja temannya, mereka melakukan proses pembandingan hasil
kerja mereka dengan hasil kerja temannya yang dikoreksi.
Dari proses ini, mereka melakukan proses refleksi, tentang kesalahan
pada pekerjaannya ataupun pekerjaan temannya. Refleksi ini akan
memberikan aksi bagi peserta didik yang bertindak sebagai penilai
untuk memperbaiki kesalahannya sendiri di masa depan atau
memberikan umpan balik korektif ataupun elaboratif terhadap
pekerjaan temannya. Proses semacam ini jika difasilitasi teknologi
yang sesuai akan potensial untuk mencipatakan pembelajaran yang
mendalam.
Dokumen bersama juga dapat digunakan oleh peserta didik untuk
melakukan diskusi mengenai konten pembelajaran. Dokumen
bersama tersebut misalnya adalah Dropbox Paper, Google Docs, dan
Google Sheets. Dengan alat-alat daring seperti itu, peserta didik dapat
membuat dan menyunting suatu dokumen secara bersama-sama di
tempat dan waktu yang berbeda. Jika peserta didik ingin ruang yang
lebih luas untuk berdiskusi, mereka juga dapat diinformasikan untuk
menggunakan Slack, DingTalk, ataupun Lark. Tentu saja, pemilihan
alat-alat/perangkat tersebut juga tetap memperhatikan pengetahuan
tentang perangkat peserta didik dan tujuan yang ingin dicapai dari
proses pembelajaran daring yang dilangsungkan. Untuk itu, aplikasiaplikasi yang familier di kalangan peserta didik, seperti Whatsapp dan
Line, juga masih memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan
sebagai ruang interaksi antar peserta didik.

F. EVALUASI
1. Metode Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh
Program pelatihan sebagai salah satu strategi pengembangan
Sumber Daya Manusia memerlukan fungsi evaluasi untuk
mengetahui efektivitas program pelatihan yang dilaksanakan oleh
lembaga pelatihan. Evaluasi merupakan mata rantai dalam proses
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pelatihan dimulai dari awal perencanaan, pada saat pelaksanaan,
akhir pelatihan, dan pasca pelatihan. Penilaian yang dilakukan di
awal proses pelatihan atau analis kebutuhan (need assessment)
untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan,
keterampilan maupun keahlian yang akan dikembangkan dalam
pelatihan termasuk sarana prasarana pelatihan dan juga pengajar
atau narasumber dalam pelatihan. Penilaian yang dilakukan pada
saat pelatihan adalah penilaian yang bertujuan untuk mengetahui
sejauh mana program pelatihan yang diselengarakan apakah telah
diimplementasikan dengan baik. Sedangkan penilaian pada akhir
pelatihan dilakukan untuk mengetahui kualitas pelatihan baik
dari narasumber, suasana kelas atau iklim belajar, termasuk sikap
dan motivasi peserta saat pelatihan. Sedangkan penilaian pasca
pelatihan adalah bertujuan untuk monitoring peserta setelah
mengikuti pelatihan dan kembali ke unit kerjanya masing-masing,
apakah terdapat perubahaan kinerja pada peserta pelatihan.
Terdapat tiga istilah dalam evaluasi pelatihan yaitu tes, pengukuran,
dan penilaian (test, measurement, and assessment). Tes merupakan
salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang
secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang melalui
stimulus atau pertanyaan (Djemari Mardapi. 1992:2). Sedangkan
pengukuran adalah penetapan proses angka terhadap individu
atau karakteristiknya menurut aturan tertentu (Ebel dan Frisbie.
1986:14). Dari dua pendapat di atas dapat diambil kesimpulan
bahwa esensi dari pengukuran adalah penetapan angka terhadap
individu atau karakter kuantitatif menurut aturan-aturan yang
berlaku. Pengukuran ini dapat dilakukan ke dalam beberapa aspek
yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik dan cakupan pengukuran
lebih luas dibandingkan tes dan melalui pengamatan obyek secara
kuantitatif.
The Task Group on Assesment and Testing (TGAT) mendiskripsikan
penilaian atau asessment sebagai sebuah cara yang digunakan
untuk menilai unjuk kerja individu atau kelompok. Dari pengertian
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tes, pengukuran, dan penilaian maka didapatkan sebuah hirarki
berupa evaluasi yang didahului dengan penilaian, penilaian
didahuli dengan pengukuran, dan pengukuran didahului dengan
proses tes.
2. Pelaksanaan Evaluasi
Brikerhoff (1986:ix) menjelaskan proses evaluasi terdiri dari (1)
penentuan fokus yang akan dievaluasi/focusing the evaluation,
(2) penyusunan desain evaluasi/designing the evaluation, (3)
pengumpulan informasi/collecting information, (4) analisis dan
interpretasi informasi/analyzing and interpreting, (5) pembuatan
laporan/reporting information, (6) pengelolaan evaluasi/managing
evaluation, (7) evaluasi untuk evaluasi/evaluating evaluation. Dari
proses evaluasi yang telah disebutkan tadi maka evaluator dapat
menentukan langkah-langkah dalam sebuah proses evaluasi. Pada
langkah awal evaluasi evaluator harus menentukan fokus yang
akan dievaliasi dan desain evaluasi yang akan digunakan. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam proses awal evaluasi, evaluator harus
memiliki kejelasan apa yang akan dievaluasi sesuai dengan tujuan
perencanaan evaluasi yang telah ditentukan di awal. Setelah
menentukan fokus maka evaluator harus menentukan desain, dan
mengumpulkan data serta informasi yang akan digunakan untuk
melakukan analisis dan interpretasi terhadap data dan informasi
yang diperoleh. Dari hasil interpretasi dan analisis tersebut maka
evaluator dapat menyusun laporan, dan laporan yang dibuat oleh
evaluator ini akan digunakan untuk proses mengevaluasi dari
evaluasi yang telah disusun oleh evaluator di kemudian hari.
Proses-proses evaluasi tersebut merupakan rangkaian
yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan,
mendiskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan data dan
informasi sebagai dasar membuat kebijakan maupun program
kerja selanjutnya. Adapun tujuan dari evaluasi adalah memperoleh
informasi yang akurat dan obyektif tentang suatu program.
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3. Model Evaluasi
Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli
yang dapat dipakai dalam evaluasi program pelatihan, salah
satunya adalah yang model yang dikembangkan oleh Krikpatrick
salah satu ahli pengembangan Sumber Daya Manusia.
Tahapan evaluasi Diklat yang digunakan terdiri dari 2 (dua) tahap
evaluasi yang terdiri dari:
1. Evaluasi Reaksi (Reaction) yaitu evaluasi yang mengukur
bagaimana peserta diklat bereaksi terhadap diklat yang
diikuti, atau dengan kata lain mengukur kepuasan peserta
diklat (customer satisfaction).
2. Evaluasi Pembelajaran (Learning) yaitu evaluasi proses belajar
dalam diklat, terjadinya transfer pengetahuan (transfer
of learning), dengan kata lain mengukur sejauh mana
pembelajaran terjadi. Dalam hal ini dilakukan melalui metode
pretest dan posttest untuk mengetahui kesenjangan sebelum
mengikuti diklat dan setelah mengikuti Diklat. Evaluasi
pelatihan Pusdiklat dilakukan dengan membagi objek analisis
ke dalam tiga bagian: (1) peserta; (2) pengelola, dan; (3) tutor.
Metode yang digunakan adalah tabulasi data (perhitungan
statistik sederhana), observasi dan kuesioner.
Metode yang digunakan untuk proses evaluasi diklat terdiri dari:
1. Tabulasi Data (Analisis Statistik Sederhana)
Tabulasi data digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan
peserta terhadap narasumber dan panitia. Pada prinsipnya,
metode ini dilaksanakan melalui perhitungan/kalkulasi skor.
Sementara itu, alat/instrumen yang digunakan untuk
mengumpulkan data adalah berupa kuesioner sederhana.
a. Kuesioner untuk evaluasi Narasumber terdiri dari 11
(sebelas) pertanyaan dengan proses scoring (penilaian)
dilakukan dengan menggunakan angka dengan nilai
terendah 0 dan tertinggi 100.
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b.

c.

d.

Kuesioner evaluasi harian penyelenggaraan terdiri dari 6
(enam) pertanyaan, terdiri dari :
1. Kejelasan penyelenggara dalam memberikan
informasi dalam pelaksanaan e-learning.
2. Kemudahan dalam menggunakan fitur atau tools
pada e-learning (google class room dan zoom).
3. Pelayanan
penyelenggara/pengelola
terhadap
peserta pelatihan dan tutor.
4. Kemudahan akses peserta dalam mengunduh
(download) bahan ajar/mengunggah (upload)
penugasan.
5. Kesiapan bahan-bahan pembelajaran selama
e-learning.
6. Ketersediaan dan Kelengkapan bahan ajar. Dengan
penilaian 0 sampai dengan 100.
Kuesioner evaluasi akhir pengelola terdiri dari 9 (sembilan)
pertanyaan yang mencakup pertanyaan pada evaluasi
harian dan terkait dengan proses pendaftaran peserta.
Dengan penilaian 0 sampai dengan 100.
Tingkat prestasi belajar para peserta. Alat yang digunakan
untuk mengumpulkan data adalah:
1. Penugasan.
2. Form Evaluasi Sikap Peserta.
3. Post Test.

2. Observasi Partisipasi
Metode observasi partisipasi digunakan evaluator dalam
rangka menilai hal-hal sebagai berikut:
•
Tingkat keaktifan peserta selama berada di kelas.
•
Ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas peserta
dengan kelompok selama berada di kelas.
•
Tingkat prakarsa peserta selama berada di kelas.
Alat pengumpul data yang digunakan adalah berupa
catatan harian dan dokumentasi kegiatan (foto, video,
dsb.)
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3. Wawancara
Metode wawancara digunakan untuk menilai tingkat kepuasan
peserta dan narasumber terhadap penyelenggaraan kegiatan
dan penilaian peserta. Alat pengumpul data yang digunakan
berupa daftar pertanyaan dan transkrip pembicaraan. Data
dari hasil wawancara diperlakukan sebagai data tambahan,
bukan sebagai data utama.
4. Hasil Evaluasi
A. Materi
Secara umum pelaksanaan Diklat Dasar Manajemen
Bencana
COVID-19
dilaksanakan
berdasarkan
kurikulum Diklat Dasar Manajemen Bencana yang
diadopsi melalui metode distance learning dengan
penyesuaian JPL sebanyak 30 JPL dalam waktu 3 (tiga)
hari. Materi kebencanaan merupakan materi pertama
dalam pelaksanaan diklat DMB Nonalam COVID-19,
sehingga antara peserta dan pemateri masih melakukan
penyesuaian dalam teknis pembelajaran, terutama pada
sesi diskusi substansi telah berjalan namun belum optimal
karena pesera lebih berdiskusi terkait dengan teknis
penugasan pada saat sesi zoom. Dihadirkan narasumber
ahli dari Kementerian Kesehatan, pemahaman peserta
tentang COVID-19 semakin luas dan aktif berdiskusi.
Pada Angkatan 3 menghadirkan narasumber pada
materi kebencanaan dihadirkan narasumber ahli dari
Kementerian Kesehatan, yaitu Ibu R. Vensya Sitohang.
Dalam kesempatan tersebut beliau menjelaskan asal
mula virus Sars COV-2, gejala umum, strategi penanganan
COVID - 19, dan kriteria penetapan status pasien.
Pada materi manajemen risiko bencana, perlu
memperluas wawasan mengenai karakteristik pandemi
COVID-19, identifikasi ancaman, kerentanan, kapasitas,
dan analisis risiko Pandemi COVID-19. Perlu diberikan
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contoh cara pembuatan atau kerangka-kerangka dalam
penyusunan hasil dari materi yang diberikan, semisal
rencana operasi.
Dalam pembelajaran pemulihan pascabencana
COVID-19 sangat menarik bagi peserta karena
akan menjadi salah satu langkah konkrit dalam
pelaksanaannya ke depan saat pandemic ini berakhir,
sebuah contoh studi kasus dapat disampaikan kepada
peserta seperti lesson learned dari negara lain yang
pernah mendapati sebuah bencana wabah dan
bagaimana lengkah pemulihannya. Pengkayaan materi
pemulihan pascabencana non-alam pandemi COVID-19,
termasuk adaptasi pada penyusunan Jitupasna. Secara
garis besar pembelajaran dan penyampaian materi
Diklat Dasar Manajemen Bencana Nonalam COVID-19
Angkatan I, berjalan dengan baik dan tersampaikan
sesuai dengan rencana pembelajaran dan RBPMD yang
telah disusun melalui bahan ajar yang telah diberikan
kepada peserta. Selain peserta melakukan pembelajaran
secara mandiri melalui bahan ajar dari pemateri, pada
sesi zoom pemateri dapat memberikan ulasan/review
maupun pengantar pada materi tersebut.
Komentar peserta antara lain:
•
Memuaskan dan penyajian materi sangat baik dan
bermanfaat bagi peserta.
•
Diklat dalam situasi COVID-19 sehingga sangat
kongkrit dan mudah dipahami.
•
Paparan dan materi sesuai dengan topik dan jelas
dalam penyampaian.
B. Penugasan
Dalam pelaksanaan Diklat Dasar Manajemen Bencana
Nonalam, penugasan yang diberikan kepada peserta
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begitu padat dengan deadline waktu pengumpulan
yang relative cepat, sehingga peserta harus lebih bekerja
keras dalam menyelesaikannya. Pada pelatihan ini cukup
banyak peserta yang tidak lengkap dalam pengumpulan
tugas. Tidak terkumpulnya penugasan secara lengkap
oleh peserta karena beberapa faktor:
a. Keterbatasan waktu pengumpulan tugas dalam satu
hari peserta harus mengumpulkan beberapa tugas
dari beberapa mata pelatihan sehingga membuat
peserta kewalahan.
b. Adanya tugas kedinasan yang harus dilaksanakan
juga oleh peserta sembari mengikuti diklat.
c. Tidak semua peserta stand by dalam pertemuan
zoom maupun dalam pelaksanaan tugas dikarenakan
dengan tugas dinas yang tidak dapat ditinggalkan
ataupun keterbatasan jaringan internet di daerah.
d. Peserta yang masih belum familiar dengan
mekanisme pengumpulan tugas melalui media yang
disediakan oleh peserta yaitu google class room.
C. Kehadiran
Kehadiran peserta melalui tatap muka (zoom meeting)
tidak selalu 100% peserta mengikutinya karena peserta
berasal dari seluruh Indonesia dan dilaksanakan
pada Waktu Indonesia Bagian Barat dan sesi zoom
dilaksanakan pada sore hari sehingga membuat peserta
yang dari bagian tengah dan timur harus menyesuaikan.
Terdapat peserta yang izin untuk beribadah terlebih
dahulu dan selesai sesi zoom cukup larut malam bagi
peserta yang berada di bagian tengah dan timur
Indonesia.
D. Teknis
•
Penyelenggaraan diklat mendapatkan hasil dalam
kategori memuaskan.
Hal. 88 | Mekanisme, Tantangan dan Dinamika Kurikulum Pelatihan Jarak Jauh

Pembelajaran dari Pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh
Dasar Manajemen Bencana Pandemi Covid-19

•

•

•
•

•
•
E.

Salah satu inovasi yang bagus untuk penyelenggara
untuk penyelenggaraan diklat E-learning, selain
dapat suasana baru dalam kegiatan diklat juga bisa
menghemat pengeluaran dengan biaya yang minim,
pelatihan dengan sistem e-learning ini efisien, dapat
menjadi alternatif pelatihan selanjutnya.
Peserta kurang bisa fokus karena tidak di tempat
diklat dan bersamaan tugas kantor yang lain. Waktu
memahami materi dan mengerjakan tugas sangat
terbatas.
Pemberitahuan diklat agar lebih jauh-jauh hari
sebelum hari H agar persiapan peserta lebih matang.
Kesiapan peserta sangat diperlukan, karena tidak
semua peserta paham penggunaan aplikasi online
(classroom dan zoom), untuk itu agar dapat diarahkan/
sosialisasikan sebelum dimulai pelatihan, supaya
waktu yang digunakan selama pelatihan lebih efektif.
Penjadwalannya perlu disusun ulang sehingga kelas
malam bisa ditiadakan, 4 hari lebih ideal.
Panitia responsif membantu peserta dan
memperbaiki kendala jaringan atau gangguan.

Hambatan
a. Tidak semua peserta mengikuti pertemuan tatap
muka melalui zoom, dengan kendala keterbatasan
jaringan di daerah peserta.
b. Belum semua peserta berkomitmen dalam
mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh
pemateri.
c. Pada beberapa mata diklat diskusi di dalam forum
diskusi google class room belum berjalan dengan
optimal.
d. Deadline waktu penugasan yang cukup terbatas
dengan jumlah tugas yang cukup banyak dan padat,
dengan tugas dari semua mata diklat dan setiap
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e.

mata diklat memiliki beberapa penugasan sehingga
membuat peserta cukup kewalahan.
Peserta memiliki tugas dinas lainnya sambil
mengikuti diklat sehingga tidak sepenuhnya optimal
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dalam mengumpulkan tugas-tugas. Salah satu
contoh peserta juga merupakan anggota gugus
tugas penanganan COVID-19 di daerahnya.
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Manfaat dan Rekomendasi
Pembelajaran Jarak Jauh
(Distance Learning)
R. Hutomo
Ario Akbar Lomban
Jajat Suarjat
Alam Maulana
Rivaldy Wijaya Pratama
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A. PERUBAHAN PERILAKU PADA MASA PANDEMIC
Sebelum terjadi pandemi Covid 19 perubahan perilaku akan terus
terjadi sebagai upaya manusia dalam mengembangkan perilaku
yang sesuai untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik dalam
jangka panjang. Pandemi Covid 19 memaksa masyarakat melakukan
perubahan perilaku lebih cepat sebagai tuntutan yang sangat
mendesak. Tuntutan perubahan perilaku di masa Covid 19 dikenal
dengan Istilah New Normal. Istilah new normal mungkin saja sudah
dari dulu digunakan untuk menjelaskan fenomena perubahan di
dunia. Pendapat LaBarre tahun 2003 yang dibahas dalam himpunan
psikologi mengulas dan mendukung pendapat Roger McNamee,
bahwa “New Normal selalu akan terjadi di sepanjang kehidupan
manusia. Oleh karenanya manusia harus secara sabar belajar dan
terus beradaptasi untuk mengembangkan respon yang tepat
dalam menghadapi tuntutan perubahan yang terjadi. McNamee
menambahkan, pengertian “normal” dari new normal berkaitan
dengan skala waktu, dimana manusia akan berupaya.”
Perilaku dalam dunia pendidikan dan pelatihan juga mengalami
penyesuaian seiring perubahan perilaku masyarakat di era COVID-19,
dimana lebih menuntut penggunaan teknologi, terutama teknologi
digital. Teknologi digital untuk pembelajaran online, pembelajaran
tanpa bertemu langsung dengan peserta didik (non-contact)
sehingga teknologi yang tadinya lebih banyak sebagai pendukung
pembelajaran berubah menjadi fasilitas utama. Aktivitas atau
skenario jika pembelajaran jarak jauh dilaksanakan maka ada
beberapa metode yang dapat digunakan diantaranya self study,
virtual classroom, content development, grup discussion, learning
journal report, dan learning feedback. Pengajar dan peserta didik akan
lebih banyak menggunakan mesin pencari dan Massive Open Online
Courses (MOOC) seperti Udemy, Coursera, Ruang Guru. Pengajar dan
peserta didik juga akan terbiasa melakukan interaksi pembelajaran
jarak jauh dengan menggunakan fasilitas seperti Google Clssroom,
Google Meet, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, google classroom,
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WAG, dan email. Setelah wabah COVID-19 berakhir diperkirakan
bahwa metode pembelajaran blended learning atau kombinasi antara
pembelajaran tatap muka dan online akan berkembang lebih pesat
dari kondisi sebelumnya, yang mungkin membuat biaya pendidikan
dan pelatihan menjadi lebih terjangkau sehingga pendidikan
dapat dinikmati oleh kalangan yang lebih luas karena lebih cepat
penyebarannya.

B. DINAMIKA ERA DIGITAL
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini
secara nyata telah membawa sebuah perubahan dalam pola-pola
kehidupan masyarakat. Fenomena pandemi COVID-19 juga semakin
mendorong kebutuhan media digital yang berdampak kepada
dinamika pergeseran sosial masyarakat baik secara budaya etika dan
norma oleh para penggunanya yang dengan mudah berkomunikasi,
berpartisipasi, berbagi maupun menciptakan isi (content) seperti,
blog, jejaring sosial maupun forum blog dan media digital lain
yang mendukung interaksi sosial berbasis teknologi yang mampu
mengubah komunikasi menjadi dialog yang interaktif. Muncul media
jejaring sosial, dimulai dengan munculnya Friendster pada tahun
2002 yang merupakan aplikasi untuk membangun relasi pertemanan
dengan cakupan yang luas di dunia. Media sosial saat ini telah
mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat perubahanperubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial atau hubungan
sosial (social relationship), hubungan antar lembaga-lembaga dalam
masyarakat yang mempengaruhi sosialnya termasuk didalamnya
nilai-nilai sikap maupun pola perilaku di antara kelompok-kelompok
yang ada dalam masyarakat.
Populasi penduduk Indonesia yang telah mencapai 272,1 juta jiwa,
tercatat penggunaan internet pada jejaring sosial sebanyak 338,2
juta pengguna mobile, 175,4 juta jiwa pengguna internet dan 160
juta jiwa pengguna media sosial aktif. Kementerian Komunikasi dan
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Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan bahwa pengguna
internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka
tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses
jejaring sosial. Teknologi saat ini tidak menjadikan jarak secara
geografis menjadi masalah. Kemajuan teknologi internet dapat lebih
digali dan dimanfaatkan lebih dalam lagi agar nantinya Indonesia tidak
hanya menjadi pengekor dari penemuan-penemuan luar dan dapat
juga bersaing dengan negara lainnya. Dan sangat disayangkan apabila
perkembangan dan kemajuan teknologi internet ini hanya digunakan
untuk sekadar update status atau juga saling menimpali komentar atau
foto yang diunggah ke Facebook dan Twitter.
Dinamika kehidupan masyarakat terus mengalami perkembangan
yang sangat pesat dan cepat seiring akulturasi budaya dengan
sentuhan teknologi informasi saat ini. Hal ini merupakan fenomena
pendorong perubahan tersebut, kebebasan personal dalam
menyampaikan ide, kritik, saran dan gagasan sering dijumpai
setiap jam dan hari melalui berbagai varian media yang digunakan
masyarakat atau individu. Dinamika era digital juga memberikan
perubahan dalam metode dan sistem pembelajaran, dimana media
interaktif yang berbasis teknologi komunikasi sebagai teknologi baru
memberikan perubahan yang semakin efektif dan efisiensi manusia
dalam memperoleh informasi tanpa terhalang oleh waktu tempat dan
biaya yang tidak terlalu mahal.
Lembaga pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan
kapasitas sumber daya manusia, harus lebih cermat memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana informasi secara bijak
untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Perkembangan
TIK yang semakin pesat akan berakibat kepada kebutuhan terhadap
suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar atau pendidikan
berbasis IT yang tidak dapat terelakan lagi. Pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi membawa pengaruh terjadinya suatu
proses transformasi dari cara yang konvensional ke dalam bentuk
digital ataupun elektronik baik secara isi maupun konten.
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C. MANFAAT SECARA KEDIKLATAN
Di sisi lain, demi tetap menjaga keberlangsungan dunia pendidikan
dan pelatihan tetap berjalan dengan baik serta guna mendukung
Pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan dengan physical
and social distancing di tengah Pandemi Covid 19, mengharuskan
untuk tetap di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, ibadah di
rumah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menindak
lanjuti kebijakan tersebut melalui Surat Edaran (SE) Nomor, 4 Tahun
2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat
Penyebaran COVID-19, dalam hal ini poin 2 yang menyatakan, proses
pembelajaran dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh
dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang
bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan
seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun
kelulusan.
b. Belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan
hidup antara lain mengenai pandemi COVID-19.
c. Aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah dapat
bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing,
termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar
di rumah.
d. Bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan baik
yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan
memberi skor/nilai kuantitatif.
Maria Van Kerkhove ahli epidemiologi WHO pada 20 Maret 2020 juga
menambahkan “Saat ini, berkat teknologi yang telah maju, kita dapat
tetap terhubung dengan berbagai cara tanpa benar-benar berada dalam
ruangan yang sama dengan orang-orang lain secara fisik,” dengan
demikian proses belajar mengajar tetap bisa dilakukan dengan
pemanfaatan teknologi informasi yang ada. Pembelajaran Daring,
online atau Pembelajaran Jarak Jauh sendiri bertujuan untuk memenuhi
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standar pendidikan dan pelatihan khususnya bagi para aparatur
dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang menggunakan
perangkat komputer atau gadget yang saling terhubung antara
peserta pelatihan dan pengajar sehingga melalui pemanfaatan
teknologi tersebut proses belajar mengajar bisa tetap dilaksanakan
dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan mampu
mengatasi proses belajar mengajar bisa tetap berjalan dengan baik
meskipun tengah berada masa pendemi Virus Corona Covid 19 hal
ini dimungkinkan bisa terlaksana dengan baik karena masyarakat
Indonesia saat ini mayoritas sudah menggunakan internet hal ini
sesuai dengan penelitian WE ARE SOCIAL, “Digital Reports 2020”
yang dirilis pada akhir Januari 2020 menyatakan hampir 64 persen
penduduk Indonesia sudah terkoneksi dengan jaringan internet,
jumlah pengg‑una internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta
orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar
272,1 juta dan dibanding tahun 2019 lalu, jumlah pengguna internet
di Indonesia meningkat sekitar 17 persen atau 25 juta pengguna.
Saat ini ada beberapa teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan
sebagai media pembelajaran di antaranya dengan menggunakan
e-learning. E-learning merupakan inovasi yang dapat dimanfaatkan
dalam proses pembelajaran, tidak hanya dalam penyampaian materi
pembelajaran tetapi juga perubahan dalam kemampuan berbagai
kompetensi peserta didik. Melalui e-learning, peserta didik tidak
hanya mendengarkan uraian materi dari pendidik saja tetapi juga aktif
mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan sebagainya. Materi
bahan ajar dapat divirtualisasikan dalam berbagai format sehingga
lebih menarik dan lebih dinamis sehingga mampu memotivasi peserta
didik untuk lebih jauh dalam proses pembelajaran, Hartono (2016).
E-learning merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan
fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dan untuk mendukung
proses pembelajaran jarak jauh selain e-learning ada beberapa
pemanfaatan teknologi lainnya yang digunakan untuk meningkatkan
proses belajar mengajar melalui pembelajaran jarak jauh di antaranya
dengan menggunakan media komunikasi seperti WhatsApp, Google,
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You Tube, maupun Aplikasi Rapat/Seminar Daring seperti Aplikasi
Zoom, Webex, Google Meet dan lainnya yang bisa mempertemukan
narasumber/fasilitator dan peserta pelatihan secara virtual sehingga
proses belajar mengajar bisa tersampaikan dengan baik.

D. REKOMENDASI PEMBELAJARAN JARAK JAUH
MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA
Berbicara manajemen penanggulangan bencana tentu harus dimaknai
bahwa seluruh rangkaian upaya penanggulangan sebagai satu system.
Harapan yang dari manajemen penanggulangan bencana sejatinya
sebagaimana sebuah tujuan dari proses pembelajaran yaitu bagaimana
masyarakat dapat mengetahui, memahami akan potensi bahaya
dan risiko bencana, kemudian dari pemahaman yang diharapkan,
masyarakat mampu bertindak untuk selamat dan semua upaya pada
proses pembelajaran tersebut, menjadikan sebuah perilaku baru untuk
budaya sadar bencana.
Peran dan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi dalam
dunia pendidikan melalui pembelajaran jarak jauh secara nyata, telah
memberikan kontribusi besar bagi seluruh komponen bangsa dalam
memahami pengetahuan kebencanaan. Sehingga perlu sebuah
strategi, mekanisme serta sasaran peserta didik dan latih dari seluruh
elemen bangsa yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana,
dapat memanfaatkan metode pembelajaran jarak jauh ini secara
mudah dan cepat untuk meningkatkan pengetahuan kebencanaan
dan perubahan perilaku sadar bencana yang tertanam didalam
kehidupan mereka sebagai cerminan mewujudkan bangsa Indonesia
tangguh bencana.
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LAMPIRAN I
Peserta Angkatan 1
No.

Instansi

Diundang

Hadir/ Tidak Hadir

1

BPBA Provinsi Aceh

1 orang

2

BPBD Provinsi Sumatera Utara

1 orang

3

BPBD Provinsi Sumatera Barat

1 orang

4

BPBD Provinsi Riau

1 orang

Hadir

5

BPBD Provinsi Kepulauan Riau

1 orang

Hadir

6

BPBD Provinsi Jambi

1 orang

7

BPBD Provinsi Bengkulu

1 orang

8

BPBD Provinsi Sumatera Selatan

1 orang

9

BPBD Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

1 orang

Hadir

10

BPBD Provinsi Lampung

1 orang

Hadir

11

BPBD Provinsi Banten

1 orang

12

BPBD Provinsi Jawa Barat

1 orang

13

BPBD Provinsi DKI Jakarta

1 orang

14

BPBD Provinsi Jawa Tengah

1 orang

15

BPBD Provinsi DI Yogyakarta

1 orang

16

BPBD Provinsi Jawa Timur

1 orang

17

BPBD Provinsi Bali

1 orang

Hadir 2 orang (I Made
Rentin dan Komang
Arya)

18

BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat

1 orang

Hadir

19

BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur

1 orang

Hadir

20

BPBD Provinsi Kalimantan Utara

1 orang

Hadir 2 orang

21

BPBD Provinsi Kalimantan Barat

1 orang

Hadir

22

BPBD Provinsi Kalimantan Tengah

1 orang

Hadir 2 orang

23

BPBD Provinsi Kalimantan Selatan

1 orang

Hadir

24

BPBD Provinsi Kalimantan Timur

1 orang

Hadir
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No.

Instansi

Diundang

Hadir/ Tidak Hadir

25

BPBD Provinsi Gorontalo

1 orang

26

BPBD Provinsi Sulawesi Utara

1 orang

27

BPBD Provinsi Sulawesi Barat

1 orang

28

BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

1 orang

29

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

1 orang

Hadir

30

BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara

1 orang

Hadir

31

BPBD Provinsi Maluku Utara

1 orang

32

BPBD Provinsi Maluku

1 orang

33

BPBD Provinsi Papua Barat

1 orang

34

BPBD Provinsi Papua

1 orang

35

BPBD Kota Bogor

1 orang

36

BPBD Kabupaten Bogor

1 orang

37

BPBD Kota Bekasi

1 orang

38

BPBD Kota Tangerang

1 orang

39

BPBD Kabupaten Bekasi

1 orang

40

BPBD Kota Bekasi

1 orang

41

BPBD Kabupaten Bandung

Tidak
Diundang

Hadir

Hadir
Hadir

Hadir
Hadir
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LAMPIRAN II
Peserta Angkatan 2
No.

Instansi

Diundang

Hadir/ Tidak Hadir

1

BPBD Kota Banda Aceh

1 orang

2

BPBD Kabupaten Samosir

1 orang

3

BPBD Kota Medan

1 orang

4

BPBD Kabupaten Deli Serdang

1 orang

5

BPBD Kabupaten Toba Samosir

1 orang

6

BPBD Kota Binjai

1 orang

7

BPBD Kota Sibolga

1 orang

8

BPBD Kota Agam

1 orang

9

BPBD Kota Padang

1 orang

10

BPBD Kota Solok

1 orang

11

BPBD Kota Dumai

1 orang

12

BPBD Kota Pekanbaru

1 orang

13

BPBD Kota Bengkulu

1 orang

14

BPBD Kota Palembang

1 orang

15

BPBD Kota Lubuk Linggau

1 orang

Hadir

16

BPBD Kota Bandar Lampung

1 orang

Hadir

17

BPBD Kabupaten Lampung Selatan

1 orang

18

BPBD Kota Pangkal Pinang

1 orang

Hadir 2 orang

19

BPBD Kota Serang

1 orang

Hadir

20

BPBD Kabupaten Serang

1 orang

Hadir

21

BPBD Kota Tangeran Selatan

1 orang

22

BPBD Kabupaten Cianjur

1 orang

Hadir

23

BPBD Kabupaten Banjar

1 orang

Hadir

24

BPBD Kabupaten Bogor

1 orang

Hadir

25

BPBD Kabupaten Bandung

1 orang

Hadir

26

BPBD Kabupaten Garut

1 orang

Hadir

27

BPBD Kabupaten Banjarnegara

1 orang
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No.

Instansi

Diundang

Hadir/ Tidak Hadir

28

BPBD Kabupaten Brebes

1 orang

29

BPBD Kabupaten Cilacap

1 orang

Hadir

30

BPBD Kabupaten Purworejo

1 orang

Hadir

31

BPBD Kota Semarang

1 orang

Hadir

32

BPBD Kabupaten Semarang

1 orang

Hadir

33

BPBD Kota Magelang

1 orang

Hadir

34

BPBD Kota Surakarta

1 orang

Hadir

35

BPBD Kabupaten Sleman

1 orang

36

BPBD Kota Yogyakarta

1 orang

37

BPBD Kota Batu

1 orang

Hadir

38

BPBD Kabupaten Malang

1 orang

Hadir

39

BPBD Kabupaten Tulungagung

1 orang

Hadir

40

BPBD Kota Blitar

1 orang

Hadir

41

BPBD Kota Malang

1 orang

42

BPBD Kota Probolingo

1 orang

Hadir

43

BPBD Kota Surabaya

1 orang

Hadir 2 orang

44

BPBD Kota Kediri

1 orang

45

BPBD Kota Pontianak

1 orang

Hadir

46

BPBD Kabupaten Way Kanan

Tidak
diundang

Hadir

47

BPBD Kabupaten Suka Bumi

Tidak
diundang

Hadir

48

BPBD Provoinsi Jawa Barat

Tidak
diundang

Hadir

49

BPBD Kabupaten Sumedang

Tidak
diundang

Hadir

50

BPBD Kabupaten Tasikmalaya

Tidak
diundang

Hadir

51

BPBD Kabupaten Blitar

Tidak
diundang

Hadir

52

BPBD Kabupaten Pandeglang

Tidak
diundang

Hadir
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LAMPIRAN III
Peserta Angkatan 3
No.

Instansi

Hadir/ Tidak Hadir

1

BPBD Provinsi Kalimantan Utara

2

BPBD Kabupaten Bulungan

3

BPBD Kabupaten Malinau

4

BPBD Kabupaten Nunukan

5

BPBD Kabupaten Tana Tidung

6

BPBD Kota Tarakan

7

BPBD Provinsi Kalimantan Timur

8

BPBD Kabupaten Berau

9

BPBD Kabupaten Kutai Barat

10

BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara

11

BPBD Kabupaten Kutai Timur

12

BPBD Kabupaten Mahakam Ulu

13

BPBD Kabupaten Paser

14

BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara

15

BPBD Kota Balikpapan

16

BPBD Kota Bontang

17

BPBD Kota Samarinda

18

BPBD Provinsi Kalimantan Selatan

19

BPBD Kabupaten Balangan

20

BPBD Kabupaten Banjar

Hadir (Agus)

21

BPBD Kabupaten Barito Kuala

Hadir (Zia ul Haq)

22

BPBD Kabupatan Hulu Sungai Selatan

23

BPBD Kabupaten Hulu Sungai Tengah

24

BPBD Kabupaten Hulu Sungai Utara

25

BPBD Kabupaten Kotabaru

26

BPBD Kabupaten Tabalong
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No.

Instansi

Hadir/ Tidak Hadir

27

BPBD Kabupaten Tanah Bumbu

28

BPBD Kabupaten Tanah Laut

29

BPBD Kabupaten Tapin

30

BPBD Kota Banjarbaru

31

BPBD Kota Banjarmasin

32

BPBD Provinsi Bali

33

BPBD Kabupaten Badung

34

BPBD Kabupaten Bangli

35

BPBD Kabupaten Buleleng

36

BPBD Kabupaten Gianyar

37

BPBD Kabupaten Jembrana

38

BPBD Kabupaten Karangasem

39

BPBD Kabupaten Klungkung

40

BPBD Kabupaten Tabanan

41

BPBD Kota Denpasar

42

BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat

43

BPBD Kabupaten Bima

44

BPBD Kabupaten Dompu

45

BPBD Kabupaten Lombok Barat

46

BPBD Kabupaten Lombok Tengah

47

BPBD Kabupaten Lombok Timur

48

BPBD Kabupaten Lombok Utara

Hadir 2 orang (Lalu dan
Inyoman)

49

BPBD Kabupaten Sumbawa

Hadir (Adam Nuwijul dan
Muhamd Said)

50

BPBD Kabupaten Sumbawa Barat

Hadir (Syaifu Arief )

51

BPBD Kota Bima

Hadir 2 orang (Awan Darmawan
dan Imawan)

52

BPBD Kota Mataram

53

BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Hadir (Edy Siswoyo)
Hadir 2 Orang (Fajar dan Ivan)

Hadir 2 orang (Ni Made dan
Dewa Ketut)
Hadir (Agus Dharma)

Hadir (Putu Eka)

Hadir (Hansen)
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No.

Instansi

Hadir/ Tidak Hadir

54

BPBD Kabupaten Alor

55

BPBD Kabupaten Belu

56

BPBD Kabupaten Ende

Hadir (Zaka)

57

BPBD Kabupaten Flores Timur

Hadir 2 orang
(Ida Benga dan Stanis Iwan)

58

BPBD Kabupaten Kupang

59

BPBD Kabupaten Lembata

60

BPBD Kabupaten Malaka

61

BPBD Kabupaten Manggarai

62

BPBD Kabupaten Manggarai Barat

63

BPBD Kabupaten Manggarai Timur

64

BPBD Kabupaten Nagekeo

65

BPBD Kabupaten Ngada

66

BPBD Kabupaten Rote Ndao

67

BPBD Kabupaten Sabu Raijua

68

BPBD Kabupaten Sikka

69

BPBD Kabupaten Sumba Barat

70

BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya

71

BPBD Kabupaten Sumba Tengah

72

BPBD Kabupaten Sumba Timur

73

BPBD Kabupaten Timor Tengah Selatan

74

BPBD Kabupaten Timor Tengah Utara

75

BPBD Kota Kupang

76

BPBD Provinsi Sulawesi Barat

77

BPBD Kabupaten Majene

78

BPBD Kabupaten Mamasa

79

BPBD Kabupaten Mamuju
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No.

Instansi

Hadir/ Tidak Hadir

80

BPBD Kabupaten Mamuju Tengah

81

BPBD Kabupaten Pasangkayu

82

BPBD Kabupaten Polewali Mandar

83

BPBD Kota Mamuju

84

BPBD Provinsi Sulawesi Tengah

Hadir 2 Orang
(Andi dan Leni)

85

BPBD Kabupaten Banggai

Hadir (Yeny)

86

BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan

87

BPBD Kabupaten Banggai Laut

88

BPBD Kabupaten Buol

89

BPBD Kabupaten Donggala

90

BPBD Kabupaten Morowali

91

BPBD Kabupaten Morowali Utara

92

BPBD Kabupaten Parigi Moutong

93

BPBD Kabupaten Poso

94

BPBD Kabupaten Sigi

Hadir 2 Orang (Yuli dan Jery)

95

BPBD Kabupaten Tojo Una-Una

Hadir (Suparno)

96

BPBD Kabupaten Tolitoli

97

BPBD Kota Palu

98

BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

99

BPBD Kabupaten Bantaeng

100

BPBD Kabupaten Barru

101

BPBD Kabupaten Bone

Hadir (Isra Sari)

102

BPBD Kabupaten Bulukumba

Hadir (Jumriani)

103

BPBD Kabupaten Enrekang

Hadir 2 orang (Dasram dan
Asral)

104

BPBD Kabupaten Gowa

105

BPBD Kabupaten Jeneponto

106

BPBD Kabupaten Kepulauan Selayar

107

BPBD Kabupaten Luwu
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No.

Instansi

Hadir/ Tidak Hadir

108

BPBD Kabupaten Luwu Timur

109

BPBD Kabupaten Luwu Utara

110

BPBD Kabupaten Maros

Hadir 2 Orang (Ahmad Taufan
dan Muliana)

111

BPBD Pangkajene dan Kepulauan

Hadir (Kalang)

112

BPBD Kabupaten Pinrang

113

BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang

114

BPBD Kabupaten Sinjai

115

BPBD Kabupaten Soppeng

Hadir (Rokhyanti)

116

BPBD Kabupaten Takalar

Hadir 2 Orang (Siska dan
Karlinda)

117

BPBD Kabupaten Tana Toraja

118

BPBD Kabupaten Toraja Utara

119

BPBD Kabupaten Wajo

120

BPBD Kota Makassar

121

BPBD Kota Palopo

Hadir 2 Orang (Nuansa Herman
Sada dan Ratna Rerung)

122

BPBD Kota Parepare

Hadir (Andi Mulya)

123

BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara

124

BPBD Kabupaten Bombana

125

BPBD Kabupaten Buton

126

BPBD Kabupaten Buton Selatan

Hadir 2 0rang (Awaludin dan
Erwin)

127

BPBD Kabupaten Buton Tengah

40

128

BPBD Kabupaten Buton Utara

129

BPBD Kabupaten Kolaka

130

BPBD Kabupaten Kolaka Timur

131

BPBD Kabupaten Kolaka Utara

132

BPBD Kabupaten Konawe

133

BPBD Kabupaten Konawe Kepulauan
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No.

Instansi

Hadir/ Tidak Hadir

134

BPBD Kabupaten Konawe Selatan

135

BPBD Kabupaten Konawe Utara

136

BPBD Kabupaten Muna

137

BPBD Kabupaten Muna Barat

138

BPBD Kabupaten Wakatobi

139

BPBD Kota Bau-Bau

140

BPBD Kota Kendari

Hadir (Dewi)

141

BPBD Provinsi Sulawesi Utara

Hadir (Jufri)

142

BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow

143

BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan

144

BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow
Timur

145

BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara

146

BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe

147

BPBD Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro

148

BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud

149

BPBD Kabupaten Minahasa

150

BPBD Kabupaten Minahasa Selatan

151

BPBD Kabupaten Minahasa Tenggara

152

BPBD Kabupaten Minahasa Utara

153

BPBD Kota Bitung

154

BPBD Kota Kotamobagu

155

BPBD Kota Manado

156

BPBD Kota Tomohon

157

BPBD Provinsi Gorontalo

158

BPBD Kabupaten Boalemo

Hadir 2 Orang (Namrullah Naser
dan Rifandi Tindange)

Hadir 3 Oang (Marlon Grace dan
Cony)

2 orang hadir (Monalisa dan
Roby)
Hadir (Muhamad Sarif Mulyono)
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No.

Instansi

159

BPBD Kabupaten Bone Bolango

160

BPBD Kabupaten Gorontalo

161

BPBD Kabupaten Gorontalo Utara

162

BPBD Kabupaten Pohuwato

163

BPBD Kota Gorontalo.
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LAMPIRAN IV
Peserta Angkatan 3 dan Angkatan 4
No.

Time
stamp

Nama Instansi
Peserta

Nama Dengan Gelar

Angkatan

1

4/24/2020
14:52:02

BPBD Kabupaten
Sumbawa

Adam Muwijul
Dzaariaat, S.Pt

Angkatan 4

2

4/25/2020
13:39:31

BPBD Kabupaten
Kolaka

Muhammad Haerul
Efendy, SE

Angkatan 3

3

4/25/2020
13:48:57

BPBD Kabupaten
Kolaka

Asnar Ahmad, SE

Angkatan 3

4

4/27/2020
0:29:37

BPBD Kabupaten
Minahasa Utara

Monalisa Fransiska
Sumampouw, M.Kes

Angkatan 3

5

4/27/2020
1:02:10

BPBD Kabupaten
Minahasa Utara

Robby Sepang, MAP

Angkatan 3

6

4/27/2020
11:35:54

BPBD Kota Palopo

Nuansa Herman Sada,
S.IP

Angkatan 3

7

4/27/2020
12:03:05

BPBD Kabupaten
Tabalong

H. Rahmadi, SKM., MA

Angkatan 4

8

4/27/2020
12:08:12

BPBD Kota Palopo

Ratna Rerung

Angkatan 4

9

4/27/2020
12:50:17

BPBD Kabupaten Berau
Provinsi Kalimantan
Timur

Dedy Harianto, S.Hut

Angkatan 3

10

4/27/2020
14:57:01

BPBD Kabupaten
Kepulauan Sangihe

Namrullah Naser, ST

Angkatan 4

11

4/27/2020
15:16:09

BPBD Kabupaten
Kepulauan Sangihe

Rifandi Tindage, SST

Angkatan 4

12

4/27/2020
19:41:42

BPBD Kabupaten
Bulukumba

Jumriani, L. S.AP

Angkatan 3

13

4/27/2020
21:18:48

BPBD Kota
Kotamobagu

Muhammad Sarif
Mulyono Tongkukut, SE

Angkatan 4

14

4/27/2020
22:52:54

BPBD Kabupaten
Gorontalo

DR Sumanti Maku, M.Si

Angkatan 3
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Time
stamp

No.

Nama Instansi
Peserta

Nama Dengan Gelar

Angkatan

15

4/27/2020
23:03:22

BPBD Kabupaten
Gorontalo

Guntur S. Lahatie,
S.Kom

Angkatan 3

16

4/28/2020
11:33:09

BPBD Kabupaten Tojo
Una - Una

Suparno Ambotang,
SKM., M.Kes

Angkatan 3

17

4/28/2020
11:39:10

BPBD Kabupaten Alor

Muhammad S.
Zainuddin, S.Sos

Angkatan 4

18

4/28/2020
12:20:22

BPBD Kabupaten Alor

M. Fahmi Uba, SE

Angkatan 3

19

4/28/2020
12:42:39

BPBD Kabupaten
Buleleng

Agus Dharma Wijaya

Angkatan 4

20

4/28/2020
13:55:29

BPBD Kabupaten
Konawe

Alfrida Yaurika S, S, MM

Angkatan 3

21

4/28/2020
14:23:48

BPBD Provinsi Sulawesi Jufri T. Rumondor, SH.
Utara

Angkatan 3

22

4/28/2020
14:37:26

BPBD Kabupaten
Banjar Provinsi
Kalimantan Selatan

Agus Suprantio, S.ST,
M.P.H

Angkatan 3

23

4/29/2020
9:30:23

BPBD Kota Bima

Awan Darmawan, ST.,
MT

Angkatan 3

24

4/29/2020
10:53:06

BPBD Kabupaten
Sumbawa

Muhammad Said, S.AP

Angkatan 3

25

4/29/2020
10:57:30

BPBD Tanah Laut

Edy Siswoyo, A.Md

Angkatan 4

26

4/29/2020
11:35:45

BPBD Kabupaten
Karangasem

Putu Eka Putra Tirtana,
SSTP, MA

Angkatan 3

27

4/29/2020
11:43:23

BPBD Kabupaten
Banggai

Yeny Abdullatif, S.Sos

Angkatan 4

28

4/29/2020
12:33:16

BPBD Soppeng

Rokhyanti, SE, MMA

Angkatan 3

29

4/29/2020
12:35:39

BPBD Provinsi Sulawesi Andi Leni Permatasari,
Tengah
SKM

Angkatan 4

30

4/29/2020
12:43:20

BPBD Provinsi Sulawesi Fera Fakta Efa, SKM
Tengah

Angkatan 4
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31

4/29/2020
12:46:09

BPBD Kabupaten
Flores Timur

Ida Benga Tupen, A.Md

Angkatan 3

32

4/29/2020
13:01:04

BPBD Kabupaten
Flores Timur

Stanis Iwan Soebandi

Angkatan 4

33

4/29/2020
13:18:50

BPBD Kabupaten
Barito Kuala

Zia Ul Haq, A.Md

Angkatan 3

34

4/29/2020
13:21:23

BPBD Kabupaten
Nagekeo Provinsi
NTT

Norbertus Situ Co'o, ST

Angkatan 3

35

4/29/2020
13:27:18

BPBD Kabupaten
Barito Kuala

H. Supiannoor, SKM

Angkatan 3

36

4/29/2020
13:47:05

BPBD Kabupaten
Nagekeo

Marianus Ulbanus
Dhaki Dae, S.pt

Angkatan 3

37

4/29/2020
13:51:40

BPBD Kota Banjarbaru

Fajar Rachmadi
Mulyana

Angkatan 4

38

4/29/2020
13:57:54

BPBD Badung

Ni Made Anggara Juni
Sari, ST, M.Si

Angkatan 3

39

4/29/2020
14:07:19

BPBD Kabupaten
Mamuju

Nurdin.J

Angkatan 4

40

4/29/2020
14:07:58

BPBD Kabupaten
Mamuju

Amriana Yunding

Angkatan 4

41

4/29/2020
14:12:47

BPBD Kota Banjarbaru

Ivan Susanto, A.Md

Angkatan 4

42

4/29/2020
14:12:58

BPBD Kabupaten
Penajam Paser Utara

Lidya anggren,SE,M.Si

Angkatan 3

43

4/29/2020
14:15:20

BPBD Kabupaten
Maros

Achmad Taufan

Angkatan 4

44

4/29/2020
14:23:40

BPBD Kabupaten
Pohuwato

Suharto Payuhi, S.Sos.

Angkatan 3

45

4/29/2020
14:32:41

BPBD Maros

Muliana, S.AP

Angkatan 4

46

4/29/2020
14:44:18

BPBD Kota Parepare

Andi Mulya AS.,S.S

Angkatan 4
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47

4/29/2020
14:45:05

BPBD Kabupaten
Penajam Paser Utara

Roni Tuska, S.Pi

Angkatan 3

48

4/29/2020
14:50:07

BPBD Kabupaten
Badung

Dewa Ketut Ekajaya,S.E.

Angkatan 3

49

4/29/2020
15:05:06

BPBD Majene

Sirajuddin, ST. MM

Angkatan 3

50

4/29/2020
15:05:30

BPBD Kota Kendari

Dewi Yulianti Enti, SE

Angkatan 4

51

4/29/2020
15:12:20

BPBD Majene

Muhammad Safwan
Atjo, SE

Angkatan 3

52

4/29/2020
15:33:27

BPBD Kabupaten
Minahasa

Marlon Palandeng, SE

Angkatan 3

53

4/29/2020
15:38:16

BPBD Kota Tarakan

Husni A.

Angkatan 4

54

4/29/2020
15:58:50

BPBD Kabupaten
Sumbawa Barat

Syaiful Arief, S.AP

Angkatan 3

55

4/29/2020
16:05:07

BPBD Provinsi Bali

Drs. Komang Arya

Angkatan 3

56

4/29/2020
16:11:27

BPBD Majene

Drs. H. Ilhamsyah DJ,
M.Si

Angkatan 3

57

4/29/2020
17:31:30

BPBD Kabupaten
Takalar

Siska, S.H

Angkatan 4

58

4/29/2020
17:44:37

BPBD Provinsi Bali

I Made Rentin

Angkatan 4

59

4/29/2020
18:11:01

BPBD Kabupaten
Minahasa

Grace Sumual, ST

Angkatan 4

60

4/29/2020
18:25:47

BPBD Kabupaten
Minahasa

Dra. Conny E. Muntu,
M.Si

Angkatan 3

61

4/29/2020
18:45:32

BPBD Kabupaten
Takalar

Karlinda

Angkatan 4

62

4/29/2020
19:20:45

BPBD Kabupaten
Penajam Paser Utara

H. Syahrial Hidayat,
S.Kep

Angkatan 3

63

4/29/2020
19:57:07

BPBD Kabupaten Bone

Isra sari A.Md com

Angkatan 4
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64

4/29/2020
20:10:11

BPBD Kabupaten Sigi

Yuliana

Angkatan 4

65

4/29/2020
20:53:48

BPBD Kabupaten Ende

Zakarias Dedu Ghele
Raja, ST.MIL

Angkatan 3

66

4/29/2020
20:55:39

BPBD Kabupaten Sigi

Jerry Steandi

Angkatan 4

67

4/29/2020
21:04:59

BPBD Provinsi NTT

Hansen Robinson
Molana, S.Sos

Angkatan 4

68

4/29/2020
22:07:43

BPBD Kabupaten Hulu
Sungai Utara

Drs. Sugeng Riyadi, M.
AP.

Angkatan 3

69

4/29/2020
22:55:11

BPBD Kabupaten
Pangkep

H, Kalang SE.,M.Si

Angkatan 3

70

4/29/2020
22:59:06

BPBD Kabupaten
Buton Selatan

Awaludin, A.Md

Angkatan 4

71

4/29/2020
23:07:12

BPBD Kabupaten
Buton Selatan

Erwin Darmawang, SH

Angkatan 4

72

4/30/2020
8:16:54

BPBD Provinsi
Kalimantan Utara

Herviani, A.Md

Angkatan 4

73

4/30/2020
9:37:34

BPBD Provinsi
Kalimantan Selatan

Hj Agustina Niswati,
SP, MS

Angkatan 4

74

4/30/2020
10:56:54

BPBD Kabupaten
Lombok Utara

Lalu Sahrul Akhir, A.Md.
Pi

Angkatan 4

75

4/30/2020
11:08:53

BPBD Kabupaten
Sumba Barat NTT

Jevlin Dilon, S. Pi

Angkatan 4

76

4/30/2020
11:29:10

BPBD Kabupaten
Sumba Barat

Rafael Kalighoba, A. MA

Angkatan 4

77

4/30/2020
12:15:15

BPBD Kota Bima

Immawan Muslimin,
ST.,M.ENG

Angkatan 4

78

4/30/2020
12:52:50

BPBD Kabupaten
Lombok Utara

I Nyoman Sudiarta, SKM Angkatan 4

79

4/30/2020
13:48:51

BPBD Kabupaten
Enrekang

Dasram,ST

Angkatan 4

80

/30/2020
14:08:34

BPBD Kabupaten
Enrekang

Arsal.SE.M.AP.

Angkatan 4

Hal. 117

Pembelajaran dari Pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh
Dasar Manajemen Bencana Pandemi Covid-19

LAMPIRAN V
Daftar Undangan Angkatan 5
No.

Instansi

1

BPBD Provinsi Maluku

2

BPBD Kabupaten Buru

3

BPBD Kabupaten Buru Selatan

4

BPBD Kabupaten Kepulauan Aru

5

BPBD Kabupaten Maluku Barat Daya

6

BPBD Kabupaten Maluku Tengah

7

BPBD Kabupaten Maluku Tenggara

8

BPBD Kabupaten Tanimbar

9

BPBD Kabupaten Seram Bagian Barat

10

BPBD Kabupaten Seram Bagian Timur

11

BPBD Kota Ambon

12

BPBD Kota Tual

13

BPBD Provinsi Maluku Utara

14

BPBD Kabupaten Halmahera Barat

15

BPBD Kabupaten Halmahera Tengah

16

BPBD Kabupaten Halmahera Timur

17

BPBD Kabupaten Halmahera Selatan

18

BPBD Kabupaten Halmahera Utara

19

BPBD Kabupaten Kepulauan Sula

20

BPBD Kabupaten Pulua Morotai

21

BPBD Kabupaten Pulau Talibu

22

BPBD Kota Ternate

23

BPBD Kota Tidore Kepulauan

24

BPBD Provinsi Papua

25

BPBD Kabupaten Asmat

26

BPBD Kabupaten Biak Numfor

27

BPBD Kabupaten Boven Digoel
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Hadir 2 Orang

Pembelajaran dari Pelaksanaan Pelatihan Jarak Jauh
Dasar Manajemen Bencana Pandemi Covid-19

No.
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28

BPBD Kabupaten Deiyai

29

BPBD Kabupaten Dogiyai

30

BPBD Kabupaten Intan Jaya

31

BPBD Kabupaten Jayapura

32

BPBD Kabupaten Jayawijaya

33

BPBD Kabupaten Keerim

34

BPBD Kabupaten Kepuluan Yapen

35

BPBD Kabupaten Lenny Jaya

36

BPBD Kabupaten Mamberamo Raya

37

BPBD Kabupaten Mamberamo Tengah

38

BPBD Kabupaten Mappi

39

BPBD Kabupaten Merauke

40

BPBD Kabupaten Mimika

Hadir 2 Orang

41

BPBD Kabupaten Nabire

Hadir 2 Orang

42

BPBD Kabupaten Nduga

43

BPBD Kabupaten Paniai

44

BPBD Kabupaten Pegunungan Bintang

45

BPBD Kabupaten Puncak

46

BPBD Kabupaten Puncak Jaya

47

BPBD Kabupaten sami

48

BPBD Kabupaten Supiori

49

BPBD Kabupaten Tolkara

50

BPBD Kabupaten Waropen

51

BPBD Kabupaten Yakuhimo

52

BPBD Kabupaten Yalimo

53

BPBD Kota Jayapura

54

BPBD Provinsi Papua Barat

55

BPBD Kabupaten Fakfak

56

BPBD Kabupaten Kaimana

57

BPBD Kabupaten Manokwari

Hadir 2 Orang

Hadir

Hadir
Hadir 2 Orang
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58

BPBD Kabupaten Manokwari Selatan

59

BPBD Kabupaten Maybrat

60

BPBD Kabupaten Pegungungan Arfak

61

BPBD Kabupaten Raja Ampat

62

BPBD Kabupaten Sorong

63

BPBD Kabupaten Sorong Selatan

64

BPBD Kabupaten Teluk Bintuni

65

BPBD Kabupaten Tambrauw

66

BPBD Kabupaten Teluk Wondama

67

BPBD Kota Sorong

68

BPBD Provinsi Sulteng

Hal. 120

Diundang
Hadir

Hadir 2 Orang
Tidak Diundang (Hadir 2 Orang)

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGGULANGAN BENCANA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

