
Abstract

Proyek perubahan ini bertujuan untuk menciptakan metode diklat baru yang mampu

memberi kesempatan para pegawai BPKP baik PFA maupun non PFA. Metode baru ini harus

mampu memberikan peluang dengan tetap mempertimbangkan adanya keterbatasan yang

dimiliki, baik keterbatasan dana, sarana, prasarana dan keterbatasan waktu para ASN BPKP.

Diharapkan dengan metode MOOC manfaat dapat diberikan kepada hampir seluruh ASN

BPKP, karena MOOC memiliki keunggulan sebagai berikut:

a. Murah, biaya untuk penyelenggaraan MOOC kurang dari 10% biaya kelas blended

learning selama ini. Jika dibandingkan dengan kelas full tatap muka yang lebih

mahal, tentu MOOC lebih menguntungkan.

b. Fleksibel, dengan kelas tatap muka konvensional, para peserta diharuskan hadir

secara fisik di Pusdiklat. Dengan tingkat kesibukan pegawai BPKP, terutama para

pegawai kunci, tentu hal ini bukan hal yang mudah. Akibatnya sering terjadi

peserta yang dikirim diklat bukan pegawai yang seharusnya melainkan pegawai

yang kebetulan tidak sedang bertugas. Dengan metode blended learning yang

sekarang diterapkan, sesi e-learning tetap dilaksanakan pada waktu tertentu, yang

sangat mungkin bertabrakan dengan jadwal tugas masing-masing pegawai.

c. Jumlah peserta yang masif, dengan kelas konvensional maupun blended learning,

jumlah peserta dibatasi sebanyak 34 orang per kelas. Sehingga satu perwakilan

hanya dapat mengirim satu orang peserta. Dengan MOOC dapat dikatakan tidak

ada batasan jumlah peserta.

Pelaksanaan Proyek Perubahan Peningkatan Kompetensi ASN BPKP Melalui MOOC dapat

dikatakan telah berjalan dengan baik. Pilot Project MOOC dimulai lebih cepat dari pada jadwal

yang direncanakan. Sampai saat laporan ini disusun MOOC berjalan lancar. Antusias 176

peserta MOOC sangat luar biasa, diklat yang didesain untuk 50 JP dalam kurun waktu 3

minggu, rata-rata peserta telah mempelajari 42% materi hanya dalam 3 hari.

Dalam proyek perubahan ini yang dilakukan adalah inovasi metode pembelajaran, atau

terbatas pada aspek Implement dari siklus ADDIE (Analyze, Design, Develop, Implement, dan

Evaluate). Dengan perubahan metode implementasi dimungkinkan adanya pembaharuan

metode analisa, desain, pengembangan dan evaluasi. Walaupun tidak masuk dalam lingkup

proyek perubahan ini, namun keseluruhan siklus ADDIE harus segera dibangun/disesuaikan.


