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I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam proses pembelajaran sangat diperlukan adanya bahan diklat 

sebagai media pembelajaran dan alat bantu pelatihan sehingga 

memudahkan bagi pembelajar untuk memahami suatu materi pelajaran, 

serta sebagai panduan bagi widyaiswara/pengajar dalam menyampaikan 

materi pelajaran. Bahan diklat adalah bahan yang digunakan dalam 

proses pembelajaran untuk mencapai suatu klasifikasi profesional 

tertentu. Dengan demikian bahan diklat memiliki bentuk yang sangat 

beragam. Dalam istilah bahasa Inggris, bahan diklat diterjemahkan 

sebagai training resources, yaitu apa saja yang dapat digunakan dalam 

pelatihan (anything can be used for training). 

Sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 

Tahun 2006 bahan diklat meliputi : 

a. Bahan ajar Diklat. (Catatan: Bahan Ajar dalam bentuk buku oleh LAN 

juga disebut modul, sehingga penyebutannya jadi Bahan Ajar/ 

Modul). 

b. Silabus Mata Diklat dan Skenario Pembelajaran (SMD dan SP) atau 

juga disebut  Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat dan 

Rencana Pembelajaran (RBPMD dan RP), dahulu disebut GBPP dan 

SAP. 

c. Transparansi 

d. Modul Diklat (selanjutnya di dalam tulisan ini ditulis : Modul Mata    

Diklat). 

e. Test Hasil Belajar. 

Adapun Modul Diklat adalah alat bantu diklat yang digunakan dalam 

proses belajar mengajar berupa buku pegangan bagi widyaiswara 

maupun peserta diklat yang disusun secara sistematik, mencakup tujuan 

dan uraian materi diklat, latihan dan evaluasi terhadap peserta 

mengenai materi diklat dimaksud.  
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Penyusunan modul diklat dibuat untuk setiap mata pelajaran disebut 

modul mata diklat. Penghargaan yang akan diberikan berupa angka 

kredit terhadap penyusunan modul mata diklat cukup besar, sehingga 

merupakan salah satu sumber perolehan angka kredit bagi para 

widyaiswara. 

Penyusunan modul mata diklat ditujukan sebagai bahan panduan bagi 

pengajar/widyaiswara dalam memberikan materi pelajaran dan panduan 

bagi peserta diklat sebagai alat untuk belajar mandiri baik pada waktu 

mengikuti diklat maupun di luar kegiatan diklat. 

Penyusunan dan penggunaan modul mata diklat pada berbagai pelatihan 

kehutanan di Pusat Diklat Kehutanan sesungguhnya telah lama dirintis, 

yaitu sejak adanya penulisan modul untuk pelatihan-pelatihan pada 

kegiatan penghijauan dan reboisasi.  

Sesuai dengan contoh pada buku Modul Diklat Prajabatan Tingkat III 

dari LAN maka isi dari modul tersebut ada dua bagian, yaitu : 

1. Panduan bagi fasilitator. Isinya merupakan skenario  pembelajaran, 

yang sebenarnya isinya adalah Rancang Bangun Pembelajaran Mata 

Diklat (RBPMD dan Rencana Pembelajaran (dahulu GBPP dan SAP), 

Tahapan Pembelajaran dan Bahan/Mekanisme Evaluasi. Panduan ini 

dilengkapi dengan Daftar Isi dan Kata Pengantar dari Kepala LAN dan 

nomor halaman tersendiri. 

2. Lampiran merupakan Modul. Semua materi substansi ada dalam 

lampiran ini. Modul ini juga dilengkapi dengan Daftar isi dan 

Pengantar dari Kepala LAN serta nomor halamannya juga tersendiri. 

Dari kedua hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan 

bahwasanya modul yang perlu disusun pedomannya terlebih 

dahulu adalah pedoman penyusunan modul untuk peserta 

Diklat, sedangkan pedoman bagi fasilitator sudah tercantum 

dalam RBPMD dan RP.  Disamping itu disarankan agar modul 

disusun secara lengkap untuk setiap mata pelajaran dalam 

suatu Diklat. 
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Modul mata diklat bukanlah hal yang statis dan blue print, oleh karena 

itu perlu ada proses penyempurnaan dan pengembangan, yaitu melalui 

kegiatan meninjau dan mengkaji dalam rangka penyesuaian dengan 

perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perkembangan tuntutan pelaksanaan tugas. Pada penggunaannya dalam 

proses pembelajaran, kadang-kadang perlu inovasi atau kreativitas 

pengajar dan penyesuaian dengan situasi dan keadaan. 

B. Maksud dan Tujuan 

Maksud Pedoman Penyusunan Modul Mata Diklat adalah untuk 

memperoleh kesamaan persepsi mengenai pengertian serta standar 

format dan isi modul mata diklat, sedangkan tujuannya adalah 

terwujudnya pedoman penyusunan modul mata diklat sebagai acuan 

dalam penyusunan modul mata diklat oleh para widyaiswara dan acuan 

dalam memberikan angka kredit pada sub unsur penyusunan modul 

mata diklat oleh Tim Penilai Angka Kredit Widyaiswara. 

C. Pengertian-Pengertian 

Modul Diklat adalah alat bantu diklat yang digunakan dalam proses 

belajar mengajar berupa buku pegangan bagi widyaiswara maupun 

peserta diklat yang disusun secara sistematik, mencakup tujuan dan 

uraian materi diklat, latihan dan evaluasi terhadap peserta mengenai 

materi diklat dimaksud. (Peraturan Kepala LAN No.1 tahun 2006 

Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya). 

Modul adalah satu kesatuan materi pelatihan yang mencakup lembar 

informasi, lembar kerja, lembar pelatihan dan kunci jawaban sebagai 

pedoman bagi peserta untuk belajar secara mandiri. 

Menurut Petunjuk Pelaksanaan Modul pelatihan yang diterbitkan oleh 

Pusat Diklat Kehutanan tahun 2001, modul terdiri dari Modul Pelatihan, 

Modul Mata Ajaran dan Modul Pembelajaran. 

Modul Pelatihan adalah modul yang cakupan materinya meliputi satu 

unit program pelatihan yang terdiri dari beberapa unit mata pelajaran. 

Modul Pelatihan ini dapat digunakan sebagai panduan pelaksanaan 
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pelatihan baik bagi para widyaiswara maupun bagi penyelenggara 

pelatihan. 

Modul Mata Ajaran (Modul Mata Diklat) adalah modul yang 

cakupan materinya meliputi satu unit mata pelajaran, yang dapat terdiri 

dari beberapa sesi pembelajaran atau kegiatan belajar. 

Modul Pembelajaran adalah modul yang cakupan materinya hanya 

dibatasi untuk satu sesi pembelajaran. 

Pembahasan selanjutnya dalam tulisan ini hanya untuk modul  mata 

diklat  yang bahan-bahannya bersumber mengambil contoh dari 

Lembaga Administrasi Negara. 

D. Manfaat Modul Mata Diklat 

Modul mata diklat merupakan salah satu bahan diklat yang berbentuk 

tulisan, sehingga dapat disimpan dalam waktu lama. Modul juga 

merupakan salah satu bentuk teknologi pembelajaran. 

Manfaat modul mata diklat  dapat berguna bagi widyaiswara/fasilitator, 

peserta diklat dan pejabat struktural penyelenggara diklat. Manfaat 

modul mata diklat dalam proses belajar-mengajar adalah sebagai 

berikut : 

a. Modul mata diklat ini sebagai acuan standar materi yang diberikan 

kepada peserta diklat dalam proses belajar-mengajar pada pelatihan 

tertentu, agar pelatihan yang dilaksanakan pada tempat yang 

berbeda akan tetap memberikan materi pembelajaran yang sama di 

dalam mencapai sasaran pelatihan yang telah ditentukan sehingga 

akan terdapat keseragaman mutu pelaksanaan diklat di Pusat Diklat 

Kehutanan dan berbagai Balai Diklat Kehutanan di Indonesia. 

Walapun demikian, modul mata diklat ini masih dimungkinkan dan 

dianjurkan penyesuaian dengan contoh-contoh kasus yang cocok 

dengan kondisi lokal; 

b. Modul mata diklat dapat digunakan sebagai panduan oleh 

widyaiswara atau fasilitator dalam memberikan pengajaran, 

mengembangkan materi dan metode diklat yang akan digunakan 

serta dalam mengevaluasi keberhasilan belajar peserta diklat; 
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c. Bagi peserta diklat, modul dapat digunakan sebagai sarana belajar 

mandiri, yaitu sebagai salah satu sumber bahan atau materi 

pembelajaran yang harus mereka kuasai dan dapat digunakan 

sebagai referensi setelah mereka selesai mengikuti pelatihan; 

d. Bagi penyelenggara pelatihan modul mata diklat dapat merupakan 

dasar penting dalam menyusun program dan pelaksanaan pelatihan 

serta evaluasi penyelenggaraan diklat. Untuk keperluan tersebut 

sebaiknya untuk satu pelatihan dibuat sekaligus semua modul mata 

diklatnya, sehingga pelaksanaan diklat dapat lebih terarah dan 

efisien; 

e. Bagi pihak tertentu yang berkeinginan untuk belajar sendiri 

(otodidak), modul juga dapat digunakan sebagai alat bantu dan 

media belajar mandiri. 
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II.  PETUNJUK PENYUSUNAN MODUL DIKLAT 

  

 

A.  Ciri-ciri Modul Diklat 

1. Smart : sesuai tujuan, kebutuhan, dan kondisi target pengguna 

modul. 

2. Up to date : sesuai perkembangan IPTEK dan keilmuan yang terbaru. 

3. Komunikatif : pengungkapan esensi modul lugas, langsung, dan 

komunikatif. 

4. Self explanatory : isi modul lengkap, tidak menimbulkan tafsir ganda, 

bisa dipahami tanpa batuan fasilitator. 

5. User friendly : penataan isi, gambar, grafik, dan kaligarafi lain 

menarik dan memotivasi pengguna untuk membaca. (menurut LAN). 

B.  Penjelasan Umum Modul Mata Diklat 

Modul mata diklat merupakan salah satu media pembelajaran yang 

disusun secara sistematis dan mencakup tujuan pembelajaran,  materi, 

kegiatan peserta, dan evaluasi. Pada setiap mata diklat dapat dibuat 2 

(dua) buah modul mata diklat, yaitu:  

1. Modul diklat untuk widyaiswara/fasilitator yaitu modul yang 

digunakan sebagai pedoman/panduan dalam menyampaikan materi 

pelajaran. Contoh dari LAN menyebutkan modul ini sebagai Panduan 

Fasilitator.  

2. Modul mata diklat  untuk peserta diklat. Modul ini digunakan sebagai 

sarana dan penuntun belajar mandiri baik pada waktu mengikuti 

diklat maupun di luar kegiatan diklat. 

Format dan gaya bahasa yang digunakan kedua jenis modul diatas 

dibuat sedikit berbeda sesuai dengan tujuannya. Pada modul mata  

diklat bagi widyaiswara/fasilitator dilengkapi dengan Pendahuluan, 

GBPP/Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD), SAP/ 

Rencana Pembelajaran (RP), Bahan/Mekanisme Evaluasi dan Penutup. 

Kemudian ditambah dengan lampiran, yang merupakan materi modul 

mata diklat untuk peserta diklat.  
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Pada modul mata diklat bagi peserta digunakan gaya bahasa yang 

singkat, jelas dan mudah diterima oleh para pebelajar/peserta dan 

menggunakan bahasa yang interaktif. Modul mata diklat bagi 

pebelajar/peserta terdiri dari Pendahuluan, Materi Substansial, 

Rangkuman, dan Latihan Soal/Penyelesaian Kasus-Kasus. 

Agar penyusunan modul mata diklat memiliki keseragaman dan standar, 

maka perlu ada acuan format dan isi modul mata diklat. Pada 

Pedoman Penyusunan Modul Mata Diklat ini yang akan dibahas 

adalah modul mata diklat untuk peserta. Adapun alasannya 

adalah karena contoh dari LAN bagi fasilitator disebut sebagai 

Panduan bukan sebagai modul. 

C.  Format Modul Mata Diklat 

1.  Urutan Lembar Dan Bab-Bab Dalam Modul 

a. Lembar Sampul Luar, termasuk warnanya 

b. Lembar Sampul Dalam 

c. Lembar Tahun Terbit dan Penerbit dan Hak Cipta (bila perlu) 

d. Lembar Kata Pengantar dari Kepala Instansi 

e. Lembar Daftar Isi 

f. Lembar Bab I : PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Deskripsi Singkat 

C. Manfaat Modul 

D. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar 

2. Indikator Keberhasilan 

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

F. Petunjuk Belajar 

g. Lembar Bab II dan seterusnya sampai dengan Bab terakhir 

sebelum Bab Penutup (merupakan materi subatansial) : 

A. Subpokok bahasan (bisa lebih dari satu)  

B. Rangkuman (letak poin menyesuaikan jumlah sub materi 

pokok) 



Pedoman Penyusunan Modul Diklat  
 

8

C. Latihan/Evaluasi 

D. Kunci Jawaban Pertanyaan/Penugasan 

h. Lembar Bab Penutup 

A. Rangkuman 

B. Evaluasi 

i. Lembar Daftar Pustaka 

j. Lembar Lampiran  (Bila ada) 

k. Lembar Biodata Penulis (beserta photo ukuran 3 x 4 cm 

berwarna) 

2.  Format Pengetikan/Penulisan Modul 
a. Jenis huruf : Arial atau Times New Roman 

b. Besar/ukuran huruf atau font: 12 pt 

c. Spasi : 1 spasi atau 1½ spasi 

d. Paragraf tidak indent  tetapi ada jarak 1 spasi antar paragraf. 

e. Margin 

Batas/Margin Halaman Judul Halaman Isi 

Atas ( Top ) 3 cm 2 cm 

Bawah ( Botom ) 3 cm 3 cm 

Kiri ( Left ) 2,5 cm 2,5 cm 

Kanan ( Right ) 2 cm 2 cm 

f. Ukuran kertas : 15 x 21,5 cm  (½  folio) atau kuarto, tergantung 

pada jumlah halaman. 

 Jumlah halaman diatas 100 (seratus) halaman ukuran yang 

dipakai kertas kuarto 

 Jika halaman berkisar 40 s/d 100 menggunakan kertas ukuran 

15 x 21,5 cm (½  folio). 

g. Nomor halaman 

 Kata Pengantar dan Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel 

dan Daftar Lampiran (bila ada), menggunakan angka Romawi 

kecil  

 Halaman dalam Bab menggunakan angka Arab mulai dari 

nomor 1 dan seterusnya. 

h. Letak nomor halaman 

 Pada nomor halaman ganjil, terletak di kanan bawah 

 Pada nomor halaman genap, terletak di kiri bawah 
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III. BENTUK DAN KETENTUAN ADMINISTRASI 

 

 

A. Bentuk 

1. Ukuran buku modul 
 

a.  Bentuk buku dicetak  

b.  Ukuran kertas tergantung pada jumlah halaman: 

 Jumlah halaman diatas 100 (seratus) halaman ukuran 

yang dipakai kertas kuarto 

 

 

 

 

 

 Jika halaman berkisar 40 s/d 100 menggunakan kertas 

ukuran 15 x 21,5 cm (½  folio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dicetak bolak balik. 

2. Huruf 
 
           Times New Roman  atau Arial ukuran 12 pt 
 

3. Spasi 
         
           1 (satu) spasi atau 1½ (satu setengah) spasi 
 
 
 

21,5 cm 

15 cm 

 
 
 
 
 
 
2                                                         3

Kertas 
folio 

 
 
 
 
 
 
 
                   
                      1

Kertas 
kuarto 
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4. Sampul depan modul mata diklat 

Pada sampul depan tercantum: 

 Kop Instansi 

 Nama diklat 

 Judul mata pelajaran dan kodenya (bila ada) 

 Nama penyusun 

 Instansi penyelenggara diklat 

 Tempat dan tahun penerbitan 

B. Kata Pengantar 

Kata Pengantar ditandatangani oleh Kepala Unit organisasi dimana 

widyaiswara bertugas (Pusat Diklat Kehutanan atau Balai Diklat 

Kehutanan). Isinya menjelaskan : 

- Manfaat dan pentingnya modul mata diklat disusun untuk 

kepentingan penyelenggaraan suatu diklat kehutanan. 

- Isi ringkas tentang modul dan manfaatnya bagi program lembaga. 

- Penjelasan tentang penggunaan modul apakah telah digunakan pada 

pelatihan apa saja. 

- Keterangan yang menjelaskan bahwa dalam penyusunan modul telah 

diseminarkan. 

- Ucapan terima kasih pada para penyusun modul dan pihak-pihak lain 

yang terlibat. 

- Pada kanan bawah ditulis tempat, bulan, dan tahun. 

- Tanda tangan Kepala Unit Organisasi. 

- Untuk Diklat Fungsional, kurikulumnya mengacu dan ditetapkan  oleh 

masing-masing Instansi Pembina Jabatan Fungsional.  

C. Daftar Isi 

Memuat daftar teks jika ada dilengkapi dengan Daftar Tabel, Daftar 

Gambar, Daftar Lampiran, Daftar Pustaka, dan lain-lain,  nomor halaman 

yang dimulai dengan halaman Kata Pengantar sampai dengan halaman 

terakhir. 
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D. Pendahuluan      

     Berisi antara lain : 

a. Latar Belakang 

 Berisi hal-hal yang melatarbelakangi penyusunan modul mata diklat.  

b. Deskripsi Singkat  

 Berisi gambaran singkat isi modul, mencakup materi pokok dan sub 

materi pokok yang ada. 

c. Manfaat Modul 

 Memuat manfaat modul bagi pebelajar/peserta. 

d. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar 

 Merupakan tujuan umum mata diklat. 

2. Indikator Keberhasilan 

 Merupakan tujuan khusus, dibuat untuk setiap materi pokok yang 

ada dalam modul. Indikator keberhasilan ini akan dicantumkan 

ulang pada bab selanjutnya per materi pokok/pokok bahasan.  

e. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

 Memuat Materi Pokok dan Sub Materi Pokok yang ada dalam modul. 

f. Petunjuk Belajar 

 Berisi petunjuk bagi pebelajar/peserta/pengguna modul dalam 

mempelajari isi modul.  

E. Materi Pokok 

Format dan ketentuan penulisan tiap pokok bahasan adalah sebagai 

berikut. 

1. Judul materi pokok (Misalnya: PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS 

KONFLIK) 

Contoh :  

BAB II 

PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS KONFLIK 
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2. Indikator keberhasilan kompetensi yang akan dicapai dari bab 

tersebut. 

Contoh: 

 

  

 

 

Indikator keberhasilan dalam awal tiap bab: 

a. Besar huruf (font) : 10 

b. Jarak Spasi : 1 spasi 

c. Bentuk huruf  : miring (italic) 

d. Di tulis dalam kotak 

3. Uraian Materi 

Lembar ini berisi teori, fakta dan sebagainya berikut contoh dan non 

contoh,  ilustrasi dan penekanan setiap materi. 

Lembar ini merupakan penjelasan teknis dari substansi/materi modul 

diklat yang akan disajikan secara sistematis, rinci dan jelas dengan 

mengikuti Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat dan Skenario/ 

Rencana Pembelajaran (dulu disebut: GBPP dan SAP) yang telah 

dibuat. 

4. Rangkuman Materi 

Rangkuman materi merupakan pointer-pointer atau bagian-bagian 

penting (key point) dari setiap pokok atau sub pokok bahasan. 

Rangkuman materi ini dapat juga berfungsi sebagai kunci jawaban 

untuk latihan penugasan.  

5. Latihan  Pertanyaan/Penugasan/Evaluasi 

Dapat berupa pertanyaan-pertanyaan pada topik-topik/masalah yang 

penting, Tugas Kerja, Studi Kasus, Latihan, Petunjuk Pelaksanaan 

Pekerjaan atau Analisis Keterampilan, Diskusi, Demonstrasi, Praktek/ 

Kunjungan Lapangan, dan sebagainya. Bila penugasan maka buat 

skenario penugasan tersebut secara jelas, termasuk peralatan dan 

bahan yang digunakan serta lokasi penugasan. 

Indikator keberhasilan : Setelah mempelajari Bab II ini, peserta 
diklat diharapkan mampu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis 
konflik. 
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6. Jawaban Pertanyaan/Penugasan  

 Ditulis secara singkat dan jelas sesuai dengan urutan pertanyaan 

yang ada. 

 
F. Penutup 

Penulisan: 

BAB ... 

PENUTUP 

 

A. Rangkuman 

Berisi rangkuman seluruh isi modul. 

B. Evaluasi 

Berisi pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari keseluruhan isi 

modul. 

G. Daftar Pustaka 

Merupakan referensi/rujukan informasi atau daftar bacaan yang  dirujuk 

dalam penulisan modul. Dalam penulisan buku, artikel/jurnal 

penulisannya disusun secara alfabet. Sumber-sumber yang berkaitan 

dengan peraturan perundangan penulisannya disusun berdasarkan tata 

urutan peraturan perundangan yang berlaku. Sumber bacaan tersebut 

ditulis secara berurutan sebagai berikut: 

1. Buku 

2. Artikel / jurnal 

3. Dokumen-dokumen lainnya 

4. Media elektronik 

Prinsip-prinsip penulisan daftar pustaka: 

1. Daftar pustaka memuat nama penulis, tahun penerbitan, judul buku, 

penerbit buku tersebut, dan kota tempat penerbitan. 

2. Tidak ditulis dengan penomoran. 

3. Nama penulis diurutkan menurut urutan alfabet 

4. Bila tidak ada nama penulis, maka nama penulis ditulis ”Anonim”. 
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5. Bila tulisan satu penulis yang dijadikan rujukan lebih dari satu judul/ 

bahan, maka pada bahan rujukan kedua dan seterusnya nama 

penulis tidak perlu lagi dicantumkan dan diganti dengan garis 

panjang sebanyak 10 ketukan. 

6. Jarak antar baris untuk satu rujukan adalah satu spasi dan jarak 

antara satu rujukan dan rujukan lain adalah dua spasi. 

7. Baris pertama dimulai dari margin kiri, baris kedua dan seterusnya di-

indent ke dalam sebanyak 3-7 ketukan. 

Dalam penulisan daftar pustaka ilmiah terdapat keragaman teknik 

penulisan. Dalam penggunaannya dapat mengacu pada salah satu 

teknik penulisan yang ada, namun yang perlu diperhatikan adalah 

konsistensi terhadap salah satu teknik penulisan daftar pustaka 

tersebut. 

Contoh penulisan daftar pustaka: 

1. Buku: 

Reynolds, Larry. 1997. The Trust Effect: Creating The Highest Trust 
High Performance Organization. London: Nicholas Brealey 
Publishing. 

 
Soekanto, Soerjono. 1998. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: 

Rajawali Pers. 
 
2. Artikel: 

Asshiddiqie, Jimly. Masa Depan Indonesia dengan Konstitusi Baru. 
Majalah Swara Diklat Edisi 3 Februari 2002. 

 
Social Monitoring and Early Response Unit (SMERU). 2001. 

“Indonesia’s Decentralization Policy: Initial Experience and 
Emerging Problems” in: SMERU Working 
Paper.<http://www.smeru.or.id> accessed 7/31/2003 

 
 
3. Peraturan Pemerintah: 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/66/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Widyai-
swara dan Angka Kreditnya. 
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H. Proses  Penyusunan Modul Mata Diklat 

Proses penyusunan modul mata diklat seyogyanya diawali dengan tahap 

kegiatan Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) bagi kelompok pegawai 

atau jabatan tertentu yang akan melaksanakan tugas tertentu. Hasil 

kegiatan IKD ini kemudian disusun suatu program diklat dilanjutkan 

dengan penyusunan kurikulum dan silabus. Atas dasar kurikulum 

tersebut disusun Rancang Bangun Pembelajaran Mata Diklat (RBPMD) 

dan Rencana Pembelajaran (RP).  

Pelaksanaan penyusunan modul mata diklat seyogyanya meliputi 

kegiatan:  

1. Penyusunan modul diklat draft I  

2. Pelaksanaan pelatihan dan ujicoba modul diklat (Langkah ini 

sebaiknya dilakukan tetapi tidak mutlak). 

3. Perbaikan modul diklat menjadi draft II  

4. Proses pembahasan dalam suatu pertemuan yang komprehensif 

(seminar) dengan para ahli atau nara sumber 

5. Perbaikan/penyempurnaan naskah 

6. Diterbitkan oleh Pusat Diklat Kehutanan atau Balai Diklat Kehutanan 

(dalam bentuk buku dengan ISBN). 

Bagan di bawah ini memperlihatkan tahapan proses penyusunan modul 

mata diklat : 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Umpan Balik 

 

Meng 
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Kebutuh
an 
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Menetap
kan 
Program 
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Menyu 
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sun 
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Modul 
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Modul  
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I. Ketentuan administrasi  

1. Tim Penyusun Modul Diklat bekerja berdasarkan Surat Perintah 

Tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta 

kebutuhan dalam penyelenggaraan pelatihan. 

2. Hak Cipta dari setiap modul diklat yang telah disusun dan diterbitkan 

akan menjadi milik penyusun modul mata diklat dan Pusat Diklat 

Kehutanan. 

3. Masing-masing anggota tim penyusun modul mata diklat 

memperoleh angka kredit yang sama sesuai dengan tingkatan modul 

diklat yang telah disusun dan penyusun maksimum 2 (dua) orang.  

J. Besarnya Angka Kredit 

Besarnya angka kredit yang diperoleh dalam penyusunan modul mata 

diklat adalah sebagai berikut:  

Jenjang Diklat Pelaksana Angka Kredit 

Tinggi Widyaiswara Utama 10 

Menengah Widyaiswara Madya 7,50 

Lanjutan Widyaiswara Muda 5 

Dasar Widyaiswara Pertama 2,50 
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V.   P E N U T U P 
 
 
 

Dengan adanya Pedoman Penyusunan Modul Mata Diklat ini maka 

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan  dan mempermudah 

penyusunan modul mata diklat bagi para  widyaiswara di Pusat Diklat 

Kehutanan dan Balai Diklat Kehutanan. 

Semakin banyak modul mata diklat yang disusun diharapkan akan semakin 

memperlancar pembelajaran serta semakin berkualitas peserta diklat dan 

para widyaiswara. 

Disamping itu diharapkan peningkatan karier para widyaiswara akan 

semakin cepat karena angka kredit dari penyusunan modul ini cukup besar. 
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Lampiran 1. Contoh Halaman Judul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MANAJEMEN KONFLIK 
 

DIKLAT PENJENJANGAN FUNGSIONAL  
POLISI KEHUTANAN PENYELIA 

 
 
 
 
 
 
 

Oleh : 
 

Kayat R. Soetaryo 
A.A.Hutabarat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOGOR,  NOPEMBER 2006 

 

DEPARTEMEN KEHUTANAN 
SEKRETARIAT JENDERAL 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEHUTANAN 
Jl. Gunung Batu PO Box 141 Bogor 16610 e-mail: dikhutan@telkomnet.com 

Telp. (0251) 312841 – 313622 Fax 323565 
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Lampiran 2. Contoh Kata Pengantar  
 
 
 

KATA PENGANTAR 
 
 
 
Penyusunan modul pendidikan dan pelatihan (diklat) pada lembaga diklat 

pemerintah merupakan bagian dari tugas widyaiswara. Lebih jauh lagi dari 

itu, penyusunan modul mata diklat merupakan bagian dari upaya 

pengembangan kualitas hasil diklat dalam suatu proses pembelajaran. 

Untuk itu, dalam rangka peningkatan hasil dan pengembangan kualitas 

diklat kehtanan, Pusat Diklat Kehutanan senantiasa terus menerus berupaya 

mengembangkan instrumen-instrumen diklat termasuk modul diklat, yang 

dalam hal ini adalah modul mata diklat dari suatu jenis diklat terutama yang 

dilaksanakan oleh Pusat Diklat Kehutanan. 

Modul mata diklat Manajemen Konflik ini disusun untuk digunakan oleh para 

penyelenggara Diklat Penjengjangan Jabatan Fungsional Polhut Penyelia, 

khususnya para widyaiswara, baik di Pusat Diklat Kehutanan maupun di 

Balai Diklat Kehutanan. Disamping itu modul ini dapat juga dipergunakan 

untuk suatu proses pembelajaran dalam suatu diklat yang dilaksanakan oleh 

lembaga/pihak lain yang menyelenggarakan diklat sesuai dengan materi 

dan substansi modul diklat ini. 

Dengan tersusunnya modul mata diklat ini kami menyampaikan terima kasih 

dan penghargaan kepada para penyusunnya dan para widyaiswara  Pusat 

Diklat Kehutanan serta semua pihak  yang telah ikut memberikan perbaikan 

modul ini pada waktu diseminarkan. 

 Semoga modul ini bermanfaat. 

                                                                                 

Bogor,   Nopember 2006 

Kepala Pusat, 

 

DR. Ir. Tachir Fathoni, M.Sc. 
NIP. 080052006 
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Lampiran 3. Contoh Daftar Isi 
 

DAFTAR ISI 
 

Halaman 
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E. Materi pokok dan Sub Materi pokok ............................................  
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A. Pengertian Konflik .....................................................................  
B. Jenis-Jenis Konflik .....................................................................  
C. Berbagai Pandangan Tentang Konflik..........................................  
D. Rangkuman ..............................................................................  
E. Evaluasi....................................................................................  

 
III. TAHAPAN-TAHAPAN KONFLIK ........................................................  
 A. Penyebab Terjadinya Konflik ......................................................  
 B. Tahapan-Tahapan Konflik...........................................................  
 C. Akibat Konflik............................................................................  

D. Rangkuman ..............................................................................  
E. Evaluasi....................................................................................  

 
IV. SUMBER-SUMBER KONFLIK DALAM PENGELOLAAN HUTAN ..............  

A. Sumber Internal........................................................................  
B. Sumber Eksternal ......................................................................  

 
V. PENUTUP......................................................................................  
 A. Rangkuman ..............................................................................  
 B. Evaluasi....................................................................................  
 
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................  
 
BIODATA PENULIS................................................................................  
 
LAMPIRAN............................................................................................  
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Lampiran 4. Contoh Bab I. Pendahuluan 
 
 

I.  PENDAHULUAN 
 
 
 

A. Latar Belakang 

Konflik dalam pengelolaan sumber daya hutan sekarang telah dan dan 
dapat terjadi di mana-mana. Dalam bidang pengelolaan hutan, baik di 
Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, terjadi konflik yang perlu dikelola 
secara optimal. Berbeda dengan pendapat orang pada umumnya, 
dimana dibayangkan bahwa setiap terjadi konflik selalu berakibat 
negatif, namun pendapat beberapa ahli ternyata berbeda. Konflik sampai 
skala tertentu sepanjang dapat dikendalikan dengan baik, justru dapat 
bermanfaat agar organisasi hidup, tumbuh, dan berkembang. 
 ....................... 
 

B. Deskripsi Singkat 

Mata Diklat ”Manajemen Konflik” ini membahas pengertian dan jenis-
jenis konflik, tahapan-tahapan konflik, sumber-sumber konflik,   teknik-
teknik mengelola konflik, cara mengelola konflik di masyarakat, konflik 
dalam pengelolaan konflik sumber daya hutan di Pulau Jawa, dan konflik 
dalam pengelolaan sumber daya hutan di luar Pulau Jawa. Sebagai 
upaya untuk mengendalikan konflik yang terjadi yang dihadapi oleh 
Polhut Penyelia dalam melaksanakan tugas di lapangan sesuai keputusan 
Menteri Negara Pendayagunaan  
 ................................. 
  

C. Manfaat Modul bagi Peserta 

Modul mata Diklat “Manajemen Konflik” ini untuk membantu widyaiswara 
memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola konflik 
yang diperlukan........... .  

 
D. Tujuan Pembelajaran 

1. Kompetensi Dasar 

Setelah selesai pembelajaran, peserta diharapkan mampu memahami, 
menjelaskan, dan mengaplikasikan manajemen konflik dalam 
menghadapi berbagai konflik yang terjadi di lingkungan tugasnya. 
 

2. Indikator Keberhasilan 

Setelah selesai pembelajaran, peserta diharapkan dapat: 
a. menjelaskan pengertian dan jenis-jenis konflik. 
b. menjelaskan tahapan-tahapan konflik 
c. menjelaskan  sumber-sumber  konflik  dalam pengelolaan hutan 

 



Pedoman Penyusunan Modul Diklat  
 

23

E.  Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

Mengacu pada tujuan pembelajarandi atas, materi pokok untuk Mata 
Diklat ”Manajemen Konflik” adalah: 
1. Pengertian dan Jenis-Jenis Konflik 
2. Tahapan-Tahapan Konflik 
3. Sumber-Sumber Konflik dalam Pengelolaan Hutan 

 
F. Petunjuk Belajar 

Anda sebagai pembelajar, dan agar dalam proses pembelajaran Mata 
Diklat “Manajemen Konflik”  dapat berjalan lebih lancar, dan tujuan  
pembelajaran tercapai dengan baik, kami sarankan untuk mengikuti 
langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Bacalah   secara  cermat,   dan   pahami   tujuan pembelajaran yang 

tertulis pada setiap awal bab. 
2. Pelajari setiap bab secara berurutan, mulai dari Bab I Pendahuluan 

sampai Bab V Penutup. 
3. Kerjakan secara sungguh-sungguh dan tuntas setiap evaluasi pada 

setiap akhir bab. 
4. Keberhasilan proses pembelajaran dalam mata diklat ini tergantung 

pada kesungguhan anda. Untuk itu, belajarlah secara mandiri dan 
seksama. Untuk belajar mandiri, anda dapat melakukannya seorang 
diri, berdua, atau berkelompok dengan teman lain yang memiliki 
pandangan yang sama dengan anda. 

5. Anda disarankan mempelajari bahan-bahan dari sumber lain seperti 
yang tertera pada Daftar Pustaka pada akhir modul ini, dan jangan 
segan-segan bertanya kepada widyaiswara atau teman yang telah 
memahami tentang Manajemen Konflik. 

 
Baiklah, selamat belajar! Semoga anda sukses menerapkan pengetahuan 
dan keterampilan yang diuraikan dalam Mata Diklat Manajemen Konflik 
ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari anda sebagai seorang Polhut. 
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Lampiran 5. Contoh Bab Pokok Bahasan 
 
 

II.  TAHAPAN-TAHAPAN KONFLIK 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Sekarang, marilah kita bahas mengenai penyebab terjadinya konflik. Suatu 
konflik tidak selalu diungkapkan secara terbuka dengan nada tinggi. Oleh 
karena itu suatu konflik tidak selalu dapat dilihat dengan nyata. Yang sering 
terlihat hanyalah gejala konflik. Gejala adanya konflik ditentukan oleh 
tanggapan orang yang terlibat konflik: ada orang yang menekan dan ada 
orang yang melawan tekanan tersebut. Orang yang menekan memberi 
tanggapan represif, sedang orang yang melawan memberi tanggapan yang 
bersifat reaktif. 
.............. 
 
 
 
 
 
Setelah memahami penyebab terjadinya konflik, anda akan belajar 
mengenai tahapan-tahapan yang terjadi dalam konflik. Tahapan-tahapan 
konflik menunjukkan perkembangan sejauh mana potensi konflik telah 
menjelma menjadi sebuah konflik, yaitu: 
1. Konflik tahap pertama (pra konflik) 

Kondisiketidakpuasan seseorang atau sekelompok orang. Bilamana tidak 
diselesaikan secara tuntas akan berkembang menjadi rasa 
ketidakpuasan oleh kedua belah pihak yang bertikai............... 

 
 
 
 
 

 
Konflik dapat berakibat pada perilaku orang-orang yang terlibat konflik dan 
lingkungannya. Biasanya terjadi hubungan yang lebih renggang, saling 
tidak percaya, dan saling curiga. Dalam suasana hubungan yang demikian, 

B.                               Tahapan-Tahapan Konflik 

A.                              Penyebab Terjadinya Konflik 

C.                               Akibat Konflik 

Indikator Keberhasilan: Setelah mengikuti pembelajaran Bab III ini peserta diharapkan 
mampu menjelaskan tahapan-tahapan konflik……… 



Pedoman Penyusunan Modul Diklat  
 

25

komunikasi dapat terputus atau berjalan tersendat-sendat atau berlangsung 
dingin. 
.................. 
 
 
 
 
 
1. Tahapan-tahapan konflik dapat dibagi atas konflik tahap pertama (pra 

konflik), konflik tahap kedua, dan konflik tahap ketiga. 
 
2. Konflik tahap pertama dicirikan oleh adanya perkembangan potensi 

konflik yang berlangsung  secara terus-menerus. 
 
3. Konflik tahap kedua dicirikan oleh adanya sikap menang atau kalah. 

Saling kepercayaan sudah berubah menjadi saling kecurigaan. 
................................ 
 
 
 
 
 
 
1. Tahapan-tahapan konflik dapat dibagi tiga. Sebutkan! 
 
2. Jelaskan ciri-ciri konflik tahap pertama, berikan contoh konkretnya! 
 
........................ 
 
 
 
 
 
1. Tahapan-tahapan konflik: 

- Konflik tahap pertama (prakonflik) 
- Konflik tahap kedua 
- Konflik tahap ketiga 
 

2. Ciri-ciri konflik tahap pertama adalah adanya perkembangan potensi 
konflik yang berlangsung secara terus menerus. 
Contoh: Dalam suatu kelompok, ada beberapa orang yang tidak puas 
dengan keputusan yang diambil pimpinannya. 

 
.................... 
 
 
 
 
 

D.                              Rangkuman 

E.                                Evaluasi 

F.                                Kunci Jawaban
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Lampiran 6. Contoh Bab Penutup 
 
 

IV.   PENUTUP 
 
 

Selamat! Anda telah mempelajari mata diklat “Manajemen Konflik“ dengan 
sukses. Selanjutnya, untuk mengakhiri modul ini, anda kami persilakan 
untuk mencermati sekali lagi rangkuman yang merupakan intisari 
manajemen konflik.  
 
 
 
 
 
1. Konflik dapat didefinisikan sebagai kondisi atau situasi dimana hubungan 

dua orang individu atau kelompok tidak harmonis disebabkan karena 
pembagian sumber daya, kekuasaan, dan kewenangan serta perlakuan 
yang dianggap tidak adil. 

2. Menurut jenisnya, konflik dapat dibedakan atas: 
a. Konflik inter personal, yaitu konflik yang terjadi dalam diri seseorang, 

khususnya untuk mengambil keputusan dari dua pilihan alternatif 
keputusan atau lebih. 

b. Konflik inter personal, yaitu konflik antar dua individu atau lebih dalam 
satu kelompok. 

c. Konflik intra group, yaitu konflik yang terjadi dalam sebuah kelompok, 
menyangkut konflik antar anggota kelompok. 

d. ........... 
3. Tahapan-tahapan konflik dapat dibagi atas konflik tahap pertama (pra 

konflik), konflik tahap kedua, dan konflik tahap ketiga. 
a. Konflik tahap pertama dicirikan oleh adanya perkembangan potensi 

konflik yang berlangsung  secara terus-menerus. 
b. ........... 
 

 
 
 

 
1. Sebutkan beberapa pengertian tentang konflik yang anda ketahui! 
 
2. Sebutkan berbagai jenis konflik yang anda ketahui dan masing-masing 

berikan contoh yang aktual! 
 
3.  Tahapan-tahapan konflik dapat dibagi tiga. Sebutkan! 
 
4.  Jelaskan ciri-ciri konflik tahap pertama, berikan contoh konkretnya! 
 
5.  ............ 

A.                     Rangkuman 

B.                                    Evaluasi 
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Lampiran 8. Contoh Biodata Penulis 
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