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PANDUAN LAPORAN 

INDIVIDUAL 
  
   

 

 LAPORAN INDIVIDUAL ISU TERPILIH (IT) 
  

 LAPORAN INDIVIDUAL STUDI LAPANGAN (SL)  
 
 
 

  LATAR BELAKANG 

 

eserta Diklatpim Tingkat II merupakan bagian 

integral dalam pembelajaran yang menelaah, 

membahas berbagai isu strategis, dan memberikan 

alternatif solusi yang efisien, efektif dan rasional. Oleh 

karena itu, keberhasilan proses pembelajaran Diklatpim 

Tingkat II salah satunya bergantung pada sejauh mana 

peserta Diklat dapat memahami, menyerap dan 

mengaktualisasikan seluruh proses pembelajaran yang 

tercermin dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran seperti: 

perkuliahan, ceramah, diskusi, studi kasus, studi lapangan 

dan pendalaman materi. 

Kualitas hasil belajar peserta Diklatpim TK II, selain 

diarahkan untuk penuangan kompetensi belajar secara 

kelompok, juga diarahkan pada pencapaian kompetensi hasil 

P 
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belajar secara individual yang tertuang dalam berbagai 

kegiatan seperti diskusi isu terpilih, dan studi lapangan. 

Adapun wujud hasil belajar dimaksud dituangkan dalam 

bentuk “Laporan Individu”. Guna membantu peserta 

dalam mencapai kompetensi belajar secara individual yang 

tertuang dalam laporan individu tersebut, maka dipandang 

perlu untuk menyusun sebuah panduan individual yang berisi 

petunjuk-petunjuk dan mekanisme kegiatan-kegiatan 

individual yang terdiri dari beberapa kegiatan, yaitu: 

 Laporan Individual Isu Terpilih  

 Laporan Individual Studi Lapangan  

 

 PENULISAN LAPORAN INDIVIDUAL ISU TERPILIH 

 

1. Tujuan 

Adapun tujuan penulisan laporan individual tersebut 

adalah: 

a. Merupakan latihan kepada peserta untuk menggunakan 

teori yang diperoleh dalam rangka pemecahan masalah 

(problem solving); 

b. Meningkatkan pemahaman konsep teori dalam 

pembelajaran  melalui aktualisasi dalam kehidupan 
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pemerintahan/ negara, khususnya pada permanen 

sistemnya; 

c. Meningkatkan kompetensi peserta dalam hal 

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan 

pembangunan secara Sistem. 

d. Mengetahui kedalaman pemahaman peserta terhadap 

konsep dan teori dalam menelaah isu-isu aktual. 

 

2. TOPIK DISKUSI 

Topik diskusi Isu Terpilih merupakan current issues dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

terutama hal-hal yang berkenan dengan penyelenggaraan 

tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada 

umumnya dan pada instansi yang bersangkutan pada 

khususnya. 

 

3. PROSES 

a. Penetapan/Penyampaian Isu/ Topik 

 Penyampaian isu/ topik oleh penyelenggara yang 

berkenaan dengan tugas-tugas umum pemerintahan 

dan pembangunan baik pemerintah pusat maupun 

daerah. 
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 Isu/ topik yang dijadikan laporan individual 

ditetapkan penyelenggara/widyaiswara pada setiap 

kajian  

 

b. Pembuatan Laporan 

 Setiap peserta Diklatpim tingkat II  wajib membuat 

laporan individual  yang memuat deskripsi dan  

analisis terhadap isu terpilih yang dikaitkan dengan 

pengalaman nyata di instansi asal peserta. Laporan 

tersebut diserahkan ke Bidang Akademis sebagai 

learning product  individual dalam pembelajaran. 

 Laporan individual isu terpilih hanya sekali dalam 

setiap kajian, baik itu kajian Paradigma, kajian 

Kebijakan Publik maupun kajian Manajemen Stratejik. 

 Analisis dalam laporan individual menggunakan 

pendekatan yang relevan sebagai instrumen yang 

efektif yang telah dijelaskan di kelas pada materi 

seperti : Kajian Paradigma, Kebijakan Publik dan 

Manajemen Stratejik.   

c. Penyerahan Laporan 

Laporan indidividual diserahkan ke widyaiswara sesuai 

jadwal yang ditetapkan oleh penyelenggara untuk 

kemudian mendapatkan penilaian. 
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4. Penilaian 

Penilaian dilakukan oleh Widyaiswara dengan bobot nilai 

sebesar 2 % dari total nilai yang ada.  

 

5. Format Laporan 

Laporan Individual Isu Terpilih garis besarnya terdiri dari 

empat (4) bagian yaitu:  

a. Deskripsi Isu Terpilih 

Berisi deskripsi tentang isu/keadaan/ gejala tertentu 

yang menurut peserta memperlihatkan adanya sesuatu 

yang penting untuk dipecahkan atau menunjukan 

adanya penyimpangan, ketidaksesuaian dan 

kesenjangan. Isu/keadaan/gejala tersebut merupakan 

kondisi nyata  pada instansi asal peserta (Permanent 

System). 

b. Masalah Pokok (Main Problem) 

Masalah pokok  berisi deskripsi singkat yang bisa 

berupa pernyataan (statement) atau pertanyaan 

mengenai masalah pokok/utama yang dihadapi oleh 

permanent system yang berkaitan dengan isu tertentu 

pada point „a‟ di atas.  
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c. Analisis dan Pemecahan Masalah 

Berisis analisis dan pemecahan terhadap masalah pokok 

yang menggunakan pendekatan/tools yang relevan 

dengan kajian yang telah dipelajari. 

d. Kesimpulan dan Rekomendasi. 

Berisi kesimpulan atau conclusion (bukan rangkuman 

atau Summary) dari hasil analisis dan pemecahan dari 

masalah pokok. Setelah itu juga diberikan rekomendasi 

sebagai sarana perbaikan atau alternatif pemecahan 

terhadap masalah pokok yang dihadapi. 
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FORMAT LAPORAN INDIVIDUAL ISU TERPILIH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  
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JAKARTA 

 
LAPORAN INDIVIDUAL ISU TERPILIH  

 
NAMA PESERTA  : ..... .………………………………………………. 
NDH    : ……………………………………………………. 
KELAS/ KELOMPOK : ……………………………………………………. 
INSTANSI   : ……………………………………………………. 
 
A. JUDUL ISU TERPILIH : ..............…………………………………………. 
        ……………………………………………………. 
        ……………………………………………………. 
        ……………………………………………………. 
 
B. DESKRIPSI  ISU 
     TERPILIH   : ..............…………………………………………. 
        ……………………………………………………. 
        ……………………………………………………. 
        ……………………………………………………. 
 
C. MASALAH  POKOK : ……………………………………………………. 
    (Main Problem)    ……………………………………………………. 
        ...…………………………………………………. 
                ……………………………………………………. 
 

C. ANALISIS DAN PEMECAHAN MASALAH 

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

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

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

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

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

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

D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI. 

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

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

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

........................................................................................................... 
Lampiran : 
Daftar Pustaka 
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 LAPORAN INDIVIDUAL STUDI  LAPANGAN  

 

  1. TUJUAN  

   Melalui kegiatan ini peserta diharapkan : 

 mampu mengambil intisari praktek kepemimpinan dan 

penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu 

lokus tertentu (fact finding). 

 mampu mengambil manfaat dan kemungkinan 

diterapkannya di lingkungan kerja organisasi publik 

atau permanent system (baik untuk kepentingan 

individual maupun organisasional) yang kemudian 

dituangkan dalam penulisan KTP2-nya. 

  

    2. MATERI/TOPIK  

 

Materi atau topik yang dituangkan dalan Laporan Individual 

SL adalah materi tentang praktek kepemimpinan dan 

penyelenggaraan pemerintahan yang digali dari lokus SL 

yang dapat dimanfaatkan bagi penulisan KTP2 masing-

masing peserta atau dapat diterapkan bagi permanen 

system-nya.  
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   3. PROSES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Penetapan Fokus 

- Fokus yang akan menjadi dasar peserta dalam 

pengumpulan data & informasi di lapangan adalah fokus 

sebagaimana telah ditetapkan oleh peserta dalam 

penulisan KTP2nya; 

- Penetapan fokus harus berdasarkan kasus yang telah 

disusun oleh peserta;  

- Fokus SL (individual) merujuk pada faktor-faktor atau 

aspek-aspek yang diduga memiliki daya ungkit (leverage) 

PENETAPAN   FOKUS 
Fokus  SL adalah fokus KTP2 

masing-masing peserta  
 

PENYUSUNAN INSTRUMEN  
Dengan berdasarkan penulisan 
KTP2, disusun instrumen yang 
akan digunakan untuk menggali 
data/informasi di lokus 
 

KUNJUNGAN LAPANGAN 
Untuk menggali data/informasi tentang 

praktek kepemimpinan & 
penyelenggaraan pemerintahan negara 

yang dapat digunakan dalam pemecahan 
masalah sebagaimana menjadi fokus 

dalam KTP2 

PENYERAHAN LAPORAN SL 
PENULISAN 

LAPORAN SL  
Temuan semua 
hasil Kunjungan 

Lapangan 
dituangkan dalam 
Laporan Individual 

SL  

 

MENINDAKLANJUTI 
LAPORAN SL  

Menuangkan temuan 
lapangan ke dalam Penulisan 

KTP2  
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tinggi dalam menyelesaikan permasalahan (kasus) pada 

instansi peserta. 

 

b. Penyusunan Instrumen 

- Dengan berdasarkan fokus yang telah ditetapkan dalam 

KTP2, peserta menyusun instrumen yang akan digunakan 

untuk mengumpulkan data/informasi maupun pengamatan 

pada lokus SL. 

- Instrumen pengumpulan data/informasi dapat berupa 

panduan wawancara, panduan observasi lapangan, 

maupun angket. 

 

c. Kunjungan Lapangan 

- Peserta menggali data dan informasi  baik berbentuk data 

primer maupun sekunder dengan memanfaatkan 

instrumen yang telah disusun sebelumnya. 

- Sumber data/informasi dapat sama/sejenis atau berbeda 

dengan data & informasi yang digali bagi Laporan 

Kelompok SL tergantung pada kebutuhan KTP2 peserta. 

- Peserta diberikan kesempatan untuk menggali 

data/informasi yang berkaitan dengan fokus KTP2nya 

dengan waktu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara. 
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d. Penulisan laporan Individual SL  

- Setiap peserta Diklatpim Tingkat II wajib membuat 

laporan Individual SL  

- Laporan individual SL memuat seluruh data/informasi 

yang telah digali oleh peserta dari lokus SL yang relevan 

dengan fokus KTP2.  

- Data/informasi yang dituangkan dalam laporan sudah 

merupakan narasi dari keseluruhan temuan lapangan 

(bukan data mentah, seperti transkrip jawaban dari key 

informant atau responden)  

- Laporan individual SL memuat komponen identitas peserta 

(Nama & NDH), Instansi, Judul KTP2, dan Temuan 

Lapangan. 

 

e. Penyerahan Laporan 

Laporan Individual SL diserahkan kepada penyelenggara di 

lokus SL sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

 

f. Tindak lanjut Laporan Individual SL  

  Temuan lapangan yang berupa informasi/data digunakan 

sebagai referensi penyempuraan penulisan KTP2 peserta. 
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g. Penilaian 

Penilaian terhadap naskah Laporan Individual SL dilakukan 

oleh Widyaiswara dengan bobot nilai sebesar 2% dari 

keseluruhan nilai total Diklatpim Tingkat II. 

 

h. Format Laporan 

Format Laporan Individual SL adalah sebagai berikut : 
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FORMAT LAPORAN INDIVIDUAL SL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  
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LAPORAN INDIVIDUAL STUDI LAPANGAN 
 
 
NAMA PESERTA : ..... .………………………………………………. 
NDH   : ……………………………………………………. 
KELAS  : ……………………………………………………. 
INSTANSI  : ……………………………………………………. 
JUDUL KTP2 : ……………………………………………………. 
     ……………………………………………………. 
     ……………………………………………………. 
     ……………………………………………………. 
 
TEMUAN LAPANGAN : 

1. Kesan-kesan yang didapatkan dari praktek penyelenggaraan 
Pemerintah Negara pada lokus  SL 

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

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

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

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

2. Aspek-aspek  yang dapat digunakan dalam pengkayaan 
penulisan KTP2 atau dapat dijadikan  pembelajaran ( lesson 
learnt) untuk dipraktekkan pada instansi permanen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................... 
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  PENUTUP 
                         

Di akhir penyelenggaraan diklat setiap peserta 

diwajibkan juga menyerahkan softcopy ( dalam 

format penyimpanan flashdisk atau  copy CD) dari 

produk belajar individual (termasuk produk 

kelompoknya) kepada penyelenggara. 

 

Dari softcopy yang diserahkan, penyelengara akan melihat 

dan memeriksa apakah penulisan dari produk pembelajaran 

tersebut dibuat secara sah dan mengindahkan etika 

penulisan, seperti tidak melakukan tindakan plagiat dan 

menggunakan jasa pembuatan karya tulis tersebut oleh 

pihak selain peserta yang bersangkutan(ghost writer). Sanksi 

berupa penundaan pemberian STTPP atau ketidaklulusan 

berlaku bagi mereka yang melakukan pelanggaran terhadap 

etika penulisan atau plagiarisme tersebut. 

 

Bersama panduan ini dilampirkan penjelasan mengenai apa 

yang dimaksud dengan Perilaku Plagiarisme. 
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Lampiran 

 

PLAGIARISME 

BAGAIMANA MENGENAL DAN MENCEGAHNYA 
 

 
 
 

 

A. GAMBARAN UMUM 

i dunia akademis hampir semua instansi pendidikan 

telah melaksanakan pemberantasan masalah plagiat, 

misalnya di perguruan tinggi masalah plagiat 

menjadi perhatian serius para dosen saat mambimbing tugas 

akhir dari para mahasiswanya, karena di wilayah itulah 

banyak ditemukan tindakan plagiat. Dalam pembuatan tugas 

D 
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akhir mahasiswa secara sengaja ataupun tidak sengaja sering 

melakukan kegiatan plagiat, misalnya melakukan pengutipan 

tanpa menyebutkan referensi yang dikutip atau bahkan yang 

paling bahaya adalah menduplikat tugas dari orang lain. 

Tindakan yang dilakukan olah instansi pendidikan menyikapi 

hal tersebut yaitu dengan lebih mengetatkan pengawasan 

terhadap kelulusan dari peserta didiknya. Begitu juga di dunia 

pendidikan dan pelatihan baik yang dikelola pihak swasta 

maupun pemerintah. Plagiat adalah musuh bersama dunia 

akademis yang harus dihindari, karena menyangkut pelecehan 

dunia akademik yang harus ditindak pelakunya dan dilakukan 

langkah pencegahannya. 

Tindakan plagiat tidak terbatas pada penjiplakan tulisan orang 

lain menjadi seolah-olah tulisan kita sendiri, namun juga bisa 

terjadi apabila kita menggunakan jasa orang lain untuk 

menuliskan karya tulis tertentu dan mengakui itu sebagai 

milik kita tanpa menyebutkan siapa sebenarnya pembuatnya, 

walaupun itu dengan persetujuan si penulisnya. Pola terakhir 

ini disebut dengan Ghost Writer, karena secara tidak langsung 

tindakan ini sama saja dengan mencontek hasil karya orang.  

Bila kita memang memerlukan tulisan atau ide/data milik 

orang lain, kita harus menuliskan referensi darimana kita 
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mengambil data tersebut. Begitu juga bila kita menulis kata-

kata milik orang lain, kita harus menggunakan kutipan.  

Banyak universitas yang melarang keras apapun bentuk 

plagiat. Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran 

palgiarisme adalah mulai dari ketidaklulusan suatu mata 

kuliah sampai drop out dari universitas tersebut. Sedangkan 

di dunia Pendidikan pelatihan seperti yang diselenggarakan di 

Pusdiklat Spimnas LAN, sanksi bagi tindakan plagiat tidak 

berbeda dengan universitas, yaitu selain diberikan 

ketidaklulusan, juga surat pemberitahuan mengenai prilaku 

peserta tersebut akan di informasikan kepada instansi dimana 

peserta berasal.  

 

B. DEFINISI PLAGIARISME 

1. Definisi Plagiarisme menurut Menurut Merriam-

Webster Online Dictionary  

Menurut Merriam-Webster Online Dictionary, to “plagiarize” 

means to steal and pass off (the ideas or words of another) 

as one‟s own to use (another‟s production) without crediting 

the source to commit literary theft to present as new and 

original an idea or product derived from an existing source. 
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Dengan kata lain,  adalah tindakan penyalahgunaan. Tindakan 

tersebut termasuk mencuri hasil karya orang lain dan 

berbohong dengan mengakui sebagai karya miliknya.   

 

2. Definisi Plagiarisme menurut Wikipedia 

Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, 

pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya 

seolah karangan dan pendapat sendiri.[1]  

 

Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri 

hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiarisme 

dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari 

sekolah/universitas. Pelaku plagiat disebut sebagai plagiator. 

 

C.  KATEGORI PLAGIARISME 

Dalam buku Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan 

Ilmiah, Felicia Utorodewo dkk. menggolongkan hal-hal berikut 

sebagai tindakan plagiarisme.[2]: 

 Merubah hasil karya orang lain menjadi karya atau ide 

milik sendiri tanpa menyebutkan asal dari mana dia 

mengutipnya,  

http://id.wikipedia.org/wiki/Plagiarisme#cite_note-0
http://id.wikipedia.org/wiki/Plagiarisme#cite_note-1
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 Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, 

 Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri 

 Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri 

 Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil 

sendiri, 

 Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang 

berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya 

 Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak 

langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan 

 Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut 

sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya 

masih terlalu sama dengan sumbernya. 

Membiarkan kegiatan plagiarisme terjadi juga dianggap 

sebagai sebuah plagiarisme. 

Misalnya: 

 Membiarkan atau membantu orang lain mencontek tugas 

akademis. 

 Memberikan akses ke karya tugas orang lain maupun 

hasil karya tugas sendiri; baik hasil karya yang masih 

berupa draft maupun hasil karya yang sudah selesai. 
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Hal-hal yang tidak tergolong plagiarisme: 

 menggunakan informasi yang berupa fakta umum. 

 menuliskan kembali (dengan mengubah kalimat atau 

parafrase) opini atau ide orang lain dengan memberikan 

sumber jelas. 

 mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan 

memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan 

menuliskan sumbernya. 

 “JADI, BERHENTILAH MENJADI PlAGIAT DAN 

MENGGUNAKAN JASA ORANG LAIN UNTUK 

MEMBUATKAN TUGAS ANDA. KAMI AKAN SELALU 

PERDULI DAN MEMERANGI SEGALA TINDAKAN TIDAK 

BERETIKA TERSEBUT DENGAN SANGAT KERAS”  

Rujukan 

1. KBBI, 1997: 775 
2. Utorodewo, Felicia, dkk. 2007. "Bahasa Indonesia: 

Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah". Jakarta: Lembaga 
Penerbit FEUI. 

3. http://www.plagiarism.org/ diakses tanggal 31 Maret 
2010. 

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism diakses tanggal 31 
Maret 2010. 
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