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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pelaksanaan pembangunan Pemerintah Propivinsi DIY pada tahun 2005 

bertema “Pemantapan E-Government guna menunjang pemerintahan yang 

transparan, bersih dan efisien dalam rangka peningkatan pelayanan dan 

kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan”. Dengan tema tersebut maka 

Pemerintah Provinsi DIY menetapkan kebijakan pengembangan penerapan 

Information and Communication Technology (ICT) untuk mewujudkan Jogja 

Cyber Province (JCP) menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan prioritas utama. 

Pengembangan TIK itu sendiri akan menunjang kegiatan operasional dan 

administrasi pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik 

yang di implementasikan dalam bentuk pengembangan website. Secara makro 

diwujudkan dalam pembangunan E-Government di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, melalui Jogja Cyber Province (JCP) (Harimurti, ....).  

 Adalah BTKP yang merupakan kepanjangan dari Balai Teknologi 

Komunikasi Pendidikan. Yaitu suatu lembaga unit Pelaksanaan Teknis di bidang 

Teknologi Komunikasi Pendidikan yang merupakan salah satu unit pelaksana 

teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY. Salah satu program 

BTKP tahun 2011 adalah pengembangan Jogja Learning Gateway (JLG). 

Program ini memilki latar belakang untuk mendukung perwujudan Yogyakarta 

sebagai Jogja Cyber Province. Selain itu juga untuk memberikan apresiasi dan 



penghargaan kepada guru yang secara mandiri menghasilkan isi laman 

pembelajaran yang berkualitas dan menarik. 

 Jogja Learning Gateway tersebut diberi nama "jogjabelajar.org" yang 

merupakan portal belajar bagi masyarakat pendidikan di Daerah Istimewa 

Yogyakarta.  Laman jogjabelajar.org dikelola oleh BTKP Dinas DIKPORA 

Provinsi DIY. BTKP sendiri saat ini mengelola dua portal web yaitu portal BTKP 

dan portal jogjabelajar.org. Dengan adanya dua portal web yang dikelola oleh 

BTKP tersebut membuat adanya kesan kurang efisiennya program yang ada di 

BTKP dalam mengembangkan teknologi informasinya.  

Belum lagi adanya portal dari Dinas Dikpora DIY yang juga berdiri sendiri 

dan dikelola sendiri oleh Dinas Dikpora, menambah kesan sporadisnya 

pengembangan tekologi informasi di lingkungan Dinas Dikpora. Sehingga adanya 

portal - portal web di lingkungan Dinas Dikpora terkesan hanya sebagai 

pemenuhan kebutuhan jangka pendek untuk menunjukan bahwa Dinas Dikpora 

telah melaksanakan E-Government dengan adanya portal web di Dinas Dikpora. 

Dengan adanya latar belakang dan kondisi yang ada saat ini tersebut, maka 

dipilihlah judul "Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Cyber Province Melalui 

Pengembangan Jogja Learning Gateway (JLG)". Dalam hal ini akan dibahas salah 

satu aspek pendukung Jogja Cyber Province yaitu tentang pengembangan Jogja 

Learning Gateway. Sehingga nantinya akan mendapatkan jawaban dari rumusan 

masalah yaitu bagaimana pengembangan Jogja Learning Gateway lewat 

jogjabelajar.org dapat mendukung pengembangan E-Government di Dinas 

Dikpora DIY khususnya di BTKP DIY? 



Sehingga dengan dijawabnya pertanyaan dari rumusan masalah yang ada, 

maka akan didapatkan jawaban deskriptif tentang pengembangan Jogja Learning 

Gateway lewat jogjabelajar.org dalam usahanya mendukung pengembangan E-

Government di Dinas Dikpora khususnya di BTKP DIY. Hal ini akan memberikan 

manfaat bagi proses pembelajaran kepada masyarakat tentang bagaimana 

pengembangan E-Government dan pembelajaran bagi pihak terkait tentang 

pengembangan E-Government yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

A. Konsep E-Government 

Kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) 

terjadi sedemikian pesatnya sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat 

diciptakan dengan teramat sangat cepat dan dapat segera disebarkan ke 

seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan di dunia dalam hitungan detik. 

Hal ini berarti bahwa setiap individu di berbagai negara di dunia dapat saling 

berkomunikasi secara langsung kepada siapapun yang dikehendaki tanpa 

dibutuhkan perantara (mediasi) apapun. Tentu saja buah dari teknologi ini 

akan sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa moderen harus 

bersikap dalam melayani masyarakatnya, karena banyak aspek-aspek  dan 

fungsi-fungsi pemerintah konvensional yang secara tidak langsung telah 

diambil alih oleh masyarakatnya sendiri (misalnya masalah pers, sosial, 

agama, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya) karena adanya teknologi 

ini. Inilah alasan lain mengapa pemerintah dipaksa untuk mulai mengkaji 

fenomena yang ada agar yang bersangkutan dapat secara benar dan efektif 

mereposisikan peranan dirinya (Indrajid, 2002).. 

Berkembangnya teknologi informasi telah menyentuh sendi – senti 

manajemen pemerintahan. Kombinasi antara  buah pemikiran mahzab new 

public management dengan teknologi informasi telah melahirkan konsep 

applikasi pemerintahan digital atau yang lebih populer disebut sebagai E-



Government. Filosofi dasar dari E-Government sendiri merupakan alat dari 

suatu perubahan system (organisasi, proses bisnis, sdm dan standard 

operating procedure) dalam pemerintahan. Fungsi utama dari e-government 

adalah alat bantu dalam penciptaan perubahan dalam pelayanan dari 

pemerintah kepada masyarakat (Kominfo, 2003).  

Walaupun sebagai sebuah konsep E-Government memiliki prinsip-

prinsip dasar yang universal, namun pengertian dan penerapan E-Government 

di sebuah negara tidak dapat dipisahkan dengan kondisi sejarah, budaya, 

pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara yang 

bersangkutan. Visi, misi, dan strategi pembangunan sebuah negara yang 

sangat unik mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario 

dalam proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap 

penyusunan prioritas pengembangan bangsa (Indrajid, 2002). 

 E-Government dapat diartikan sebagai suatu mekanisme interaksi 

baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang 

berkepentingan (stakeholder); dimana melibatkan penggunaan teknologi 

informasi (terutama internet); dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) 

pelayanan publik (Indrajid, 2002). 

Tujuan implementasi E-Government antara lain adalah 

meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam 

proses penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga untuk terbentuknya 

kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan 



perubahan secara efektif. Terakhir adalah perbaikan organisasi, sistem 

manajemen, dan proses kerja kepemerintahan (Kominfo, 2003). 

Adapun sasaran pembangunan E-Government adalah pembentukan 

jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan 

terjangkau. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk 

meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi 

perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Pembentukan 

mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas 

bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan. Pembentukan 

sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta 

memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah (Kominfo, 

2003). 

Merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan 

konsep e-Government pada dasarnya adalah menjalankan sebuah manajamen 

transformasi (change management) yang cukup kompleks. Seperti diketahui 

bersama, kebanyakan orang sangat anti dengan perubahan (people do not like 

to change). Dengan kata lain, konsep implementasi e-Government harus 

disertai dengan sebuah strategi tranformasi yang baik dan efektif, terutama 

yang berkaitan dengan pemberian dan penawaran insentif-insentif baru, 

pembentukan struktur institusi yang mendukung lingkungan perubahan, 

penyiapan dana yang cukup dan investasi untuk pengembangan keahlian dan 

kompetensi SDM yang terlibat, dan lain seabagainya. Karena pada dasarnya 

perubahan akan sangat erat berkaitan dengan hal-hal semacam struktur 



organisasi, manusia dan budaya, kebijakan dan prosedur, ketersediaan sumber 

daya dan teknologi, dan hal-hal lainnya, maka beberapa prinsip pengelolaan 

perubahan harus dimengerti oleh para praktisi e-Government (Indrajid, 2002). 

Terjadinya transformasi sistem kerja dari manual ke elektronik 

telah mengakibatkan banyak perubahan, diantaranya Perubahan Budaya 

Kerja, Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses), SOP dan Kebijakan Politik, 

Peraturan dan Perundangan, Leadership. Oleh karena itu proses perubahannya 

perlu dikelola dengan baik sehingga transisinya bisa berjalan lancar (Kominfo, 

2003). 

B. Inpres No 3 tahun 2003  

Inpres No 3 tahun 2003 ini tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government. Diterbitkannya Inpres ini denan pertimbangan 

antara lain :  
1. Bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta 

potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, 

pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar 

secara cepat dan akurat;  

2. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses 

pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;  

3. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good 

governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien 

diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government; 

4. Bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, 

keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur 

kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan 



Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan 

e-government secara nasional.  

Untuk itu diperintahakan agar mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna 

terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional dengan 

berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-

Government sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini. 

Serta merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing 

dengan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. 

Inpres ini melampirkan dua hal yang penting sebagai acuan 

pengebangan E-Government di daerah yaitu kebijakan dan strategi nasional 

pengembangan e-government dan kerangka arsitektur e-government. Oleh 

karena itu pengembangan e-government harus dilaksanakan secara harmonis 

dengan mengoptimalkan hubungan antara inisiatif masing-masing instansi 

dan penguatan kerangka kebijakan untuk menjamin keterpaduannya dalam 

suatu jaringan sistem manajemen dan proses kerja. Pendekatan ini diperlukan 

untuk mensinergikan dua kepentingan, yakni (1) kepentingan pendayagunaan 

pemahaman dan pengalaman masing-masing instansi tentang pelayanan 

publik yang diperlukan oleh masyarakat, dan (2) kepentingan untuk penataan 

sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu.  

Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun 

Rencana Strategis Pengembangan e-government di lingkungannya masing-

masing. Rencana Strategis itu dengan jelas menjabarkan lingkup dan sasaran 

pengembangan e-government yang ingin dicapai; kondisi yang dimiliki pada 



saat ini; strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang ditentukan; kebutuhan 

dan rencana pengembangan sumber daya manusia; serta rencana investasi 

yang diperlukan. Untuk menghindari pemborosan anggaran pemerintah, 

penyusunan rencana investasi harus disertai dengan analisis kelayakan 

investasi terhadap manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan. 

C. Situs Web Daerah 

Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam 

melaksanakan pengembangan e-government secara sistematik melalui 

tahapan yang realistik dan terukur. Pembuatan situs web pemerintah daerah 

merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-Government di Indonesia 

dengan sasaran agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah memperoleh 

akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah, serta ikut 

berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan 

menggunakan media internet.  

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui jaringan informasi, 

pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) 

tingkatan, yaitu : 

Tingkat 1 – Persiapan 

- Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi 

pada setiap lembaga. 

- Sosialisasi situs web untuk internal dan publik. 

Tingkat 2 – Pematangan 



- Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif. 

- Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain. 

Tingkat 3 – Pemantapan 

- Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik. 

- Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. 

Tingkat 4 – Pemanfaatan 

- Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to 

Government (G2G), Government to Business (G2B), Government 

to Consumers (G2C). 

Situs web pemerintah daerah provinsi dan daerah otonom 

(Kabupaten, dan Kota) dapat dikatakan sebagai perubahan bentuk 

penggunaan media komunikasi dengan memanfaatkan teknologi informasi 

komunikasi (Information Comummnication Technology - ICT).  

Pembuatan situs web pemerintah daerah sesuai dengan keinginan 

pemerintah di dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yaitu : 

1) perolehan informasi secara mudah, benar, adil, dan luas cakupan; 

2) penyebarluasan informasi melalui media elektronik yang meliputi : 

- semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah berada 

di luar perlindungan hak cipta (boleh diketahui oleh umum); 

- semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-undang 

yang berlaku (tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan kepekaan 

komersial dan rahasia pribadi); 

- semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat. 



Situs web pemerintah daerah dimaksudkan untuk diterapkan dan 

digunakan pada instansi-instansi pemerintah daerah yang secara teratur 

berhubungan satu sama lain, serta harus memberikan informasi dan layanan 

kepada masyarakat (Kominfo, 2003). 

Didalam membangun situs web pemerintah daerah ada sejumlah 

kriteria yang perlu diperhatikan, baik oleh pembuat maupun oleh pengelola 

situs web pemerintah daerah. Kriteria ini merupakan gambaran ciri-ciri kunci 

yang akan membentuk dasar dari semua situs web pemerintah daerah. Ciri-

ciri ini ber-evolusi dan dengan sendirinya akan terus diperbaharui secara 

berkala sesuai dengan perkembangan yang terjadi. 

1. Fungsi, aksesbilitas, kegunaan 

Situs-situs web pemerintah daerah sebaiknya berfokus pada 

keperluan pengguna, yaitu menyediakan informasi dan pelayanan yang 

diinginkan oleh pengguna, dan secara terus menerus ber-evolusi untuk 

memenuhi permintaan pengguna dan mencapai aksesibilitas dan 

kegunaan universal.  

Tidak terjadi diskriminasi bagi pengguna, artinya situs web 

pemerintah daerah dapat dibuka tanpa membedakan fasilitas dan 

kemampuan komputer yang dimiliki oleh pengguna. Salah satu 

komitmen kunci dari pemerintah adalah memberikan jasa pelayanan 

masyarakat yang responsif di dalam memenuhi kebutuhan semua 

kelompok yang berbeda di masyarakat. 

Disain situs web pemerintah daerah sebaiknya profesional, 



menarik, dan berguna sesuai dengan kebutuhan pengguna yang beragam. 

Berita atau artikel yang ditujukan kepada masyarakat sebaiknya disajikan 

secara jelas, dan mudah dimengerti; berita atau artikel yang disajikan 

sebaiknya 50% lebih pendek dari berita atau artikel yang dicetak, disusun 

per paragraph yang pendek, terurut dan mudah untuk dibaca.  

2. Bekerjasama  

Situs web pemerintah daerah harus saling bekerjasama untuk 

menyatukan visi dan misi pemerintah. Pengguna situs web pemerintah 

daerah menginginkan akses yang mudah kepada informasi, dan 

pelayanan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat. Semua dokumen pemerintah yang penting harus memiliki 

URL (Uniform Resource Locator) yang tetap, sehingga mesin pencari 

(search engine) dapat menghubungkan kepada informasi yang diinginkan 

secara langsung.  

3. Isi yang Efektif 

Pengguna harus mengetahui bahwa informasi tertentu akan 

tersedia pada situs-situs pemerintah daerah manapun. Pengguna memiliki 

hak untuk mengharapkan isi dari suatu situs web pemerintah daerah 

adalah data terbaru dan tepat, serta mengharapkan berita dan materi baru 

selalu diketengahkan. Pengelola situs web harus berusaha untuk 

mendapatkan kepercayaan masyarakat sehingga situs web yang dikelola 

oleh pemerintah daerah bisa memenuhi kebutuhan pengguna. 

Banyak dokumen pemerintah tidak ditujukan pada masyarakat 



umum, atau ditulis hanya untuk dibaca secara off-line. Pengelola situs 

web pemerintah daerah perlu mem-pertimbangkan penyediaan beberapa 

isi yang ditujukan kepada pengguna, yang dirancang untuk dapat dibaca 

secara on-line. Situs web pemerintah daerah harus bertujuan untuk bisa 

bermanfaat bagi pengguna, dan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda 

dari pengguna yang berbeda. 

4. Komunikasi Dua Arah 

Pengguna mengharapkan komunikasi dalam bentuk dua arah. 

Situs-situs web pemerintah daerah harus memberikan kesem-patan 

pengguna untuk menghubungi pihak-pihak berwenang, menjelaskan 

pandangan mereka, atau membuat daftar per-tanyaan mereka sendiri.  

Aksi kebebasan informasi memerlukan jawaban segera atas 

pertanyaan dalam format yang disukai, termasuk e-mail, sehingga 

pengelola perlu menentukan cara terbaik untuk menangani dan merespon 

e-mail. Aksi kebebasan informasi meminta semua pertanyaan dijawab 

dalam waktu secepatnya serta pada format yang diinginkan pengguna.  

5. Evaluasi Kesuksesan 

Situs-situs web pemerintah daerah harus memiliki sistem untuk 

mengevaluasi kesuksesan, dan menentukan apakah situs webnya 

memenuhi kebutuhan penggunanya. Kebutuhan pengguna akan 

menentukan arah perkembangan situs, sehingga jika diperlukan, disain 

situs web juga harus diperbaiki. Penggunaan yang seragam dari statistik 

akses akan memberikan gambaran yang lebih jelas dari kebutuhan 



pengguna diseputar situs web pemerintah daerah.  

Situs-situs web pemerintah daerah harus mengumpulkan, 

minimal, statistik angka pengguna, pengunjung, jumlah halaman, 

permintaan yang sukses dan tidak sukses, halaman yang sering 

dikunjungi dan jarang dikunjung, halaman rujukan utama. Informasi 

tambahan mengenai siapa yang menggunakan situs ini, tingkat transfer 

data. Evaluasi empat bulanan sangatlah direkomendasikan. 

6. Kemudahan Menemukan Situs  

Pengelola harus mempromosikan situs web pemerintah daerah 

dan mendaftarkannya ke mesin pencari. Pengguna mungkin tidak bisa 

menemukan suatu situs web pemerintah daerah kecuali pengelola 

mempromosikannya dan memastikan bahwa mesin pencari 

mendaftarkannya. Mesin pencari dari berbagai jenis menggunakan 

metadata untuk menemukan lokasi dokumen dan halaman dalam situs 

web pemerintah daerah. Ada berjuta situs web, oleh sebab itu perlu 

promosi situs web secara layak melalui mesin pencari on-line dan 

direktorinya, dan juga melalui cara lain seperti pemberitahuan lewat pers, 

Hubungan Masyarakat, brosur. 

7. Pelayanan yang diatur dengan baik 

Suatu situs web pemerintah daerah akan terselenggara dengan 

baik jika menggunakan sumber yang terpercaya; strategi yang jelas, 

tujuan, dan target pengguna; serta strategi pengembangan masa depan, 

termasuk langkah menuju pusat data yang dinamis dari media digital 

lainnya. 



Situs-situs web pemerintah daerah harus mampu menerbitkan 

dokumen yang lebih detail dari situs komersial, karena memiliki tujuan 

dan persyaratan yang berbeda dan lebih sulit dari situs komersial, 

sehingga hanya manajemen yang baik yang bisa menyeimbangkan semua 

prioritas yang diperlukan pengguna. Manajemen yang baik adalah satu-

satunya cara untuk membangun dan mempertahankan kualitas situs web 

pemerintah daerah, karena akan menjamin rencana situs terkait untuk 

perubahan, ber-evolusi memenuhi kebutuhan pengguna, dan bergerak 

dari hypertext mark up language (HTML) yang statis menuju yang lebih 

efisien dan dinamis. 

Banyak situs web pemerintah daerah tidak memiliki sumber 

yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugas publikasi, sehingga 

ketetapan editorial yang jelas perlu didukung oleh prosedur yang jelas. 

Tingkat aksesibilitas tidak akan terpenuhi bila manajemennya buruk. 

Beberapa situs perlu menyediakan informasi dalam bahasa komunitas 

minoritas (Kominfo, 2003).  

D. Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) DIY 

Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) Yogyakarta 

merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Teknologi 

Komunikasi Pendidikan (BTKP) Yogyakarta merupakan salah satu Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sebelumnya adalah 



Sanggar Teknologi Komunikasi Pendidikan yang merupakan UPT 

PUSTEKKOM DEPDIKNAS.  

Namun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organisasi UPTD 

pada Dinas Daerahdan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 159 tahun 2002 tentang Tugas dan Fungsi Pokok UPTD 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka Sanggar TEKKOM Yogyakarta 

beralih nama Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (BTKP) yang 

beralamatkan di Jalan Kenari No. 2 Yogyakarta 55166 Telepon (0274) 

517327. Sedangkan pada tahun 2009 TUPOKSI BTKP mengacu SOTK yang 

baru sesuai PERGUB DIY No 41 tahun 2008 tentang rincian Tugas dan 

Fungsi Dinas dan UPTD Dinas pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.  

 BTKP memiliki Visi yaitu "Menjadi pusat sumber belajar 

pendidikan formal dan non formal jenjang pendidikan dasar dan menengah 

berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkemuka di Indonesia Tahun 

2025." Sedangkan misi BTKP adalah 

1. Menyusun bahan usulan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk keperluan pendidikan 

2. Memberantas buta komputer bagi pendidikan dan tenaga kependidikan 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

3. Mengembangkan dan memproduksi materi/bahan pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi pendidikan formal dan nonformal 



4. Mempromosikan dan memberikan layanan teknis pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk pembelajaran 

5. Melakukan pelayanan konsultasi dalam penggunaan Teknologi 

Komunikasi Pendidikan bagi sekolah dan luar sekolah di lingkungan 

Dinas Pendidikan Provinsi. 

Sesuai dengan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

nomor 41 tahun 2008 Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan mempunyai 

Tugas Menyelenggarakan Pengembangan, Produksi dan Layanan 

Pembelajaran Teknologi Komunikasi Pendidikan. Fungsi  BTKP antara lain: 

1. Merumuskan Program Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan 

2. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang Teknologi Komunikasi 

Pendidikan dan efisiensi 

3. Pemberian Pelayanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam bidang 

pendidikan 

4. Pengembangan potensi pendidikan dibidang pemanfaatan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi untuk pembelajaran 

5. Pengembangan dan Produksi bahan Pembelajaran dengan pemanfaatan 

teknologi informasi dan komunikasi 

6. Evaluasi pemanfaatan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi 

7. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan program Balai Teknologi 

Komunikasi Pendidikan 

8. Penyelenggaraan ketata usahaan 

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.  

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Cara Pengambilan Data 

Sifat dan Jenis Penelitian, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan melakukan pengkajian terhadap data obyektif, baik 

primer maupun sekunder sehingga penelitian ini bisa disebut sebagai jenis 

penelitian model terapan (Sugiyono, 2000), Penelitian yang akan dilakukan 

ini adalah bersifat deskriptif analistis (Whyte, 1943), karena berusaha untuk 

mendeskripsikan serta mengkaji data yang diperoleh dari hasil Observasi, 

Indepth Interview (wawancara mendalam), maupun data dokumentasi dan 

studi kepustakaan. 

Kajian yang dilakukan adalah untuk menganalisa kriteria-kriteria 

yang ada pada web jogjabelajar.org dimana kriteria yang dianalisa meliputi : 

1) Fungsi, aksesbilitas, kegunaan; 2) Bekerjasama; 3) Isi yang Efektif; 4) 

Komunikasi Dua Arah; 5) Evaluasi Kesuksesan; 6) Kemudahan Menemukan 

Situs; 7) Pelayanan yang diatur dengan baik. Selain itu juga dianalisis tentang 

kendala pengembangan web tersebut dengan menggunakan metode SWOT. 

Lokasi Penelitian, di kantor Dinas Dikpora DIY Jalan Cendana 9 

Yogyakarta dan kantor BTKP DIY Jalan Kenari 2 Yogyakarta. Data diamabil 

dengan cara wawancara mendalam dengan staf TI Dinas Dikpora DIY, 

Kepala BTKP dan pengelola JLG BTKP DIY. Selain itu juga dilakukan 

dokumentasi data sekunder yang ada di BTKP DIY. Untuk melengkapi data 



juga dilakukan studi pustaka dan penelusuran data lewat internet baik di web 

Dinas Dikpora DIY, web BTKP DIY maupun di jogjabelajar.org. 

B. Teknik Analisa Data  

Data yang diperoleh, dikumpulkan, diedit, dan dikategorikan, serta 

dicari kesesuaian (penjodohan) polanya untuk kemudian dianalisis. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendapakan suatu deskripsi, maka analisis 

dilakukan dengan jalan mengaitkan kategori dan data ke dalam kerangka 

yang telah ada. 

Untuk memperoleh gambaran tentang kendala dalam 

pengembangan web jogjabelajar.org, maka data yang ada dianalisa dengan 

bantuan model SWOT sehingga didapat faktor-faktor lingkungan eksternal 

dan internal yang mempengaruhi pengembangan web tersebut. Dari faktor 

lingkungan internal dan eksernal tersebut kemudian disilangkan untuk dapat 

diperoleh gambaran strategiapa yang dapat diterapkan dalam pengembangan 

web tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. DATA LAPANGAN 

1. Jogja Learning Gateway 

Latar belakang dari program Jogja Learning Gateway adalah 

sebagai sarana untuk mendukung perwujudan Yogyakarta sebagai Cyber 

Province. Selain itu juga untuk memberikan apresiasi dan penghargaan 

kepada guru yang secara mandiri menghasilkan isi laman pembelajaran 

yang berkualitas dan menarik. 

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan ketrampilan 

guru dalam membuat isi laman yang berkualitas dan menarik. Dalam hal 

ini maka akan dilakukan seleksi dan mengkoordinir guru yang memiliki 

kompetensi dalam penulisan isi laman pembelajaran. Setelah itu akan 

dilakukan seleksi dan akan mengunggah isi laman yang berkualitas dan 

menarik untuk diunggah ke jogjabelajar.org. selanjutnya diadakan 

peningkatan kualitas pengelolaan dan kualitas layananmateri pembelajaran 

pada laman jogjabelajar.org. 

Volume kegiatan ini adalah pengelolaan laman jogjabelajar.org 

selama 12 bulan. Selain itu juga menargetkan 50 orang guru akan 

memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditentukan. Juga adanya 

penambahan isi laman sebanyak 250 judul materi pembelajaran. 



Hingga akhir tahun ini diharapkan dari kegiatan ini akan 

menghasilkan halhal sebagai berikut : (1) meningkatnya kualitas 

pengelolaan dan layanan penyediaan materi pembelajaran pada laman 

jogjabelajar.org. (2) meningkatnya ketrampilan 50 orang guru dalam 

penulisan isi laman pembelajaran. (3) bertambahnya jumlah guru yang 

berkompeten dalam penulisan isi laman pembelajaran. (4) bertambahnya 

isi laman sebanyak 250 judul. 

Program ini akan berlangsung selama 12 bulan selama tahun 2011 

meliputi penambahan isi laman sepanjang tahun. Sedangkan pelatihan 

untuk meningkatkan kualitas guru dalam penulisan isi laman akan 

berlagsung pada bulan Juni 2011. Pelaksaan ini akan dipusatkan di kantor 

BTKP Yogyakarta. Biaya yang digunakan adalag dari dana APBD 2011. 

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pengelolaan laman 

jogjabelajar.org, diklat penulisan naskah berbasis web dan lomba 

penulisan nasah berbasis web. Serta akan diadakan diklat pengelolaan dan 

instalasi radio streaming. 

Teknis pelaksanaan Jogja Learning Gateway adalah dengan 

penetapan sebuah tim yang akan mengelola laman jogjabelajar.org. BTKP 

akan memberi kesempatan kepada guru untuk mengisi laman, hasilnya 

akan diseleksi oleh tin. Bagi yang lolos seleksi diberikan surat keterangan 

dan sekedar dana pengganti pembelian bahan. 

2. Laman jogjabelajar.org 



Laman jogjabelajar.org dikelola oleh BTKP Dinas DIKPORA 

Provinsi DIY. Dalam pengelolaanya dibantu oleh guru-guru yang 

terpilih. Pengelola ini terdiri dari beberapa divisi yaitu (1) Divisi Layanan : 

Bertugas untuk mempromosikan, mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas layanan JLG bagi masyarakat pendidikan di DIY. (2) Divisi 

Content : Bertugas untuk mengelola content JLG baik content learning 

maupun content non learning. Content learning diisi oleh guru-guru 

sekolah yang terdaftar. (3) Divisi Teknis : Bertugas untuk memastikan 

semua perangkat dan infrastruktur teknis dapat bekerja baik untuk 

mendukung semua aplikasi JVS maupun JLG. 

1) Fungsi, aksesbilitas, kegunaan; 

Laman jogjabelajar.org adalah portal belajar bagi masyarakat 

pendidikan di Provinsi DIY. Dengan motto"BELAJAR TANPA BATAS". 

Keberadaan portal ini dapat dijadikan sebagai sarana belajar online tanpa 

mengenal batas, ruang dan waktu.  Sehingga apabila dilihat dari sifat 

transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh 

Pemerintah Daerah melalui jaringan informasi, pengembangan 

jogjabelajar.org ini sudah masuk pada tingkat ke-4 yaitu pemanfaatan. 

Disini jogjabelajar.org dikembangkan untuk pelayanan baik yang bersifat 

Government to Government (G2G), Government to Business (G2B) 

maupun Government to Consumers (G2C). 

Laman ini cukup sederhana dan mudah sehingga mudah untuk 

diakses. Layanan ini dikelola oleh BTKP (Balai Teknologi Komunikasi 



Pendidikan) Dinas Pendidikan Provinsi DIY dan disediakan secara 

gratis. Sedang kegunaan laman ini hanya sebatas sebagai media belajar 

mengajar, sehingga untuk informasi kelembagaan seperti BTKP maupun 

Dinas Dikpora tidak tersedia. 

2) Bekerjasama;  

Dalam hal kerjasam dengan instansi lain, laman ini cukup baik 

dengan menyediakan linkage ke portal-portal lain yan bekiatan seperti 

Kemendiknas, Pemda DIY, Dinas Dikpora DIY, BTKP DIY, e-

edukasi.net, Pustekom, Jardiknas, tv edukasi, BSE buku sekolah.  

3) Isi yang Efektif;  

Isi laman terbaru untuk mengunduh bahan ajar berlabel tahun 

2010. Sebagian besar informasi yang diberikan adalah untuk dibaca 

secara offline dengan cara mengunduh materi pembelajaran atau informsi 

yang diinginkan. Sedang informasi untuk dibaca online sangat sedikit 

bahkan sekedar artikel ringanpun tidak tersedia. 

4) Komunikasi Dua Arah;  

Dalam portal jogjabelajar.org ini, para pendidik mulai dari SD, 

SMP, SMA, dan, SMK serta Pendidikan non Formal (Luar Sekolah) 

dipersilakan memberikan kontribusi dalam memperkaya materi 

pembelajaran dan memperluas perannya tidak hanya di sekolahnya sendiri 

tetapi ke seluruh sekolah di DIY secara virtual. 

Sedangkan peserta didik SD, SMP, SMA, dan SMK serta 

pendidikan - pendidikan non formal (luar sekolah) dipersilakan untuk 



memanfaatkan layanan ini sebagai media pembelajaran baik di sekolah 

maupun di luar sekolah. Adapun masyarakat umum dapat memberikan 

saran, komentar, dan memanfaatkan layanan ini secara maksimal.  

Namun begitu laman ini tidak menyediakan fasilitas untuk 

masyarakat berkomunikasi secara dua arah seperti kolom komentar atau 

mengirim surat elektronik. Laman ini hanya menyediakan fasilitas alamat 

pengelola dan alamat e-mail pengelola tanpa ada kepastian adanya 

komunikasi dua arah. 

5) Evaluasi Kesuksesan;  

Laman ini tidak bisa digunakan untuk mengukur kesuksesan 

secara langsung. Tidak tersedia mesin penghitung kunjungan atau jumlah 

yang mengunduh isi laman. Sehingga untuk mengukur kesuksesan 

diperlukan perangkat lain seperti survey pelanggan atau pengguna. 

6) Kemudahan Menemukan Situs; 

 Laman ini cukup mudah untuk ditemukan dengan mesin search 

engine. Namun begitu masih perlunya promosi baik online maupun lewat 

media promosi tradisional lainnya. Ironisnya laman BTKP-DIY tidak 

menyediakan linkage ke jogjabelajar.org. 

7) Pelayanan yang diatur dengan baik 

Sama seperti halnya pengembangan web di lembaga 

pemerintahan laiannya, manajemen pengembangan web masih menjadi 

kendala dalam pengembangan jogjabelajar.org. Tidak tersediaanya 



masterplan menjadikan laman ini tidak memiliki tujuan jangka panjang 

yang pasti.  

Standar operasional dalam pengembangan laman ini juga belum 

tersedia sehingga dalam pengembangannya masih secara sporadis. Guru 

sebagai sumber yang kompeten masih terbatas dan masih membutuhkan 

pelatihan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT) 
Analisis lingkungan strategis dengan aspek pengembangan 

jogjabelajar.org ini menggunakan analisis SWOT. Dalam analisis ini akan 
ditentukan tentang faktor lingkungan internal yaitu kekuatan dan kelemahan. 
Juga akan ditentukan faktor lingkungan eksternal seperti peluang dan 
hambatan yang ada. Adapun analisiss SWOT tersebut akan tampak dalam 
matrik berikut: 

Faktor lingkungan 
internal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor lingkungan 
eksternal 

Kekuatan (S) 
• Adanya Pergub No 41 

tahun 2008, sehingga 
pengelolaan oleh BTKP 
sesuai tupoksinya. 

• Ketersediaan teknologi 
informasi yang cukup 
baik 

• Didukung adanya 
anggaran pengembangan 
yang relatif cukup. 

Kelemahan (W) 
• SDM yang kompeten 

baik webmaster maupun 
narasumber yang belum 
memadai. 

• Belum adanya SOP 
pengembangan laman 
jogjabelajar.org. 

• Belum didukung oleh 
masterplan rencana 
jangka pajang 
pengembangan laman 
jogjabelajar.org. 

Peluang (O) 
• Adanya dukungan dari 

guru dan peserta didik. 
• Sarana teknologi 

informasi yang mudah 
didapat. 

• Banyaknya pelatihan 
teknologi informasi. 

Strategi SO 
• Meningkatkan kualitas 

tampilan 
jogjabelajar.org. 

• Efisiensi pengembangan 
• Optimalisasi TIK yang 

ada dalam 
pengembangan 

Strategi WO 
• Meningkatkan 

manajemen 
pengembangan 
jogjabelajar.org. 

• Memperbaiki kualitas 
dan kuantitas pelatihan 
di BTKP. 

• Meningkatkan kerjasama 
dengan institusi 
pelatihan TI di luar 
BTKP 

Hambatan (T) 
• Arus gobalisasi yang 

sulit dibendung 
• Tidak meratanya sarana 

teknologi informasi 
• Persaingan dengan 

institusi lain dalam 
pengelolaan 
jogjabelajar.org. 

 Strategi ST 
• Sosialisasi Pergub No 41 

tahun 2008 
• Mengantisipasi ampak 

buruk arus globalisasi. 
• Pemerataan pemenuhan 

sarana teknologi 
informasi 

Strategi WT 
• Mempercepat pengadaan 

SOP dan penyusunan 
masterplan 
pengembangan teknologi 
informasi di BTKP 

• Sinkronisasi 
pengembangan sistem 
informasi dengan 
lembaga terkait. 

• Pengadaan SDM yang 
kompeten di bidang TI 
dan bekerja secara 
berkesinambungan  



C. DESKRIPSI ANALISIS LINGKUNGAN STATEGIS 

1. Faktor Lingkungan Internal 

a. Kekuatan (Strengths) 

Adanya Pergub No 41 tahun 2008 tentang Tupoksi dari 

BTKP DIY merupakan faktor penguat utama dalam 

mengembangkan jogjabelajar.org. Sehingga apabila laman 

jogjabelajar.org dikelola dan dikembangkan oleh BTKP DIY maka 

telah sesuai dengan tupoksi tersebut. Adapun tupoksi dalam bidang 

teknologi informasi antara lain pemberian pelayanan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan; 

pengembangan potensi pendidikan dibidang pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk pembelajaran dan pengembangan 

dan produksi bahan pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

BTKP adalah lembaga yang kompeten dalam 

pengembangan sistem informasi. Oleh karena itu di BTKP telah 

dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi yang memadai di 

bidang teknologi informasi. Sehingga untuk pengembangan 

sebuahlaman web sangatlah memungkinkan dari segi teknis. 

Dan untuk pengembangan program Jogja learning 

Gateway, BTKP tiap tahunnya mengajukan anggaran dari APBD 

dengan jumlah yang relatif cukup. Dengan kucuran dana tersebut 

cukup untuk mengupdate sebuah web ditambah dengan program 

pelatihan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dalam 

mengembangkan web tersebut. 

  



b. Kelemahan (Weakness) 

Kurangnya SDM yang kompeten baik webmaster maupun 

narasumber yang terpercaya membuat web ini kurang memenuhi 

kriteria web menurut kominfo. Masih ditambah dengan mutasi 

pegawai membuat pengembangan web menjadi tidak 

berkesinambungan. 

Belum adanya SOP pengembangan laman jogjabelajar.org 

membuat proses pengembangan web tersebut menjadi bersifat 

sporadis. Jika ada bahan pembelajaran untuk diunggah maka web 

akan diperbaharui. Jika tidak ada bahan ajar yang akan diunggah 

maka web akan lama tidak diperbaharui. Bahkan untuk promosi 

web masih secara sporadis. 

Belum didukung oleh masterplan rencana jangka pajang 

pengembangan laman jogjabelajar.org. Hal ini membuat 

pengembangan web ini kedepannya menjadi tidak pasti. Hal ini 

berhubungan pula dengan mutasi pegawai yang ada, maka pegawai 

yang baru tersebut tidak mendapatkan gambaran mengenai visi dan 

misi pengembangan web tersebut.  

2. Faktor Lingkungan Eksternal 

a. Peluang (Opportunities) 

Adanya dukungan dari guru dan peserta didik. Hal ini 

telihat dari banyaknya guru yang tertarik untuk menyukseskan 

program Jogja Learning Gateway. Ada yang antusias untuk 



mengisi laman dengan mengirimkan bahan ajar, ada yang 

mengikuti pelatihan penulisan bahan ajar dan untuk peserta didik 

beramai-ramai mengunduh bahan ajar. 

Di Yogyakarta, sarana teknologi informasi relatif mudah 

ditemui dan didapat. Hal ini menjadi peluang yang bagus dalam 

pengembangan web. Dengan mudahnya mencari sarana teknologi 

informasi maka akan mudah pula untuk mengakses informasi. 

Sehingga kesempatan web ini dimanfaatkan menjadi semakin besar 

pula.  

Banyaknya pelatihan teknologi informasi yang 

diselenggarakan oleh lembaga pelatihan diluar BTKP. Dengan 

semakin banyaknyapelatihan tersebut maka peluang untuk 

mendapatkan SDM yang terampil dalam mengelola web semakin 

besar.  

b. Hambatan (Threats) 

Arus gobalisasi ibarat pedang bermata dua. Dimana di satu 

sisi memberikan manfaat yang besar, namun di sisi yang lain 

memberikan ancaman serius dari pengaruh negatif yang 

ditimbulkannya. Dan kedua sisi tersebut berjalan sangat cepat dan 

sulit untuk dibendung. Apabila kita tidak mampu untuk mengikuti 

perkembangannya dan menjadi yang lebih baik maka kita akan 

terus tergerus arus globalisasi tersebut.  



Tidak meratanya sarana teknologi informasi etrutama 

didaerah yang jauh dari jalur lintasan prasarana telekomunikasi. 

Meski disebagian besar wilayah DIY telah dapat dihubungkan 

dengan sarana telekomunikasi, tidak dipungkiri bahwa masih 

adanya daerah yang untuk berkomunikasi denga telepon saja masih 

susah. Hal ini mengingat kondisi geografis DIY yang beragam 

mulai dari pesisir, perbukitan, hampatan tanah lapang hingga 

pegunungan.   

Persaingan dengan institusi lain dalam pengelolaan 

jogjabelajar.org. Tidak adanya kesatuan persepsi tentang 

pengembangan teknologi informasi di Dinas Dikpora DIY 

membuat adanya instans lain yang ingin ikut mengembangkan web 

ini selain BTKP DIY. Apabila ini dibiarkan, maka dikhawatirkan 

akan mengganggu stabilitas pengembangan web ini kedepannya.  

3. Asumsi Strategi Pengembangan 

Melalui matrik SWOT yang telah disusun diatas, maka telah 

didapat gambaran tentang asumsi strategis dalam pengembangan 

laman jogjabelajar.org. Adapun asumsi-saumsi yang dapat dipilih 

sebagai acuan pengembangan web antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan kualitas tampilan jogjabelajar.org. Hal ini penting 

mengingat BTKP terus mendapat dana pengembangan yang 

cukup untuk membuat kualitas tampilan web menjadi menarik. 

Selain itu pula web ini sangat didukung oleh banyak kalangan. 



Dengan  tampilan yang berkualitas maka dapat dijadikan sarana 

sebagai penangkal arus globalisasi dengan menjadi bagian 

globalisasi yang aktif. 

b. Efisiensi pengembangan. Dalam hal ini perlunya sinkronisasi 

pengembangan teknologi informasi di lingkungan BTKP dan 

Dinas Dikpora pada umumnya. Sehingga denngan dana yang 

relatif cukup besar tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat 

satu web yang mampu sebagai media informasi, sarana interaktif 

hingga sebagai media transaksional sehingga dapat dimanfaatkan 

secara optimal oleh masyarakat.   

c. Optimalisasi sarana TIK yang ada. Dengan mudahnya 

mendapatkan sarana teknologi informasi di DIY, maka perlu 

dioptimakan untuk pengembangan web tersebut. Hal ini menjadi 

tanggung jawab bersama baik oleh pemerintah maupun 

masyarakat pengguna. Dimana pemerintah memfasilitasi dan 

masyarakat memberikan masukan tentang kendala dalam 

memanfaatkan web tersebut.   

d. Meningkatkan manajemen pengembangan jogjabelajar.org. 

Dengan manajemen pengelolaan pengembanngan web yang baik, 

maka akan ada jaminan web tersebut untuk tumbuh menjadi 

besar. Selain itu apabila ada kendala dalam pengelolaan dan 

pengembangannya maka dengan mudah dapat diantisipasi dan 

diatasi. 



e. Memperbaiki kualitas dan kuantitas pelatihan di BTKP. Tidak 

hanya kuantitasnya yang diperbaiki, tetapi juga kualitas dari 

pelatihannya juga diperbaiki. Hal ini dapat dilakukan dengan 

bekerjasama dengan praktisi dan institusi pendidikan untuk 

memberikan pelatiahn tersebut. 

f. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pelatihan TI di luar 

BTKP. Dengan adanya institusi pelatihan teknologi informasi di 

luar BTKP maka akan saling melengkapi dalam memperoleh 

SDM yang melek teknologi informasi. Oleh karena itu perlunya 

untuk mengajak kerjasama institusi sehingga adanya sinergi 

dalam mewujudkan cita-cita Jogja Cyber Province. 

g. Sosialisasi Pergub No 41 tahun 2008. Hal ini untuk 

memperkuatposisi BTKP DIY dalam mengembangkan sistem 

infomasi yang dikelolanya. Juga untuk menjaga stabilitas dalam 

pengelolaan sistem infrmasi yanga ada di BTKP DIY. 

h. Mengantisipasi dampak buruk arus globalisasi. Dengan menjadi 

bagian dari arus globalisasi itu sendiri merupakan langkah yang 

bijaksana dalam mengantisipasi dampak buruk globalisasi. Hal ini 

dilakuka dengan cara, menjadi yang lebih baik di dalam arus 

globalisasi tersebut.  

i. Pemerataan pemenuhan sarana teknologi informasi. Hal ini dapat 

dilakukan dengan memberikan bantuan jaringan telepon dan 



internat kepada daerah-daerah yang belum tersedia sarana 

teknologi informasi dan membutuhkannya. 

j. Mempercepat pengadaan SOP dan penyusunan masterplan 

pengembangan teknologi informasi di BTKP. Ini merupakan 

bagian dari pebaikan manajemen pengembangan teknologi 

informasi. Dengan adanya SOP dan Masterplan maka 

pengembangan eknologi informasi menjadi lebih teratur dan 

terarah.  

k. Sinkronisasi pengembangan sistem informasi dengan lembaga 

terkait. Hal ini berhubungan erat dengan efisiensi pengembangan 

sistem informasi yang sudah ada. Dimana apabila satu web cukup 

untuk memberikan pelayanan kepada masyaraka secara paripurna 

maka dalam satu intitusi yang berkaitan tidak perlu membuat 

banyak web yang dapat menimbulkan pemborosan. 

l. Pengadaan SDM yang kompeten di bidang TI dan bekerja secara 

berkesinambungan. Hal ini untuk memberikan jaminan tentang 

perkembangan web yang dikelola oleh suatu lembaga. Pada umumnya 

mutasi pegawaisangat mempengaruhi perkembangan dari sistem 

informasi yang dikembangkan oleh suatu daerah. 

D. TAHAPAN PENGEMBANGAN (RENSTRA DINAS DIKPORA 2009-

2013) 

Dengan tidak tersedianya masterplan pengembangan teknologi 

informasi di BTKP maupun di Dinas Dikpora DIY, maka tahapan 

pengembangan jangka panjang sistem informasi termasuk web 



jogjabelajar.org menjadi tidak jelas. Untuk melihat kebijakan dari Dinas 

Dikpora dalam mengembangkan teknologi informasi jangka panjang maka 

digunakan Renstra Dinas Dikpora untuk tahun 2009-2013. 

Dalam renstra tersebut terungakap bahwa Pemerintah Daerah 

Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 

Provinsi DIY berusaha untuk mewujudkan masyarakat Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang berpendidikan dan berkarakter sebagai konsekwensi dari 

perkembangan dewasa ini yang menuntut adanya SDM yang berkualitas agar 

mampu berinteraksi dan bersaing secara mantap dalam percaturan kehidupan 

global yang tiada lagi batas-batas dinding kewilayahan.  

Dalam renstra juga dikemukakan tentang kelebihan dan 

kekurangan dari Dinas dalam pemanfaatan teknologi informasi. Kelebihan 

dan peluang tersebuta antara lain adalah Kemudahan dan ketersediaan 

layanan system teknologi informasi baik yang ada di lembaga-lembaga 

pendidikan, tempat-tempat hiburan maupun warnet dalam rangka mendukung 

pendidikan dalam era globalisasi. Sistem Teknologi Informasi yang sudah 

tersedia dan sesuai dengan kebutuhan kemajuan jaman (up to date) dan 

teknologi. Kemudahan dalam memperoleh sarana prasarana untuk mengakses 

sistem teknologi informasi, baik dalam lingkungan sekolah, kampus maupun 

masyarakat. Memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk meningkatkan 

mutu kualitas sumber daya pendidikan yang berdaya saing tinggi.  

Selain itu, Dinas Dikpora juga mengakui adanya kelamahan dalam 

hal pemanfaatan teknologi komunikasi antara lain adalah terbatasnya 



penggunaan system teknologi informasi dalam mekanisme belajar mengajar 

di sekolah-sekolah meski layanan system teknologi informasi ini tersedia dan 

dapat diperoleh dengan mudah. Pemanfaatan sistem teknologi informasi yang 

masih belum optimal di bidang pendidikan baik dari segi teknologi peralatan 

hardware dan software yang digunakan maupun sumber daya manusia. SDM 

yang dikhawatirkan belum siap menghadapi globalisasi dan kekhawatiran 

mengenai ketidaksiapan masyarakat pendidikan dalam menghadapi arus 

globalisasi dengan segala pengaruhnya dalam perkembangan dan peningkatan 

mutu pendidikan, ketrampilan maupun keahlian. Kurang optimalnya 

pemanfaatan sistem informasi teknologi dalam pendidikan dimana 

kemudahan akses memperoleh system informasi teknologi masih digunakan 

hanya sebatas chating maupun browsing situs-situs non pendidikan. 

Dengan menganalisa kelebihan dan kekurangan yang terjadi saat 

ini, Dinas Dikpora berusaha untuk membuat suatu rancana strategis 

pembangunan pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam rencana 

strategis tersebut, pembangunan pendidikan yang dilaksanankan oleh Dinas 

Dikpora DIY memiliki visi sebagai berikut : 

”MENJADI KATALISATOR TERWUJUDNYA MASYARAKAT 

PENDIDIKAN 

YANG SEHAT, MANDIRI, PROFESSIONAL DAN BERBUDAYA” 

Dari visi tersebut tersimpan hararapan, jika masyarakat pendidikan 

di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah professional dan berbudaya, 

maka pada tahun 2025 telah dapat terwujud layanan Pendidikan prima untuk 



pengembangan peserta didik menjadi manusia Indonesia yang utuh dan 

unggul serta siap memasuki kehidupan dunia nyata. 

Namun dalam rencana strategis tersebut pembangunan sistem 

informasi bukanlah  menjadi misi utama dalam menunjang visi tersebut. 

Bahkan pembangunan sistem informasi bukan pula menjadi rencana strategis 

dalam pembangunan pendidikan oleh Dinas Dikpora DIY. Pembangunan 

sistem informasi hanya merupakan arah kebijakan, dimana arah kebijakan 

tersebut adalah membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh 

stakeholder dan masyarakat secara luas. 

Sehingga jika melihat Renstra Dinas Dikpora mengenai 

pembangunan sistem informasi di lingkungan Dinas Dikpora untuk tahun 

2009 hingga tahun 2013 hanya menargetkan untuk membangun sistem 

informasi yang mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat secara luas. 

Sedang program jangka panjang hingga tahun 2025 menargetkan terwujud 

layanan Pendidikan prima. Sedang untuk grogram Jogja Learning Gateway di 

BTKP DIY untuk tahun 2011 menargetkan adanya peningkatan kualitas 

pengelolaan dan layanan penyediaan materi pembelajaran pada laman 

jogjabelajar.org. 

 

 

 

 



Adapun gambaran tentang tahapan pengambangan sistem informasi 

adalah sebagai berikut : 
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BAB V 

PENUTUP 

  

A. KESIMPULAN 

1. Latar belakang dari program Jogja Learning Gateway adalah sebagai 

sarana untuk mendukung perwujudan Yogyakarta sebagai Cyber Province. 

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan salah satunya adalah pengelolaan 

laman jogjabelajar.org. 

2. Apabila dilihat dari sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui jaringan informasi, 

pengembangan jogjabelajar.org ini sudah masuk pada tingkat ke-4 yaitu 

pemanfaatan. 

3. Laman  jogjabelajar.org masih kurang memenuhi kriteria web lembaga 

peerintahan dengan standar kominfo yaitu tentang isi yang kurang efektif, 

komunikasi yang tidak bersifat dua arah, tidak adanya evaluasi 

kesuksesan, pengelolaan layanan yang kurang baik. 

4. Pembangunan sistem informasi di lingkungan Dinas Dikpora untuk tahun 

2009 hingga tahun 2013 hanya menargetkan untuk membangun sistem 

informasi yang mudah diakses oleh stakeholder dan masyarakat secara 

luas. Sedang program jangka panjang hingga tahun 2025 menargetkan 

terwujud layanan Pendidikan prima. Sedang untuk grogram Jogja 

Learning Gateway di BTKP DIY untuk tahun 2011 menargetkan adanya 



peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan penyediaan materi 

pembelajaran pada laman jogjabelajar.org. 

 

B. REKOMENDASI 

1. Asumsi strategis dalam pengembangan laman jogjabelajar.org antara lain 

Meningkatkan kualitas tampilan jogjabelajar.org, efisiensi pengembangan, 

optimalisasi sarana TIK yang ada, meningkatkan manajemen 

pengembangan jogjabelajar.org, memperbaiki kualitas dan kuantitas 

pelatihan di BTKPMeningkatkan kerjasama dengan institusi pelatihan TI 

di luar BTKP, Sosialisasi Pergub No 41 tahun 2008, mengantisipasi 

dampak buruk arus globalisasi, pemerataan pemenuhan sarana teknologi 

informasi, mempercepat pengadaan SOP dan penyusunan masterplan 

pengembangan teknologi informasi di BTKP, sinkronisasi pengembangan 

sistem informasi dengan lembaga terkait, pengadaan SDM yang kompeten 

di bidang TI dan bekerja secara berkesinambungan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Indrajit, Richardus E., 2002, Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta. 

Kominfo., 2003, Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan 

yang baik dan Manajemen Perubahan, Kementerian Komunikasi dan 

Informasi, tersedia di: http://www. kominfo.go.id 

Kominfo., 2003, Panduan Penyelengaraan Situs Web Pemerintah Daerah, 

Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jakarta. 

Kominfo., 2003, Inpres No 23 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembanngan E-Government, Kementerian Komunikasi dan 

Informasi, Jakarta. 

http\\www.btkp-diy.or.id, Visi, Misi dan Tupoksi, diunduh tanggal 18 Mei 2009 


	Inpres ini melampirkan dua hal yang penting sebagai acuan pengebangan E-Government di daerah yaitu kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government dan kerangka arsitektur e-government. Oleh karena itu pengembangan e-government harus dilaksanakan secara harmonis dengan mengoptimalkan hubungan antara inisiatif masing-masing instansi dan penguatan kerangka kebijakan untuk menjamin keterpaduannya dalam suatu jaringan sistem manajemen dan proses kerja. Pendekatan ini diperlukan untuk mensinergikan dua kepentingan, yakni (1) kepentingan pendayagunaan pemahaman dan pengalaman masing-masing instansi tentang pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, dan (2) kepentingan untuk penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu. 

