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Hingga saat ini, kemampuan yang dapat dilakukan oleh Kantor Diklat 
Propinsi DKI Jakarta (selaku otoritas penyelenggara diklat di lingkungan 
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta) dalarn rnenyelenggarakan diklat bagi 
aparaturnya rata-rata per tahunnya baru rnampu melayani sekitar 5.343 
pegawai pada kurun waktu tahun 1994 sarnpai tahun 2002. Dengan 
jurnlah ini, Kantor Diklat Propinsi DKI Jakarta baru mampu rnelayani kira- 
kira 5,6 persen dari total pegawai yang ada pada kurun waktu yang sarna. 
Selain belurn mampu mencapai komposisi yang mernadai, dari sisi 
pernbiayaannyapun menunjukkan nilai yang ~ u k u p  tinggi, dirnana rata-rata 
anggaran yang disediakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk 
kegiatan kediklatan ini mencapai Rp. 26.604.736.366. Oleh karena itu, 
agar sistem pembelajaran yang ada dapat berjalan secara efektif dan 
efisien serta rnampu menjangkau atau melayani jurnlah pegawai yang 
lebih besar, Kantor Diklat Propinsi DKI Jakarta perlu melakukan upaya 
pengernbangan sistem kediklatan yang ada saat ini. Pengernbangan 
sistem kediklatan yang dirnaksud di sini adalah upaya Kantor Diklat 
Propinsi DKI Jakarta untuk rnengembangkan sistern konvensional yang 
ada saat ini rnenjadi sistern kediklatan yang rnernanfaatkan kernajuan 
teknologi inforrnasi dan komputer. 

Seiring dengan kondisi yang melatar belakangi tersebut di atas, 
maka penelitian ini rnengambil judul Strategi Pengernbangan e-Learning di 
lingkungan Pernerintah Propinsi DKI Jakarta. Pernilihan judul ini 
merupakan suatu bentuk nyata dari upaya yang perlu dilakukan agar 
sistem dan pola pernbelajaran yang ada saat ini dapat diarahkan pada 
paradigrna pembelajaran yang lebih akomodatif dan rnarnpu rnelayani 
pegawai yang lebih besar narnun tetap efisien dalam pembiayaannya. 

Dengan rnengacu pada kondisi yang melatar belakangi tersebut, 
terdapat tiga perrnasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu 1) 
Bagairnana kesiapan Pernerintah Propinsi DKI Jakarta dalam 
pengembangan sistem pernbelajarannya dengan sistem e-Learning ?, 2) 
Prototipe e-Learning seperti apa yang perlu dikernbangkan sesuai dengan . 
tingkat kesiapan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ?, dan 3) Strategi apa 
yang perlu diarnbil oleh Pernerintah Propinsi DKI Jakarta dalarn 
mengernbangkan konsep pernbelajarannya menjadi sistern e-Learning ?. 
Berdasarkan rurnusan penelitian ini, rnaka tujuan penelitian ini adalah 1) 
Mengidentifikasi tingkat kesiapan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalarn 
pembaharuan sistern pernbelajarannya dengan rnenggunakan sistern e- 
Learning, 2) Mernbangun prototipe e-Learning yang sesuai dengan tingkat 
kesiapan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, dan 3) Memformulasikan 
strategi pengernbangan sistem pernbelajaran dengan rnenggunakan 
pendekatan e-Learning di lingkungan Pernerintah Propinsi DKI Jakarta. 



Untuk mencapai beberapa tujuan tersebut, terdapat beberapa 
konsep teori yang digunakan sebagai dasar pemikiran, yaitu pendapat 
Rosenberg (2001) yang menyatakan bahwa e-Learning mengacu kepada 
pemanfaatan teknologi internet dalam mengirimkan suatu alur pemecahan 
yang berkaitan dengan pengetahuan (knowledge) dan kinerja 
(performance). Mengacu kepada pendapat ini menunjukkan bahwa e- 
Learning merupakan suatu model pelatihan yang melatih pegawai melalui 
teknologi internet. Terkait dengan e-Learning ini, Karim (2003) 
menjelaskan bahwa informasi yang disajikan dalam e-Learning hendaknya 
diakomodasi oleh sistem yang handal dengan mengacu pada prinsip- 
prinsip sistem seperti 1) Sistem harus terintegrasi dengan aktivitas 
organisasi sehari-hari, 2) Sistem harus bisa secara simultan menyediakan 
fasilitas pelatihan pada pegawai dengan lokasi yang terpisah-pisah, 3) 
Sistem bisa menghasilkan laporan berupa aktivitas pelatihan dan 
masukan yang bisa digunakan oleh bagian kepegawaian, 4) Sistem 
mudah diatur (mainfain) dan mudah untuk me~nasukkan bahan pelatihan, 
dan 5) Sistem memberikan fasilitas yang memudahkan kerjasama dan 
pembagian informasi. 

Sedangkan untuk analisanya, penelitian ini menggunakan dua teknik 
analis~s, yaitu analisis rentang kriteria dan teknik AHP (Analytical 
Hierarchy Process) atau Proses Hirarki Analisis. Teknik analisis rentang 
kriteria digunakan untuk menganalisis kondisi kesiapan pengembangan e- 
Learning, sedangkan Teknik AHP digunakan untuk memformulasikan 
strategi pengembangan e-Learning di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI 
Jakarta. Adapun untuk pembangunan prototipe e-Learning-nya digunakan 
tahapan pengembangan aplikasi berbasis Web. Melalui teknik analisis 
dan tahapan pembangunan e-Learning ini, diharapkan beberapa tujuan 
yang ditetapkan dapat dicapai. 

Dari teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh 
hasil penelitian seperti yang disajikan pada bagian berikut ini. 

1. Menurut pegawai kondisi pelatihan yang ada saat ini cenderung 
memadai. Namun demikian, kondisi yang ada ini rnasih perlu dibenahi 
agar dapat menghasilkan kondisi pelatihan yang optimal. Adapun 
beberapa komponen yang perlu dibenahi meliputi a) Basis lnformasi 
Kediklatan, b) Kemudahan mengakses informasi, c) Kebebasan 
mengakses informasi, d) lntegrasi Sistem lnformasi Diklat dengan 
sistem lainnya, e) Efisiensi penyelenggaraan diklat, f) Penghematan 
biaya diklat, g) Transparansi penyelenggaraan diklat, h) Memberikan 
kesempatan untuk memperoleh diklat, dan i) Peningkatan pelayanan 
diklat. 

2. Ditinjau dari kesiapan e-Learning, pegawai cenderung tidak secara 
tegas menyatakan kesiapannya. Adapun beberapa aspek yang 
mengindikasikan tidak siap adalah humanware, netware dan soffware. 
Sedangkan untuk aspek yang masih memadai, namun dalam jangka 
panjang perlu dibenahi adalah hardware dan infoware. Sedangkan 



aspek kelembagaan, yaitu organoware, cenderung cukup siap untuk 
mendukung e-Learning. 

3. Ditinjau dari relevansinya, e-Learning dalam bidang pelatihan bagi 
pegawai di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, menurut para 
pakar yang diminta pendapatnya cenderung cukup relevan. Relevansi 
ini terutama jika dikaitkan dengan upaya peningkatan peran bidang 
pelatihan dalam mengembangkan kompetensi pegawai. Para pakar 
menganggap bahwa melalui e-Learning ini kesempatan pegawai untuk 
mengikuti pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensinya akan 
lebih luas dibandingkan sistem pelatihan yang konvensional atau yang 
diseienggarakan selama ini. 

4. Para pakar melihat bahwa secara umum Pemerintah Propinsi DKI 
Jakarta cenderung belum siap dalarn menerapkan e-Learning. 
Berbeda hainya dengan pandangan pegawai, para pakar ini melihat 
ketidaksiapan ini disebabkan oleh a) Rendahnya kompetensi pelaku 
pelatihan di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam bidang pelatihan, 
b) Budaya kerja dan pola pikir para pelaku bidang pelatihan masih 
belum sesuai dengan tuntutan e-Learning, dan c) Rendahnya 
pemahaman pelaku pelatihan terhadap aspek pedagogis dan 
substansi atau materi pelatihan. 

5. Dari pendapat-pendapat tersebut, dapat diformulasikan strategi 
pengembangan e-Learning agar sistern ini dapat dijalankan secara 
efektif di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Terdapat 
beberapa ha1 yang harus dilakukan, sebagai bagian strategi 
pengembangan elearning, agar e-Learning ini dapat dilaksanakan 
dengan optimal adalah a) Menyiapkan kornpetensi humanware, b) 
Meningkatkan peran pelatihan dalarn pengembangan sumberdaya 
manusia, c) Meningkatkan peran Kantor Diklat, dan d) 
Mengembangkan kompetensi widyaiswara atau pengajar. 

Dari beberapa temuan tersebut, penelitian merekomendasikan 
beberapa ha1 berikut ini, yaitu . 
1. Perlunya penerapan e-Learning untuk memberikan kesempatan yang 

cukup luas kepada SDM aparatur Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 
untuk meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan. Dengan 
meningkatnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini, 
memungkinkan SDM aparatur mampu mengantisipasi dinamika 
lingkungan strategis yang dihadapi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 

2. Perlunya dilakukan penelitian lanjutan atau kajian sejenis yang 
ditujukan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini. Salah satu 
upaya penelitian lanjutan yang perlu dilakukan adalah kajian terhadap 
prototipe elearning yang dikembangkan dalam penelitian ini, 
sehingga dimungkinkan untuk diindikasikannya berbagai aspek yang 
dapat digunakan untuk menyempurnakan prototipe e-Learning yang 
dihasilkan dalam penelitian ini. 



3. Perlunya kajian yang lebih spesifik terkait dengan berbagai faktor 
terkait dengan pengembangan e-Learning, seperti faktor humanware, 
hardware, organoware, infoware, dan netware. Melalui kajian lanjutan 
terhadap faktor-faktor tersebut diharapkan diperoleh gambaran 
tentang berbagai spesiiikasi yang dibutuhkan yang pada akhirnya 
dapat secara langsung diterapkan sehingga rnarnpu mendorong 
percepatan peningkatan kornpetensi SDM aparatur yang terdapat di 
lingkungan Pernerintah Propinsi DKI Jakarta. 
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