
I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Secara nasional, lndonesia telah memasuki babak baru dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Babak baru ini terjadi karena secara 

makro lingkungan strategis lndonesia mengalami perubahan. Hal ini 

ditandai dengan timbulnya fenomena baru dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, yaitu adanya pemerintahan multi-partai, desentralisasi 

pemerintahan, evolusi perkembangan organisasi, pergeseran kekuasaan, 

tuntutan penerapan paradigma good governance, dan globalisasi yang 

menuntut adopsi perkembangan teknologi informasi. Perubahan 

lingkungan strategis ini tentunya berimplikasi langsung terhadap tatanan 

pemerintahan daerah pada umumnya dan bagi Jakarta sebagai lbukota 

Negara pada khususnya. 

Sebagai lbukota Negara, Jakarta dengan timbulnya fenomena- 

fenomena baru yang dihadapi lndonesia tersebut menjadikan beban tugas 

dan tanggung jawab serta kewajiban yang diemban daerah ini lebih besar 

dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di lndonesia. Konsekuensi 

logis inilah yang harus dihadapi Jakarta sebagai pusat kegiatan 

kenegaraan dan politik nasional, sebagai pusat perdagangan, 

perindustrian serta pariwisata. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari 

bahwasanya dalam menjalankan pemerintahannya, DKI Jakarta 

mernbutuhkan paradigma baru dalam manajemen pernerintahannya. 

Melalui perubahan dalam cara pandang manajemen pernerintahan inilah 



diharapkan berbagai beban tugas dan besarnya tantangan yang dihadapi 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat dihadapi. 

Seiring dengan kebutuhan akan paradigma baru dalam manajemen 

pemerintahannya, organisasi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta saat ini 

secara simultan terus berupaya untuk melakukan berbagai perubahan dan 

sekaligus pembaharuan dalam manajemen pemerintahan daerahnya. 

Namun demikian, dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta tersebljt akan sulit menunjukkan efektivitasnya 

apabila organisasi pemerintahan daerah ini tidak melakukan upaya untuk 

meningkatkan kualitas aparaturnya. Hal ini penting untuk dilakukan 

mengingat sumberdaya aparatur di lingkungan organisasi pemerintahan 

sangat berperan dan ikut menentukan kualitas dan kinerja pemerintahan 

itu sendiri. 

Atmosuprapto (2000) menyatakan bahwa perubahan atau 

perkembangan organisasi tanpa didukung upaya mengembangkan 

sumberdaya manusianya akan menyebabkan pengembangan organisasi 

menjadi terhambat. Hanya dengan pengembangan kualitas aparatur inilah 

berbagai tujuan dan sasaran serta kebijakan pembaharuan manajemen 

pemerintahan di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat 

diwujudkan dengan lebih cepat. Selain itu, Bahaudin (1998) juga 

menyebutkan peran penting sumberdaya manusia (SDM) di era 

perubahan ini, yaitu bahwa era mendatang merupakan era kompetisi bagi 

SDM suatu organisasi. Pernyataan ini menyiratkan makna bahwa di rnasa 

mendatang keberhasilan suatu organisasi (termasuk organisasi 



pemerintahan) tergantung pada keberhasilan dari orang-orang yang 

terdapat dalam organisasi tersebut. 

Menyadari pentingnya peran SDM bagi pembaharuan dan 

pengembangan organisasi, diharapkan sumberdaya aparatur Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan 

beban kerja, tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Kompetensi 

yang dimaksud meliputi keandalan aparatur dalam pengetahuan, 

keterampilan dan sikap perilaku yang kondusif dengan peran yang 

dijalankannya. Dalam rangka meningkatkan kompetensi aparatur ini, 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta perlu mengembangkan sistem 

pembelajaran bagi aparaturnya yang lebih akomodatif dengan perubahan 

dan perkembangan lingkungan strategisnya. 

Dalam melijalankan tugas-tugas pelayanan, pemberdayaan dan 

pembangunan pada masyarakat di era perubahan ini, Pemerintah Propinsi 

DKI Jakarta didukung oleh aparatur yang berjumlah 95.655 orang, dimana 

dalam jumlah ini termasuk 35.703 orang hasil reorganisasi dari Kantor 

Wilayah yang dulunya merupakan aparatur pusat yang bertugas di 

wilayah DKI Jakarta. Dengan jumlah pegawai yang demikian besar 

diperlukan kompetensi dan kinerja yang baik. Oleh karena itu, perlu 

diberikan kesempatan yang lebih luas bagi aparaturnya dalarn 

mengembangkan kemampuan individunya. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan guna mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur 

ini adalah melalui sistem pembelajaran atau pendidikan dan latihan 

(diklat). 



Hingga saat ini, kemampuan yang dapat dilakukan oleh Kantor Diklat 

Propinsi DKI Jakarta (selaku otoritas penyelenggara diklat di lingkungan 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta) dalam menyelenggarakan diklat bagi 

aparaturnya rata-rata per tahunnya barn mampu melayani sekitar 5.343 

pegawai pada kurun waktu tahun 1994 sampai tahun 2002. Dengan 

jumlah ini, Kantor Diklat Propinsi DKI Jakarta baru mampu melayani kira- 

kira 5,6 persen dari total pegawai yang ada pada kurun waktu yang sama. 

Selain beium mampu mencapai komposisi yang memadai, dari sisi 

pembiayaannyapun menunjukkan nilai yang cukup tinggi, dimana 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 mampu menjangkau atau melayani jumlah pegawai yang 

lebih besar, Kantor Diklat Propinsi DKI Jakarta perlu melakukan upaya 

pengembangan sistem kediklatan yang ada saat ini. Pengembangan 

sistem kediklatan yang dimaksud di sini adalah upaya Kantor Diklat 

Propinsi DKI Jakarta untuk mengembangkan sistem konvensional yang 

ada saat ini menjadi sistem kediklatan yang memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi dan komputer. 

Seiring dengan kondisi yang melatar belakangi tersebut di atas, 

maka penelitian ini mengambil judul Strategi Pengembangan e-Learning di 

lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Pemilihan judul ini 

merupakan suatu bentuk nyata dari upaya yang perlu dilakukan agar 

sistem dan pola pembelajaran yang ada saat ini dapat diarahkan pada 



paradigma pembelajaran yang lebih akomodatif dan mampu melayani 

pegawai yang lebih besar namun tetap efisien dalam pembiayaannya. 

1.2. Permasalahan 

1.2.1. ldentifikasi Masalah 

Dalam upaya mengembangkan sistem pembelajaran dengan 

menggunakan konsep e-Learning, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 

pada umumnya, dan Kantor Diklat Propinsi GKI Jakarta khususnya 

dihadapkan pada beberapa permasalahan yang mendasar. 

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan tersebut di 

antaranya sebagai berikut : 

a. Dari sisi pelaku yang terlibat (humanware) dalam sistem 

pembelajaran yang ada saat ini, menunjukkan adanya komposisi 

orang-orang yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan 

kebutuhan dalam implementasi konsepsi e-Learning. Hal ini 

terindikasi dimana belum sepenuhnya aparatur dan pihak-pihak 

yang terlibat dalam sistem pembelajaran saat ini mampu dan 

menguasai berbagai aplikasi komputer sebagai salah satu 

prasyarat dalam implementasi sistem pembelajaran dengan 

konsep e-Learning. Selain tuntutan agar pelaku dalam sistem 

pembelajaran mampu menggunakan berbagai aplikasi kornputer, 

pelaku sistem ini juga dituntut untuk mampu memahami berbagai 

aspek perkembangan teknologi informasi dan tuntutan ini juga 

belum dimiliki oleh pelaku sistem pembelajaran yang ada saat ini. 



b. Dalam penerapan sistem pembelajaran yang berbasis elearning 

ini, pihak penyelenggara pendidikan yang ada saat ini perlu juga 

memperhatikan berbagai aspek kelembagaannya. Hal ini berarti 

bahwa dalam implementasi e-Learning dibutuhkan perangkat 

lembaga atau organisasi (organoware) yang sesuai dan 

mendukung pelaksanaan e-Learning ini. Oleh karena itu, agar 

sistem pembelajaran ini dapat diwujudkan dengan baik, perlu 

adanya pandangan baru untuk melakukan upaya penggabungan 

antara otoritas penyelenggara diklat (Kantor Diklat Propinsi DKI 

Jakarta) yang ada saat ini dengan otoritas pengelola 

penyelenggaraan teknologi informasi (Kantor Pengelola 

Teknologi lnformasi Propinsi DKI Jakarta). Pola kerjasama 

da!am satu organisasi ini, selain penting juga merupakan potensi 

timbulnya disharmoni mengingat kedua lembaga tersebut selama 

ini belum terlibat secara intensif dalam aktivitas kediklatan atau 

pembelajaran di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 

c. Jaringan (netware) yang dikembangkan dalam sistem 

pembelajaran dengan pendekatan e-Learning cenderung 

membutuhkan teknologi yang sangat modern dibandingkan 

sistem-sistem lain yang dipakai oleh Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta saat ini. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri 

bahwasanya Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam upayanya 

untuk menerapkan sistem pembelajaran dengan model e- 

Learning ini, maka perlu ditunjang dengan kemampuan jaringan 



ini dalam menyerap dan menyebarkan informasi yang ada. Atas 

dasar kondisi inilah, dalam implementasi e-Learning, upaya untuk 

menyerap dan mengimplementasi perkembangan teknologi 

jaringan merupakan permasalahan tersendiri bagi Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta. Artinya jika dalam penyerapan teknologi ini 

membutuhkan aspek kecepatan dalam mengadopsinya, tetapi 

dalam proses pengadaan teknologi tersebut cenderung sangat 

iambat dan tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan 

teknologi itu sendiri. Hal ini disebabkan kuatnya nuansa birokrasi 

dalam penyelenggaraan ini, sehingga adakalanya kebutuhan 

teknologi untuk satu periode tertentu dapat direalisasikan pada 

periode berikutnya yang tentunya menjadikan teknologi yang 

dimaksud sudah kadaluarsa. 

Berdasarkan pertimbangan ini, dalam aspek teknologi 

sebagai perangkat penunjang sistem pembelajaran model e- 

Learning perlu diperhatikan pemilihannya. Dalam pemilihan 

tersebut juga perlu dipertimbangkan kemudahan membaharuinya 

dan kemudahan mengurus administrasinya sehingga meskipun 

keputusan untuk merealisasikannya tertunda, tetapi dengan 

teknologi yang sesuai, sistem pembelajaran model e-Learning 

tetap berjalan baik dan tidak terganggu. Selain itu, yang juga 

perlu untuk dikaji adalah kondisi teknologi informasi yang 

diterapkan di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam 

menjalankan manajemen pemerintahannya. Hal ini perlu 



dipertimbangkan dalam pemilihan teknologi yang akan dilibatkan 

dalam pengembangan model e-Learning. Artinya bahwa dalam 

pengembangan model e-Learning tersebut, pemilihan teknologi 

ini perlu dipertimbangkan agar dalam perwujudannya akan dapat 

dipermudah karena didukung oleh teknologi informasi yang 

sudah ada. 

d. Dalam sistem pembelajaran e-Learning, dimungkinkannya 

jaringan yang dapat menjangkau seluruh unit kerja yang ada di 

lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dengan kondisi 

yang demikian, dimungkinkan juga terjadinya pertemuan antar 

perangkat lunak (software) dari sistem-sistem aplikasi komputer 

yang ada unit-unit tersebut. Kenyataan inilah yang menjadikan 

software merupakan permasalahan tersendiri yang parlu 

diperhatikan dalam membangun sistem pembelajaran model e- 

Learning. Hingga saat ini, software yang diaplikasikan dalam 

berbagai sistem sangat beragam tergantung kebutuhan dan 

pihak yang membangun sistem tersebut. Oleh karena itu, 

mengingat dalam sistem pembelajaran ini dituntut untuk 

menjangkau seluruh unit yang ada, maka dalarn perwujudannya 

perlu dipertimbangkan atau setidaknya mampu mengatasi 

permasalahan ketidakbakuan sistem yang ada saat ini. 

e. Sebagaimana dengan masalah software, untuk perangkat 

kerasnyapun (hardware), penerapan e-Learning ini perlu 

memperhatikan daya.dukung perangkat keras yang ada di setiap 



unit. Artinya bahwa apapun yang dibuat atau dibangun dalam 

sistem ini jangan sampai terkendala oleh keberadaan dan kondisi 

perangkat keras yang ada. Hal ini penting untuk 

dipertimbangkan agar dalam implementasiya, e-Learning dapat 

berjalan secara efektif dan efisien. 

f. Selain beberapa permasalahan di atas terdapat satu 

permasalahan lain yang perlu diperhatikan dan sekaligus menjadi 

indikasi permasalahan yang penting dalam sistem pembelajaran 

model e-Learning, yaitu piranti informasi (infoware). Hingga saat 

ini, meskipun telah memasuki era perkembangan informasi, 

aspek ini masih belum sepenuhnya dikelola dengan baik oleh 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, sehingga dalam 

pemanfaatannya dan penggunaan adakalanya justru 

memanfaatkan dari pihak lain. Sistem yang terdapat dalam e- 

Learning pada umumnya membutuhkan informasi yang selalu 

mutakhir, maka dalam perwujudannya sistem pembelajaran ini 

perlu memperhatikan aspek yang terkait dengan informasi ini. 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada identifikasi permasalahan di atas, 

penelitian ini merumuskan tiga permasalahan, yaitu sebagai berikut: 

a. Bagaimana kesiapan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam 

pengembangan sistem pembelajarannya dengan sistem e- 

Learning ? 



b. Bagaimana prototipe elearning yang perlu dikembangkan 

sesuai dengan tingkat kesiapan Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta? 

c. Strategi apa yang perlu diambil oleh Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta dalam mengembangkan konsep pembelajarannya 

menjadi sistem e-Learning ? 

1.3. T~ijuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, 

maka penelitian ini memiliki tiga tujuan yang hendak dicapai, yaitu : 

a. Mengidentifikasi tingkat kesiapan Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta dalam pembaharuan sistem pembelajarannya dengan 

menggunakan sistem e-Learning. 

b. Membangun prototipe e-Learning yang sesuai dengan tingkat 

kesiapan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 

c. Memformulasikan strategi pengembangan sistem pembelajaran 

dengan menggunakan pendekatan e-Learning di lingkungan 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Dengan dicapainya beberapa tujuan penelitian di atas, maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan substansi 



penelitian ini. Adapun manfaat yang dimaksud diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

a. Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam 

melihat kondisi sistem pembelajaran yang terdapat di lingkungan 

organisasi pemerintahan pada umumnya. Selain itu, peneliti 

diharapkan memperoleh manfaat dalam merancangbangun model 

pembelajaran yang efektif dan efisien dalam bentuk integrasi antara 

konsepsi pembelajaran modern dengan teknologi informasi dan 

komputer di lingkungan organisasi pemerintahan. 

b.Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan rnasukan 

bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam mernformulasikan 

kebijakannya di bidang pembelajaran aparaturnya. Selain itu, dengan 

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertirnbangan bagi 

penentu kebijakan di lingkungan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta 

pada umumnya dan khususnya bagi otoritas penyelenggara 

pendidikan dan latihan, dalam meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan diklat bagi aparatur melalui pengembangan sistem 

pembelajarannya. 

c. Dunia Akademik 

Dengan diperolehnya hasil penelitian ini, diharapkan dapat 

dijadikan sebagai ide, masukan, dan bahan perbandingan dalam 



melakukan kegiatan di bidang pelatihan dan pembelajaran. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan surnbangan yang 

berarti bagi dunia akademik, terutama yang terkait dengan bidang 

pengembangan Sumberdaya Manusia dan lmplernentasi Teknologi 

lnformasi di bidang pembelajaran. 

1.4. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini dimungkinkan timbulnya berbagai 

permasalahan yang semakin meluas. Dengan berbagai keterbatasan 

yang ada dalam penelitian ini, khususnya dalam ha1 waktu, maka 

dirasakan perlu untuk memberikan batasan. Melalui pembatasan ini 

dimungkinkan penelitian ini dapat dilakukan dengan ruang lingkup yang 

jelas. 

Penelitian ini dibatasi pada kegiatan yang terkait dengan 

penyelenggaraan program pembelajaran yang terdapat di lingkungan 

Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, khususnya yang diselenggarakan oleh 

Kantor Diklat Propinsi DKI Jakarta. Selain itu, komponen-kornponen kajian 

yang diamati dalam penelitian ini meliputi berbagai aspek yang menjadi 

indikasi masalah dalam penerapan e-Learning. Adapun aspek-aspek yang 

menjadi fokus kajian adalah humanware, organoware, netware, software, 

hardware, dan infoware. Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek-aspek 

inilah kemudian dapat diformulasikan strategi pengembangan sistem 

pembelajaran dengan model e-Learning dan prototipe e-Learning dengan 

ruang lingkup Kantor Diklat Propinsi DKI Jakarta. 




