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I. Pengantar  

Dalam kajian yang dilakukan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah 

UGM di berbagai daerah tahun 2000-2007 diindikasikan, pada era 

desentralisasi kecamatan mengalami pemandulan fungsi. 

 

Beberapa negara di belahan dunia lain ada yang tidak memiliki kecamatan 

dalam struktur pemerintahannya, Sehingga fungsi pendekatan pelayanan 

Negara (state) melalui pendekatan komunitas (community).  

 

Lantas muncul pertanyaan, masih perlukah kecamatan? 

kebijakan desentralisasi lebih memberi penekanan pada peran 

kabupaten/kota atau desa dalam pengembangan pemerintahan di level 

lokal. Pengalaman masa lalu menunjukan, kecamatan telah memainkan 
peran penting dalam kebijakan pembangunan di wilayahnya. Oleh karena 

itu melalui program Inkubator e-Government (e-Gov) ini peran kecamatan 

akan semakin ditingkatkan tidak hanya sekedar persoalan perlu atau 

tidaknya kecamatan. Bahkan Kecamatan akan ditata sebagai duta 

pemerintah kab/kota yang berhadapan langsung dengan masyarakat. 

Dengan posisi ini, arah penataan kecamatan sangat jelas: sebagai unit 
pelayanan publik. 
 
Kecamatan idealnya akan diarahkan sebagai perangkat pelayanan, 

pengikat kebijakan sektoral di kecamatan, serta penghubung antara instansi 

sektoral dengan kelurahan melalui fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam 

program-program pembangunan. 

 



Pada proses perencanaan harus memperhatikan perencanaan yang berasal 

dari masyarakat (bottom up planning) selain perencanaan yang 

bersumber dari atas ( top down planning). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Perencanaan Kecamatan 

 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 mentransformasi kecamatan dari wilayah administrasi 
pemerintahan menjadi lingkungan kerja perangkat daerah 
kabupaten/kota. Intinya, posisi kecamatan digeser dari "perangkat wilayah" 

dalam asas dekonsentrasi menjadi "perangkat daerah" dalam asas 

desentralisasi. 

 

Pada Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah 

satu tujuan utama proses revisi yang cukup lama dan alot itu ialah 

pemberian jaminan bagi rakyat kebanyakan untuk mendapat pelayanan 
langsung yang lebih baik (better services) dari pemerintah daerah (Pasal 

20; 1.g) dan upaya paksaan yang lebih keras akan terciptanya keadilan 

dan pemerataan atau biasa disebut justice and equality (Pasal 22; d).  

 

Fondasi dan nilai utama desentralisasi adalah kehendak untuk mengubah 

dari kultur top down menjadi bottom up. 



 

Inkubator e-Government Kecamatan bidang pendidikan 
 

Paradigma dan Trend Pembelajaran : 

1. dari School based ke Community based 

2. dari Content based ke Competent based 

3. dari teacher oriented ke student oriented. 

4. dari Siswa sebagai individu menjadi sebagai mitra. 

5. dari Pembalajaran tradisional ke pembelajaran berbasis ICT.  

6. dari pendidikan untuk anak kepada orang dewasa dan sepanjang 

hayat 

7. dari pengetahuan satu disiplin ke multi disiplin lalu ke pengetahuan 

terintegrasi 

8. dari Transfer ilmu kepada konstruktif ilmu 

9. dari hanya belajar kepada  mengetahui ke belajar bagaimana 

belajar 

10. dari tatap muka kepada belajar jarak jauh 

 

Pada konsep Inkubator e-Gov kecamatan bidang pendidikan, kecamatan 

harus di orientasikan pada proses pendidikan berbasis ICT yang lazim di 

sebut e-learning. Baik pada proses administrasi (pelayanan kepada publik 

maupun pada proses belajar mengajar (PBM) sehingga dari hanya belajar 

kepada  mengetahui ke belajar bagaimana belajar. 

 

e-Learning adalah proses pembelajaran  baik secara formal maupun 

informal yang dilakukan melalui media elektronik, seperti Internet, Intranet, 

CDROM, video tape, DVD, TV, Handphone, PDA dan lain lain. 

 

Tujuan e-Learning   

1. meningkatkan daya serap siswa atas materi yang diajarkan;  

2. meningkatkan partisipasi aktif dari siswa;  

3. meningkatkan kemampuan belajar mandiri siswa;  

4. meningkatkan kualitas materi pendidikan dan pelatihan,  



5. meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan 

perangkat teknologi informasi,  

6. memperluas daya jangkau proses belajar-mengajar dengan 

menggunakan jaringan komputer, tidak  terbatas pada ruang, 

waktu, dan lain lain. 

 

Pemanfaatan ICT untuk Pendidikan (UNESCO)  

1. Emerging: baru menyadari pentingnya ICT untuk pendidikan 

2. Applying: baru mempelajari ICT (Learning to Use ICT)  

3. Integrating: belajar melalui dan/atau menggunakan ICT (Using ICT 

to Learn)  

4. Transforming: ICT menjadi katalis efektifitas dan efisiensi 

pembelajaran serta reformasi pendidikan secara umum 

 

II. Diskusi 

Perwakilan Kab. Karawang  

1. Pendidikan, Kesehatan dan Infrastuktur 

2. Anggaran untuk Pendidikan 21% bebas biaya SD dan SMP 

3. Pembebasan buta huruf KF32, 2008 buta huruf tidak ada lagi di 

Kabupaten Karawang 

4. SMA membatasi dana sumbanga pendidikan 

5. Untuk PT beasiswa untuk 200 mahasiswa kuliah di Unsika 

6. Sistem Informasi, apakah SIM atau berbasis web? 

7. Memiliki program pendidikan keagamaan Hijaiyah, siswa SD kelas 

6 ada mata pelajaran tambahan untuk pemberantasan buta al-

qur’an 

 

Pertanyaan  

1. Layanan atau sistem informasi bidang pendidikan seperti apa yang 

harus disediakan, bentuknya seperti apa? 

2. Jawaban : 

a. Layanan informasi pendidikan 

b. Layanan (memfasilitasi) pelatihan 

c. SI aplikasi pendidikan 



d. Informasi Beasiswa sekolah 

e. Informasi pertukaran pemuda 

f. Bagaimana strategi atau cara agar masyarakat melek ICT  

g. dan lain-lain 

 

Perwakilan Kab. Indramayu 

1. Mohon ada penyeragaman format input data  

2. Infrastruktur spasial daerah apa bisa dikaitkan dengan Jabar Cyber 

Province (JCP) 2012? 

 

Perwakilan Kota Banjar  

1. IPM pendidikan Kota Banjar cukup tinggi 

2. Wajar di Banjar 12 tahun 

3. Bebas biaya sekolah sudah sampai SMA bagi yang tidak mampu, 

untuk SD, SMP sudah bebas murni 

4. SLTP dan SMA sudah banyak yang menggunakan internet 

5. Mohon ada sekolah percontohan yg memiliki akses internet lebih 

dari 1 komputer 

6. Mohon ada penjelasan kepada pimpinan daerah (Walikota) 

 

Perwakilan Tokoh Masyarakat Kabupaten Cirebon 

1. Pendidikan untuk semua (for all) jangan di kotak-kotakan 

2. Perlu ada dukungan data kecamatan 

3. Di Kabupaten Cirebon terdapat Kantin kejujuran oleh Karang 

Taruna 

4. Green School : sekolah hijau, pendidikan lingkungan hidup  

5. Apa yang diakses masyarakat, bagaimana aksesnya harus ada 

workshop 

6. Dengan kegiatan ini semoga perubahan kedepan dapat dimulai dari 

Jawa Barat  

 

III. Proses Bisnis Bidang Pendidikan Kecamatan 

1. Pendataan Sekolah : 



a. Data Jenis Sekolah (PADU, TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/MA, SMK, PT, PKBM) 

b. Data Pesantren 

c. Data Guru 

d. Data Prestasi Guru 

e. Data Siswa 

f. Data Siswa tidak mampu 

g. Data Prestasi Siswa 

h. Data Tenaga Administrasi  

i. Data Sarana/Prasarana (komputer, printer, mesin tik, 

TV/Audio, Meja, Kursi, Foto Copy, LCD, dll) 

2. Data wajib dikdas 9 tahun 

3. Data Indeks Pendidikan Kecamatan (AMH, RLS, IP) 

4. Data Penduduk Usia Sekolah (PADU, TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, 

SMA/MA, SMK, PT, BLM/TDK SEKOLAH) 

5. Informasi program pendidikan kecamatan 

6. Informasi beasiswa sekolah 

7. Informasi pelatihan 

8. Informasi pertukaran pelajar/pemuda 

 

 
Gambar 1.2. Proses Bisnis Inkubator e-Gov Kecamatan 

 

 



IV. Kesimpulan  

1. Kecamatan harus diberdayakan lebih besar lagi pada era otonomi 

daerah, sebagai penghubung antara instansi sektoral dengan 

kelurahan melalui fungsi koordinasi dan fasilitasi dalam program-

program pembangunan. 

2. Pada proses perencanaan kecamatan harus memperhatikan 

perencanaan yang berasal dari masyarakat (bottom up planning) 

selain perencanaan yang bersumber dari atas ( top down 

planning). 

3. Pada proses implementasinya kecamatan harus memanfaatkan 

ICT agar dapat memberikan pelayanan langsung kepada 

masyarakat yang lebih baik (better services) 

4. Pada konsep Inkubator e-Gov Kecamatan bidang pendidikan, 

kecamatan akan di transformasi menjadi kecamatan berbasis e-

learning (kecamatan dapat memberikan kepada masyarakat akses 

pendidikan yang seluas-luasnya melalui ICT / community based). 

5. Pelayanan (service) publik (bidang pendidikan) akan dapat  

dilakukan lebih baik melalui sistem aplikasi yang dikembangkan 

berdasarkan proses bisnis   

6. Kecamatan sebagai kepanjangan tangan pemerintah harus 

mendorong (encourage) e-learning dengan menyiapkan 

infrastruktur dan sistem.  

7. Pada akhirnya melalui konsep Inkubator e-Gov bidang pendidikan, 

kecamatan harus di transformasi menjadi katalis efektifitas dan 

efisiensi pembelajaran serta reformasi pendidikan secara umum. 

 

V. Penutup 

Demikian dokumentasi hasil Penyusunan Proses Bisnis SIM Pemda Bidang 

Pendidika ini disusun sebagai masukan bagi penyusunan aplikasi 

pelayanan  publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat di kecamatan. 

Bandung, 16 Juni 2008 

TA, 

 

Solikin, M.T. 


