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ABSTRAK
The quality of public services, both on aspects of services, administrative services, goods and services is
very low. Pusbindiklat LIPI researchers assumed the function as a coach Researcher and responsible for
quality standards of education and training of researchers. In the process of managing the functional
training of researchers is still done conventionally, and still many weaknesses and shortcomings, especially
the problem of data to the researchers. To overcome this necessary effort to develop electronic-based
organization of governance in order to improve the quality of public services effectively and efficiently.
Kata kunci:
e-government, online registration, training of researchers
1.

PENDAHULUAN

Rendahnya kualitas sumber daya manusia
pada dasarnya merupakan cerminan dari wajah
suram birokrasi di Indonesia, hal ini secara jelas
dapat kita lihat dari besarnya anggaran
peningkatan kualitas sumber daya manusia pada
berbagai daerah di Indonesia. Rendahnya kualitas
pendidikan
akan
secara
mudah
dapat
mempengaruhi perilaku individu menjadi perilaku
kolektif, yang juga merupakan cerminan dari
pimpinan di jajaran birokrasi sehingga
mengakibatkan hilangnya kesadaran birokrat
sebagai pelayan publik menjadi terbalik, justru
publik yang menjadi pelayan birokrat.
Beberapa tahun belakangan ini, para ilmuwan dari
pemerintahan maupun badan-badan resmi PBB
untuk pelayanan publik terus mengevaluasi dan
sekaligus mencari strategi yang tepat dalam
meningkatkan standar mutu pelayanan bagi
negara-negara
berkembang,
terutama
di
Indonesia. Pemerintah daerah di Indonesia telah
membangun e-Government dan telah memiliki
Teknologi Informasi berupa situs web, akan tetapi
belum didayagunakan secara optimal dalam
pelayanan publik untuk mendukung pemerintahan
yang baik (good governance).
Layanan
pendaftaran
peserta
diklat
fungsional peneliti yang dilakukan oleh Pusat
Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Fungsional
Peneliti – LIPI memiliki banyak kekurangan,
diantaranya
data
peserta
diklat
belum
terdokumentasi secara komputerisasi, mulai dari
saat mendaftar hingga menerima sertifikat resmi.

Masalah yang dihadapi oleh penyelenggara
diklat fungsional peneliti, dalam hal ini Pusat
Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Fungsional
Peneliti – LIPI dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Proses penerimaan peserta diklat
dilakukan secara konvensional.
2. Pendaftaran peserta yang dikirim melalui
faksimili tidak terdokumentasi secara
profesional, sehingga seringkali formulir
tersebut terselip atau terserak.
3. Semua data yang berhubungan langsung
dengan pelaksanaan diklat fungsional
peneliti tidak terdokumentasi.
4. Laporan mengenai biodata peserta,
pelaksanaan diklat, hingga sertifikat sulit
untuk ditemukan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut
diperlukan
sebuah
sistem
menajemen
penyelenggaraan diklat fungsional peneliti
berbasis web yang bertujuan
1. Untuk mengelola para peneliti di seluruh
Indonesia dalam sebuah sistem yang
terintegras;
2. Untuk mengelola prosedur pendaftaran
diklat fungsional peneliti, status calon
peneliti,
hasil
penilaian
secara
transparan, hingga proses pencetakan
sertifikat secara komputerisasi;
3. Untuk memberikan layanan publik
secara mudah dan cepat kepada
masyarakat,
terutama
prosedur
pendaftaran diklat fungsional peneliti;
4. Membantu proses pendataan peneliti
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yang terdapat di Lembaga Penelitian
Kementerian (LPK) maupun Lembaga

Penelitian Non Kementerian (LPNK)
diseluruh Indonesia.

2. TEORI
The concept of e-government is defined as a
government that broadly and properly accesses
information and services in “Reengineering
through Information Technology” in the report of
National Performance Review (NPR) in the
Department of Administration in the U.S In
addition, U.S. Information Infrastructure Task
Force (IITF, 1994) defined the means for a
government to support each public service based
on the information communication infrastructure
at anytime, anywhere, anyway, and so forth.
Secara singkat electronic government (egovernment)
dapat
didefinisikan
sebagai
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
untuk meningkatkan proses-proses bisnis yang
terjadi dalam birokrasi pemerintahan untuk
menciptakan pemerintahan yang lebih efisien,
responsif, transparan dan memiliki legitimasi.
Pengembangan e-government merupakan
upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan
kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam
rangka meningkatkan kualitas layanan publik
secara efektif dan efisien, (Inpres No. 3 Tahun
2003).
Aplikasi e-Goverment telah dilakukan baik
oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Bahkan
pemerintah
daerah
pun
sudah
menggunakan e-Government tersebut. Pada tahun
2007, terdapat 402 kabupaten/kota (84%) di
Indonesia sudah memiliki website (jumlah seluruh
kabupaten/kota di 33 provinsi adalah 443).
Menurut Indrajit (2007) yang dikutip oleh
Ely Sufianty (2007) menjelaskan bahwa pada
dasarnya implementasi konsep e-Government
merupakan sebuah tantangan transformasi. Fungsi
teknologi informasi di dalam kerangka ini adalah
tidak sekedar sebagai penunjang manajemen
pemerintahan yang ada, tetapi justru merupakan
driver of change atau sebagai hal yang justru
menawarkan terjadinya perubahan-perubahan
mendasar
sehubungan
dengan
proses
penyelenggaraan pemerintah di era modern.
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Latihan
Fungsional Peneliti – LIPI merupakan instansi
pemerintah yang bertanggung jawab terhadap
kegiatan diklat fungsional peneliti secara nasional
perlu membenahi dalam melaksanakan kegiatan
diklat tersebut sehingga mempermudah pengguna
dalam
mendaftar,
mengikuti,
hingga
menyelesaikan diklat secara baik.
Menurut Ruidong Zhang (2008) dalam
Knowledge Management on the Web
mengatakan: teknologi web telah
menyediakan infrastruktur teknologi secara
umum untuk mendukung manajemen
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pengetahuan secara kolektif, yang dibenarkan
melalui observasi dalam studi yang telah
dilakukan oleh Zhang dan Chen (1997) yaitu:
1.

2.

3.
4.

5.

Teknologi web menggunakan standar
transfer-control protocol/Internet protocol
(TCP/IP) yang sudah stabil dan didukung
oleh banyak vendor
Informasi dapat dikoleksi, diambil, dan
dibagi melalui browser yang cukup populer
seperti Intenet Explorer, Netscape Navigator,
Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lainlain
Sebuah halaman secara mudah dapat
dibangun, disebarkan, dan dibagikan
Terdapat bahasa pemrograman untuk
membangun aplikasi web seperti HTML,
PHP, Java dan lain-lain
Melalui teknologi web, suatu organisasi dapat
memiliki kemandirian dalam menentukan
sitem operasi secara mandiri atau lintas
sistem operasi sehingga Java applet tidak
perlu ditulis ulang agar dapat bekerja dengan
browser melalui PC, Linux, Macintosh
maupun UNIX.

Ketika ingin membuat sistem untuk
mengelola kepakaran berbasis web setidaknya
harus mengacu beberapa hal, seperti yang
direkomendasikan oleh Murray E. Jones (2008)
dalam Internet Support for Knowledge Systems
yaitu:
1.

Menggunakan
struktur
jarinan
pada
umumnya, seperti Internet
2. Menambahkan
keterampilan
mengelola
pengetahuan
untuk
dukungan
teknis
keterampilan yang ditetapkan
3. Menggunakan komputer atau client dengan
kualitas bagus
4. Standarisasi perangkat keras dan perangkat
lunak antar organisasi
5. Menggunakan kamus data secara luas untuk
merancang pengetahuan dasar
6. Mengalokasikan
sumberdaya
untuk
mengelola sistem pengelolaan pengetahuan
(knowledge management systems).
7. Mengajarkan pengguna pada penggunaan dan
isi sistem pengeloaan pengetahuan
8. Membuat dan mengimplementasikan strategi
atau proses mengelola pengetahuan untuk
mengidentifikasi atau memelihara basis
pengetahuan
9. Memperluas model sistem atau siklus hidup
untuk menyertakan proses pengetahuan
10. Menilai sistem / proses perubahan yang
berdampak
pada
sistem
manajemen
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pengetahuan
11. Menangkap (capture) data secara otomatis
12. Merancang keamanan ke dalam basis
pengetahuan
13. Memasukkan manajemen pengetahuan ke
proses evaluasi personil
14. Pelaksanaan
manajemen
pengetahuan
menggunakan metrik kepuasan
15. Mengidentifikasi
keprihatinan
budaya
organisasi
yang
dapat
menghambat
penggunaan sistem manajemen pengetahuan.
Menurut Boisot (1998) dalam Measuring
Knowledge Assets of a Nation: Knowledge
Systems for Development (Yogesh Malhotra,
2003:1) mengatakan bahwa: hasil penelitian,
karya ilmiah, makalah, maupun bahan presentasi
yang dihasilkan oleh para pakar atau peneliti
merupakan aset pengetahuan yang penting dalam
persaingan global.
3.

TINJAUAN PUSBINDIKLAT
PENELITIAN- LIPI

Pusbindiklat Peneliti merupakan unit kerja
eselon II berdasarkan Keputusan Kepala LIPI No
3212/M/2004. Seiring dengan perkembangan
organisasi,
pembaruan
struktur
dan
penyempurnaan tugas dan fungsi selaku Instansi
Pembina Jabatan Fungsional Peneliti. Dengan
posisinya yang lebih terfokus ini peran
Pusbindiklat Peneliti menjadi lebih terarah dari
hulu hingga hilir. Mengemban fungsi LIPI

sebagai Pembina Peneliti dan bertanggungjawab
terhadap standar mutu pendidikan dan pelatihan
penelitinya. Baik standar mutu diklat fungsional
peneliti, diklat teknis pendukung maupun standar
mutu terhadap pembinaan jabatan peneliti beserta
pelayanannya.
Sesuai
dengan
tugas
wewenang
dan
tanggungjawab pejabat fungsional peneliti
pertama dalam penyelenggaraan pembangunan,
maka standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh
PNS-Peneliti Tingkat Pertama adalah kemampuan
dalam:
1. Melaksanakan kegiatan penelitian dan
membuat laporan penelitian dan/atau
pengembangan iptek sesuai dengan bidang
penelitian dan/atau kepakarannya dibawah
bimbingan dan pembinaan.
2. Menyusun karya tulis ilmiah hasil penelitian
dan/atau hasil pemikiran ilmiah.
3. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah
pada taraf nasional dan internasional sesuai
dengan
bidang
penelitian
dan/atau
kepakarannya.
4. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan
dan keahlian yang berhubungan dengan tugas
dan fungsinya sesuai dengan bidang
penelitian dan/atau kepakarannya.
Untuk menjamin kualitas profesionalisme
pengelolaan dan kelancaran pelaksanaan diklat
jabatan fungsional peneliti maka diperlukan
sistem manajemen pengelolaan secara on-line dan
terintegrasi berbasis web.
4.

Untuk memperoleh data dan informasi yang
berhubungan
dengan
sistem
manajemen
pendaftaran diklat peneliti secara online,
dilakukan beberapa metode yaitu: wawancara
dengan beberapa staf Pusat Pembinaan,
Pendidikan, dan Latihan Peneliti– LIPI pada
bulan Agustus 2010, dan membaca literatur yang
relevan dengan tema perancangan sistem.
Sebagian besar data yang diperlukan berada
di Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Latihan
Peneliti – LIPI karena institusi tersebut adalah

METODE PERANCANGAN

Pelaksana tunggal pelaksanaan diklat
peneliti di Indonesia. Semua data diri calon
peneliti maupun peneliti tersimpan dalam
database, namun masih dalam format excel dan
lembar dokumen (faksimili). Dokumen tersebut
belum diolah menjadi sebuah informasi untuk
digunakan sebagai bahan pertimbangan evaluasi
maupun untuk tujuan yang lain.
Saat ini, sistem pelaksanaan diklat peneliti masih
dilakukan secara konvensional seperti terlihat
pada gambar berikut.
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Gambar 1. Activity Diagram Proses Pelaksanaan Diklat Peneliti

Sedangkan rancangan sistem usulan dapat dilihat
pada Gambar 2.

Gambar 2. Activity Diagram Usulan Proses Pelaksanaan Diklat Peneliti

5. HASIL DAN IMPLEMENTASI
5.1 Arsitektur Sistem
3.
Gambar 2 memperlihatkan arsitektur Sistem
Manajemen Pendaftaran Diklat Peneliti secara
Online. Bagian kiri memperlihatkan bagian
Client, sedangkan bagian kanan memperlihatkan
bagian Server untuk melayani permintaan
(request).
Bagian client terdiri dari beberapa komponen
sebagai berikut:
1.

2.

Javascript : digunakan untuk memanipulasi
tampilan dari salah satu javascript engine
yaitu jQuery.
Cascading Style Sheet : digunakan untuk
mendefiinisikan tampilan halaman website
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secara konsisten.
HTML : digunakan untuk mendefinisikan isi
dan tampilan halaman website menggunakan
tag-tag HTML.

Sedangkan dibagian server terdiri dari dua
komponen yaitu:
1. Apache : server aplikasi web yang melayani
permintaan (request) browser
2. MySQL : digunakan untuk menyimpan data
yang telah diinput maupun data hasil
konversi
3. PHP : bahasa pemrograman yang digunakan
untuk menerima input dan menampilkan data
yang diambil (query) dari database.
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Gambar 3. Artisektur sistem

5.2 Fitur-fitur Sistem

5.3 User Interface

Tampilan sistem terbagi menjadi dua bagian
yaitu Frontend dan Backend. Frontend
menampilkan informasi jadwal diklat, kelompok
bidang ilmu, nama calon peserta lengkap dengan
asal institusi dan status pendaftaran. Sedangkan
Backend menampilkan informasi biodata calon
peserta diklat, status pendaftaran, jadwal diklat,
penilaian dan pencetakan sertifikat.

Gambar 4 memperlihatkan beberapa fitur
yang disediakan untuk dapat diakses oleh publik
tanpa harus memiliki akun (username dan
password) kecuali untuk halaman login.
Sedangkan Gambar 5 memperlihatkan halaman
User dan menu-menu yang dapat dipilih,
sedangkan Gambar 6 memperlihatkan halaman
Administrator dan menu-menu yang disediakan.

Gambar 4 User Interface Frontend

Gambar 5 Desain User Interface halaman Calon Peserta Diklat
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Gambar 6 Desain User Interface halaman Administrator

User Interface halaman Pengguna secara lengkap
dengan fitur yang telah disediakan.

5.4 Implementasi
Sistem Manajemen Pendaftaran Diklat
Peneliti
dibuat
menggunakan
spesifikasi
perangkat lunak sebagai berikut: Apache Web
Server 2.2.4, PHP 5.2.3, MySQL 5.0.45, dan
browser Mozilla Firefox 3.6.16 yang dijalankan
pada sistem operasi Microsoft Windows XP
Professional dan sudah diujicobakan dengan
sistem operasi Linux.
Hasil rancangan sstem dapat dilihat pada Gambar
7 yang menampilkan User Interface halaman
Frontend, sedangkan Gambar 8 memperlihatkan

5.5 Hasil dan Pengujian
Sistem Manajemen Pendaftaran Diklat
Peneliti sudah diujicobakan pada sistem operasi
Linux dan beberapa browser yaitu: Google
Chrome, Internet Explorer, dan Opera. Dari segi
sistem dan tampilan tidak mengalami perubahan
maupun kendala. Sistem tersebut juga sudah
diujicobakan kepada beberapa orang calon peserta
diklat.

Gambar 7 User Interface halaman Frontend
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Gambar 8 User Interface halaman Pengguna calon peserta diklat

Gambar 9 User Intercace halaman Administrator
6.

KESIMPULAN

Keuntungan yang diperoleh dari egovernment bukan hanya sekedar menyediakan
pelayanan online tetapi lebih luas daripada itu,
karena kinerja sektor publik juga berkontribusi
pada kemajuan ekonomi dan sosial suatu negara.
Implementasi konsep e-Government merupakan
sebuah tantangan transformasi,tidak ada strategi
yang sama untuk semua dalam implementasi eGovernment, namun ada beberapa elemen yang
penting yang diperlukan dalam proses
transformasi yaitu:
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