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Deskrifsi Inovasi
Website Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIYANTRI) adalah sebuah
system informasi dan pelayanan pada Pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
khususnya Sistem informasi dan pelayanan pada Bidang Pembinaan Ketenagaan yang
digagas sebagai inovasi perubahan kinerja organisasi yang awalnya semua belum ada yang
berbasis digital. Dengan website SIYANTRI ini adalah diharapkan bisa mengawali sestem
informasi dan pelayanan yang berbasis website.
System informasi dan pelayanan website SIYANTRI adalah solusi untuk bisa melaksanakan
pekerjaan pada Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam layanan utama pekerjaan yaitu,
layanan Mutasi Guru luar dan dalam daerah, layanan Pemetaan Guru, layanan Tunjangan
Sertifikasi,layanan DAPODIK, layanan Usul Kenaikan Pangkat dan layanan Permohonan
Perceraian bagi Guru..
Dengan website SIYANTRI semua layanan itu sudah bisa dilakukan atau diakses
hanya dengan mengunjungi website SIYANTRI dan tidak lagi harus datang langsung
kekantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Ra ya , jadi sudah bisa lebih efektif dan efisien ,
mudah dan nyaman. Dengan menggunakan HP,Laptop atau kompoter yang jaringan internet
layanan yang diinginkan sudah bisa di dapat dari website dimanapun dan kapanpun juga.
Inovasi perubahan SIYANTRI ini dilakukan untuk mengatasi masalah system informasi dan
pelayanan agar lebih optimal, nayman, mudah , efektif dan efisien bagi pendidik dan tenaga
kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
Dengan website SIYANTRI akan terwujudnya pelayanan berbasis website sehingga
system informasi dan palayanan akan terintegrasi dan mudah di akses oleh tenaga pendidik
dan kependidikan dan semua pemangku kepentingan , secara cepat , tepat serta akuntabel.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.1.1. Gambaran Umum
RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran Visi, Misi
Kepala Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi. Selain itu, RPJMD tersebut memuat Strategi dan Arah Kebijakan
Pembangunan Daerah, Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum
dan Program Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah, Indikasi
Rencana Program Prioritas dan Indikator Kinerja Daerah.
Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan RPJMD Kota Palangka Raya Tahun
2018-2023, sangat tergantung dari kesepakatan, kesepahaman dan komitmen
bersama antara Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah dan Pemerintah Pusat, serta pemangku kepentingan di Kota Palangka Raya.
Dalam rangka menjaga kontinuitas pembangunan dan menghindari kekosongan
rencana pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang memerintah pada tahun
terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
pada tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah berikutnya, yaitu pada
tahun 2024 sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon
Prioritas Anggaran Sementara dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah. Dengan demikian Kepala Daerah terpilih pada periode berikutnya tetap
mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Kebijakan Umum APBD
dan PPAS pada tahun pertama pemerintahannya sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunnan Jangka Panjang
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Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 70
ayat (2) disebutkan bahwa bupati/wali kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
tentang
RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan
Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam)
bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Palangka Raya Tahun 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan RPJM Nasional,
RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah, kondisi lingkungan strategis daerah, isu
strategis internasional, nasional maupun lokal, serta hasil evaluasi terhadap
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
RPJMD

Kota

Palangka

Raya

Tahun

2018-2023

merupakan

rencana

pembangunan jangka menengah periode ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028. RPJMD nantinya
dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan
perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengembangan kualitas
sumber daya manusia. Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib
memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar
pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan
persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh
pemerintah daerah dan sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan
indeks komposit IPM yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup),
pendidikan (angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), serta ekonomi
masyarakat (paritas daya beli).
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Indeks

Pembangunan

Manusia

Provinsi

Kalimantan

Tengah

dan

Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dibanding tahun
sebelumnya. Kota Palangka Raya merupakan kota dengan IPM tertinggi sebesar
79,21.
Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017
2013

2014

2015

2016

2017

78,02

78,50

78,62

79.21

79.69

Sumber: Kota Palangka Raya dalam angka, 2018



Kesejahteraan Sosial
Pendidikan
Aspek yang dilihat dari fokus kesejahteraan masyarakat untuk bidang
pendidikan adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-Rata Lama Sekolah, Angka
Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

1)

Angka Melek Huruf
Angka melek huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas
yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Manfaat perhitungan
angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan
buta huruf, yang khususnya ada di wilayah perdesaan. Dari Tabel 2.12 dapat diketahui
bahwa capaian Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya tahun 2013-2017 telah
melampaui target. Perkembangan capaian Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya
tahun 2013-2017 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perkembangan
capaian Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
Tabel 2 Angka Melek Huruf Kota Palangka Raya Tahun 2013-2017
2013

2014

2015

2016

2017

98,45

98,68

99,28

99,47

99,56

Sumber: Kota Palangka Raya Dalam Angka, 2018
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2)

Rata-rata Lama Sekolah
Angka lama sekolah adalah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah dari
masuk sekolah dasar sampai sampai dengan tingkat pendidikan terakhir yang
ditempuh. Namun jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak
naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah
dasar diusia yang lebih muda atau lebih tua. Menghitung angka rata-rata lama sekolah
dapat dikonversikan langsung dari jenjang pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah
diduduki seseorang. Secara umum Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15
tahun ke atas di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 mencapai 11,03 tahun atau
mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya (11,02 tahun). Hal ini berarti bahwa ratarata penduduk Kota Palangka Raya baru mampu menempuh pendidikan sampai
dengan kelas 11 SLTA atau putus sekolah di kelas 2 SLTA. Berikut data rata-rata
lama sekolah tahun 2013-2017.
Tabel 3 Rata-rata Lama Sekolah Kota Palangka Raya Tahun 20132017
2013

2014

2015

2016

2017

10,69

10,73

10,74

11,02

11,03

Sumber: BPS Palangka Raya Dalam Angka,,2018
Sistem Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya masih
manual belum berbasis digital sehingga belum

dapat berjalan dengan

optimal,efektif dan efisien hal ini terjadi karena system pelayanan masih berbasis
manual dimana hampir semua layanan yang ada pada setiap bidang khususnya
Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data serta Dinas Pendidikan Kota
Palangka Raya pada Umumnya dilakukan dengan cara datang langsung ,
berhadapan, dan menghadap sesuai dengan keperluan user/tamu yang berurusan
juga dengan membawa berkas fisik yang semakin lama semakin menumpuk
memenuhi ruangan penyimpanan berkas, banyaknya permintaan data Tenaga
Pendidik dan Kependidikan oleh pemangku kepentingan untuk berbagai keperluan,
serta data yang diberikan harus data yang valid, terbaru dan juga cepat.
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Dengan keadaan demikian pada setiap hari terjadi kerumunan yang akan
berurusan dengan semua layanan yang dinginkan, sehingga memakan waktu dan
tempat baik bagi pengguna atau pemberi layanan.
Kondisi demikian terjadi setiap hari kerja, sehingga pejabat dan pelaksana
kehabisan waktu hanya untuk melayani tamu yang berurusan yang terkadang bisa
memakan waktu lama, pekerjaan menjadi tidak efektif, efisien
bahkan

memungkinkan

adanya

praktek

dan optimal

pungli bagi oknum yang tidak

bertanggung jawab yang menginginkan layanan khusus.
Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data mempunyai 5 (lima)
layanan Utama yaitu ,Layanan Mutasi guru , layanan Dapodik, layanan Tunjangan
Sertifikasi, layanan

Pemetaan Guru,layanan UKP dan Layanan permohonan

Perceraian.
Mengacu pada kondisi demikian

maka

Sistem

Informasi

Pelayanan

Terintegrasi (Siyantri) adalah solusi untuk meminimalisasi segala masalah yang
dihadapi sehingga diharapakan system informasi dan pelayanan

lebih efektif,

efisien dan optimal. “Siyantri” adalah sebuah website yang bisa di akses melalui
smartphone atau HP Android dengan cara di akases menggunakan internet
melalui web browser.
Mengacu pada kondisi system pelayanan manual selama ini yang belum
bisa optimal, efektif dan efisien maka Aksi Perubahan ini dilakukan dan berfokus
pada 5 (lima) layanan utama.
Aksi perubahan ini dilakukan untuk mengatasi masalah dalam system
pelayanan bagi tenaga Pendidik dan Kependidikan ,serta seluruh pemangku
jabatan dan pemangku kepentingan dalam hal informasi dan pengelolaan data
Pendidik dan Kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya,
khususnya pada Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data, dengan
penjelasan sebagai berikut:
1. Peraturan waliKota Palangka Raya Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan Kota Palangka Raya, Bagian keenam ; Tugas dan Fungsi Bidang
Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Pendidikan Pasal 21 ;
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2. Terdapat 5 (lima) layanan utama yang ada pada bidang Pembinaan
Ketenagaan dan Pengelolaan Data;
3. Dari semua layanan dan system informasi yang ada belum dapat dilakukan
secara optimal, efektif dan efisien dalam segi waktu, tempat dan system
pelayanan;
4. Bahwa system informasi dan pelayanan pada Bidang Pembinaan Ketenagaan
dan Pengelolaan Data belum memiliki system yang berbasis teknologi
digital/masih manual sehingga system pelayanan dan informasi lambat
tersampaikan.
1.1.2. Kondisi Saat Ini
Untuk kondisi saat ini yang dihadapi oleh Bidang Pembinaan Ketenagaan
Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya sebagai berikut :
1. Belum ada sarana layanan secara elektronik / masih
manual
2. Memakan waktu lama dan tempat berkas yang besar
3. Pengendalian penerapan sistem layanan belum optimal
4. Penyalahgunaan wewenang sehingga terjadinya pungli
1.1.3. Kondisi Yang Diharapkan
Terwujudnya pelayanan berbasis

website dengan mengunakan

Sistem

Informasi Pelayanan Terintegrasi (Siyantri) informasi tentang data bisa diakses oleh
semua pemangku kepentingan , secara mobile, serta dapat di update realtime, lebih
efektif ,tepat dan cepat serta akuntabel.
1.2. Tujuan Aksi Perubahan
Tujuan dari Proyek Perubahan ini meningkatkan kualitas pelayanan dan
pengelolaan data yang awalnya manual sehingga menjadi sistem informasi
pelayanan terintegrasi dalam sebuah web sederhana, “SIYANTRI”.
Adapun tujuan proyek perubahan yaitu;
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1.2.1. Tujuan Jangka Panjang (2022-2023)
Terwujudnya pembuatan Aplikasi Siyantri yang diharapkan dapat diakses
oleh Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta seluruh pemangku
kepentingan berbasis web secara online.
1.2.2. Tujuan Jangka Menengah (Juni sd Desember 2021)
Terwujud dan disetujuinya usualan Program Kegiatan

pembuatan

Aplikasi Siyantri pada DPA SKPD 2022
1.2.3. Tujuan Jangka Pendek (Mei sd Juni 2021)
Tersedianya website Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (Siyantri)
di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
1.3. Manfaat Aksi Perubahan
Adapun manfaat dari aksi perubahan ini adalah :
1.3.1. Manfaat Bagi Organisasi
 Meningkatkan capaian system inforamasi dan
Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan

serta

pelayanan kepada
seluruh

pemangku

kepentingan;


Ikut mewujudkan Misi pemerintah Kota Palangka Raya pada poin 2
(dua) yaitu mewujudkan kerukunan seluruh pemangku elemen
masyarakat Smart Society (masyarakat cerdas)



Mengurangi berkas fisik yang terus menumpuk memenuhi ruangan
penyimpanan berkas;



Mempermudah Pelayanan dalam sistem informasi pengelolan data di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;



Meningkatkan branding bagi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

1.3.2. Manfaat Bagi Masyarakat
 Sebagai media informasi pelayanan terintegrasi kepada seluruh elemen
masyarakat khususnya pada daerah Kota Palangka Raya.


Menghemat waktu, biaya dan tenaga karena tidak harus datang
langsung untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan;
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Memberikan pelayanan sistem informasi terintegrasi yang inovatif
kepada Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta seluruh pemangku
kepentingan;



Akses informasi dan data dapat dengan mudah cepat dan akurat.

1.3.3. Manfaat Bagi Reformer ( Peserta PKA)
Mempermudah
fungsi koordinasi ,informasi dalam hal
Pengelolaan dan permintaan data bagi kepentingan bidang teknis terkait
serta pejabat

dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya

khususnya pada Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam sistem informasi
pelayanan terintegrasi, serta unuk melengkapi syarat dalam Kelulusan
Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang di ikuti.
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BAB II
PROFIL KINERJA ORGANISASI
2.1. Profil Organisasi
1. Visi dan Misi Pemerintah Kota Palangka
2.1.1. VISI
Bertitik tolak dari gambaran permasalahan dengan analisis potensi keunggulan Kota
Palangka Raya, maka disusunlah visi, misi, dan program pembangunan Kota Palangka
Raya untuk periode lima tahun ke depan.
“TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI KOTA YANG
MAJU, RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA” adalah menjadi kota yang
teridentifikasi dalam 8 (delapan) aspek kunci untuk menjadi kota yang cerdas dalam
aspek: pemerintahan, energi, bangunan, mobilitas, infrastruktur, teknologi, pendidikan,
dan kesehatan.
Yang dimaksud dengan TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA MENJADI
KOTA YANG MAJU adalah:
1. Tercapai angka pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan meningkatnya daya beli
masyarakat.
2. Peningkatan dukungan infrastruktur dan teknologi informasi untuk menjadi kota
yang cerdas.
3. Meningkatnya kemandirian ekonomi kota menuju kota jasa yang berkelanjutan.
4. Terciptanya lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran terbuka.
5. Meningkatnya kualitas hidup manusia dengan terpenuhinya hak-hak sosial rakyat
dan membaiknya mutu lingkungan hidup.
Adapun yang dimaksud dengan TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA
MENJADI KOTA YANG RUKUN, DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA adalah:
1. Terciptanya kondisi daerah yang stabil dalam kehidupan sosial dan politik.
2. Kehidupan masyarakat yang saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan
keyakinan masing-masing.
3. Terjaminnya masyarakat dengan perikehidupan secara benar, tertib dan teratur serta
dengan disiplin yang tinggi, dan menjaga hubungan yang harmonis antara sesama
manusia, dan manusia dengan lingkungannya.
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4. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, memiliki daya tahan dan daya
saing terhadap gejolak sosial dan perekonomian dalam bentuk ketahanan ekonomi,
ketahanan sosial, dan keberdayaan masyarakat.
5. Terwujudnya kesejahteraan lahir dan bahtin melalui upaya pemanfaatan potensi
sumberdaya oleh masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dengan membangun
kebersamaan dalam semua dimensi kehidupan.
2.1.2. MISI
Berdasarkan uraian dari makna Visi tersebut dan untuk mewujudkannya dalam 5
(Lima) tahun ke depan disusunlah Misi sebagai berikut.
1. Mewujudkan Kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment
(Lingkungan Cerdas)
Meliputi: pembangunan infrastruktur, Teknologi Informasi, pengelolaan air, lahan,
pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
2. Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart
Society (Masyarakat Cerdas)
Meliputi: pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik,
kerukunan, dan keamanan.
3. Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kota dan Masyarakat Daerah
Pinggiran Smart Economy (Ekonomi Cerdas)
Meliputi: pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan
perbankan.

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya adalah Satuan Organisasi Perangkat
Daerah yang menaungi bidang Pendidikan PAUD, Pendidikan Sekolah Dasar,
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal di Kota Palangka
Raya. Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya sebagai berikut :
Adapun Struktur Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka
Raya, sebagai berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA
Gambar 1 Struktur Organisasi

KEPALA DINAS
H. AKHMAD FAULIANSYAH, S. H
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19630116 199211 1 001

JONSON GULTOM,
S.Pd
PEMBINA TINGKAT
I, IV/b

Kasubbag
Perencanaan
Evaluasi
& Tugas

Pembantuan
APRAE VICO

Kabid
Pembinaan
PAUD & PNF
Hj. IDA
SUTIANA, S.H

Kabid
Pembinaan SD
RACHMAD
WINARSO,
S.Pd., M.Pd

Kasubbag
Keuangan &
Aset

Kasubbag
Umum &
Kepegawaian

YUNIARTIE,
S,E.
PENATA,

AGUS, S.E
PENATA

Kabid
Pembinaan SMP
MUHAMAD
ASWANI, S. Pd.,
M.Pd

Kabid Pembinaan
Ketenagaan &
Pengelolaan Data
Kependidikan
YANTRI, S.PD.,
M.Pd
PEMBINA, IV/a

Kasi Kurikulum &
Penilaian
YUNALIS, S.Pd.,
M.M
PEMBINA, IV/a

Kasi Kurikulum &
Penilaian
Dra. YETI
SUHENDRAYANI
PENATA

Kasi Kurikulum &
Penilaian
RIRIN
MAYASARI, S.Pd
PENATA, III/c

Kasi PK PAUD &
PEND. Non
Formal
ARMIN, S.E.
PENATA

Kasi
Kelembagaan &
Sarana
Prasarana
RELLING
SIMANJUNTAK,
S.E.
PENATA

Kasi
Kelembagaan &
Sarana Prasaran
MIRA
SETIAWATI, S.p
PENATA

Kasi
Kelembagaan &
Sarana
Prasarana
PINTEN, S, Pd.,
M.M.
PEMBINA IV/a

Kasi PK SD
MUZDALIFAH, S.
Pd. I
PENATA

Kasi Peserta
Didik &
Pembangunan
Karakter
YENITRA, S.H
PENATA

Kasi Peserta
Didik &
Pembangunan
Karakter
ERA
WAHYUNINGSIIH
, S.Si
PENATA, III/c

Kasi Peserta
Didik &
Pembangunan
Karakter
NORHASANAH,
S.Pd
PENATA, III/c
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Kasi PK SMP
UUN
KHOERUNISA
PENATA

2.2.

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya berdasarkan

Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 36 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya adalah :
Dinas Pendidikan

mempunyai

tugas membantu

Walikota

melaksanakan

Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.
Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan
fungsi:
1. perumusan kebijakan pada bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
dan Pendidikan Non Formal, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah
Menengah Pertama, pembinaan ketenagaan dan pengelolaan data pendidikan;
2. pelaksanaan kebijakan sesuai pada bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dan Pendidikan Non Formal, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah
Menengah Pertama, pembinaan ketenagaan dan pengelolaan data pendidikan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan
Sekolah Menengah Pertama, pembinaan ketenagaan dan pengelolaan data pendidikan;
4. pelaksanaan administrasi dinas pada bidang pembinaan pembinaan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, pembinaan Sekolah Dasar,
pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pembinaan ketenagaan dan pengelolaan data
pendidikan;dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pendidikan Kota Palangka
Raya mempunyai fungsi sebagai berikut khususnya di Bidang Pembinaan Ketenagaan:
Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:
Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan
(1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan dipimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
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(2) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan
merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
(3) Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pembinaan Ketenagaan dan
Pengelolaan Data Pendidik;
(4) Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyelenggarakan fungsi:
1.

perumusan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan dan pengelola data
kependidikan;

2.

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan dan pengelola data
kependidikan;

3.

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketenagaan dan
pengelola data kependidikan;

4.

pelaksanaan administrasi dinas bidang pembinaan ketenagaan dan pengelola data
kependidikan; dan

5.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan
tugasnya.

(5) Uraian Tugas Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelola Data Pendidikan
adalah sebagai berikut:
1.

merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Pembinaan
Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan;

2.

merumuskan

bahan

dalam

rangka

melaksanakan

pembinaan

dan

pengembangan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
3.

merumuskan, menyelenggarakan dan pemutahiran Data Pokok Pendidikan
Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal, Sekolah
Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lingkungan Dinas
Pendidikan Kota Palangka Raya;
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4.

merumuskan bahan dalam rangka peningkatan kompetensi, kualifikasi,
kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga
kependidikan;

5. merumuskan bahan dalam rangka pendataan dan pemetaan kebutuhan
pendidik dan tenaga kependidikan;
6.

melaksanakan

pembagian

tugas

dan

memberi

bimbingan/petunjuk

pelaksanaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas
segera diproses lebih lanjut dan tidak terjadi penyimpangan/kesalahan dalam
pelaksanaan tugas;
7.

memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna
penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;

8.

memeriksa laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan
masukan bagi pimpinan;

9. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan
Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
10. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugas.
Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal
(1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan.
(2) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal merupakan jabatan
eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(3) Uraian Tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal adalah sebagai berikut:
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1.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Seksi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non
Formal;

2.

menyusun dan mengolah data pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga
kependidikan dalam ruang lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Non Formal;

3.

melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal;

4.

menyusun laporan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Pendidikan Non Formal;

5.

melaksanakan peningkatan kompetensi, kualifikasi, pengembangan karir
dalam hal Uji Kompetensi Guru (UKG) bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non
Formal;

6.

menyiapkan/mengusulkan/memverifikasi tunjangan sertifikasi dan tunjangan
lainnya pada pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dan Pendidikan Non Formal;

7.

melaksanakan koordinasi dengan tenaga fungsional dan satuan kerja lain
yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang tugas;

8.

menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan
masukan bagi pimpinan;

9.

merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan
Penilaian Prestasi Kerja intern; dan

10.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang
tugas.

2.3.

Kinerja Organisasi Sekarang
Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, sudah memiliki web yang memberikan
informasi terkait sejarah Dinas Pendidikan, Visi dan Misi, serta Struktur
Organisasi,serta info terkait kegiatan umum serta ruang lapor. Namun dalam web
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tersebut belum tersedianya informasi dan

pelayanan secara online terkait layanan

publik pada semua bidang teknis Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
Pada semua Bidang teknis masih menggunakan system pelayanan secara Manual,
belum ada yang berbasis digitalisasi kecuali apalikasi dari pusat yang harus dijalankan
tanpa bisa merubah atau menambah

system pelayanan sesuai kebutuhan.Sistem

informasi dan pelayan tersebut membuat kinerja Organisasi menjadi tidak optimal,
efektif dan efisien serta akuntabel dari segi apapun.
Adapun Indikator Kinerja Utama adalah Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan
Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dan Satuan Pendidikan
Capaian Kinerja Organisasi
Tabel 4 Capaian Kinerja Organisasi
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2.4. Kinerja Organisasi Yang diharapkan
Kinerja organisasi yang diharapkan adalah system informasi dan pelayanan berbasis
website online/berbasis digitalisasi sehingga mampu menghasilkan informasi dan pelayanan
optimal,mudah,efektif, efisien dan akuntabel bagi Tenaga Pendidik Dinas dan Kependidikan
serta masyarakat pada umumnya di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
Output yang diharapkan akan lebih optimal , mudah diakses kapanpun dan dimanapun dengan
hanya menggunakan smartphone asalkan tersedianya paket internet , sehingga dapat
menghemat waktu, uang , tenaga dan selama masa pandemic ini dapat menghindari
kerumunan, namun tetap mendapatkan informasi dan pelayanan yang dibutuhkan melalui
website / system pelayanan berbasis digitalisasi.Dalam hal permintaan, pengiriman data dari
masing-masing satuan pendidikan/Sekolah akan lebih mudah , cepat , tepat dan hemat waktu
,dan jika ada perbaikan data akan lebih mudah untuk mengganti atau menambah data terbaru.
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BAB III
ANALISA MASALAH
ANALISA MASALAH
Berdasarkan kondisi saat ini pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya khususnya pada
Bidang Pembinaan Ketenagaan semua sistem pelayanan publik tentang pengelolaan data
Pendidik dan dan Kependidikan belum berbasis teknologi sehingga tidak bisa optimal,tidak
Akuntabel, tidak efektif dan efisien, tidak mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan dan
memungkinkan adanya praktek pungli.
3.1. Analisa Manajemen Strategis
Adapun Analisa Manajemen Strategis adalah membuat rencana aksi perubahan dalam bentuk
website sistem informasi pelayanan terintegrasi (SIYANTRI) sebagai alat untuk meningkatkan
dan memudahkan akses

system informasi dan pelayanan

bagi tenaga Pendidik dan

Kependidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
3.2. Analisa Potensi Masalah
Analisa potensi masalah adalah :.
Masalah dalam pengoperasian sistem informasi dan pelayanan website SIYANTRI, yang
membutuhkan waktu untuk bisa dipergunakan secara sempurna karena keterbatasan Sumber
Daya Manusia (SDM) sebagai operator dan juga Sumber Dana dalam pembuatan website
SIYANTRI berbasis online.
Dalam menentukan permasalahan yang menjadi skala prioritas untuk secepatnya diatasi
dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang pembinaaan Ketenagaan

Dinas

Pendidikan Kota Palangka Raya, digunakan Analisis USG ( Urgency, Seriousness, dan Growth)
Tabel 5 Analisis USG
No Isu Teridentifikasi
1 Penyalahgunaan wewenang sehingga
memungkinkan untuk terjadinya pungli
2 System pelayanan kurang optimal

U
5

S
4

G
2

Jumlah
11

5

5

5

15

5

13

3

System pengelolaan data dan pelayanan
4
4
masih secara manual
Berdasarkan analisis USG tersebut, teridentifikasi bahwa

prioritas adalah “sistem pelayanan kurang optimal”
Ketenagaan

yang bermasalah dan menjadi

khususnya

pada Bidang Pembinaan

dan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya pada umumnya

sehingga perlu

membuat website “Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIYANTRI) untuk memberikan
pelayanan yang optimal, berkualitas kepada seluruh pemangku kepentingan.agar mendapatkan
pelayanan unggulan menuju Zona Integritas wilayah bebas korupsi/pungli dan wilayah birokrasi
bersih dan melayani.”

21

Untuk mencari akar dari permasalahan yang diangakat maka dilakukan Analisis Tulang Ikan
(Fishbone Analysis).
Gambar 2 Fishbone Analysis

Terbatasnya
Alokasi Anggaran

Penyalahgunaan
wewenang sehingga
terjadinya pungli

Kurangnya
Kuantitas SDM

System
pelayananan
kurang
Optimal

Memakan
waktu lama dan
tempat berkas
yg besar

pengendalian
penerapan
system layanan
belum optimal

Belum ada sarana
layanan secara
elektronik/msh
manual

Hasil analisis manajemen strategis dengan analisis tulang ikan (Fishbone Analysis)
menunjukan ada 6 (enam) masalah yang menyebabkan tidak efektifnya layanan dari Bidang
Pembinaan Ketenagaan, yaitu :
a. SDM (man)
: Kurangnya
kuantitas SDM yang melaksanakan
pelayanan
b. Informasi (information) : Harus dilakukan dengan dating dan berhadapan langsung
c. Dana (money)
d. Sarpras (machine)

: Terbatasnya alokasi anggaran untuk membuat
aplikasi
: sangat terbatas dan dilakaukan secara manual

e. Metode (method)

: Metode pengendalian penerapan sistem layanan
internal kurang optimal
f. Lingkungan (media)
: Koordinasi proses pelayanan internal yang kurang
bertanggung jawab/ penyalahgunaan wewenang sehingga
memungkinkan terjadinya pungli.
Setelah diketahui akar permasalahan yang menjadi penyebab kurang optimalnya
layanan di Bidang Pembinaan Ketenagaan, maka selanjutnya dibuat alternatif
penyelesaian masalah, antara lain:
1. Penambahan jumlah SDM yang melaksanakan layanan di bidang Pembinaan
Ketenagaan;
2. Pengalokasian anggaran untuk sistem layanan berbasis website;
3. Membuat sarana layanan Website Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi
(SIYANTRI)
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BAB IV
STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH
4.1. Terobosan/Inovasi
Berdasarkan hasil Analisa pada Bab III maka dapat diidentifikasi adanya kendala/masalah
yang menyebabkan kinerja pelayanan tidak bisa optimal,tidak Akuntabel, tidak efektif dan
efisien, tidak mudah diakses oleh Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta semua pemangku
kepentingan dan memungkinkan adanya praktek pungli karena semua system pelayanan dan
informasi belum berbasis teknologi.
Untuk

meningkatkan kinerja pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya

khususnya pada Bidang Pembinaan Ketenagaan yaitu dengan Inovasi system informasi
berbasis digital yaitu dengan

menyediakan/membuat website

SIYANTRI yang mampu

mepermudah akses system informasi dan pelayanan sehingga lebih efektif,cepat, akuntabel
dalam hal pengelolaan, pengiriman, penarikan

data yang diinput langsung dari setiap

Sekolah,pada 5 (lima) layanan Utama.
Adapaun layanan utama pada System pelayanan yang tersedia dalam website Sistem
Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIYANTRI), adalah sebagai berikut:
1. Layanan Mutasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari luar kota dan dari dalam kota
pada jenjang PAUD, SD dan SMP
2. Layanan Pemetaan Guru adalah pusat data Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang
PAUD, SD dan SMP yang dikirim langsung oleh pihak sekolah sebagai update data di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
3. Layanan Dapodik adalah Data Pokok Pendidik sebagai sistem pendataan skala nasional
yang terpadu dan merupakan sumber data utama Pendidikan Nasional pada jenjang
PAUD, SD dan SMP.
4. Layanan Tunjangan Sertifikasi adalah sistem layanan bagi Pendidik untuk mendapatkan
tunjangan sertifikasi (Juknis dan Syarat untuk mendapatkan Tunjangan Sertifikasi di
Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya pada jenjang PAUD, SD dan SMP).
5. Layanan Usul Kenaikan Pangkat (UKP) adalah layanan bagi Pendidik dan kependidikan
di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
6. Layanan Perceraian adalah layanan bagi Pendidik yang hendak mengajukan usul
perceraian di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.
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4.2. Tahapan Kegiatan
Tabel 6 Tahapan Kegiatan
No

Tujuan

Output/ Sub
Output

Kegiatan

I. Jangka Pendek ( Mei-Juni 2021)
dan
 Melaporkan
1.
Tersedianya website
berkonsultasi
dengan
Sistem Informaasi
mentor
Pelayanan Terintegrasi
(Siyantri) di
lingkungan Dinas
 Rapat pembentukan
Tim
Aktualisasi
Pendidikan Kota
Perubahan
Palangka Raya

 Membuat
Siyantri

website

 Melakukan
sosialisasi
pada internal Bidang PK

 Melakukan
sosialisasi
dan simulasi kepada
perwakilan Kelompok
Kerja Kepala Sekolah
dan Musyawarah Kerja
Kepala Sekolah
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Waktu

Stakeholder

 Arahan Mentor
 Foto/Dok umentasi
 Video

26 April
2021

- Kadis/ Mentor
- Tim Kerja






27 s.d 29
April 2021

- Kadis/ Mentor
- Tim Kerja

Undangan Rapat
Notulen
Foto/Dok umentasi
Video

 https://site.google.com/
view/siyantri/halamanmuka

4 s.d 15 Mei - Tim Kerja
2021
- Programer

 Daftar Hadir
 Dokumentasi
 Video Testimoni

18 Mei
2021






24 s.d 28
Mei 2021

Undangan
Daftar Hadir
Dokumentasi
Video Testimoni

- Kadis
- Tim Kerja

- Kadis
- Tim Kerja
- kominfo

 Mempublikasikan
Siyantri

pada

laman

resmi Dinas Pendidikan
Kota

Palangka

 Screenshot
Laman
https://dis
dik.palang
karaya.go. id

31 Mei
2021

- Kadis
- Tim Kerja

Raya

(disdik.palangkaraya.go.
id)

 Laporan hasil Akhir
Aktualisasi Perubahan
Siyantri
II Jangka Menengah (Juni-Desember 2021)
 mengusulkan
program
1.
Mengusulkan Program
kegiatan
pembuatan
Kegiatan pembuatan
Aplikasi Siyantri pada
Aplikasi Siyantri pada
DPA SKPD 2022
DPA SKPD 2022
III. Jangka Panjang (2022-2023)
Terwujudnya
1.
pembuatan
Aplikasi Siyantri
berbasis online
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 Laporan
 Dokumen
 video

1 Juni s.d
22 Juni
2021

- Tim Kerja

 DPA SKPD 2022

- Kadis/ Mentor
- Tim Kerja
- Kasubbag
Perencanaan

 Aplikasi Siyantri

- Kadis/ Mentor
- Tim Kerja
- Kasubbag
Perencanaan
- Kominfo

4.3. Sumber Daya (Peta dan Pemanfaatan)
4.3.1 Identifikasi Stakeholder
Tabel 7 Identifikasi Stakeholder
STAKEHOLDER INTERNAL

STAKEHOLDER EKSTERNAL

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;

1. Walikota Palangka Raya

2. Kaubbag Perencanaan Dinas Pendidikan Kota Palangka

2. BKPSDM Kota Palangka Raya

Raya;

3. Kominfo Kota Palangka Raya

3. Kasi Pembinaan Ketenagaan SD Dinas Pendidikan Kota 4. Satuan Pendidikan
Palangka Raya;
4. Kasi Pembinaan Ketenagaan SMP Dinas Pendidikan Kota
Palangka Raya;
5. Kasi Pembinaan Ketenagan PAUD Dinas Pendidikan Kota
Palangka Raya.
6. Kasubag Umum Kepegawaian Dinas Pendidikan Kota
Palangka Raya
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4.3.2. Pemetaan Stakeholder
Gambar 3 Pemetaan Stakeholder
HIGH POWER

Apathetics
Kasi Pembinaan
Ketenagaan PAUD, SD,
SMP dan Pend.Non
Forma

Defenders
1.Tim UKP BKPSDM
2.Kabid Mutasi
BKPSDM
3.kominfo
4. Satuan Pendidikan
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INTREST

Latens :
1. Walikota Palangka
Raya
2. Ketua Komisi C
DPRD Kota Palangka
Raya

Promoters :
1. Kadis/Mentor
2. Tim Kerja
3. Tim UKP
Diknas
4.Kasubbag
Perencanaan

4.3.3. Strategi Komunikasi
Tabel 8 Strategi Komunikasi
KELOMPOK

STRATEGI KOMUNIKASI

STAKEHOLDER
RRPromotors

Strategi Komunikasi yang digunakan adalah yang akan

1.Kadis/Mentor

meningkatkan dukungan dan minat promotors terhadap

2.Kasubbag

proyek

Perencanaan

diantaranya :

3.Tim UKP Diknas
4.Tim Kerja
Latens
1.Walikota Palangka
Raya
2 Ketua Komisi C DPRD
Kota Palangka Raya
Apathetics
1.Kasi Pembinaan
Ketenagaan PAUD,SD,

perubahan

ini

(closely

managed

strategy)

➢ Konsultasi secara reguler
➢ Pelaporan secara reguler
➢ Diskusi secara regular
Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk
meningkatkan

minat

stakeholder

terhadap

proyek

perubahan yaitu dengan :
➢ Diskusi dan persuasi agar mereka menjadi
Promotor
Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk
meningkatkan

minat

stakeholder

terhadap

proyek

perubahan yaitu dengan :

Dan SMP

➢ Diskusi dan persuasi agar mereka menjadi
Promotor

Defenders

Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk

1.Tim UKP BKPSDM
2.Kabid Mutasi
BKPSDM
3. Kominfo

meningkatkan

minat

stakeholder

terhadap

perubahan yaitu dengan :
➢ Diskusi dan persuasi agar mereka menjadi
Promotor
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proyek

4.3.4. Pemanfaatan Teknologi Digital
Dalam melaksanakan aksi perubahan ini, akan memanfaatkan sumberdaya yang
tersedia di Dinas Pendidikan Kota Plangka Raya baik sumberdaya manusia, mesin, bahan
dan anggaran secara efektif dan efisien, serta memanfaatkan stakeholder terkait dalam
pengembangan sistem. Peta Sumberdaya yang tersedia dan diperlukan adalah sebagai
berikut :
Tabel 9 Peta Sumberdaya
No Sumberdaya
1 Mesin

Jenis
a. Hardware

b. Software
c. Infrastruktur
2

Bahan

Deskripsi
Server
komputer untuk
input data
Anjungan
Aplikasi pusat
data internal
Jaringan internet

Uraian

a. data internal

Hasil dari
semua tahapan
kegiatan
lingkup
pelayanan
publik di
Dinas
Pendidikan
Kota Palangka
Raya
Progress
pelaksanaan
kegiatan di
luar kantor

a. Alat tulis kantor
b. Data

b. Data eksternal

3

Metode

a. Penyediaan data Membuat
Manual giude
b. Input data
c. Mengolah data
d. Membuat report
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4

SDM
- Operator
- Admin

a. Penginput data, Menguasai
pengolah dan
penggunaan
membuat report aplikasi
b. Penyedia data
1) Internal
Struktural
lingkup Dinas
Pendidikan Kota
Palangka Raya
2) Eksternal
Dinas Teknis
Terkait dan
masyarakat

4.3.5. Pemanfaatan Sumber Daya Organisasi Lainnya
Pembentukan Tim Kerja
Pelaksanaan aksi perubahan ini perlu dibentuk Tim yang efektif agar mencapai
tujuan yang diharapkan untuk peningkatan layanan informasi perizinan. Susunan Tim
Pengelola Aksi Perubahan ini akan diusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota
Palangka Raya,sebagai berikut :
Tabel 10 Susunan Tim Kerja
Mentor

: Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya

Reformer Leader

: Kepala

Bidang

Pembinaan

Ketenagaan

dan

Pengelolaan Data
Anggota Tim

:

Pengumpul Data

: Kepala Seksi Pembinaan Ketenagaan Sekolah Dasar

Penginput

dan : /Staf di Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pengolah Data
Kontributor Data

: Bidang-Bidang Terkait

Coach

: Rustam Effendie, ST., M. Si
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Rincian tugas dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing personal
adalah:
 Mentor :
Memberikan otorisasi untuk penyusunan aksi perubahan, menyetujui rencana aksi
perubahan, melakukan intervensi dan memantau kemajuan aksi perubahan.
 Reformer Leader :
1. Menetapkan area perubahan.
2. Merencanakan, menyusun, melaksanakan, mengevaluasi aksi perubahan.
3. Merumuskan aksi perubahan di Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas
Pendidikan Kota Palangka Raya sehingga membentuk peningkatan kinerja
pegawai dan organisasi.
 Tim Kerja :
1. Menyusun dan merancang produk aksi perubahan.
2. Melaksanakan sosialisasi produk perubahan kepada pihak internal dan
eksternal.
3. Membantu penerapan aksi perubahan.
4. Melaksanakan evaluasi aksi perubahan.
 Kontributor Data (eksternal)
Menyediakan data informasi lain yang diperlukan.
 Coach :
1. Memastikan area perubahan telah ditetapkan;
2. Melakukan komunikasi dengan mentor/atasan langsung mengenai kemajuan
rencana aksi perubahan;
3. Melakukan bimbingan;
4. Melakukan

monitoring

terhadap

rencana

aksi

perubahan

yang

dikomunikasikan kepada atasan langsung;
5. Melakukan intervensi jika aksi perubahan mengalami kendala.
 Jejaring Kerja
Dalam pelaksanaan aksi perubahan ini, banyak stakeholder yang saling terkait
baik di internal Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya satuan Pendidikan/Sekolah(
tenaga pendidik dan kependidikan) , juga eksternal baik SOPD Teknis seperti
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BKPSDM dan KOMINFO.
 Anggaran
Pembiayaan yang timbul akibat pembuatan aksi perubahan website
SIYANTRI ini untuk jangka pendek dibebankan pada pengeluaran pribadi reformer
, namun pada keberlanjutan website SIYANTRI menjadi sebuah aplikasi
SIYANTRI diusulkan dibeban kan pada DPA SKPD Dinas Pendidikan Kota
Palangka Raya Tahun 2021.
4.4. Manajemen Risiko
Tabel 11 Manajemen Risiko
No.

1.

2.

Masalah

Minimnya Dana yang
tersedia
Masalah dalam
pengoperasian system
informasi dan pelayanan ,
membutuhkan waktu untuk
bisa dipergunakan secara
sempurna(online) karena
keterbatasan SDM sebagai
operator

Indentifikasi Risiko

Penyelesaian
Risiko
(Mitiga
si)
Tidak ada Dana yang tersedia -Mengusulkan
untuk membuat Aplikasi Dana
Kembali
Siyantri
-Mencari
Keterbatasan SDM
Bimtek Donatur
Operator Dinas
Operator Sekolah
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Melibatkan tenaga
Honorer sebagai
operator

BAB V
IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN
5.1. Deskripsi Proses Kepemimpinan
Proses kepemimpinan adalah sebuah proses untuk menjalankan organisasi dengan
berbagai sumber dayanya untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ini
maka proses kepemimpinan membutuhkan sebuah kondisi yang dibangun dalam diri
pemimpin tersebut, dalam organisasi, kinerja organisasi dan adanya jejaring atau
kolaborasi dengan berbagai pihak yang dapat bermanfaat dalam mewujudkan capaian
organisasi.
Selain itu proses kepemimpinan adalah cara untuk memobilisasi sumber daya
yang didasarkan pada motivasi dan nilai yang dibangun (kejujuran, kerja keras,
integritas, tanggung jawab) dalam konteks untuk memaksimalkan hasil dan
mengelola kondisi yang ada sehingga dapat dicapai kesuksesan Bersama. Dalam
konteks ini maka proses kepemimpinan tidak hanya berdiri sendiri tapi dipengaruhi
olehkondisi luar yang ada yang juga harus dikelola agar tujuan organisasi tercapai.
Terdapat beberapa kondisi utama dalam membangun proses kepemimpinan
yang dapat dijelaskan dalam proyek aksi perubahan ini yang menjadi landasan bagi
pencapaian dan kesuksesan dalam menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan,
yaitu membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi, mengelola budaya
kerja dengan mengadopsi teknologi informasi, serta membangun jejaring dan
kolaborasi dengan berbagai pihak.
5.1.1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Integritas dapat didefinisikan sebagai kesesuaian antara hati, ucapan, dan
tindakan. Dengan memiliki integritas yang kokoh maka diharapkan akan memiliki
kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak
untuk mengubahnya walaupun kondisi dan situasi yang dihadapi sangat sulit, serta
banyak tantangan yang berupaya untuk melemahkan prinsip-prinsip moral dan etika
yang dipegang teguh.
Aksi perubahan ini diarahkan agar seorang pemimpin memiliki integritas dan
akuntabilitas melalui pentahapan kerja dimana setiap langkah dan tahapan kegiatan
26

dituntut untuk menyajikan bukti-bukti yang valid melalui proses kepemimpinan.
Karena proses kepemimpinan ini akan membuat suatu inovasi yang mampu
memperbaiki kinerja dan tata kelola organisasi maka terdapat serangkaian proses
melalui sejumlah tahapan. Dalam setiap tahapan kegiatan seorang pemimpin dituntut
untuk menciptakan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
pokok dengan harapan apa yang akan dikerjakan bersama tim dapat membawa
perubahan ke arah yang lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan.
Terdapat beberapa hal dan jenis kegiatan dalam melaksanakan aksi perubahan dengan
menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan antara lain sebagai berikut :
1. Aksi perubahan dilakukan untuk perbaikan kenerja, dalam melaksanakan pekerjaan
tentu selalu terdapat hambatan yang disebabkan oleh faktor-faktor perlaksanaan pekerjaan
yang masih kurang ideal, misalnya pemanfaatan ilmu teknologi yang belum maksimal,
prosedur kerja yang belum sepenuhnya ditaati, evaluasi terhadap SOP, perlengkapan yang
belum memadahi dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu adanya sebuah aksi perubahan
dalam rangka memperbaiki kinerja.
2. Upaya untuk melaksanakan aksi perubahan sampai tuntas, aksi perubahan ini
dilakukan sampai tuntas dalam rangka mengetahui efektivitas dari sebuah aksi, benarkah
memiliki kontribusi yang dapat memberikan manfaat, seberapa baik pengaruhnya terhadap
capaian kinerja. Maka dari itu pentahapannya harus diikuti sampai tuntas.
3. Pelibatan tim kerja sesuai peranannya, untuk mendukung keberhasilan aksi perubahan
ini dibentuklah tim kerja dengan mendapatkan peran masing-masing. Dengan menjalankan
peran masing-masing secara disiplin disertai kepemimpinan dalam menggerakkan tim
maka keberhasilan dalam menjalankan aksi perubahan dapat dicapai dengan baik.
4. Komunikasi dengan mentor dan coach, mentor yang merupakan pengarah dan sekaligus

pendukung serta penentu kebijakan dalam menjalankan aksi perubahan menjadi tempat
untuk berkonsultasi, sedangkan coach selaku pembimbing merupakan pusat konsultasi
teknis dalam menjalankan aksi perubahan mulai dari rancangan aksi perubahan hingga
pelaporan aksi perubahan.
Dalam Aksi perubahan ini reformer diharapkan dapat mengimplementasikan
prinsip

prinsip

kepemimpinan

dalam
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rangka

membangun

kemampuan

mengaktualisasikan

kepemimpinan

pelayanan

dalam

pelaksanaan

sehingga

memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.
Disamping itu juga prinsip kepemimpinan ini lebih cocok untuk diterapkan para
organisasi-organisasi yang secara hirarkhis memiliki hubungan dalam kepemimpinan.
1. Pertama, Memiliki tujuan yang jelas, seorang pemimpin terbaik pasti mampu
memberikan tujuan yang jelas di dalam misi yang sedang dilakukan. Pastikan Anda
menjelaskan tentang apa alasan dibalik pekerjaan atau misi yang dilakukan oleh
pegawai atau staf Anda. Seorang pemimpin harus bisa mengkomunikasikan berbagai
hal kepada para bawahannya dan menentukan prioritas. Sampaikan maksud dan tujuan
Anda dengan jelas kepada para pegawai dan staf yang mengikuti maka dari itu sejak
awak telah dijelaskan pada sebuah pertemuan atau komunikasi tentang tujuan aksi
perubahan.
2. Kedua, Bangun sebuah tim yang solid melalui rasa saling percaya, seorang
pemimpin harus terlebih dahulu mencontohkan bahwa mereka memiliki kepribadian
yang layak untuk diikuti oleh anggota yang lain. Melalui contoh dan perbuatan yang
dilakukan, maka anda telah menumbuhkan iklim kepercayaan. Di sinilah mulai
terbangun integritas tim melalui contoh seorang pemimpin. Tim efektif/ kerja
dibangun dengan terinspirasi dan teori ini sehingga akan mengalami kemudahan
dalam mencapai tujuan bersama melalui komunikasi dengan disertai rincian tugas dan
peran yang jelas.
3. Ketiga, Ciptakan sebuah pemahaman bersama, Menciptakan pemahaman bersama
merupakan sebuah investasi waktu yang dilakukan para pemimpin untuk berbagi dan
menyampaikan informasi yang penting. Pemimpin yang luar biasa akan selalu
berinteraksi dengan pegawainya untuk memastikan komitmen, kepatuhan, dan tujuan
bersama. Menciptakan sebuah pemahaman bersama artinya memastikan setiap
pegawai telah memahami apa yang perlu dilakukan. Sebagai seorang pemimpin, Anda
harus memulai terlebih dahulu untuk berbagi informasi dan memastikan setiap
anggota mengetahui apa yang harus dilakukan, maka dari itu rincian tugas perlu
ditegaskan dan ditetapkan kepada para pegawai dalam satu tim. Agar capaian aksi
perubahan ini berhasil melalui tahapan-tahapan kegiatan maka setiap tahapan harus
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dipahamkan kepada anggota melalui peran masing-masing dengan mengkombinasikan
unsur manajemen kontrol (controlling).
4. Keempat, Berani mengambil resiko dengan bijaksana, Setiap pemimpin sudah
seharusnya mampu menilai dan mengelola resiko dengan membuat keputusan yang
baik tentang pengalokasian sumber daya. Mereka juga harus memastikan bahwa
peluang berhasil lebih besar daripada resiko yang bisa terjadi di masa depan. Mulailah
menilai apa saja resiko yang akan dihadapi dan buat pertimbangan yang baik agar
peluang keberhasilan lebih besar daripada kegagalan. Jika terdapat risiko dan harus
membuat keputusan maka di sinilah fungsi tim untuk bisa bekerja sama dan
memutuskan bersama.
Mengapa prinsip-prinsip kepemimpinan ini diadopsi karena prinsip-prinsip ini
mampu mendorong dan melahirkan terbangunnya integritas dengan baik dengan
tingkat akuntabilitas yang perlu terus dikembangkan sehingga mekanisme kerja yang
semakin transparan dapat diwujudkan. Pada akhirnya birokrasi yang bersih melayani
dapat diwujudkan.
Bentuk perubahan yang akan disajikan pada inovasi ini adalah membuat website
system informasi pelayanan terintegrasi (SIYANTRI) di Lingkungan Dinas
Pendidikan Kota Palangka Raya yang nantinya akan digunakan sebagai system
informasi dan pelayanan berbasis digital bagi pendidik dan tenaga kependidikan ,
masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan..
Melalui website SIYANTRI system informasi dan pelayanan khususnya pada
bidang Pembinaan Ketenagaan akan lebih optimal, mudah , efektif dan efisien serta
akuntabel .Bisa diakses dimanapun, kapanpun dengan mengunakan komputer, laptop
dan smartphone asalkan mempunyai paket internet.
Melalui serangkaian tahapan dalam aksi perubahan tentu didukung oleh para
pimpinan yang ada di Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya mulai dari Kepala Dinas
sampai tingkat staf yang terrendah.
Berkaitan dengan akuntabilitas setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang minimal
harus dibangun yaitu: memiliki kompetensi, amanah, dan kejujuran.
1. Memiliki kompetensi, suatu pekerjaan jika diserahkan kepada ahlinya maka akan
dapat diselesaikan dengan baik dan target waktu dapat dicapai. Maka pihak pengguna
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jasa atau yang memberi perintah akan memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap
orang/pegawai yang diserahi tugas tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan. Maka dari
itu seorang pemimpin harus dapat memetakan kompetensi bawahan yang nantinya
dapat diserahi tanggung jawab.
2. Amanah,

orang/pegawai

yang

amanah

berusaha

untuk

menyelesaikan

pekerjaan/program sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan aturan. Mereka akan
fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Mereka tidak akan melakukan penyimpangan karena setiap langkah penyimpangan
yang dibuat akan mengubah target capaian dengan kualitas yang telah ditetapkan
bahkan berdampak buruk bagi pihak-pihak yang dilayani atau munculnya
ketidakpuasan bagi para pemangku kepentingan/pelanggan yang mendapat layanan.
Maka amanah perlu diciptakan dengan sebaik mungkin melalui pembiasaan dan
disiplin kerja yang senantiasa dibangun.
3. Jujur identik dengan integritas, atau orang yang memiliki integritas, kejujuran adalah
awal dari ketercapaian efisiensi dan efektivitas. Jika kejujuran ini terus dibangun maka
akan terbentuk figur-figur yang dapat dipercaya, masyarakat atau pemangku
kepentingan akan menaruh hormat, akan memberikan image positif terhadap layanan
yang dilandasi dengan suatu kejujuran.
Maka langkah yang dicoba oleh reformer

adalah dengan membuat sebuah

website SIYANTRI yang mampu mengurangi resiko penyimpangan atau minimal
suatu langkah mitigasi yang kelak bisa dikembangkan ke arah yang lebih revolusioner.
Mengapa hal ini perlu? terdapat beberapa alasan mengapa hal ini perlu dimulai :
1. Ingin membangun sebuah budaya kerja yang baik (menghindari praktek pungli );
2. Kecepatan kerja termasuk tidak dibatasi oleh waktu kerja;
3. Perlunya sebuah terobosan agar terhindar dari kebiasaan rutin yang dinilai
kemungkinan kurang produktif dan optimal;
4. Membangun kepercayaan masyarakat, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu langkah inovasi dalam aksi perubahan ini diharapkan setidaknya
sebagai langkah pemicu untuk pengembangan dalam membangun integritas dan
akuntabilitas dengan harapan akan semakin inovatif ke depan dan tata kelola yang
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inovatif diharapkan mampu mendorong terwujudnya efisiensi dan efektivitas serta
layanan akan semakin berkualitas.
5.1.2. Pengelolaan Budaya Kerja
Keberhasilan suatu pekerjaan, berakar pada nilai-nilai yang dimiliki dan perilaku
yang menjadi kebiasaannya. Nilai-nilai tersebut bermula dari adat kebiasaan, agama,
norma dan kaidah yang menjadi keyakinannya yang merupakan kebiasaan dalam
perilaku kerja atau organisasi. Suatu kebiasaan tersebut dinamakan budaya. Oleh
karena budaya dikaitkan dengan mutu atau kualitas kerja, maka dinamakan budaya
kerja.
Kata budaya itu sendiri adalah sebagai suatu perkembangan dari bahasa
sansekerta „budhayah‟ yaitu bentuk jamak dari buddhi atau akal, dan kata majemuk
budi-daya, yang berarti daya dari budi, dengan kata lain ”budaya adalah daya dari budi
yang berupa cipta, karsa dan rasa. Sedangkan kebudayaan merupakan pengembangan
dari budaya yaitu hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut”.
Pengertian

kebudayaan

banyak

dikemukakan

oleh

para

ahli

seperti

Koentraningrat, yaitu; ”kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan
hasil kelakukan yang teratur oleh tata kelakuan yang harus didapatnya dengan belajar
dan semuanya tersusun dalam kehidupan masyarakat”.
Budaya kerja, merupakan kelompok pola perilaku yang melekat secara
keseluruhan pada diri setiap individu dalam sebuah organisasi. Membangun budaya
berarti juga meningkatkan dan mempertahankan sisi-sisi positif, serta berupaya
membiasakan (habituating process) pola perilaku tertentu agar tercipta suatu bentuk
baru yang lebih baik.
Adapun pengertian budaya kerja menurut Hadari Nawawi dalam bukunya
Manajemen Sumber Daya Manusia menjelaskan bahwa:Budaya Kerja adalah
kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang oleh pegawai dalam suatu organisasi,
pelanggaraan dengan kebiasaan ini memang tidak ada sangsi tegas, namun dari pelaku
organisasi secara moral telah menyepakati bahwa kebiasaan tersebut merupakan
kebiasaan yang harus ditaati dalam rangka pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai
tujuan”.
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Dari uraian di atas bahwa, budaya kerja merupakan perilaku yang dilakukan
berulang-ulang oleh setiap individu dalam suatu organisasi dan telah menjadi
kebiasaan dalam pelaksanaan pekerjaan.
Adapun Menurut Triguno dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia
menerangkan bahwa:Budaya Kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh
pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan
pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi
yang tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat dan
tindakan yang terwujud sebagai kerja atau bekerja.
Budaya kerja menurut Keputusan Menpan no 25/Kep/M.Pan/4/2002 tentang
Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara adalah : “Sikap dan perilaku
individu dari kelompok aparatur Negara yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini
kebenarannya dan menjadisifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan
pekerjaan sehari-hari”.
Dari uraian-uraian di atas bahwa, budaya kerja merupakan falsafah sebagai nilainilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong yang dimiliki bersama
oleh setiap individu dalam lingkungan kerja suatu organisasi.
Dalam peningkatan kinerja pelayanan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya
dan khususnya pada Bidang Pembinaan Ketenagaan

untuk

memberikan system

informasi dan pelayanan dalam penggunaan sistem informasi (IT) antara lain :
1. Website Resmi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya,
Situs ini berisi tentang informasi-informasi umum seputar Dinas Pendidikan Kota
Palangka Raya, yaitu diantaranya memuat menu profil kantor, informasi kegiatan dan
lainnya juga laporan masyarakat,web ini dapat diakses pada link disdikkota
palangakaraya.go.id
2. website SIYANTRI memuat semua informasi pelayanan yang ada pada Bidang
Pembinaan Ketenagaan yang terdiri dari 5 (lima) layanan utama yang selama ini
dilakukan secara manual yaitu Menu Layanan Mutasi Guru(muatsi luar dan dalam
daerah),menu layanan Dapodik, menu layanan Tunjangan sertifikasi(berisi juknis dan
syarat utk mendapatkan tunjangan sertifikasi), menu Layanan Pemetaan Guru(berisi
semua

data

pendidik

dan

kependidikan),
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Menu

layanan

Usul

Kenaikan

Pangkat(syarat,tutorial dan upload berkas) dan Menu layanan permohonan perceraian
guru(syarat dan proses). Website SIYANTRI

adalah sistem informasi pelayanan

terintegrasi untuk memepermudah system informasi dan pelayanan secara internal dan
eksternal dan dapat diakses dimanapun , kapanpun, menggunakan laptop , computer dan
atau smartphone asalkan mempunyai akses internet/paket internet sehingga tenaga
pendidik dan kependidikan serta masyarakat dan pemangku kepentingan tidak harus
datang langsung tetapi hanya tinggal mengetik situs / meng klik website SIYANTRI
informasi dan pelayanan yang dibutuhkan bisa didapat Situs ini dapat diakses pada link
berikut siyantri.go.id.
5.1.3. Membangun Jejaring dan Kolaborasi
Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yang dalam hal system informasi dan pelayanan
masih belum berbasis digitalisasi meskipun sudah mempunyai web tetapi fungsinya masih
hanya sebagai sarana informasi tentang prpfil Dinas Pendidikan Kota , informasi kegiatankegiatan juga ruangan Lapor, sehingga belum bisa dimanfaatkan sebagai sarana system
informasi dan pelayanan keseluruhan.Oleh karena hal demikian reformer merasa perlu
melakukan suatu inovasi khususnya pada Bidang Pembinaan Ketenagaan karena berkaca
dari permasalahan yang dihadapi dalam system informasi pelayanan yg belum terintegrasi
dan manual.
Reformer kemudian berdiskusi bersama –sama dengan Kepala Dinas dan seluruh Kepala
Bidang,Kepala sub bagian, kepala seksi untuk mendapatkan dukungan dan persetujuan
agar system informasi dan pelayanan berbasis digital agar mempermudah dan
mengoptimalkan semua system informasi dan pelayanan.
Adalah Kominfo merupakan jejaring utama dalam kolaborasi bagi reformer untuk
membantu pembuatan websiste SIYANTRI yang sangat mendukung dengan banyak
masukan saran bahkan pengetahuan tentang program dari mulai rancangan sampai dengan
pembuatan website bersama dengan beberapa Programer yang merupakan staf pada Bidang
Pembinaan Ketenagaan yang mempunyai kompetensi dalam hal IT.
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5.2. Deskripsi Hasil Kepemimpinan
5.2.1. Capaian Dalam Perbaikan Kinerja Organisasi
a. Proses Pelaksanaan Milestone Aksi Perubahan
1) Melaporkan dan Berkonsultasi dengan Mentor
Hal pertama yang dilakukan oleh reformer adalah melaporkan dan Konsultasi
dengan Mentor terkait dengan Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi yang akan
dilaksanakan selama masa aktualisasi perubahan (off campus).
Gambar 4 Konsultasi dengan Mentor Tahapan Kegiatan Melaporkan dan Berkonsultasi
dengan Mentor
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2) Membentuk Tim Kerja
Dalam upaya melaksanakan aksi perubahan atas arahan mentor dan
bimbingan coach reformer membentuk tim kerja dengan memberi peran dan amanah
pada masing-masing seuai dengan kompetensi yang dimiliki yang diharapakan akan
bisa mensukseskan seluruh proses aksi perubahan dengan hasil yang maksimal
dalam setiap tahapan kegiatan yang sudah di rancang sampai tuntas dan
mendapatkan hasil/pencapaian sesuai target.
Tim kerja telah dibentuk melalui SK Kepala Dinas Pendidikan Kota
Palangka Raya tanggal 27 April 2021. Target penyelesaian SK dalam rencana kerja
adalah adalah tanggal 27 April 2021 dan telah terealisasi tanda tangan SK tanggal 27
April 2021. Berikut dokumentasi pembentukan Tim Kerja.
Gambar 5 Tahapan Kegiatan Rapat pembentukan Tim Aktualisasi Perubahan
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3) Penyusunan Rancangan pembuatan website SIYANTRI
Pada awalnya tahapan ini tidak secara eksplisit reformer tulis dalam tahapan
kegiatan, dimana pada tahapan kegiatan yang diajukan pada proposal berbunyi
menyiapkan saranan dan parasarana pendukung , ternyata sesudah melakukan masa
Aksi perubahan pada organisasi terdapat banyak hal yang harus dilakukan dalam
rangka persiapan pembuatan website SIYANTRI yaitu dengan terlebih dahulu
membuat rancangan dari website SIYANTRI agar website yang diinginkan benarbenar matang dan siap untuk dibuat bersama dengan programmer dan tim kerja.
Berikut dokumentasi diskusi dan pembahasan tentang rancangan pembuatan website
SIYANTRI.
Gambar 6 Menyiapkan Sarana dan Prasarana PendukungMenyiapkan Sarana dan
Prasarana Pendukung Rancangan Pembuatan Website SIYANTRI

4) Rapat Pemaparan Tentang Maksud dan Tujuan Aksi Perubahan pada Stakeholder
Internal
Reformer menyadari pada awal pengajuan proposal rancanagan aksi
perubahan banyak tahapan yang terlupakan dan pada saat pelaksanaan aksi
perubahan dilakukan reformer merasa perlu untuk menambah tahapan kegiatan yaitu
setelah reformer merancang website SIYANTRI juga merasa perlu untuk
memaparkan tentang inovasi perubahan kepada pejabat / stakeholder internal bidang
yang ada pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya tentang apa manfaat dari
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inovasi yang digagas reformer , dan mendapat tanggapan, dukungan dari semua
dengan harapan inovasi ini mampu mempermudah dan mengoptimalkan kinerja pada
Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya (tertuang dalam surat dukungan dan
testimony video)
Gambar 7 Rapat Pemaparan Tentang Maksud dan Tujuan Aksi Perubahan pada
Stakeholder Internal
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5) Membuat Website SIYANTRI
Adalah bagian penting dari mimpi yang ingin reformer wujudkan yaitu
pembuatan website SIYANTRI dilakukan dengan segala persiapan rancanagan
bersama dengan programmer yang merupakan staf pada Bidang pembinaan
Ketenagaan yang mempunyai kompetensi pada bidang teknologi informasi (IT)
karena merupakan lulusan STIMIK dan juga dibantu oleh bebrapa Tim yang juga
mempunyai kompetensi bidang IT.
Website SIYANTRI masih berfungsi semi online dalam artian semua data
penyimpanan untuk mengunduh dan mengirim dokumen dengan menggunakan data
penyimpanan pada google drive dengan kafasitas yang terbatas sejumlah MB.
Website SIYANTRI memuat menu profil SIYANTRI Bidang Pembinaan
Ketenagaan ,dengan 6(enam) layanan utama yaitu; Layanan Mutasi Guru,
LayananDapodik, Layanan Tunjangan Sertifikasi, Layanan Pemetaan Guru, Layanan
Usul Kenaikan Pangkat(UKP) dan Layanan Permohonan Perceraian. Semua layanan
sudah tersedia dan bias di akses melalui
langsung

pada

alamat

website

link disdik.palangkaraya.go.id atau
SIYANTRI

dengan

link

www.palangkaraya.siyantri.palangkaraya.go.id.
Adapaun cara kerja website ini sangat mudah hanya dengan masuk ke alamat
website, kemudian akan tampil halaman muka yang berisi tentang profil dan
layanan, silahkan klik sesuai dengan layanan yang dinginkan dan akan ada petunjuk
selanjutnya sampai berhasil menggunakan dan mendapatkan manfaat layanan yang
dinginkan .Dengan adanya website SIYANTRI ini sudah mampu memberi manfaat
pada pendidik dan tenaga kependidikan,

tidak lagi harus datang langsung

kekantoruntuk mendapatkan informasi dan pelayanan yang diperlukan sehngga
menghemat waktu, biaya, tetap bisa menghindari kerumunan, bisa diakses dari
manapun dan kapanpun dg menggunakan kompiter,laptop atau smartphone asalkan
tersedia paket internet.
Dengan

menggunakan

website

SIYANTRI

kependidikan pada satuan pendidikan tidak lagi harus

tenaga

pendidik

dan

susah dalam perbaikan,

pengiriman data karena bisa dilakukan setiap saat dari sekolahnya masing-masing
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atau

dari

manapun.bagi

Dinas

Pendidikan

akan

mengurangi

kerumunan,

penumpukan berkas fisik, efektif dan efisien waktu dalam melaksanakan pekerjaan,
dan bagi masyarakat akan mudah mendapatkan informasi tanpa harus datang
lansung, serta bagi pemangku kepentingan bisa mendapatkan data yang diperlukan
dengan cepat, tepat dan akuntabel.
Gambar 8 Proses Pembuatan Website SIYANTRI Tahapan Kegiatan Membuat website
Siyantri, www.siyantri.palangkaraya.go.id

6) Uji Coba Website SIYANTRI
Uji

coba/simulasi

website SIYANTRI

dilaksanakan

pada

tanggal

29 Mei

2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan di SDN 3 Langkai Palangka Raya. Hasil dari kegiatan
tersebut disambut baik dg penuh, dukungan semangat juga harapan agar SIYANTRI
secepatnya menjadi aplikasi online agar benar-benar mempermudah , optimal, efektif dan
efisien sehingga tidak harus datang langsung kekantor untuk mendapatkan informasi dan
layanan yang diperlukan, juga akan memudahkan system pengupadatean data, perbaikan
data, pengiriman dan penyampaian data pendidik dan kependidikan dari masing-masing
satuan pendidikan/sekolah.(dokumentasi dukungan dalam lampiran dan video) dan juga ada
rekomendasi penambahan untuk penyempurnaan sesuai kebutuhan yang dirasa oleh pihak
sekolah.
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Gambar 9 Sosialisasi dan Simulasi Website SIYANTRI Tahapa Kegiatan Melakukan
sosialisasi dan simulasi kepada perwakilan Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah

7) Melakukan simulasi pada internal Bidang PK dan Tim UKP
Simulasi dilakukan untuk pertama kali dilakukan pada interen Bidang Ketenagaan
bahwa system informasi dan pelayanan mulai benasis digital dengan 6 (enam ) lyanan utama
yang biasa dilakukan secara manual, sudah mulai dirasa lebih mudah dan efisien, dimana
untuk pemetaan guru operator pemetaan tidak lagi harus mengirimkan formulir pengisian
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dalam bentuk exel pada setiap sekolah untuk mengisi perbaikan dan update data terbaru ,
kemudian menunggu diserahkan kembali dalam bentuk berkas sehingga di input ulang
hingga memakan waktu berbulan-bulan.pun layanan yang lain sudah bisa didapat dari
website SIYANTRI.Kinerja pada bidang sudah mulai efisien dan tertib, tidak banyak berkas
yang menumpuk, tidak terjadikerumunan antrian .
simulasi pada internal Bidang PK dan Tim UKP website dilaksanakan

pada

tanggal tanggal 09 Juni 2021, bertempat di ruang Bidang Pembinaan Ketenagaan. Output
yang dihasilkan yaitu website yang sudah disempurnakan dengan mengacu pada
rekomendasi hasil uji coba yang telah dilaksanakan sebelumnya
Gambar 10 Melakukan simulasi pada internal Bidang PK dan Tim UKP
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7) Melakukan Simulasi kepada perwakilan guru penggunaan SIYANTRI pada masingmasing tingkatan (PAUD,SD,SMP)
Simulasi kepada perwakilan guru pada masing-masing tingkatan dirasa perlu
dilakukan oleh reformer untuk memeberikan informasi manfaat dari website SIYANTRI gar
kemudian bisa diketehui oleh semua guru sehingga memudahkan bagi mereka untuk
mendapatkan informasi pelayanan yang tidak harus datang langsung kekantor sehngga bisa
menghemat waktu, biaya ,dan menjaga agar selalu aman dari kerumunan.
Reformer mengumpulkan masing-masing 3 guru tiap tingkatan PAUD, SD,SMP dan
didampingi operator sekolah masing-masing agar memahami dengan cara kerja pada
website SIYANTRI pada ruang IT SDN 5 Menteng yang kebetulan lengkap fasilitas
computer dan jaringan internet.
Disambut dengan baik dan mereka berharap akan cepat menjadi sebuah aplikasi
berbasis website online agar lebih maksimal dalam pelayanan.
Gambar 11 Simulasi kepada perwakilan guru penggunaan SIYANTRI pada masing-masing
tingkatan (PAUD,SD,SMP)
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8) Melakukan Sosialisasi kepada perwakilan Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
Sosialisasi sudah dilakukan kepada perwakilan kelompok Kepala Sekolah pada
semua tingkatan dan pada setiap zona kecamatan sehingga memungkinkan informasi
website SIYANTRI sudah bisa tersampaikan pada sekolah-sekolah ,

karena mengingat

masih dalam masa pandemic untuk menghindari kerumunan .
Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut mendapat dukungan dan tanggapan yang sangat baik
karena mampu mempermudah system informasi dan pelayanan yang tidak lagi harus datang
langsung kekantor, meskipun masih belum bernabasis online tapi sudah disambut dengat
sangat baik dengan harapan bisa secepatnya menjadi sebuah aplikasi website berbasis
online. Berikut dokumentasi pelaksanaan sosialisasi.( testimoni dukungan berupa video)
Gambar 12 Melakukan Sosialisasi kepada perwakilan Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan
Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
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9) Mempublikasikan SIYANTRI pada laman resmi Dinas Pendidikan Kota Palangka
Raya (disdik.palangkaraya.go.id)
Website SIYANTRI sudah terintegrasi /termuat pada laman resmi web Dinas
pendidikan Kota Palangka Raya yang awalnya berdiri sendiri , setelah dibantu kominfo
dengan memberikan domain gratis sehingga layanan bidang Pembinaan Ketenagaan masuk
dalam menu laman resmi website Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, agar setiap yang
berkunjung pada web disdik.pangkaraya.go.id bisa langsung mengklik pada layaan Bidang
Pembinaan Ketenagaan dan akan muncul profil website SIYANTRI berikut dengan menu
profil dan layanan yang tersedia. Berikut tampilan web disdik.palangakaraya.go.id dan
website SIYANTRI
Gambar 13 Tahapan Kegiatan Mempublikasikan SIYANTRI pada laman resmi Dinas
Pendidikan Kota Palangka Raya (disdik.palangkaraya.go.id) website SIYANTRI
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10) Laporan hasil Akhir Aktualisasi Perubahan SIYANTRI
Reformer melaporkan kepada mentor bahwa semua rangkaian tahapan aksi
perubahan sudah dilakukan dan beberapa manfaat yangsudah digunakan dan dirasaakan baik
oleh internal Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya atau eksternal yaitu sekolah-sekolah
khususnya tenaga pendidik dan kependidikan dilingkunagan Dinas Pendidikan Kota
Palangka Raya.
Gambar 14 Memperoleh dukungan penuh dari Mentor Tahapan Kegiatan Laporan hasil
Akhir Aktualisasi Perubahan SIYANTRI

b. Capaian Kinerja
Tabel 12 Perbandingan antara rencana dan pelaksanaan rencana aksi
No.
1

Jenis Kegiatan
Rencana
Membentuk Tim  Rapat
pembentukan
Kerja
Tim
Aktualisasi
Perubahan

2.

Penyiapakan
sarana
dan
prasarana
pendukung

 Membuat
website
Siyantri
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Relaisasi
Terealisasi
tgl
mei
2021
Nomor:
420/
214/891B.PemKTn/2021
Terealisasi
bersama
dengan
penyusunan
rancangan
website
SIYANTRI

Keterangan
Sudah terbentuk dengan
SK Kepala Dinas

Penyiapan
semua
perangkat ,kompoter dan
alur dari bentuk manual
ke sistem dan masih
memerlukan
banyak
diskusi, saran , masukan
dari byk orang terkait IT

3.

Membuat website
SIYANTRI

 Membuat
website
Siyantri

4.

Melakukan
simulasi
penggunaan
website
SIYANTRI

 Melakukan
sosialisasi
pada internal
Bidang PK
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dari
alur
manual ke
system
Terealisasis
selama -+ 2
minggu
tepat bisa di
uji coba 15
mei 2021
dengan
alamat link
www.siyant
ri.palangkar
aya.go.id
Dengan
menggunak
an google
drive
sebagai
tempat
menyimpan
data
dan
dokumen
Terealisasi
bersamaan
dengan
simulasi
pertamakali
mengunjung
i
website
SIYANTRI
dan melihat
menu profil
dan layanan
yang
tersedia dan
hanya
dilakukan
pada
internal
kantor
dalam
ruangan
Bidang
pembinaan
Ketenagaan

Masih banyak perbaikan
dan kendala untuk dapat
berfungsi maksimal.

Masih banyak perbaikan
untuk penyempurnaan

5.

Melakukan
simulasi kepada
perwakilan guru
PAUD,SD, SMP

 Melakukan
sosialisasi
dan simulasi
kepada
perwakilan
Kelompok
Kerja Kepala
Sekolah dan
Musyawarah
Kerja
Kepala
Sekolah

6.

Sosialisasi
sekaligus simulasi
pada perwakilan
kepsek
setiap
zona

 Melakukan
sosialisasi
dan simulasi
kepada
perwakilan
Kelompok
Kerja Kepala
Sekolah dan
Musyawarah
Kerja
Kepala
Sekolah
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sekaligus
penerapan
dan evaluasi
manfaat
SIYANTRI
pada layan
Bidang .
Terealisasi
pada
tanggal 20
mei 2021
dengan
mengumpul
kan
masing2 3
guru
dari
tingkat
PAUD, SD ,
SMP
didampingi
operator
sekolah
serta
sekaligus
penerapan
dan
evaluasi
manfaat
SIYANTRI
Terealisasi
pada
tanggal 23
Mei 2021
bertempat
pada SDN 3
Langkai,
dengan
mengundan
g 3 kepsek
dan
3
operator
sekoalah
pada
masing
–
masing
zona

Cara perbaikan data guu
Masih
menggunakan
formulir exell manual dan
kemudian dikirim dan
disimpan pada google
drive mengingat website
masih semi manual dan
menunggu
sampai
menjadi
aplikasi
SIYANTRI
berbasis
online

Banyak masukan dan
saran
agar
website
SIYANTRI
secepatnya
menjadi aplikasi sehingga
berbasis online agar dapat
digunakan secara manual
dan dapat dikembangkan
lagi sesuai kebutuhan

7.

8.

kecamatan
.sekaligus
penerapan
dan evaluasi
manfaat
SIYANTRI.
Mempublikasikan
 Mempublikas Terealisasi
SIYANTRI pada
tanggal 31
ikan Siyantri
laman resmi web
mei 2021
Dinas Pendidikan
pada laman dilakukan
Kota
Palangka
oleh
resmi Dinas
Raya(disdik.palan
programmer
gkaraya.go.id)
kominfo
Pendidikan
sehingga
Kota
website
SIYANTRI
Palangka
termuat
/
Raya
integrasi
disdik.palang pada
halaman
karaya.go.id
web
disdik.palan
gkaraya.go.i
d
yaitu
dengan
menu
Layanan
Bidang
pembinaan
Ketenagaan.
Laporan
hasil  Laporan hasil Terealisasi
akhir aktualisasi
Akhir
22
Juni
perubahan
Aktualisasi
2021
SIYANTRI
Perubahan
mentor
Siyantri
memastikan
semua
tahapan
sudah
dilaksanaka
n dan dapat
dimplement
asikan pada
internal dan
eksternal

49

Kominfo
memberikan
domain
gratis
pada
website SIYANTRI yang
awalnya
masih
menggunakan
alamat
https://site.google.com/vie
w/siyantri/halaman-muka
menjadi
link
www.siyantri.palangkaray
a.go.id

Masih banyak yang harus
dibenahi agar bisa dapat
manfaat optimal dan
secepatnya akan menjadi
sebuah
aplikasi
SIYANTRI
berbasis
online

5.2.2. Manfaat Aksi Perubahan
1. Mempermudah system informasi dan pelayanan menjadi lebih optimal ,efektif efisien
dan akuntabel;
2. Tenaga pendidik dan kependidikan,Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan akan
mendapatkan informasi yang terkini terkait dengan pelayanan dan data secara real
time;.
3. Mengurangi berkas fisik yang semakain menumpuk
4. Memudahkan dalam hal system koordinasi dan informasi dalam hal pengelolaaan,
perbaikan data pendidik dan kependidikan karena bisa langsung mengklik website
SIYANTRI
5. Akses informasi lebih cepat, mudah dan murah,serta dapat menghindari kerumunan.
5.3. Keberlanjutan Aksi Perubahan
Sesuai dengan milestone yang sudah dibuat pada BAB IV, website SIYANTRI
bahwa seluruh tahapan aksi perubahan sudah bisa dilaksanakan dan diimplementasikan
untuk dimanfaatkan optimal sebagai alat informasi dan pelayanan bagi pendidik dan tenaga
kependidikan dan juga sudah bisa digunakan dalam 6 (enam) , layanan utama pada Dinas
Pendidikan Kota Palangka Raya khusus nya pada Bidang Ketenagaan , dimana pada saat ini
sudah mulai berbasis digital dengan menggunakan sarana website SIYANTRI meskipun
masih semi manual karena masih belum bisa terintegrasi langsung secara online seperti
sebuah aplikasi karena website ini masih menggunakan penyimpanan data pada google
drive dengan kapasitas terbatas.
Dinas Pendidikan sudah mengajukan pada DPA SKPD 2021 agar website SIYANTRI ini
akan secepatnya menjadi aplikasi dan disetujui oleh semua pihak sehingga dapat diberikan
dana untuk pembuatan aplikasi SIYANTRI.
Reformer sangat berharap website SIYANTRI ini akan secaara optimal menjadi
system informasi dan pelayanan unggulan agar mampu merubah dan meningkatkan kinerja
pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dan tentunya inovasi ini akan menaikan
branding organisasi.
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BAB VI
PENUTUP
6.1. Kesimpulan
Keberhasilan pelaksanaan aksi perubahan website

Sistem Informasi Pelayanan

Terintegrasi (SIYANTRI) dimaksudkan untuk efektifitas system informasi dan pelayanan
berbasis digital di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya yang di tujukan pada
tenaga pendidik dan kependidikan mengacu kepada 6(enam) layanan utama yang ada pada
Bidang Pembinaan Ketenagaan yaitu; layanan Mutasi Guru, layanan Dapodik,Layanan
Tunjangan Sertifikasi, Layanan Pemetaan Guru, Layanan Usul Kenaikan Pangkat Guru dan
Layanan Permohonan Perceraian, dimana selama ini semua dilakukan secara manual,
sehingga system informasi dan pelayanan tidak optimal, tidak efektif dan efisien dalam segi
waktu dan biaya , terjadi penumpukan berkas dan terjadi kerumunan tiap hari karena haraus
dating langsung kekantor.
Website SIYANTRI adalah sebuah inovasi untuk menjawab semua kendala yang
dirasakan dan dihadapi terkait system informasi dan pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota
Palangka Raya khususnya pada Bidang Pembinaan Ketenagaan agar bisa menyediakan
system informasi dan pelayan secara mudah, cepat, tepat, efektif dan efisien.Mudah di akses
kapanpun dan dimanapun hemat waktu dan biaya.
Pencapaian target jangka pendek yang telah ditetapkan diperlukan strategi komunikasi
khusus yang melibatkan mentor, coach tim efektif dan reformer baik secara langsung
maupun tidak langsung melalui berbagai sarana komunikasi. Sedangkan untuk target jangka
menengah dan target jangka panjang selanjutnya yang direncanakan dalam aksi perubahan
ini diharapakan akan terlaksanak dan dikabulkan permintaan dana untuk pembuatan website
SIYANTRI menjadi aplikasi SIYANTRI pada DPA SKPD Tahun 2021.
6.2. Rekomendasi
1. Rekomendasi Bagi Organisasi
Untuk memperrmudah system pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan efisien serta akuntabel
dan menaikan branding Organisasi sebaiknya semua Bidang pada Dinas Pendidikan Kota
Palangka Raya memiliki sistem pelayanan berbasis digital.
2. Rekomendasi Bagi Diri Sendiri
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Dengan adanya website SIYANTRI dapat meningkatkan kualitas kerja pada Bidang
Pembinaan Ketenagaan dan akan lebih berkembang sesuai dengan kebutuhan kinerja di masa
yang akan dating.
3. Rekomendasi Bagi Peserta PKA
Sebagai referensi dan pembanding dalam penulisan Laporan Aksi Perubahan Kinerja
Organisasi kedepannya.
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