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SEKILAS TENTANG PELAYANAN TIK 

 

Kemajuan  bidang  teknologi  informasi  sampai  saat  ini  sungguh‐sungguh  telah  memberikan 

kemudahan dalam cara menyampaikan  ,mengolah dan mendistribusikan  informasi. Aplikasi kemajuan 

teknologi informasi telah dimanfaatkan dalam menjalankan administrasi pemerintahan sejalan dengan 

kemajuan perangkat komputer dan aplikasinya. 

Pemerintah  Kabupaten  Bantul  selalu  berusaha meningkatkan  pelayanan  dan mutu  informasi 

secara nyata , dapat kita lihat antara lain dalam hal penyebaran informasi ke publik tidak hanya dengan 

media ataupu elektronik tetapi sudah memanfaatkan teknologi internet. . 

Di  Pemerintah  Kabupaten Bantul  ,  yang menangani  fungsi‐fungsi  e‐government  adalah Bagian 

Pengelola Data Elektronik yang berada di Sekretariat Daerah. Organ pelaksana struktural adalah Kepala 

Bagian dibantu tiga Sub Bagian , yaitu Sub Bagian Pengolahan Data, Sub Bagian Pelayanan Data dan Sub 

Bagian Teknologi Informasi.   

Salah  satu  kebijaksanaan umum Pemerintah dalam menyampaikan  informasi  ke publik  adalah 

meningkatkan  informasi  ke  daerah  dalam  rangka  pemerataan  informasi. Mengingat  sebagian  rakyat 

bermukim  di  daerah  , maka  pemerataan  informasi  dilakukan melalui  berbagai media  seperti  radio, 

televisi , film, media cetak  dan  pemanfaatan Teknologi Internet. 

Melaksanakan e‐government adalah tampak dari pengembangan dan penggunaan  fungsi‐fungsi 

aplikasi perangkat lunak untuk menjalankan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, untuk 

peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat  ,  untuk menjalankan  sistem  informasi manajemen  (SIM) 

dan untuk menyediakan informasi dan database sebagai penunjang keputusan pimpinan unit kerja. Di 



Kabupaten  Bantul  juga  dikembangkan  sebagian  manajemen  informasi  berbasis  peta  spasial  yaitu 

Sistem Informasi Geografis (SIG).   

Sisi  lain  e‐government  adalah  bagaimana  kemajuan  teknologi  informasi  dapat  dimanfaatkan 

untuk  memberikan  dukungan  bagi  pencapaian  visi‐misi  pemerintah.  Visi  Kabupaten  Bantul  yaitu 

mewujudkan  masyarakat  agamis,demokratis  dan  sejahtera.  Adapun  misi  Kabupaten  Bantul  yaitu 

menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung  jawab , meningkatkan pelayanan publik dan 

meningkatkan kualitas pelayanan informasi.   

Pemanfaatan  jaringan  internet dalam  rangka mendukung pelayanan publik   dan     penyebaran 

informasi  diberbagai  Instansi  Pemerintah  terbukti  dapat  mengakrabkan  antara  Masyarakat  dan 

Pemerintah  ,  dimana  warga  dapat menyalurkan  saran  dan masukan  kepada  Pemerintah  demikian 

sebaliknya ,  Pemerintah mengetahui apa yang diinginkan warga .  

Adapun Sub Bagian sandi dan Telekomunikasi berada di Bagian Umum Setda Kabupaten Bantul 

mempunyai tugas pokok melayani komunikasi antar lembaga ,merawat dan mengoperasikan peralatan 

komunikasi seperti :radio komunikasi,PABX telepon,faxcimile ,mengamankan berita . 

Pemanfaatan  TIK di  Sub Bagian  Santel  ini meliputi penggunaan perangkat  komunikasi  seperti 

radio  komunikasi  yang  menghubungkan  Pemerintah  Kab.Bantul  dengan  Kantor  kecamatan  se 

Kabupaten  Bantul  ,jaringan  telepon  PABX  yang  berfungsi melayani  antar  bagian/lembaga  ,jaringan 

pesawat faxcimile antar kecamatan,pelayanan berita sandi dan berita non sandi. 

Pada  tahun  1995  Sub  Bagian  Santel  menerima  peralatan  dan  mengoperasikan  jaringan 

computer pertama di jajaran Departemen Dalam Negeri  yaitu SIskomdagri (system komunikasi dalam 

negeri) yang berbasis VOIP dimana untuk Daerah Kabupaten / Kota  fasilitas yang ada hanya program 

Chat (chatting) dan email, sedangkan di tingkat Propinsi dilengkapi dengan Video Conference. 



 Alhamdulillah  kami  staf  di  Bagian  santel merupakan  yang  pertama menggunakan  email  dan 

chating berbasis DOS sebelum  internet memBooming disekitar tahun 97an.Tetapi sayang penggunaan 

siskomdagri tersebut tidak optimal ,waktu itu mesin faxcimile tetap menjadi andalan komunikasi antar 

lembaga atau Pemerintah Daerah . 

Akan  tetapi  sebagian  dari  peralatan  tersebut  ada  yang  bisa  dimanfaatkan  untuk mengakses 

internet  seperti  modem  dial‐up  dan  satu  unit  PC.Lagi‐lagi  Alhamdulillah  kantor  lain  belum  begitu 

familiar dengan internet,sub bagian santel sudah bisa memanfaatkan internet.via jaringan telepon yaitu 

Telkom@net.instan waktu itu Kantor PDE belum menggunakan internet .Pernah suatu ketika mesin fax 

rusak,kami menawarkan kepada bapak Bupati  untuk menggunakan email  dan ternyata bisa . 

Syukurlah  kami  dapat  mengikuti  perkembangan  Personal  Computer  ,waktu  itu  computer 

pertama di Sub Bagian Santel adalah Intel 386 dan Intel 486DX hingga sekarang masih bisa digunakan, 

walau PC generasi Core 2 Duo berdatangan.Pernah suatu ketika PC Pentium  II kami ngadat dan kami 

ganti  dengan  Operating  System  yang  benar‐benar  asing  bagi  kalangan  Pemda  ,  yaitu  Linux  Suse 

.Bagaimana tanggapan rekan‐rekan ? Ternyata beragam ada yang menganggap sulit,biasa saja dan RDB 

(Ra Donk Blast). 

Santel pasca Gempa Bumi ,mendapat pinjaman peralatan Video Conference berbasis VOIP yang 

lebih maju ketimbang Siskomdagri yang hanya berbasis teks /DOS. Peralatan pinjaman tersebut cukup 

user only, cukup main layaknya remote control ,peralatan terdiri dari antenna parabola,1 unit VSAT dan 

Modem  ,TV warna Big Screen dan Camera  IP,untuk mendial cukup masukan  IP number  ,pernah kami 

coba mendial  teman‐teman  di  Klaten  dan  Jakarta  ternyata  cukup  baik  dan  High  Tech  banget,  dan 

sayangnya ketiadaan dana untuk membeli peralatan tersebut.  

mailto:Telkom@net.instan


Tahun  2000an  pelayanan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  ,khususnya  internet/intranet 

dikelola oleh Kantor Pengelola Data Elektronik. Sekarang  ini PDE telah mengembangkan HOT SPOT di 

seputaran Pemda ,dan kedepan antar Kecamatan akan terhubung .   

Demikian sekilas pengalaman kami dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.   


