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Kata Pengantar 
 

 

Penerapan Satu Data Indonesia di tingkat daerah di Kabupaten Kutai 

Kartanegara ditujukan untuk memberikan data dan informasi yang akurat 

kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip dasar untuk memenuhi kriteria dari Satu Data Indonesia. 

Layanan data dan informasi kecamatan merupakan salah satu bagian dari 

langkah penerapan Satu Data Indonesia di tingkat daerah dalam rangka 

mendukung analisis data dan informasi pemerintahan daerah.  

Kecamatan mempunyai peran penting dalam mendorong perubahan 

(transformasi) dan percepatan (akselerasi) pembangunan desa/kelurahan, 

kawasan dan daerah. Kecamatan juga menjadi lini terdepan dari pemerintah 

daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas 

membina desa/kelurahan. Kecamatan juga menjadi titik simpul keberhasilan 

peningkatan kinerja pembangunan kabupaten/kota dan provinsi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik sesuai 

dengan standar pelayanan minimal; serta perwujudan tujuan pembangunan 

berkelanjutan (SDGs). 

Desain Layanan Data dan Informasi Kecamatan merupakan kajian 

dari seluruh pemangku kepentingan dalam memahami, mendukung dan 

melaksanakan  dengan jernih dan benar tentang penguatan kecamatan. 

Kajian ini juga menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam 

mendukung pelaksanaan Pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah 

kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan yang diperlukan. 

Dengan kesungguhan dan keinginan yang kuat, Desain Layanan Data 

dan Informasi Kecamatan menjadi langkah penting dan mendasar dalam 

mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan Bahagia.  
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BAB 1 
Pendahuluan 

1 BAB 
1.1 Latar Belakang 

Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 

bertujuan untuk menciptakan data yang akurat, termutakhir, dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta mudah diakses dan 

dibagipakaikaikan. Data dalam Satu Data Indonesia diharapkan dapat 

dimanfaatkan secara luas baik oleh instansi pemerintah, antar instansi 

pemerintah, maupun oleh masyarakat umum. Untuk mewujudkan hal 

tersebut, diperlukan sinergi dan kolaborasi baik oleh pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, serta masyarakat. 

Pada tingkat daerah, penerapan Satu Data Indonesia berkaitan secara 

langsung dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Instansi pemerintah 

daerah membutuhkan data dan informasi yang akurat mengenai daerahnya 

untuk dapat merencanakan dan memberikan pelayanan yang dibutuhkan 

masyarakat. Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan 

pelayanan yang diperlukan, kecamatan ditunjuk sebagai pusat pelayanan 

terpadu dan menjadi simpul pelayanan bagi organisasi perangkat daerah di 

kabupaten/kota 

Dalam mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan dan sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, 

Camat dapat diberikan pelimpahan untuk melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dalam hal 

pelayanan perizinan dan non-perizinan. Dalam memberikan pelimpahan 

sebagian urusan tersebut diperlukan pemetaan pelayanan publik sesuai 

dengan karakteristik Kecamatan atau kebutuhan masyarakat setempat. 

Mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan terpadu penting 

untuk dilaksanakan, terutama untuk daerah dengan wilayah yang luas, seperti 

Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan adanya pusat pelayanan di kecamatan, 
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masyarakat tidak perlu datang ke ibukota kabupaten untuk mendapatkan 

pelayanan yang diperlukan. Oleh karena itu, kecamatan perlu memiliki data 

dan informasi yang lengkap mengenai karakteristik daerahnya supaya dapat 

memberikan pelayanan yang sesuai dan dibutuhkan oleh masyarakat 

setempat. 

Permasalahan yang ada saat ini di Kabupaten Kutai Kartanegara, 

belum semua kecamatan memiliki data dan informasi yang diperlukan untuk 

memenuhi pelimpahan sebagian urusan yang terkait pelayanan tersebut. 

Meskipun pemerintah daerah cenderung memiliki data yang lengkap 

mengenai wilayahnya, belum semua data tersebut dapat diakses dengan 

mudah di kecamatan. Kendala dalam pemenuhan data dan informasi tersebut 

dapat dikarenakan oleh beberapa aspek antara lain: kondisi sarana dan 

prasarana, kondisi sumberdaya manusia, kondisi perangkat lunak untuk 

mengakses data, kondisi penganggaran, serta kondisi struktur data yang ada.  

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan 

kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjadi pusat pelayanan 

data dan informasi kepada masyarakat, serta bagaimana mewujudkan 

kecamatan sebagai pusat data dan informasi. Untuk menjawab hal tersebut, 

maka akan dianalisis kondisi kecamatan saat ini sebagai pusat pelayanan, 

kondisi ideal yang diharapkan, serta roadmap kecamatan di Kutai Kartanegara 

untuk dapat mencapai kondisi ideal tersebut. 

1.2 Maksud dan Tujuan 

1.2.1 Maksud 

Desain Layanan Data dan Informasi Kecamatan ini bermaksud untuk 

menyusun desain roadmap dan rencana aksi kecamatan sebagai pusat 

layanan, data, dan informasi di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan 

analisis gap antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang akan dicapai. 

Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah 

Daerah Kutai Kertanegara untuk mendukung penguatan peran kecamatan 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta penguatan manajemen data 

dan informasi. 
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1.2.2 Tujuan 

Tujuan penyusunan Desain Pusat Layanan Data dan Informasi Kecamatan 

adalah sebagai berikut:  

1) Mengidentifikasi kondisi saat ini dan kesiapan kecamatan sebagai pusat 

layanan data dan informasi; 

2) Mengidentifikasi tata kelola dan praktik baik pelayanan data dan informasi 

kecamatan; 

3) Menyusun roadmap dalam peningkatan peran kecamatan sebagai pusat 

layanan, data, dan informasi; dan, 

4) Menyusun Rencana Aksi penguatan kecamatan sebagai pusat layanan, 

data, dan informasi. 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam kegiatan penyusunan Desain Pusat Layanan Data dan 

Informasi Kecamatan, meliputi: 

1) Kegiatan ini 

dilaksanakan di lima 

kecamatan sebagai 

wilayah sampel, yang 

meliputi: 

Kecamatan Muara 

Jawa, Kota Bangun, 

Loa Janan, Loa Kulu, 

dan Samboja; 

Gambar 1. 
Peta Administrasi 5 (lima) 

Kecamatan 
Sumber: Bappeda Kabupaten 

Kutai Kartanegara, 2021 

 

2) Identifikasi dan pengumpulan data dan informasi baik sekunder dan 

primer.  Data dan informasi sekunder dikumpulkan melalui studi literatur 

dari kajian-kajian yang sudah ada dan masih relevan dengan kegiatan ini. 
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Sementara, data primer dikumpulkan melalui kuesioner, kunjungan ke 

lokasi sampel, dan FGD dengan semi-structured indepth Interview; 

3) Melakukan analisis dan evaluasi data terkait potensi dan permasalahan 

dari konsisi eksisting pelayanan data dan infomasi di 5 kecamatan, dilihat 

dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi dan 

sistem informasi, anggaran, dan struktur data dan informasi; 

4) Menganalisis desain ideal kecamatan sebagai pusat data dan informasi 

dari beberapa kabupaten/ kota lainnya yang telah menerapkan; dan, 

5) Menyusun Roadmap dari Desain Pusat Layanan Data dan Informasi 

Kecamatan untuk Jangka Waktu tertenutu (pendek/menengah). 

1.4 Sistematika 

Sistematika Desain Pusat Layanan Data dan Informasi Kecamatan adalah 

sebagai berikut: 

Bab 1  Pendahuluan 

Bab 2  Metodologi 

Bab 3  Analisis Kondisi Saat Ini dan Kesiapan Kecamatan sebagai Pusat 

Layanan, Data, dan Informasi  

Bab 4  Tata Kelola dan Praktik Baik Kecamatan sebagai Pusat Layanan, Data, 

dan Informasi 

Bab 5  Roadmap Kecamatan sebagai Pusat Layanan, Data, dan Informasi 

Bab 6  Rencana Aksi Peningkatan Layanan data dan informasi Kecamatan 

Bab 7  Penutup 
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BAB 2 
Metodologi dan Analisis Data 

2 BAB 
Dalam kegiatan penyusunan Desain Pusat Layanan Data dan 

informasi Kecamatan dilakukan pada 5 (lima) wilayah kecamatan, dengan 

tahapan kediatan sebagai berikut: pertama, mengidentifikasi kebutuhan 

data dan informasi sekaligus kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan 

peran kecamatan dalam pengelolaan data dan informasi, kedua, melakukan 

pendalaman melalui kuesioner dan semi-structured indepth interview dengan 

stakholders di daerah; Ketiga, melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan data dan informasi eksisting, serta analisis potensi dan 

permasalahan; keempat, menyusun konsep untuk desain pusat layanan dan 

dan informasi kecamatan; dan kelima, menyusun roadmap untuk 

pelaksanaan desain pusat layanan data dan informasi kecamatan untuk 

perencanaan jangka pendek/menengah.  Tahapan dan kerangka fikir kegiatan 

di sajikan pada berikut ini. 

Gambar 2. 
Kerangka Pikir Pengembangan Desain Pusat Layanan Data dan Informasi Kecamatan 

Sumber: hasil analisis, 2021 

2.1 Kerangka Metodologi dan Analisis 

Kerangka metodologi merupakan bagian yang cukup penting dari 

sebuah penelitian. Dengan penyajian metode penelitian ini, peneliti 
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memberikan pertanggungjawaban tentang cara-cara yang dipilih untuk 

memperoleh jawaban atas problematika yang diajukan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

2.1.1 Kerangka Metodologi 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Secara teknis 

studi kasus adalah suatu penelitian yang menyelidiki fenomena dalam konteks 

kehidupan nyata bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak 

tampak dengan tegas, dimana berbagai sumber bukti dimanfaatkan. Studi 

kasus juga dikenal sebagai suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, 

rinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-

masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer. Secara umum studi kasus 

memberikan akses atau peluang yang luas kepada peneliti untuk menelaah 

secara mendalam, detail, intensif dan menyeluruh terhadap unit sosial yang 

diteliti. Studi kasus tersebut kemudian dianalisis dengan melakukan 

interpretasi terhadap dua sumber data kualitatif yaitu data kuesioner dan data 

semi-structured indepth interview. Secara garis besar, penelitian ini 

menjawab pertanyaan penelitiannya sebagai berikut: 

Gambar 3. 
Kerangka Metodologi Penelitian 

 

Sumber: hasil analisis, 2021 
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2.1.2 Teknik Analisis Data 

Analisis data disebut pengolahan data dan penafsiran data. Analis 

data merupakan upaya mencari dan menata sistematis cacatan hasil 

observasi, wawancara dan lainnya sesuai dengan jenis dan golongan yang 

sudah di siapkan peneliti, sehingga dapat meningkatakan pemahaman peneliti 

tentang kasus yang diteliti dapat menyajikan hasil temuan peneliti secara 

mudah. 

Dalam analisa data digunakan beberapa macam analisa yaitu: Analisa 

induksi, yakni penarikan kesimpulan yang dimulai dengan menyatakan 

pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan 

terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan-

pernyataan umum. Sedangkan Analisa deduksi yaitu suatu penarikan 

kesimpulan dari suatu pernyataan-pernyataan yang umum kedalam 

pernyataan khusus diakhir. 

Klasifikasi adalah penggolongan atau pembagian data menurut kelas 

penjenisan dalam bagian-bagian yang sudah ditetapkan. Sementara verifikasi 

ialah suatu pemeriksaan kembali sebuah data dari pengulangan atau 

pengumpulan data yang ada.  

Analisa data bertujuan menyempitkan dan membatasi penemuan-

penemuan sehingga menjadi suatu data yang teratur, tersusun dan lebih 

berarti. Dari data yang berhasil dikumpulkan akan disusun, dianalisa sesuai 

dengan ketentuan atau jenis masing-masing yang sudah disiapkan dalam 

menjawab adanya pertanyaan bagaimana (induksi) dan apa saja (deduksi).  

Setelah data dikelompokan berdasarkan jenisnya, peneliti melakukan 

pengecekan ulang data, agar data tersebut tidak ada kesalahan dan dapat 

disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian. 

2.2 Teknik Pengambilan Data  

Sesuai dengan jenis penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif, maka 

kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal, 

kehadiran peneliti di tempat penelitian adalah untuk menemukan dan 

mengeksplorasi data-data yang terkait dengan fokus penelitian. Peneliti 
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merupakan instrumen kunci dalam menangkap makna dan sekaligus alat 

pengumpul data. Sehingga kehadiran peneliti di lokasi penelitian diketahui 

statusnya oleh objek dan informan.  

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bertujuan untuk mendapat 

informasi dan data-data terkait sistem atau pelaksanaan pelayanan data dan 

informasi kepada masyarakat. Sumber data adalah tempat, orang atau benda 

dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal 

yang berkaitan dengan variabel yang diteliti. Sumber data secara garis besar 

dapat dibedakan menjadi beberapa, berikut diantaranya: 

1.  Person (orang) yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa 

jawaban lisan melalui wawancara atau dalam konteks penelitian ini 

disebut informan. Dalam sumber data yang termasuk informan adalah 

semua pemangku kepentingan di 5 Kecamatan Loa Janan, Loa Kulu, Kota 

Bangun, Muara Jawa dan Samboja. 

2. Place (tempat) yaitu sumber data yang diperoleh dari gambaran tentang 

situasi atau kondisi yang berlangsung berkaitan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian. Dalam sumber data ini peneliti memperoleh 

data dari melihat situasi dan kondisi pelayanan data dan informasi kepada 

masyarakat di 5 Kecamatan Loa Janan, Loa Kulu, Kota Bangun, Muara 

Jawa dan Samboja. 

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokan menjadi dua, yaitu: 

1. Sumber Data Primer: Sumber data ini adalah sumber pertama dimana 

sebuah data dihasilkan. Data ini dilakukan dengan melakukan wawancara 

dan observasi dengan para pihak yang terkait, khususnya pada pihak 

kecamatan 

2. Sumber Data Sekunder: Sumber data sekunder adalah sumber data 

kedua sesudah sumber data primer. Sumber data sekunder diharapkan 

dapat berperan membantu menjelaskan data yang diharapkan. Sumber 

data sekunder dapat membantu memberikan keterangan atau data 

pelengkap sebagai bahan perbandingan. Data ini diperoleh dari dokumen-

dokumen yang umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter). Data sekunder dapat 

meliputi: Data Statistik, Data arsip, maupun Dokumen Regulasi dan 

Kebijakan. 
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Terkait teknik pengumpulan data, pada setiap mengenai metodologi 

penelitian persoalan prosedur atau metode pengumpulan data menjadi sangat 

penting. Prosedur atau metode pengumpulan data adalah bagian instrumen 

pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. 

Kesalahan penggunaan prosedur atau metode pengumpulan data dapat 

berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur atau metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode Observasi: Observasi merupakan kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata 

serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dalam menggunakan metode 

observasi untuk pengumpulan data peneliti harus melakukan pengamatan 

langsung sekaligus pencatatan terhadap fenomena yang sedang 

dikumpulkan informasinya. Metode obsevasi pada penelitian ini digunakan 

untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan proses layanan 

data dan informasi di Kecamatan. Peneliti langsung terjun ke lapangan 

untuk mengetahui keadaan yang terjadi di lapangan dan berusaha 

mengenal akrab masyarakat setempat guna mendapatkan informasi 

tentang fokus penelitian yang sedang dilakukan yaitu hal-hal yang 

berkaitan dengan pelayanan data dan informasi di level kecamatan. 

2. Metode Wawancara: Metode wawancara (metode interview) adalah suatu 

proses interaksi dan komunikasi, guna memperoleh data secara langsung 

yang dapat mempermudah dalam menganalisa data penelitian/proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

secara bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan 

atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.9 Pada metode ini adanya 

pewawancara, informan, materi wawancara dan pedoman wawancara 

(pada yang terakhir ini belum tentu ada). Pada wawancara ini metode 

yang digunakan adalah metode wawancara semi terbuka atau wawancara 

semi-terstruktur. Jenis wawancara ini ialah pertanyaan, kata-kata dan 

cara penyajiannya pun sama untuk setiap informan. Keluwesan 

mengadakan pertanyaan pendalaman terbatas, dan itu tergantung pada 

situasi wawancara dan percakapan pewawancara. Wawancara demikian 

digunakan jika dipandang sangat perlu untuk mengurangi pendapat yang 
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bervariasi yang bisa terjadi antara seorang dengan informan lainnya. 

Tujuan pelaksanaan tersebut tidak lain merupakan usaha untuk 

menghilangkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Wawancara jenis ini 

bermanfaat juga ketika pewawancara ada beberapa orang dan informan 

cukup banyak jumlahnya.10 Dalam penelitian ini wawancara akan 

dilakukan untuk menggali data bertanya kepada pihak tentang pelayanan 

data dan informasi di kecamatan. 

2.3 Teknik Validasi Data 

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para 

informan memperoleh keabsahan, maka peneliti melakukan usaha-usaha 

sebagai berikut: 

1. Perpanjangan kehadiran: Peneliti ikut terjun dalam kegiatan yang diteliti. 

Peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk 

memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian. Dalam kegiatan ini 

peneliti tidak hanya sekali atau dua kali tetapi peneliti sesering mungkin 

datang untuk mendapatkan informasi terkait data yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

2. Triangulasi: Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan/sebagai pembanding terhadap data itu. Peneliti mengkaji 

data melalui beberapa sumber dan metode, serta peneliti mengadakan 

pengecekan dengan teori yang terdapat di dalam buku-buku tentang 

layanan Data, pemanfaatan data dalam masyarakat, dan Kecamatan 

sebagai pusat layanan. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara, kemudian setelah selesai peneliti 

menerapkan teori sebagai pembanding. Jadi peneliti bisa melihat antara 

fakta di lapangan dan teorinya untuk mengetahui mana yang dianggap 

paling baik. 

3. Diskusi dengan ahli: Dalam penelitian ini, peneliti berdiskusi dengan 

teman sejawat yang memiliki pengetahuan dalam bidang pelayanan data 

dan informasi kepada masyarakat. 
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BAB 3 
Analisis Kondisi Saat Ini dan  

Kesiapan Kecamatan sebagai Pusat Layanan 
Data dan Informasi 

3 BAB 
Analisis kondisi saat ini diperlukan untuk melihat situasi sebenarnya 

dan melihat kesiapan kecamatan sebagai pusat data dan layanan. Secara 

umum, permasalahan pada setiap kecamatan antara lain: kurangnya sarana 

dan prasarana pendukung terutama komputer dan server, serta akses 

internet; kurangnya sumber daya manusia yang khusus untuk mengumpulkan 

dan mengolah data, serta belum jelasnya kewenangan dalam pengumpulan 

data, serta jenis data yang harus dikumpulkan. 

3.1 Sumber Daya Manusia  

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek yang 

sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari pemerintahan. SDM juga 

merupakan kunci yang menentukan perkembangan pemerintahan. Pada 

hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah pemerintahan 

sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan dari 

pemerintahan itu sendiri. 

Hasil wawancara mendalam (indepth interview) yang dilakukan di 

lima kecamatan untuk ketersediaan SDM pengelolaan data dan informasi, 

ketersediaan SDM untuk menunjang pelayanan data dan informasi di 5 lima 

kecamatan rata-rata belum tersedia SDM yang sesuai dengan kebutuhan, 

yaitu SDM yang memiliki komptensi atau kehlian penyusunan dalam 

menyusun kebutuhan data (struktur dan jenis data), kemampuan dalam 

teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan kemampuan dalam 

melakukan validasi dan verivikasi data. 
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Gambar 4 
Hasil Kuestioner Ketersediaan SDM 

dibidang pengembangan basis data dan system informasi di Kecamatan 
Apakah tersedia SDM yang 
memiliki keahlian di bidang 
pengembangan basis data dan 
system informasi di Kecamatan? 
 

Sumber: hasil kuestioner, diolah, 2021 

 

 

 

 

 

 

Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang pengelolaan data 

informasi berdampak terhadap minimnya data dan informasi yang dimiliki 

kecamatan, hal ini akan berdampak terhadap sistem pelayanan kecamatan. 

Bedasarkan hasil pengisian kuestioner, responden di Kecamatan Loa Kulu, 

Muara Jawa, dan Samboja menyatakan bahwa belum tersedia SDM yang 

memiliki keahlian untuk pengembangan basis data dan sistem informasi 

kecamatan. 

Sebagian besar responden juga menyatakan masih ada kekurangan 

dalam hal SDM untuk pengembangan data dan informasi wilayah kecamatan. 

SDM ini diperlukan dalam hal pengumpulan dan analisis data yang ada di 

wilayah kecamatan. Dari hasil kuesioner, Kecamatan Kota Bangun, Loa Janan, 

dan Muara Jawa menyatakan tidak memiliki SDM tersebut. Sementara di 

Kecamatan Loa Kulu dan Semboja memiliki SDM untuk pengembangan data 

dan informasi wilayah, namun masih terbatas. 

  

Tersedia
40%

Tidak 
Tersedia

60%



 

 

 3-9 
 

Gambar 5 
Hasil Kuestioner Ketersediaan SDM 

dibidang pengembangan data dan informasi wilayah kecamatan 
Apakah kecamatan 

memiliki SDM 

pengembangan data dan 

informasi wilayah 

kecamatan? 

 

Sumber: hasil kuestioner, diolah, 
2021 

 

 

Peningkatan kapasitas SDM yang ada untuk melakukan analisis data 

dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan. Berdasarkan informasi 

responden dari 5 kecamatan sampel, belum pernah ada yang mendapatkan 

pelatihan terkait pengumpulan dan pengembangan basis data kecamatan. 

Saat ini informasi disetiap kecamatan terkait pelayanan data, 

informasi dan pengetahunan belum sama dan seragam di Kecamatan di Kutai 

Kartanegara. Perbedaan kedalaman pelayanan data dan informasi 

pengetahuan tersebut menyebabkan beberapa kendala dan yang paling 

terlihat pada pengetahuan masyarakat terhadap pelayanan – pelayanan yang 

sudah dapat dilakukan secara online dan pelayanan yang harus datang ke 

Kantor Desa atau Kecamatan. Disamping itu petugas pelayanan juga memiliki 

perbedaan pengetahuan dalam penguasaan pengetahuan pelayanan yang 

dikecamatan. Hal ini terlihat dari beragamnya jawaban responden kuestioner 

pada kecamatan yang sama pada beberapa pertanyaan terkait pelayanan dan 

informasi yang ada di kecamatan. 

  

ada
40%

tidak
60%
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Gambar 6 
Hasil Kuestioner tersedianya pelatihan dari OPD terkait (BPS, Dinas Kominfo, 
Bappeda, dst) terkait pengembangan basis data dan informasi kecamatan 

Apakah ada pelatihan dari OPD 

terkait (BPS, Dinas Kominfo, 

Bappeda, dst) terkait pengembangan 

basis data dan informasi kecamatan? 

 

Sumber: hasil kuestioner diolah, 2021 

 

 

 

 

3.2 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana dalam penunjang layanan data dan informasi 

kecamatan mencakup media atau alat yang dipergunakan untuk menunjang 

terlaksananya tujuan yaitu layanan data dan informasi kecamatan. 

Berdasarkan hasil kuestioner, mayoritas responden menyatakan bahwa sudah 

terdapat media atau perangkat yang dibutuhkan untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. 

Gambar 7 
Hasil Kuestioner tersedianya media atau perangkat yang memadai dalam 

melaksanakan tugas kecamatan 
Apakah tersedia media atau 

perangkat yang memadai dalam 

pendataan dan penertiban 

administrasi kependudukan dan 

catatan sipil di tingkat kecamatan ? 

 

Sumber: hasil kuestioner diolah, 2021 

 

 

 

 

tidak
100%

Tersedia
100%
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Gambar 8 
Hasil Kuestioner sosialisasi administrasi kependudukan menggunakan perangkat 

teknologi informasi atau aplikasi 
Apakah saat sosialisasi 

administrasi kependudukan 

menggunakan perangkat 

teknologi informasi atau 

aplikasi? 

 

Sumber: hasil kuestioner diolah, 
2021 

 

 

 

 

 

Gambar 9 
Hasil Kuestioner pengelolaan data dasar dan mengembangkan sistem informasi 

apakah menggunakan perangkat teknologi 
Dalam hal pengelolaan 

data dasar dan 

mengembangkan sistem 

informasi apakah 

menggunakan perangkat 

teknologi tertentu? 

 

Sumber: hasil kuestioner diolah, 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

ya
60%

tidak
40%

ya
60%

tidak
40%
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Gambar 10 
Hasil Kuestioner penggunaan perangkat tertentu 

untuk sistem keuangan desa/kelurahan 
Apakah sudah menggunakan 

perangkat tertentu untuk sistem 

keuangan desa/kelurahan 

 

 

 

Sumber: hasil kuestioner diolah, 2021 

 

Namun, saat kunjungan ke kecamatan, ditemui beberapa 

permasalahan terkait sarana dan prasarana, antara lain: (1) belum 

tersedianya ruangan khusus sebagai pusat pengolahan data dan informasi; 

(2) belum adanya perangkat komputer dengan spesifikasi yang memadai 

untuk proses input, pengolahan data, penyebarluasan data dan informasi; (3) 

masih terbatasnya infrastruktur jaringan internet di bberapa wilayah; dan (4) 

ketersediaan energi listrik, dimana masih terdapat desa yang kesulitan untuk 

mengakses listrik PLN.  

Dalam memberikan kenyamanan untuk masyarakat yang 

membutuhkan pelayanan, sebagian besar kecamatan sampel telah memiliki 

ruangan khusus pelayanan terpadu dengan kondisi baik. Hanya di Kecamatan 

Loa Janan dan Kota Bangun yang untuk loket pelayananan belum 

menggunakan ruangan tersendiri.  

 

Gambar 11 
Gedung Paten 
di Kecamatan 

Loa Kulu 
 

 

Sumber: hasil 
kunjungan, 

2021 

 

ya
100%
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3.3 Teknologi dan Sistem Aplikasi 

Penggunaan aplikasi atau sistem informasi dapat mempercepat alur 

komunikasi data dan juga meningkatkan pelayanan. Pemanfaatan aplikasi 

tentunya perlu didukung juga dengan sarana, prasarana, serta sumber daya 

manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi 

 Hasil identifikasi terhadap perkembangan sistem aplikasi eksiting di 

Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat sekitar 69 sistem aplikasi yang 

dikeluarkan baik dari permerintah pusat (kementerian/Lembaga) dan 

pemerintah daerah (dinas/OPD). Beberapa contoh aplikasi sistem data dan 

infromasi dari pusat, yaitu: SIPD, SDGs Desa, Seskeudes, dan aplikasi 

pemerintah daerah BECIK, e-RPJMD, e-Kios, Monografi Desa, dan lainnya. 

Dari 69 jenis aplikasi hanya 7 sistem aplikasi yang sudah terintegrasi, 

diantaranya yaitu: Aplikasi Sikendi, SIG Dishub, Presensi Dishub, PPID Dishub, 

E-KIR PKB, SURVEI IKM Dishub, dan Was Dishub.   

Pada dasarnya pengembangan aplikasi yang dilakukan pemerintah 

pusat (kementerian/Lembaga) dan pemerintah daerah (dinas/OPD) memiliki 

tujuan dan kebutuhan yang berbeda, dan penggunaan metode dalam 

membangun sistem juga berbeda. Namun, dengan belum terigrasinya system 

yang ada menimbulkan banyaknya data digital yang tersebar dan tidak dapat 

dimanfaatkan dengan optimal. Oleh karena itu, integrase data menjadi 

penting, dengan platform integrasi data dapat secara otomatis 

mengumpulkan berbagai data tersebut dan mengubahnya menjadi satu 

format khusus yang dapat dibaca dan dikases oleh pengguna.   

Sebagai gambaran integrasi aplikasi-aplikasi terkait sistem data dan 

informasi, serta aplikasi pelayanan yang ada saat ini baik dari Pemerintah 

daerah maupun Pemerintah pusat disajikan berikut ini. 
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Gambar 12 
Aplikasi Sistem Data dan Informasi di Kabupaten Kutai Kartanegara 

Sumber: Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021 

Berdasarkan hasil kuestioner, terdapat perbedaan diantara beberapa 

kecamatan sampel, terdapat beberapa kecamatan yang telah memanfaatkan 

aplikasi baik untuk pelayanan maupun pengembangan data. 

Ketidakseragaman tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman, 

atau terdapat kecamatan yang memang telah membuat aplikasinya tersendiri. 

Gambar 13 
Hasil Kuestioner pemanfaatan sistem aplikasi 

yang memadai dalam melaksanakan tugas kecamatan 
 

Apakah ada aplikasi yang 
dikembangkan oleh kecamatan 
untuk meningkatkan pelayanan data 
dan informasi kepada publik, selain 
aplikasi basis data kependudukan? 

 
Sumber: hasil kuestioner, diolah, 2021 
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tidak
60%
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Gambar 14 
Hasil Kuestioner pemanfaatan sistem system baku yang sudah digunakan terkait 

perizinan berskala kecamatan 
 

Apakah sudah terdapat sistem 

baku yang sudah digunakan 

terkait perizinan berskala 

kecamatan? 

 

 

Sumber: hasil kuestioner, diolah, 2021 

 

 

 

Gambar 15 
Hasil Kuestioner pemanfaatan sistem data dan informasi sumber daya, lahan dan 

asset daerah di desa/kelurahan dan kecamatan 
 

Apakah data dan informasi 

sumber daya, lahan dan asset 

daerah di desa/kelurahan dan 

kecamatan sudah dibuat dalam 

aplikasi ? 

 

 

Sumber: hasil kuestioner, diolah, 2021 

 

Salah satu contoh 

kecamatan telah mengembangan system aplikasi untuk mendukung sistem 

pelayanan di kecamatan, adalah layanan Mesi Cepat yang di Kembangkan di 

Kecamatan Kota Bangun.   Mengingat masih banyak desa yang memiliki jarak 

tempuh yang cukup jauh, sehingga dengan adanya layanan Mesi Cepat 

pelayanan kepada masyarakat dapat dikukan tanpa harus datang ke kantor 

kecamatan. 

ada
20%

tidak
80%

belum
100%
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Selain aplikasi, basis data yang kuat merupakan bagian dari 

penguatan penguatan kecamatan sebagai pusat layanan data dan informasi. 

Basis data idealnya dibuat secara yang terpadu dan saling terhubung antara 

kecamatan itu sendiri, desa-desa atau kelurahan-kelurahan di bawahnya, 

serta dengan OPD di Kabupaten. Saat ini, kondisi basis data tersebut masih 

belum terhubung secara sistem. 

Belum terhubungnya basis data yang ada, menyebabkan 

pengumpulan data harus dilaksanakan secara manual. Pengumpulan data 

secara manual memiliki beberapa permasalahan, antara lain: 

a.  Rawan adanya pengumpulan data berulang oleh beberapa instansi yang 

berbeda 

b.  Rawan adanya data yang bebeda pada indikator yang sama 

c.   Rawan adanya kesalahan input saat mengumpulkan data. 

3.4 Anggaran 

Dukungan anggaran diperlukan untuk mewujudkan kecamatan 

sebagai pusat layanan data dan informasi. Kebutuhan anggaran tersebut 

perlu dialokasikan secara khusus dalam perencanaan anggaran 

pembangunan. Namun, menurut mayoritas responden, sejauh ini belum ada 

anggaran khusus yang dialokasikan untuk kegiatan basis data dan informasi 

di kecamatan. 

Gambar 16 
Hasil Kuestioner terkait anggaran kegiatan pengumpulan 

data dan informasi di kecamatan 
 

Apakah ada pendanaan/anggaran 

untuk kegiatan pengembangan basis 

data dan informasi yang 

dikembangkan oleh kecamatan 

 

 

Sumber: hasil kuestioner, diolah, 2021 

 

 

tidak
80%

ya
20%
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Tidak adanya anggaran secara khusus untuk pengembangan basis 

data di kecamatan disebabkan juga belum adanya kewenangan yang jelas 

bagi kecamatan untuk mengumpulkan data, serta jenis data yang bisa 

dikumpulkan. Dari hasil kuesioner, terdapat perbedaan pemahaman 

responden terkait dengan kewenangan kecamatan dalam pengumpulan data. 

Sebagian besar responden menyatakan bahwa kecamatan kecamatan 

memiliki kewenangan untuk melakukan pengumpulan data dan informasi 

meskipun terbatas. Namun, ada juga responden yang menyatakan bahwa 

kecamatan tidak memiliki kewenangan dalam pengumpulan data dan 

informasi 

Gambar 17 
Hasil Kuestioner terkait kewenangan pengumpulan data dan informasi di kecamatan 

 

Apakah Kecamatan memiliki 

kewenangan dalam melakukan 

pengumpulan data dan informasi? 

 

 

Sumber: hasil kuestioner, diolah, 2021 

 

 

3.5 Struktur Data dan Informasi 

Data merupakan sekumpulan informasi atau juga keterangan– 

keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau 

juga pencarian ke sumber – sumber tertentu dalam bentuk data Kualitatif dan 

Kuantitatif. Hasil identifikasi di 5 kecamatan sampel menunjukan 

desa/kelurahan, ditemukan beberapa permasalahan dalam penyediaan data 

dan informasi, antara lain: 1) Belum adanya prosedur yang baku untuk 

metode pengumpulan data yang dilakukan di tingkat desa/kelurahan; 2) 

Format dan struktur data yang berbeda, sehingga data yang tersedia pada 

setiap desa/kelurahan, dan kecamatan beragam dan belum terstandarisasi; 

ya
60%

tidak
40%
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3) Belum adanya tata cara atau prosedur untuk melakukan verifikasi dan 

validasi data yang di kumpulkan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan 

kabupaten.  Hal ini sering menyebabkan kesulitan data yang mana yang dapat 

digunakan untuk perencanaan; 4) Belum adanya kesepakatan waktu/periode 

untuk melakukan pengumpulan data; 5) Data dan informasi yang lebih detail 

dari unit layanan (puskesmas, sekolah, maupun UPTD Pendidikan) langsung 

diserahkan ke dinas terkait tanpa ditembuskan ke kecamatan. Sehingga tidak 

bisa dengan mudah mendapatkan data-data penyelenggaraan pelayanan di 

wilayahnya dan berakibat ketersediaan data di kecamatan menjadi sangat 

terbatas; 

Gambar 18 
Hasil Kuestioner terkait jenis data dan informasi di kecamatan 

 

Jenis Data dan 

Informasi apa saja 

yang ada di 

Kecamatan?  

 

 

Sumber: hasil kuestioner, 
diolah, 2021 

Berdasarkan hasil kuetioner, jenis data yang telah dikumpulkan oleh 

kecamatan antara lain data sosial, potensi ekonomi, dan data kependudukan. 

Selain itu, ada juga kecamatan yang mengumpulkan data terkait pariwisata. 

Saat ini, sebenarnya sudah banyak data yang dikumpulkan oleh kecamatan. 

Hanya saja, data tersebut belum terdokumentasikan secara digital dengan 

baik. Beberapa data yang dikumpulkan antara lain data terkait layanan, data 

kependudukan, dan data infrastruktur di kecamatan. Belum tertatanya data 

yang ada menyebabkan data tersebut sulit untuk diakses Ketika akan 

dibutuhkan. Selain itu, data yang sudah dikumpulkan juga rawan hilang 

dikarenakan metode penyimpanan data yang ada belum terstandar.  

Kependudukan
32%

Potensi Ekonomi
31%

Wisata
6% Sosial

31%
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Pengumpulan data yang ada di Kecamatan saat ini juga masih belum 

terstandar dalam hal data yang dikumpulkan, metode pengumpulan, 

pengolahan, maupun diseminasinya. Masing masing kecamatan masih 

melakukan pendataannya sendiri-sendiri secara manual dengan turun ke 

desa-desa. Belum adanya standar tersebut rawan menyebabkan data yang 

ada menjadi sulit diaggregasikan ke dalam satuan statistik yang lebih tinggi. 

Selain itu, ada juga permasalahan bahwa masing-masing kecamatan 

mengumpulkan data yang tidak seragam, tergantung pada kebutuhan 

kecamatan, maupun ketersediaan data yang ada. 
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BAB 4 
Tata Kelola dan Praktik Baik Pelayanan Data 

dan Informasi Kecamatan  
4 BAB 
4.1 Dasar Hukum 

Revitalisasi peran kecamatan sebagai pusat data dan pelayanan dapat 

dikaitkan dengan tiga pandangan yang berbeda. Pandangan pertama 

menyebutkan bahwa revitalisasi kecamatan dilakukan dengan pendekatan 

kewenangan (power-approach). Pandangan ini didasarkan pada penguatan 

peran kecamatan   melalui pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota 

kepada kecamatan sehingga kedudukan kecamatan mirip dengan wilayah 

otonom dalam sistem tata pemerintahan.   

Pandangan kedua menjelaskan bahwa revitalisasi kecamatan 

dilakukan dengan pendekatan manajemen pemerintahan (governance 

approach) untuk memperkuat rentang kendali sehingga kebijakan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dapat dipahami dan dilaksanakan secara efektif dan efisien 

sampai tingkat desa/kelurahan dan masyarakat. Pendekatan ini juga 

mendorong percepatan pemenuhan standar pelayanan minimal dalam 

pelayanan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Pandangan ketiga menegaskan bahwa revitalisasi kecamatan 

dilakukan untuk menjawab perubahan lingkungan strategis yang ditandai 

dengan pemanfaatan teknologi informasi dan perluasan jejaring sosial 

(network society). Penguatan peran kecamatan akan memperluas jangkauan 

pelayanan pemerintahan, memperkuat modal sosial dan sekaligus 

meneguhkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan, peran dan tugas Camat adalah sebagai berikut: (1) 

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, (2) mengoordinasikan 

kegiatan pemberdayaan masyarakat, (3) mengoordinasikan upaya 

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, (4) mengoordinasikan 
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penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 

(5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, 

(6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat 

Kecamatan, (7) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan 

desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur desa; (8) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja 

perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan terutama dalam 

perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat,  fasilitasi percepatan 

pencapaian standar pelayanan minimal, efektivitas pelaksanaan pelayanan 

kepada masyarakat; dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; serta (8) 

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Selain melaksanakan tugas tersebut, kecamatan mendapatkan 

pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan 

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

kabupaten/kota khususnya pelayanan perizinan dan nonperizinan secara 

terpadu; dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.  

Dalam melaksanakan berbagai tugas tersebut, serta memberikan 

pelayanan kepada masyarakat, kecamatan perlu diperkuat dengan data dan 

informasi yang memadai. Penguatan peran Kecamatan sangat penting dalam 

percepatan pembangunan untuk mengatasi keterbatasan pelayanan 

organisasi perangkat daerah dalam menjangkau masyarakat yang letaknya 

berjauhan, dan keterbatasan pemerintah desa/kelurahan dalam 

menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam skala yang lebih 

luas. 

Penguatan peran Kecamatan didasarkan pada peraturan perundang-

undangan sebagai berikut: 
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1. Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai 

landasan konstitusional; 

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Kartanegara, 

Kabupaten Kutai Barat. 

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas 

dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 

12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 138/113/PUM tgl 13 Januari 

2012 tentang Percepatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan (PATEN) di Daerah Undang-undang Republik Indonesia 

Nomor 25 tentang pelayanan public 

13. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN) 

14. Keputusan Bupati No. 247.SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas 

Camat dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, 

dimana Camat “melaksanakan program digitalisasi pelayanan public 

(DISAPA), kecamatan sebagai pusat data dan layanan informasi”. 



 

 

 4-4 
 

4.2 Peran dan Kewenangan Kecamatan dalam Pengelolaan Data 
dan Informasi  

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

Daerah Pasal 221 ayat 1, daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan 

dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, 

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. 

Berdasarkan hal tersebut, kecamatan mempunyai peranan penting dalam 

pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian 

menjadikan camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas 

umum pemerintahan. Dalam hirarki pemerintahan, kecamatan merupakan 

salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan 

desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan.  

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh AKATIGA (2016) menunjukkan 

bahwa terdapat lima potensi peran kecamatan. (1) Camat dapat menjadi 

pengumpul kebutuhan dari bawah dan pemantau kinerja layanan yang ada 

secara terbuka. (2) Camat bisa membantu diseminasi program-program 

pemerintah dan berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah ke 

tingkat bawah. (3) Camat dapat menjadi pusat data kependudukan dan 

ekonomi desa. (4) Camat menyelaraskan anggaran antara desa dan sektor di 

kabupaten. (5) Camat dapat menjadi pengendali tata guna tanah dan 

ketimpangan kepemilikan tanah. 

Dalam menjalankan berbagai peran tersebut, kecamatan menjadi 

tempat berkumpulnya data dan informasi yang bersumber di wilayah 

administrasi kecamatan, baik yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data 

tersebut buisa jadi merupakan data yang dikumpulkan oleh desa di bawah 

kecamatan, dikumpulkan oleh kecamatan sendiri, ataupun limpahan data 

kewilayahan dari OPD lainnya. Data dan informasi yang bersumber dari 

kecamatan seperti data Kependudukan yang mencakup data jumlah 

penduduk laki – laki dan perempuan, data potensi wilayah seperti data potensi 

perkebunan, pertanian, perikanan, serta data dan informasi perkembangan 

pembangunan yang mencakup infrastruktur desa, kelurahan dan lainnya. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan 

menyebutkan bahwa Camat atau sebutan lain merupakan pemimpin dan 

koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang 

dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan 

pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan 

otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

Berdasarkan hal diatas, dapat terlihat jelas camat merupakan seorang 

pemimpin wilayah administrasi kecamatan yang diberikan amanat dalam 

menjalankan proses pemerintahan di suatu wilayah kecamatan dibawahi oleh 

bupati/walikota. 

Pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota kepada camat perlu 

dilakukan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi penyelenggaran 

pemerintahan. Pelimpahan kewenangan kecamatan sebagai layanan data dan 

informasi secara regulasi perlu diatur dalam sebuah peraturan mengikat, hal 

tersebut diperlukan untuk memperkuat peran kecamatan dalam menjalankan 

tugasnya serta memperkuat peran camat dalam memberikan layanan data 

dan informasi bukan hanya kepada masyarakat tetapi memberikan layanan 

data dan informasi kepada pemerintah daerah yang bertanggung jawab 

langsung kepada Bupati/Walikota.  

4.3 Praktik Baik Kecamatan sebagai pusat layanan, data, dan 
informasi 

Pandemi COVID-19 menjadi momentum bagi para pemangku 

kebijakan baik di pusat dan daerah untuk mengakselerasi berbagai inovasi 

transformasi digital pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan pola 

hidup bermasyarakat di saat pandemi untuk dapat beradaptasi melalui 

pemanfaatan dan literasi teknologi informasi secara digital. Pemanfaatan 

teknologi informasi yang berbasis transformasi digital diharapkan dapat 

menunjang penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi dengan cara 

meminimalkan pertemuan atau kontak langsung selama pelayanan 

berlangsung, sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan secara 

optimal. Di masa yang dating, pemanfaaatan teknologi informasi ini juga 

menjadi bagian yang penting dalam pengembangan pelayanan kepada 
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masyarakat maupun perumusan kebijakan. Kebijakan ini memerlukan 

komitmen dan usaha bersama untuk memacu para pemangku kebijakan 

untuk menciptakan berbagai inovasi dalam pelayanan publik.  

Salah satu contoh baik (best practice) kecamatan dalam 

pengembangan data dan informasi untuk pelayanan dasar maupun 

pembangunan adalah inovasi smart kampung di Kabupaten Banyuwangi. 

Dalam aplikasi smart kampung, pelayanan masyarakat dapat dilakukan 

sepenuhnya melalui aplikasi dan berkas yang diperlukan dapat diunggah 

melalui aplikasi. Selanjutnya, dokumen kependudukan yang sudah jadi akan 

dikirimkan langsung ke alamat pemohon ataupun ke kantor kelurahan 

terdekat. 

Untuk dapat menggunakan layanan tersebut, warga perlu membuat 

akun dan mendaftarkan Nomor Induk Kependudukan miliknya. Hal ini 

menunjukkan bahwa aplikasi smart kampung juga telah terintegrasi dengan 

data kependudukan. Selain integrasi data, aplikasi ini berfungsi sebagai portal 

beberapa aplikasi pemerintahan yang terdapat di Kabupaten Banyuwangi 

seperti aplikasi perijinan, pendidikan, dan Kesehatan. 

Gambar 19 
Tampilan aplikasi smart kampung Pemda Banyuwangi 

 

 

Sumber : http://smartkampung.id 



 

 

 4-7 
 

Proses pengembangan Smart Kampung dilakukan dalam beberapa 

tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, pengembangan, serta monitoring 

dan evaluasi. Pada tahap persiapan, diidentifikasi berbagai layanan yang 

dibutuhkan masyarakat, yang sebelumnya hanya bisa diakses oleh 

masyarakat dengan datang ke kantor yang memiliki pelayanan tersebut. 

Setelah itu, disiapkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi hingga 

ke desa-desa.  

Pada tahap pelaksanaan, Dinas Komuniasi dan Informatika 

(Diskominfo) mulai disusun aplikasi untuk memudahkan masyarakat yang 

ingin mendapatkan layanan. Selain itu, diadakan pelatihan kepada SDM di 

desa dan kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan untuk memanfaatkan 

aplikasi tersebut. Perbaikan sarana dan prasarana di kantor desa juga 

dilaksanakan untuk melengkapi fasilitas pendukung yang diperlukan. Regulasi 

dan pedoman pelaksanaan program juga disusun pada tahap persiapan. 

Beberapa regulasi terkait antara lain Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 18 

tahun 2016 tentang Integrasi Program Kerja Berbasis Desa/ Kelurahan Melalui 

Smart Kampung dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 60 tahun 2017 

tentang Penerapan Masterplan Smart City Melalui Banyuwangi Smart 

Kampung. Setelah semuanya tersalah edia, dilaksanakan peluncuran program 

dan aplikasi smart kampung secara simbolis. 

Pada tahapan pengembangan, smart kampung tidak hanya 

digunakan untuk mengurus dokumentasi kependudukan, namun juga 

terintegrasi dengan sistem dan layanan lainnya di pemerintah. Smart 

kampung juga mulai digunakan untuk integrasi data dan penanganan 

kemiskinan. Perluasan pemanfaatan smart kampung ke desa-desa yang 

belum terjangkau pada tahap pelaksanaan juga dilakukan di sini. 

Tahapan monitoring dan evaluasi rutin dilaksanakan setiap tahun 

untuk melihat pelaksanaan dan dampak smart kampung. Untuk meningkatkan 

antusiasme dan inovasi desa, dilaksanakan kegiatan perlombaan untuk 

melihat pencapaian kriteria-kriteria desa cerdas. 
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Contoh praktik baik (best practice) kecamatan lainnya dalam dalam 

pengembangan data dan informasi untuk pelayanan dasar di tingkat 

kecamatan adalah sistem informasi pelayanan administrasi terpadu 

(SIPANDU) di Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Sistem 

informasi pelayanan administrasi yang dikembangkan oleh Kecamatan 

Tulungagung ditujukan untuk memberikan kemudahan pelayanan adinistrasi 

di kelurahan-kelurahan yang berada di Kecamatan Tulungagung, Kabupaten 

Tulungagung. 

Gambar 20 
Pengembangan Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Tulungagung 

Kabupaten Tulungagung 

 
Sumber : http://sipandu.keckota.tulungagung.go.id/ 

SIPANDU dikembangkan dalam rangka meningkatkan pelayanan 

masyarakat kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan 

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) serta Peraturan Menteri Dalam 

Negeri nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpatu 

Satu Pintu.  SIPANDU merupakan singkatan dari Sistem Pelayanan 

Administrasi Terpadu berbasis online yang merangkum berbagai kegiatan 

penyelenggaraan pelayanan administrasi yang terintegrasi dengan kelurahan-

kelurahan dalam lingkup Kecamatan Tulungagung. SIPANDU memberi 

kemudahan bagi masyarakat untuk menggunakan layanan mulai dari tahap 
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pengajuan administrasi sampai terbitnya dokumen. Serta akses Pelayanan 

Mandiri (Self Service) oleh masyarakat.  

Melalui pengaplikasian SIPANDU, maka diharapkan adanya 

peningkatan kualitas layanan publik, serta akses yang lebih luas kepada 

masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik. Sedangkan sasaran 

SIPANDU adalah terwujudnya pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, 

transparan dan pasti. 

Terdapat tiga keunggulan dari SIPANDU yaitu Pelayanan Mandiri, 

Pelayanan Optimal dan Pelayanan Terintegrasi. Melalui Pelayanan Mandiri, 

maka penduduk sebagai pengguna layanan dapat memilih jenis layanan 

administrasi diinginkan, serta dapat mengirim data yang dibutuhkan secara 

mandiri. Sementara melalui Pelayanan Optimal, maka proses verifikasi 

permohonan dapat dipantau oleh pengguna layanan, sehingga pengguna 

cukup datang ke kantor ketika surat telah diproses. Sedangkan melalui 

Pelayanan Terintegrasi, maka untuk layanan di kecamatan, pengguna cukup 

melakukan permohonan satu kali. Surat pengantar dari kelurahan secara 

otomatis akan dibuat sekaligus. 

Dalam sistem SIPANDU, terdapat panduan yang memudahkan 

pengguna untuk melakukan permintaan pelayanan. Beberapa informasi dasar 

yang diperlukan hanya berupa identitas diri dan permintaan pelayanan yang 

diinginkan. Terdapat beberapa pelayanan administrasi yang dapat dipenuhi 

dalam sistem SIPANDU yaitu (1) Surat Pengantar; (2) Surat Pengantar SKCK; 

(3) Surat Keterangan Domisili; (4) Surat Keterangan Tidak Mampu; dan (5) 

Surat Keterangan Belum Menikah. Salah satu bentuk upaya memberikan 

pelayanan yang cepat kepada masyarakat, dalam  Sistem SIPANDU juga 

dilengkapi nomor kontak di setiap keluarahan terima nomor Whatsapp admini 

di masing-masing kelurahan.  
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Gambar 21 
Layanan Kontak Dalam SIPANDU 

 
Sumber : http://sipandu.keckota.tulungagung.go.id/ 

Melalui inovasi berbasis teknologi digital, pemerintah daerah tidak 

hanya menciptakan pelayanan publik secara optimal, namun sekaligus 

mendorong kinerja birokrasi yang lebih baik dan bersih. Inovasi transformasi 

digital dalam pelayanan publik ini diharapkan dapat diterapkan oleh 

kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat berdampak pada 

perubahan tren dalam pelayanan Adminduk yang menunjukkan semakin 

dekatnya pelayanan tersebut dengan masyarakat sekaligus dapat menghemat 

biaya dalam pengurusan. Kehadiran berbagai inovasi berbasis digital tersebut 

diharapkan dapat memudahkan masyarakat untuk tetap melakukan 

pengurusan administrasi kependudukan di tengah pandemi Covid-19 

sehingga pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana semestinya sekaligus 

menjadi inovasi pelayanan berbasis teknologi digital untuk mendukung 

penerapan smart government. 
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BAB 5 
 Desain Pusat Layanan Data dan Informasi 

Kecamatan 
5 BAB 
5.1 Tahapan Digitalisasi Pelayanan Publik Untuk Mendukung 

Pengembangan Pusat Data, Informasi dan Pengetahuan. 

Dalam roadmap pengembangan kecamatan sebagai pusat data, 

informasi dan pengetahuan, peranan teknologi informasi menjadi sangat 

penting. Teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan 

manajemen kecamatan sebagai pusat data, analisis dan sharing, 

perencanaan dan pendukung pembuatan keputusan yang terkait 

dengan peningkatan pelayanan publik. Selain itu, teknologi informasi 

juga digunakan untuk meningkatkan akses terhadap informasi, menyediakan 

pelayanan publik yang lebih nyaman dan cepat, meningkatkan partisipasi 

masyarakat khususnya dalam hal proses perencanaan serta pembuatan 

regulasi kebijakan.  

Gambar 22 
Tahapan Transformasi Digital di Pemerintah 

 

Sumber: Asian Productivity Organization (2021). Digitalization of Public Service Delivery in Asia.  
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Perkembangan teknologi telah mengubah ekspektasi masyarakat dan 

pelaku bisnis dalam hal memperoleh pelayanan publik. Oleh karena itu, 

pemerintah perlu segera beradaptasi dengan perubahan tersebut dalam 

kaitannya memberikan pelayanan publik yang lebih baik dengan 

menginterasikan digitalisasi dalam hal pengembangan data, informasi dan 

pengetahuan. Dalam mengembangkan Kecamatan sebagai pusat data, 

informasi dan pengetahuan perlu didukung dengan pengembangan 

digitalisasi pelayanan. Melalui berbagai studi, tahapan atau kerangka 

transformasi digital dapat dibagi menjadi 5 (lima) tahapan yaitu: (1) e-

government; (2) open government; (3) data-centric government; (4) fully 

transformed government dan (5) smart government. 

Adapun penjelasan tahapan tranformasi digital pemerintah seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar diatas adalah sebagai berikut. 

Tahapan Ke-1 (Tahapan pengembangan e-government). 

Pada tahapan ini, fokus pengembangan diarahkan pada pembaharuan 

pelayanan publik secara online. Pemerintah daerah memberikan pelayanan 

publik secara online untuk memenuhi pelayanan dasar, namun data dan 

penggunaan aplikasi masih cenderung silo dan bersifat sangat terbatas. 

Tahapan Ke-2 (Tahapan keterbukaan pemerintah). 

Tahapan kedua ini belum tentu merupakan tahapan kelanjutan dari tahapan 

pertama. Penerapan e-government dan keterbukaan pemerintah biasanya 

berjalan beriringan dengan penekanannya yang bergantung pada 

kepemimpinan dan prioritas daerah. Keterbukaan pemerintah sering 

diwujudkan melalui program pelayan publik berbasis transparansi, 

keterlibatan masyarakat dan promosi ekonomi berbasis data.  

Tahapan Ke-3 (Tahapan Data-Sentris). 

Dalam tahapan ketiga ini lebih menekankan pada pentingnya data. Pada 

tahapan ini, fokus bergeser dari pengumpulan data ke arah yang lebih proaktif 

mengeksplorasi hal yang baru dalam pengumpulan dan pemanfaatan data 

secara strategis. Beberapa indikator kinerja utama pada tahapan ini adalah 
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persentase jumlah data yang terbuka untuk publik dan jumlah aplikasi yang 

dibangun untuk mendukung keterbukaan pemerintah (data, informasi dan 

pengetahuan). 

Tahapan Ke-4 (Tahapan Transformasi Penuh). 

Dalam tahapan keempat ini, organisasi pemerintah, lembaga, atau perangkat 

daerah berkomitmen penuh untuk menjalankan pendekatan data-sentris 

untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. Pada tahapan dikembangkan 

inovasi yang didasarkan pada prinsip-prinsip data terbuka serta lintas 

organisasi yang mengarah kepada interaksi yang lebih mudah dan layanan 

yang lebih baik. 

Tahapan Ke-5 (Tahapan Smart Government). 

Dalam tahapan kelima, proses inovasi digital data-sentris berlaku di 

seluruh aktivitas pemerintah. Proses inovasi terus dilakukan secara berulang 

untuk menghadapi gangguan atau kejadian mendadak yang membutuhkan 

respons cepat. 

Berdasarkan tahapan transformasi digital tersebut, kondisi saat ini 

pengelolaan data dan informasi di 5 kecamatan di kabupaten Kutai 

Kertanagara masih berada pada tahapan ke-1 (Tahapan pengembangan e-

government) dan tahapan ke-2 (Tahapan keterbukaan pemerintah). Pada 

tahapan ini, fokus pengembangan diarahkan pada pembaharuan pelayanan 

publik secara online dan transparansi pelayanan, serta persiapan untuk 

menuju tahapan ke-3 (data sentris). 

5.2 Kerangka Pengembangan Kecamatan sebagai Pusat Data, 
Informasi dan Pengetahuan. 

Kecamatan sebagai pusat data dan informasi dimaksudkan untuk 

mengembangkan data dasar dan informasi tentang pelayanan dasar; 

meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan sumber daya; serta 

menyebarkan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Kecamatan 

sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan akan mendukung proses 

perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan Gerakan Revitalisasi Kecamatan dengan lebih baik. 
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Selain itu, Kecamatan juga menjadi pusat data dan informasi kewilayahan 

yang mendukung proses pembangunan bagi kabupetan. 

Gambar 23 
Penguatan Pusat data dan Informasi Kecamatan  

 

Berdasarkan tahapan transformasi digital pemerintah, di mana saat 

ini posisi 5 kecamatan sampel adalah pada tahapan e-government dan 

menuju transparansi, maka roadmap peningkatan layanan data dan informasi 

kecamatan yang disusun, sebagaimana pada gambar diatas, adalah sebagai 

berikut: (1) pengembangan basis data dan sistem informasi kependudukan 

dan pembangunan; (2) penataan data dan informasi sumberdaya lahan dan 

aset daerah; (3) pendataan, pengolahan dan penyebaran pengetahuan 

tentang praktik baik (best practices); (4) pengembangan kerjasama dan 

kemitraan dalam komunikasi dan diseminasi data, informasi dan 

pengetahuan; dan (5) penerapan E-Governance.  
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1) Pengembangan basis data dan sistem informasi kependudukan, 

pemerintahan, dan pembangunan antara lain melalui kegiatan:  

• Mengidentifikasi data terkait kependudukan, pemerintahan, dan 

pembangunan, serta sumber dan walidata di kabupaten; 

• Mengkoordinasikan pendataan dan penertiban administrasi 

kependudukan di tingkat kecamatan yang mencakup seluruh 

desa/kelurahan;  

• Melakukan pembinaan dan sosialisasi administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil kepada masyarakat desa/kelurahan; 

• Melakukan pengolahan data dan informasi kependudukan dan 

catatan sipil;  

• Menyusun pelaporan identitas kependudukan dan catatan sipil; 

• Menyelenggarakan pengelolaan data dasar dan mengembangkan 

sistem informasi pembangunan di kecamatan; 

• Mengoordinasikan pengelolaan sistem keuangan desa/kelurahan 

sebagai bagian dari pengelolaan Dana Desa;   

• Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian terhadap 

penyelenggaraan jaringan atau jasa telekomunikasi dan informasi di 

tingkat Kecamatan, serta pelaporan penggunaan Dana Desa; 

• Mengkoordinasikan perizinan berskala kecamatan; 

• Mengembangkan dashboard Kecamatan yang berisi data terkait di 

masing-masing kecamatan. 

2) Penataan data dan informasi sumberdaya, lahan dan aset daerah di 

tingkat desa/kelurahan dan kecamatan menjadi lebih rapi, tercatat dan 

tersimpan dengan baik, antara lain melalui kegiatan: 

• Menyusun data dan informasi tentang status sumber daya, lahan dan 

asset daerah di desa/kelurahan dan kecamatan; 

• Menyusun laporan perkembangan dan perubahan status sumber 

daya, lahan dan asset daerah di desa/kelurahan dan kecamatan; 

• Menyelenggarakan sosialisasi pengadaan tanah untuk fasilitas umum 

dan pembangunan bagi kepentingan publik di kecamatan; 
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• Melakukan fasilitasi penyelesaian batas wilayah desa/kelurahan dan 

kecamatan; 

• Melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa sumber daya, lahan dan 

asset di desa/kelurahan; 

• Mengidentifikasi kesiapan infrastruktur TIK di desa dan kecamatan; 

• Melakukan perbaikan infrastruktur kecamatan sebagai pusat 

pelayanan; 

• Melakukan peningkatan kapasitas SDM sebagai aset daerah untuk 

penyelenggaraan e-government. 

3) Pendataan, pengolahan dan penyebaran pengetahuan tentang praktik 

baik (best practices), antara lain melalui kegiatan:  

• Mengembangkan dan menyebarluaskan informasi tentang praktik 

baik pembangunan desa/kelurahan kepada perangkat 

desa/kelurahan dan masyarakat desa/kelurahan; 

• Mengoordinasikan penyebarluasan informasi tentang program 

pembangunan di tingkat Kecamatan kepada perangkat 

desa/kelurahan dan masyarakat desa/kelurahan; 

• Menyusun alur data pembangunan dari sumber data/ walidata di OPD 

kepada kecamatan dan desa 

4) Pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam komunikasi dan 

diseminasi data, informasi dan pengetahuan, antara lain melalui 

kegiatan:  

• Menyelenggarakan pengembangan jaringan pusat pelayanan data 

terpadu; 

• Mengoordinasikan pendataan jaringan radio telekomunikasi dan 

usaha jasa telekomunikasi dan informasi; 

• Menyelenggarakan kemitraan dengan media dalam promosi potensi 

ekonomi tingkat kecamatan; 

• Mengoordinasikan kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam 

rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial di tingkat 

Kecamatan; 
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• Bekerja sama dengan pihak swasta untuk penyediaan TIK dan 

pengiriman dokumen kependudukan. 

5) Penerapan E-Governance, antara lain melalui kegiatan:  

• Menyusun sistem informasi sebagai portal pelayanan yang dikelola 

secara berjenjang oleh desa, kecamatan, dan OPD, dengan 

kecamatan sebagai simpul yang menghubungkan antara desa dengan 

OPD, dan sebaliknya. 

• Menyusun regulasi pendukung penerapan e-government dan 

pelimpahan kewenangan kepada kecamatan; 

• Melaksanakan dan mengelola system informasi guna mendukung 

penerapan E-Governance dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 

penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan. 

Gambar 24 
Alur Koordinasi dalam Desain Kecamatan sebagai Pusat Layanan Data dan Informasi 

 
Sumber: hasil analisis, 2021 

Penerapan e-government merupakan tahapan penting dalam 

memperkuat kecamatan sebagai pusat data dan pengetahuan. Penerapan e-

government tersebut dapat dibagi dalam 3 area, yaitu: 

1) E-government dalam pelayanan publik 

Penerapan e-government dalam pelayanan publik diperlukan untuk 

mempermudah masyarakat mengakses layanan yang ada di kecamatan. 
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Dengan adanya akses secara digital, maka masyarakat tidak perlu datang 

langsung ke kecamatan untuk mendapatkan pelayanan. 

2) E-government dalam tata Kelola pemerintahan 

Dalam tata Kelola pemerintahan, e-government dimanfaatkan untuk 

berbagi pengetahuan, mengalirkan data, serta persuratan. Diperlukan 

suatu sistem yang mempermudah kinerja dan komunikasi antar OPD, 

Kecamatan, serta Kelurahan dan Desa 

3) E-government dalam perencanaan dan penganggaran 

Perencanaan dan penganggaran memerlukan data yang baik. E-

government dalam perencanaan dan penganggaran diperlukan supaya 

antar stakeholder dapat mengakses sumber data yang sama dalam 

perencanaan, serta mendokumentasikan proses pengusulan kegiatan 

hingga ke tahapan perencanaan. 

5.3 Penguatan Kecamatan sebagai Pusat Pelayanan Data, 
Informasi dan Pengetahuan. 

Pengembangan Desain pusat layanan data dan informasi kecamatan 

berbasis data dan informasi yang valid dan mutakhir akan membantu 

koordinasi kecamatan dengan OPD, mengingat kecamatan memiliki peran 

terdepan untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, 

instansi vertical OPD seperti puskesmas, sekolah, dan UPTD pencatatan sipil, 

berada dalam koordinasi horizontal kecamatan. Pengembangan Desain pusat 

layanan data dan inforemasi kecamatan ini diharapkan dapat menjadi sarana 

kolaborasi dan koordinasi antar camat dengan lintas sektor dan dapat 

mengoptimalkan peran camat sebagai simpul verifikasi data dan 

informasi dalam pelayanan dasar yang lebih baik. 

Pengembangan Desain pusat layanan data dan informasi kecamatan 

harus terintegrasi dan sejalan dengan sistem data dan informasi di 

desa/kelurahan; Sistem pendataan pada Unit layanan; dan Sistem Data dan 

informasi yang telah ada atau dikembangan pada dinas/OPD di Kabupaten.   

Pengembangan Desain pusat layanan data dan informasi kecamatan 

setidaknya harus di dukung oleh: (1). Sumber Daya Manusia, 
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pengembangan kapasitas SDM untuk menganalisis dan interprestasi data, 

pengembangan kecamatan sebagai pusat layanan data dan informasi berguna 

dalam analisis perencanaan dan penganggaran, pemantauan kinerja, dan 

kondisi pelayanan dasar, serta pemecahan permasalahan secara local; (2). 

Infrastruktur dan teknologi Informasi, penyediaan jaringan internet, 

Hardware, teknologi, dan ruangan yang memadai; (3). Alokasi Anggaran, 

untuk pengembangan ini akan membutuhkan anggaran yang cukup besar dan 

menjadi prioritas, serta perlu dialokasikan dalam rencana anggaran; (4). 

Kelembagaan dan koordinasi; dan (5). Sumber data dan informasi 

dapat bersumber dari desa/kelurahan, unit layanan 

(kesehatan\Pendidikan\unit layanan kependudukan), dan data dan informasi 

dari dinas/OPD kabupaten. 

Dalam pengembangan Desain Pusat Layanan data dan informasi 

kecamatan, setidaknya memuat beberapa hal penting, antara lain: 

1) Pengembangan sistem Database (gambaran kondisi umum wilayah, 

masyarakat, kesehatan, Pendidikan, dan pendataan potensi wilayah); 

2) Pengembangan alat ukur kinerja kecamatan (Indikator kinerja) dari 

sistem pelayanan dasar/ SPM yang menjadi kewenangan kecamatan dan 

menilai tingkat kepusan masyarakat terhadap pelayanan; 

3) Media transparansi terhadap anggaran dan program-program 

pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan, termasuk program 

bantuan sosial, dana desa, dan sebagainya; 

4) Meningkatkan efisiensi sistem pelayanan administrasi di kecamatan 

(pembuatan surat keterangan untuk akta kelahiran, surat keterangan 

untuk pencari kerja, surat keterangan untuk pindah, dan sebagainya). 

Dalam penyelenggaraan data, diperlukan kolaborasi yang baik antar 

OPD, Kecamatan, maupun kelurahan dan desa di bawahnya. Perlu adanya 

standar dalam pengumpulan dan pengolahan data yang perlu disepakati 

bersama. Selain itu, perlu juga disepakati adanya walidata, yang nantinya 

akan melakukan verifikasi dan menjamin kebenaran data yang ada. 
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Untuk pelaksanaan kerjasama dan kemitraan perlu dukungan model 

kelembagaan yang dapat mengatur peran dan kewenagan masing-masing 

institusi, baik di tingkat kecamatan dan OPD terkait, bahkan sampai kepada 

unit kerja.  Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang dapat menjadi payung 

hukum untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat layanan data dan 

informasi.  

Kewenangan kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk 

berperan dalam pelayanan data dan informasi tertuang di dalam Keputusan 

Bupati No. 247.SK-BUP/HK/2021 tentang Pelaksanaan Tugas Camat dan 

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, dimana Camat 

“melaksanakan program digitalisasi pelayanan public (DISAPA), kecamatan 

sebagai pusat data dan layanan informasi”.  Selanjutnya, perlu disusun 

pedoman pelaksanaan dan sinkronisasi program dan kegiatan untuk 

mendukung kecamatan sebagai pusat data, informasi, dan pelayanan. 
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BAB 6 
 Rencana Aksi Penguatan Peran Kecamatan 
Sebagai Pusat Layanan Data dan Informasi 

6 BAB 
Dengan didasarkan pada motivasi untuk meningkatkan pelayanan 

terhadap masyarakat, sektor publik (pemerintah) melakukan pembenahan 

pada proses bisnis pelayanan masyarakat. Berbagai faktor yang membatasi 

seperti terbatasnya sumber daya manusia dan kondisi pandemi COVID-19 

mendorong dilakukannya inovasi dan adopsi teknologi digital. Dengan 

diperkuatnya peran kecamatan sebagai pusat layanan, data, dan informasi 

akan mengubah pola bekerja dari pemerintah yang semula reaktif menjadi 

proaktif terhadap kebutuhan masyarakat. Rencana kegiatan untuk penguatan 

peran kecamatan sebagai pusat layanan, data, dan informasi disajikan pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 1 
Rencana Kegiatan Penguatan peran Kecamatan sebagai pusat layanan, data, dan informasi  

Roadmap 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator 

Pelaksanaan Program (Tahapan) 
Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab Tahun-
1 

Tahun-
2 

Tahun-
3 

Tahun-
4 

Tahun-
5 

(1) PENGEMBANGAN BASIS DATA DAN SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN; 
Mengkoordinasikan pendataan 
dan penertiban administrasi 
kependudukan di tingkat 
kecamatan yang mencakup 
seluruh desa/kelurahan;  

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
Program Pengelolaan 
Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

Persentase Layanan 
Informasi dan Inovasi 
Administrasi 
Kependudukan 

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil 
Daerah 

Melakukan pembinaan dan 
sosialisasi administrasi 
kependudukan dan pencatatan 
sipil kepada masyarakat 
desa/kelurahan; 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
Program Pendaftaran 
Penduduk 

Persentase 
Kepemilikan 
KTP-el dan KIA 

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil 
Daerah 

Melakukan pengolahan data 
dan informasi kependudukan 
dan catatan sipil; 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
Program Pengelolaan 
Informasi Administrasi 
Kependudukan 

Meningkatnya 
Pengelolaan Informasi 
Administrasi 
Kependudukan 

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil 
Daerah 

Menyusun pelaporan identitas 
kependudukan dan catatan 
sipil; 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 
Program Pengelolaan Profil 
Kependudukan 

Persentase Penyediaan 
Data Kependudukan 

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil 
Daerah 
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Roadmap 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator 

Pelaksanaan Program (Tahapan) 
Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab Tahun-
1 

Tahun-
2 

Tahun-
3 

Tahun-
4 

Tahun-
5 

Menyelenggarakan 
pengelolaan data dasar dan 
mengembangkan sistem 
informasi pembangunan di 
kecamatan; 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
Program Pengelolaan 
Informasi Dan Komunikasi 
Publik 

Persentase 
Pemenuhan 
Pengelolaan Informasi 
dan Komunikasi Publik 

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Dinas Komunikasi Dan 
Informatika 

Mengoordinasikan pengelolaan 
sistem keuangan 
desa/kelurahan sebagai bagian 
dari pengelolaan Dana Desa;   

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEUANGAN 
PROGRAM PENGELOLAAN 
KEUANGAN DAERAH 

Jumlah dan 
persentase PAD, 
Meningkatnya 
Pengembangan 
pengelolaan keuangan 
daerah, Persentase 
Pendapatan dari 
sektor Pajak 

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Badan Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset 
Daerah 
 

Mengoordinasikan 
pengawasan dan pengendalian 
terhadap penyelenggaraan 
jaringan atau jasa 
telekomunikasi dan informasi 
di tingkat Kecamatan, serta 
pelaporan penggunaan Dana 
Desa. 
 
 
 
 
 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

PROGRAM PENGELOLAAN 
APLIKASI INFORMATIKA 

Persentase 
Pemenuhan 
Pengelolaan Aplikasi 
Informatika 

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Dinas Komunikasi Dan 
Informatika 



 

 

 

6-4 
 

Roadmap 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator 

Pelaksanaan Program (Tahapan) 
Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab Tahun-
1 

Tahun-
2 

Tahun-
3 

Tahun-
4 

Tahun-
5 

Mengkoordinasikan perizinan 
berskala kecamatan URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 

PROGRAM PERIZINAN 
DAN PENDAFTARAN 
PERUSAHAAN 

Tingkat cakupan 
perizinan dan 
pendaftaran 
perusahaan 

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Dinas Koperasi, Usaha 
Mikro, Kecil Dan 
Menengah, 
Perindustrian Dan 
Perdagangan Daerah 

(2) PENINGKATAN KAPASITAS APARAT KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN;  

Menyusun data dan informasi 
tentang status sumber daya, 
lahan dan asset daerah di 
desa/kelurahan dan 
kecamatan; 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 

Menyusun laporan 
perkembangan dan perubahan 
status sumber daya, lahan dan 
asset daerah di 
desa/kelurahan dan 
kecamatan; 

Program Pengelolaan 
Sumber Daya Ekonomi 
Untuk Kedaulatan Dan 
Kemandirian Pangan 

Persentase 
Pemenuhan 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Dinas Pertanian Dan 
Pangan Daerah 

Menyelenggarakan sosialisasi 
pengadaan tanah untuk 
fasilitas umum dan 
pembangunan bagi 
kepentingan publik di 
kecamatan; 
 
 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG  PERTANAHAN 

Program Pengadaan 
Tanah Untuk  
Kepentingan Umum 

Persentase pendataan 
lokasi pengadaan 
tanah untuk 
kepentingan umum 

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Dinas Pertanahan Dan 
Penataan Ruang 
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Roadmap 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator 

Pelaksanaan Program (Tahapan) 
Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab Tahun-
1 

Tahun-
2 

Tahun-
3 

Tahun-
4 

Tahun-
5 

Melakukan fasilitasi 
penyelesaian batas wilayah 
desa/kelurahan dan 
kecamatan; 

PENGELOLAAN PERBATASAN 

Program Pengelolaan 
Perbatasan 

Persentase 
penyelesaian batas 
wilayah 
desa/kelurahan dan 
kecamatan 

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil 
Daerah 

Melakukan fasilitasi 
penyelesaian sengketa sumber 
daya, lahan dan asset di 
desa/kelurahan. 

PENGELOLAAN PERBATASAN 
Program Pengelolaan 
Perbatasan 

Presentase 
penyelesaian sengketa 
daya, lahan dan asset 
di desa/kelurahan 

20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Dinas Kependudukan 
Dan Pencatatan Sipil 
Daerah 

(3) PENDATAAN, PENGOLAHAN DAN PENYEBARAN PENGETAHUAN TENTANG PRAKTIK BAIK (BEST PRACTICES);  
Mengembangkan dan 
menyebarluaskan informasi 
tentang praktik baik 
pembangunan desa/kelurahan 
kepada perangkat 
desa/kelurahan dan 
masyarakat desa/kelurahan; 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Mengoordinasikan 
penyebarluasan informasi 
tentang program 
pembangunan di tingkat 
Kecamatan kepada perangkat 
desa/kelurahan dan 
masyarakat desa/kelurahan 

PROGRAM PENGELOLAAN 
INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 

Jumlah sosialisasi 
yang dilakukan ke 
desa/kelurahan  

4 
Kecama
tan 

8 
Kecama
tan 

12 
Kecama
tan 

16 
Kecama
tan 

18 
Kecama
tan 

Dinas Komunikasi Dan 
Informatika 
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Roadmap 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator 

Pelaksanaan Program (Tahapan) 
Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab Tahun-
1 

Tahun-
2 

Tahun-
3 

Tahun-
4 

Tahun-
5 

(4) PENGEMBANGAN KERJASAMA DAN KEMITRAAN DALAM KOMUNIKASI DAN DISEMINASI DATA, INFORMASI DAN PENGETAHUAN; DAN  
Menyelenggarakan 
pengembangan jaringan pusat 
pelayanan data terpadu; 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
Pengelolaan Informasi dan 
Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 

Perumusan Kebijakan 
Teknis Bidang 
Informasi dan 
Komunikasi Publik 

4 
Kecama
tan 

8 
Kecama
tan 

12 
Kecama
tan 

16 
Kecama
tan 

18 
Kecama
tan 

Dinas Komunikasi Dan 
Informatika 

Mengoordinasikan pendataan 
jaringan radio telekomunikasi 
dan usaha jasa telekomunikasi 
dan informasi. 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
Pengelolaan Informasi dan 
Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 

Pengelolaan Media 
Komunikasi Publik 

4 
Kecama
tan 

8 
Kecama
tan 

12 
Kecama
tan 

16 
Kecama
tan 

18 
Kecama
tan 

Dinas Komunikasi Dan 
Informatika 

Menyelenggarakan kemitraan 
dengan media dalam promosi 
potensi ekonomi tingkat 
kecamatan; 

SEKRETARIAT DAERAH 
PROGRAM 
PEMERINTAHAN DAN 
KESEJAHTERAAN RAKYAT 

Presentase Kerjasama 
yang di tindak lanjuti 

4 
Kecama
tan 

8 
Kecama
tan 

12 
Kecama
tan 

16 
Kecama
tan 

18 
Kecama
tan 

Sekretariat Daerah 

Mengoordinasikan kegiatan 
forum komunikasi dan 
informasi dalam rangka 
pemberdayaan kelompok 
komunikasi sosial di tingkat 
Kecamatan. 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
Pengelolaan Informasi dan 
Komunikasi Publik 
Pemerintah Daerah 

Monitoring Informasi 
dan Penetapan 
Agenda Prioritas 
Komunikasi 
Pemerintah Daerah 

4 
Kecama
tan 

8 
Kecama
tan 

12 
Kecama
tan 

16 
Kecama
tan 

18 
Kecama
tan 

Dinas Komunikasi Dan 
Informatika 

(5) PENERAPAN E-GOVERNANCE. 
Melaksanakan dan mengelola 
system informasi guna 
mendukung penerapan E-
Governance dalam proses 
perencanaan, pelaksanaan, 

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
PROGRAM PENGELOLAAN 
APLIKASI  
INFORMATIKA  

Jumlag Sosialisasi e-
government di Lingkup 

4 
Kecama
tan 

8 
Kecama
tan 

12 
Kecama
tan 

16 
Kecama
tan 

18 
Kecama
tan 

Dinas Komunikasi Dan 
Informatika 
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Roadmap 

Bidang Urusan 
Pemerintahan dan 
Program Prioritas 

Pembangunan 

Indikator 

Pelaksanaan Program (Tahapan) 
Perangkat Daerah 

Penanggung Jawab Tahun-
1 

Tahun-
2 

Tahun-
3 

Tahun-
4 

Tahun-
5 

penganggaran, serta 
pemantauan dan evaluasi 
pembangunan. 

 Pemerintah Daerah ke 
desa/kelurahan  

Rencana aksi Layanan Data dan Informasi Kecamatan disusun untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang akan melibatkan 
seluruh pemangku kepentingan. Rencana Aksi Penguatan Peran Kecamatan Sebagai Pusat Layanan, Data, dan Informasi sebagai berikut  

Tabel 2 
Rencana Aksi Kegiatan Pelaksanaan Layanan Data dan Informasi Kecamatan 

NO KEGIATAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 TAHAP PERSIAPAN       
 1) Penyiapan pedoman dan peraturan pendukung       

 2) Penguatan kesepahaman dan kesepakatan: sosialiasi dan peningkatan kapasitas layanan 
data dan informasi       

 3) Penataan organisasi dan pembentukan satuan tugas pelaksana       

 4) Persiapan Sarana TIK di Kecamatan dan Desa       

2 TAHAP PERENCANAAN       

 1) Menyusun Rencana Kebutuhan Basis Data dan Sistem Informasi tingkat kecamatan-desa-
RT/RW       

 2) Menyusun rencana peningkatan kapasitas petugas/apparat tingkat kecamatan-desa-RT/RW       

 3) Menyusun Rencana pendataan, pengolahan dan penyebaran layanan data tingkat 
kecamatan-desa-RT/RW       
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NO KEGIATAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 4) Menyusun rencana pengembangan kerjasama dan kemitraan tingkat kecamatan-desa-
RT/RW       

 5) Menyusun e-Government kecamatan-desa-RT/RW       

3 TAHAP PENGANGGARAN       

 1) Penyusunan Rencana anggaran Basis Data dan Sistem Informasi       

 2) Penyusunan Rencana anggaran peningkatan kapasitas petugas/aparat       

 3) Penyusunan Rencana anggaran  pendataan, pengolahan dan penyebaran layanan data       

 4) Penyusunan Rencana anggaran pengembangan kerjasama dan kemitraan       

 5) Penyusunan Rencana anggaran e-Government kecamatan        

4 TAHAP PELAKSANAAN       

 1) Pelaksanaan Tingkat RT/RW       

 2) Pelaksanaan Tingkat Desa/Kelurahan       

 3) Pelaksanaan Tingkat Kecamatan       

 4) Pelaksanaan Tingkat Kabupaten (OPD terkait)       

5 TAHAP PENGENDALIAN DAN EVALUASI       

 1) Pelaksanaan Tingkat RT/RW       

 2) Pelaksanaan Tingkat Desa/Kelurahan       

 3) Pelaksanaan Tingkat Kecamatan       

 4) Pelaksanaan Tingkat Kabupaten (OPD terkait)       

6 TAHAP PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN        



 

 

 

6-9 
 

NO KEGIATAN 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 1) Pelaporan Tingkat RT/RW       

 2) Pelaporan Tingkat Desa/Kelurahan       

 3) Pelaporan Tingkat Kecamatan       

 4) Pelaporan Tingkat Kabupaten (OPD terkait)       
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BAB 7 
 PENUTUP 

7 BAB 
Desain Layanan data dan Informasi Kecamatan merupakan 

penegasan komitmen Pemerintah Kabupaten dalam mendukung dan 
memperkuat peran Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan, dan mempertegas pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, 
bertanggungjawab dan berkelanjutan.  

Penguatan peran Kecamatan didasarkan pada semangat dan tekad 
dalam salah satu bagian dari Langkah penerapan Satu Data Indonesia pada 
Tingkat Daerah dalam mendukung Analisis Data dan Informasi Pemerintahan 
Daerah untuk mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara Yang Sejahtera dan 
Bahagia . 

Dilihat dari aspek SDM, sarana dan prasana, teknologi dan sistem 
aplikasi, anggaran, serta struktur data dan informasi, kecamatan-kecamatan 
di Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini masih menuju tahapan penerapan e-
government dalam proses digitalisasi layanan pemerintah. 

Penerapan e-government dalam Pelaksanaan layanan data dan 
informasi kecamatan dapat dilakukan dengan: 1) pengembangan basis data 
dan sistem informasi kependudukan dan pembangunan; (2) penataan data 
dan informasi sumberdaya lahan dan aset daerah; (3) pendataan, pengolahan 
dan penyebaran pengetahuan tentang praktik baik (best practices); (4) 
pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam komunikasi dan diseminasi 
data, informasi dan pengetahuan; dan (5) penerapan E-Governance.  

Penelitian ini menggunakan 5 Kecamatan sebagai sampel kondisi 
kecamatan sebagai pusat data dan menyusun roadmap penguatan kecamatan 
secara umum. Studi berikutnya dapat diarahkan untuk melihat lebih rinci 
kesiapan seluruh 18 kecamatan dalam menerapkan e-government, sekaligus 
mempersiapkan ke tahap transparansi dan tahapan data sentris. 

 


