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ABSTRACT 

 

The development of technology, information, and communication rapidly increasing and 

affect every aspect of life. Technology products have become a daily necessity such as internet. 

However, the utilization of the internet in Indonesia is still lagging behind and has not been used 

productively. Therefore, the Surabaya City Government created an innovative Broadband Learning 

Center Program to increase knowledge of technology, information, and communication. 

This research uses qualitative research method with descriptive research type. Informant 

determination was done by purposive sampling technique. Data collection is done through 

observation, interview, and documentation. The validity of the data is tested using the source 

triangulation technique. Furthermore, the process of data analysis is done by reducing data, 

presenting data, and draw conclusions. 

The results of this study indicate that the implementation process of Broadband Learning 

Center program in Surabaya City has not been effective and has not been efficient in achieving 

program objectives. This is because the assessment of the implementation of the program conducted 

using two criteria has not been fulfilled. Then on the efficiency criteria, the comparison between 

input and output shows the results of program implementation has not been efficient in achieving 

the program objectives. 
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Pendahuluan 

Di era globalisasi seperti sekarang ini, 

perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) memegang peranan penting 

sebagai salah satu pilar pembangunan. 

Sebagai upaya mewujudkan kemakmuran, 

TIK memegang peranan sebagai teknologi 

kunci (enabler technology) terutama dalam 

mewujudkan kemajuan perekonomian 

berbasis informasi dan sekaligus 

meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat.(Arifianto 2013:227) 

Penggunaan dan pemanfaatan TIK 

dapat mewujudkan masyarakat informasi 

serta membentuk masyarakat berbasis ilmu 

pengetahuan yang dimulai dengan membuat 

informasi menjadi lebih mudah diakses oleh 

segenap lapisan masyarakat. Untuk dapat 

mengakses informasi yang dibutuhkan dengan 

mudah dan cepat, pada umumnya orang 

memanfaatkan TIK untuk mencari informasi 

melalui internet. 

Pada tahun 2012 Indonesia termasuk 

dalam 5 besar negara dengan pengguna 

internet terbanyak dari 35 negara-negara Asia. 

Namun, dari segi penetrasi Indonesia berada 

pada posisi 20 dengan persentase 22,1% atau 

63.000.000 jiwa dari jumlah populasi 

248.645.008 jiwa. Sedangkan pada tahun 

2016 Indonesia berada di peringkat ketiga 

pengguna internet terbanyak dari 35 negara-

negara Asia. Namun, dari segi penetrasi 

Indonesia masih berada di posisi 17 dengan 

persentase 50,4% atau 132.700.000 jiwa dari 

jumlah populasi 263.510.146 jiwa. Jumlah 

pengguna internet di Indonesia masih 

tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan 

16 Negara Asia lainnya. 

Permasalahan penggunaan TIK dan 

internet di masyarakat Indonesia cenderung 

beragam, tetapi secara umum belum 

digunakan secara produktif. Misalnya, 

komputer dan internet lebih banyak 

digunakan untuk hal-hal yang bersifat 

menghibur seperti game online, jejaring 

sosial, browsing, dan lain-lain. Sedangkan 

penggunaan komputer dan internet untuk hal-



 

hal yang bermanfaat seperti informasi 

pendidikan, informasi pemerintahan dan 

informasi pemesanan masih belum maksimal. 

 Pada tahun 2013 pengguna internet di 

Kota Surabaya hanya 34,6% atau sebesar 

956.000 jiwa dari jumlah penduduk 2.765.487 

jiwa. Berdasarkan fenomena permasalahan 

umum pengguna TIK dan internet di 

Indonesia serta melihat kondisi pengguna 

internet di Kota Surabaya. Maka, Pemerintah 

Kota Surabaya dan Dinas Komunikasi dan 

Informatika membuat inovasi program baru 

sebagai sarana pembelajaran telematika bagi 

masyarakat Surabaya yang berlokasi di 

beberapa tempat di Surabaya yaitu program 

Broadband Learning Center. 

Program Broadband Learning Center 

merupakan program literasi internet berupa 

penyediaan fasilitas pembelajaran dan 

pelatihan beragam materi tentang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK) di Kota 

Surabaya yang dapat dimanfaatkan oleh 

semua lapisan masyarakat Surabaya secara 

gratis dan bersertifikat, dilengkapi dengan 

fasilitas pendukung lainnya yang dapat 

dimanfaatkan pengunjung untuk mengakses 

internet seperti free wifi. 

Tujuan utama dari penerapan program 

BLC ini adalah agar warga Surabaya tidak 

gagap teknologi (gaptek) di era serba digital 

seperti sekarang, sekaligus sebagai upaya dari 

Pemerintah Kota Surabaya untuk 

mewujudkan Surabaya Multimedia City. 

Multimedia city merupakan konsep kota 

modern berbasis teknologi informasi yang 

saat ini telah banyak diterapkan di sejumlah 

kota besar di seluruh dunia, sebagai 

konsekuensi logis dari meningkatnya 

masyarakat yang ingin mengakses informasi 

dan berkomunikasi dengan mudah dan cepat.  

Saat ini, terdapat 44 kios BLC yang 

tersebar di 5 wilayah Kota Surabaya yakni 

Surabaya Utara terdapat 10 kios BLC, 

Surabaya Selatan terdapat 12 kios BLC, 

Surabaya Pusat terdapat 5 kios BLC, 

Surabaya Timur terdapat 11 kios BLC, dan 

Surabaya Barat terdapat 6 kios BLC. Jumlah 

kios BLC tersebut belum merata dan belum 

seimbang sehingga mengindikasi bahwa 

belum semua lapisan masyarakat Surabaya 

dapat memanfaatkan fasilitas pembelajaran 

TIK yang ada di BLC.  

Tabel 1. Jumlah Peserta Program BLC 

Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2014-2017 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Surabaya 

Dari data di atas menunjukkan bahwa 

jumlah peserta pelatihan BLC mengalami 

peningkatan setiap tahunnya, tetapi jumlah 

peningkatan peserta pada tahun 2015 lebih 

besar daripada jumlah peningkatan peserta 

pada tahun 2016 dan 2017 meskipun terdapat 

penambahan lokasi BLC sebanyak 10 kios 

pada tahun 2016 dan 9 kios pada tahun 2017. 

Selain itu, sebaran peserta BLC berdasarkan 

pekerjaan belum seimbang antara satu profesi 

dengan profesi lainnya dan terdapat 

penurunan peserta di beberapa profesi yakni 

UKM, bunda PAUD, kader lansia, BKM, 

IMP, PNS, Guru, belum bekerja dan RT/RW. 

Hal ini berarti program BLC belum merata 

dalam menjangkau seluruh kelompok sasaran 

yang telah ditetapkan. 

Pelaksanaan program secara umum 

seringkali mengalami kendala dalam proses 

pelaksanaannya. Begitu pula pada program 

Broadband Learning Center yang telah 

diimplementasikan lebih dari 5 tahun dimulai 

dari tahun 2012 sampai dengan 2018. 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di 

atas mengenai jumlah lokasi BLC, jumlah 

peserta BLC, dan sebaran peserta BLC 

menunjukkan bahwa pelaksanaan program 

BLC belum optimal dalam mencapai 

tujuannya. 

Berdasarkan Kesepakatan Bersama 

Antara Penerintah Kota Surabaya Dengan PT. 

Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divre V Jawa 

Timur Tentang Pengembangan Surabaya 

Multimedia City Nomor 

415.4/3820/436.2.3/2009, tujuan yang ingin 

dicapai dalam kesepakatan bersama ini adalah 



 

untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai 

kota jasa dan perdagangan serta mampu 

menumbuhkembangkan Teknologi Informasi 

(TI) melalui pengembangan Surabaya 

Multimedia City dimana seluruh masyarakat 

Surabaya dapat menggunakan teknologi dan 

mengakses informasi melalui teknologi 

informasi komputer, khusunya layanan 

internet di segenap penjuru Kota Surabaya 

dengan menyediakan sarana dan prasarana 

pembelajaran TI secara gratis kepada seluruh 

lapisan masyarakat Surabaya agar menjadi 

masyarakat yang tidak “gaptek IT” untuk 

menuju Surabaya Multimedia City.  

Namun realitanya program BLC 

belum sepenuhnya merata dan dapat 

dimanfaatkan seluruh warga kota Surabaya, 

hal ini terlihat dari jumlah lokasi BLC yang 

tidak seimbang antar wilayah Kota Surabaya, 

jumlah pengajar di BLC tidak seimbang, 

jumlah peserta BLC mengalami peningkatan 

yang kecil meskipun telah dibangun lokasi 

baru, program BLC belum merata dalam 

menjangkau seluruh kelompok sasaran yang 

telah ditetapkan, dan jumlah pengunjung non 

BLC yang mengalami penurunan cukup besar 

yakni lebih dari 50% dari jumlah pengunjung 

tahun sebelumnya. Serta berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Eka Maria 

Ulfa tentang Pelaksanaan Program 

Broadband Learning Center (BLC) Oleh 

Dinas Kominfo Pemkot Surabaya Untuk 

Mewujudkan Surabaya Cyber City ditemukan 

beberapa permasalahan internal yakni kurang 

maksimalnya sosialisasi tentang BLC, 

fasilitas Personal Computer (PC) yang 

kurang mutakhir, belum adanya pengukuran 

terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM)/pengguna BLC, kecepatan akses 

internet yang kurang maksimal, dan belum 

adanya modul resmi untuk peserta pelatihan 

TIK di BLC. Data-data diatas menunjukkan 

bahwa tujuan program Broadband Learning 

Center untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat Surabaya dalam menggunakan TI 

belum maksimal dan belum terwujudnya 

konsep Mutimedia City di Kota Surabaya, 

oleh karena itu perlu adanya kajian evaluasi 

pada program Broadband Learning Center. 

Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui 

ketercapaian tujuan dari pelaksanaan program 

BLC. Serta membantu dan memberi masukan 

kepada stakeholder terkait mengenai apa yang 

sebenarnya terjadi dalam inovasi pelayanan 

publik dan menemukan temuan apa yang 

penting untuk di tindaklanjuti atau dikoreksi. 

Permasalahan yang ingin dijawab 

penelitian ini adalah bagaimana evaluasi 

program Broadband Learning Center di Kota 

Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah 

Mendeskripsikan hasil evaluasi program 

Broadband Learning Center di Kota Surabaya 

yang diukur dengan menggunakan indikator 

efektifitas dan efisiensi. Manfaat penelitian 

ini secara teoritis dapat memberikan 

kontribusi informasi kepada Dinas 

Komunikasi dan Informatika bahwa masih 

banyak masyarakat surabaya selain pelajar 

yang harus mendapatkan pelatihan tentang 

teknologi informasi melalui program 

Broadband Learning Center (BLC) dan 

memberikan saran untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kinerja pelayanan program 

BLC di masa depan. Sedangkan secara praktis 

dapat memberikan gambaran dan informasi 

mengenai pelaksanaan program Broadband 

Learning Center di Kota Surabaya dalam 

mencapai tujuan dan usaha-usaha yang 

dilakukan dalam mencapai tujuannya. 

 

Evaluasi Program Broadband Learning 

Center (BLC) 

Evaluasi program merupakan suatu 

langkah yang sangat penting untuk 

mengetahui pencapaian baik keberhasilan 

ataupun kegagalan dari suatu program yang 

telah dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan 

program Broadband Learning Center yang 

dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

serangaian kegiatan yang dilakukan untuk 

melihat dan menilai kinerja atau proses 

pelaksanaan program Broadband Learning 

Center yang telah dilakukan dengan 

memperhatikan tujuan dan pencapaian 

program.  

Pendekatan Evaluasi Program Broadband 

Learning Center (BLC) 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian evaluasi ini adalah pendekatan 

evaluasi formal. Evaluasi formal (formal 

evaluation) merupakan pendekatan yang 

menggunakan metode deskriptif untuk 

menghasilkan informasi yang valid dan cepat 

dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan dan 



 

program tetapi mengevaluasi hasil tersebut 

atas dasar tujuan program kebijakan yang 

telah diumumkan secara formal oleh pembuat 

kebijakan dan administrator program. 

Asumsi utama dari evaluasi formal adalah 

bahwa tujuan dan target diumumkan secara 

formal adalah merupakan ukuran yang tepat 

untuk manfaat atau nilai kebijakan program. 

Pendekatan evaluasi formal ini 

merupakan pendekatan yang relevan dengan 

penelitian ini dikarenakan dalam penelitian 

ini melihat apakah pelaksanaan program 

Broadband Learning Center (BLC) di Kota 

Surabaya sudah mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan atau belum. Dalam evaluasi 

formal tipe-tipe kriteria evaluasi yang paling 

sering digunakan adalah efektifitas dan 

efisiensi. 

Penelitian ini dilakukan saat program 

sedang berjalan hingga program 

diimplementasikan, sehingga pendekatan 

evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu pendekatan evaluasi formatif. 

Pendekatan evaluasi formatif digunakan 

ketika program atau kebijakan yang di 

evaluasi sedang berjalan, hal ini dilakukan 

untuk melihat pelaksanaan dari suatu 

program atau kebijakan tersebut. Evaluasi 

formatif sendiri meliputi usaha-usaha yang 

dilakukan untuk secara terus-menerus 

memantau pencapaian tujuan-tujuan dan 

target formal dari suatu kebijakan atau 

program. Sementara, variasi evaluasi 

formatif yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah evaluasi proses retrospektif meliputi 

pemantauan dan evaluasi program setelah 

program tersebut diterapkan untuk jangka 

waktu tertentu. Evaluasi proses retrospektif, 

yang cenderung dipusatkan pada masalah-

masalah dan kendala-kendala yang terjadi 

selama implementasi kebijakan dan program, 

tidak diperkenankan dilakukannya 

manipulasi langsung terhadap masukan 

(misalnya pengeluaran) dan proses (misalnya 

sistem pelayanan alternatif). Evaluasi proses 

retrospektif lebih menggantungkan pada 

deskripsi ex post facto (retrospektif) tentang 

kegiatan aktivitas program yang sedang 

berjalan, yang selanjutnya berhubungan 

dengan keluaran dan dampak. Evaluasi 

proses retrospektif mensyaratkan adanya 

sistem pelaporan yang mantab yang 

memungkinkan pemunculan yang 

berkelanjutan informasi yang berhubungan 

dengan program (misalnya: jumlah 

kelompok-kelompok sasaran yang dinilai, 

tipe-tipe pelayanan yang disediakan, dan 

karakteristik personel yang dipekerjakan 

pada program-program staf).(Dunn 

2003:616) 

Kriteria Evaluasi Program Broadband 

Learning Center (BLC) 

Dalam risalah yang dipublikasikan 

Usaid, IEES mengemukakan argumentasi 

bahwa dasar dari praktek riset evaluasi 

adalah antara kriteria, standar dan indikator. 

Kriteria merupakan karakteristik program 

yang dianggap sebagai basis relevan dan 

penting untuk melakukan riset evaluasi pada 

suatu kebijakan atau program. Kriteria 

merupakan ekspresi (ungkapan) penghargaan 

(value) orang pada suatu program atau 

proyek. Evaluasi ini didasarkan pada 

keyakinan, pengalaman pribadi, pengalaman 

orang lain, dan hasil kajian teori. Kriteria 

tidak dapat dideduksikan secara logis, 

karakteristik pembedanya adalah bahwa 

kriteria itu harus dipilih. Kriteria mewakili 

atau mempresentasikan judgements 

(pertimbangan) menyangkut apa yang 

dianggap penting dan menjadi tujuan suatu 

program.(Samsul Hadi 2011:111) 

Kriteria yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kriteria efektifitas dan 

efisiensi dengan pertimbangan agar dapat 

mengetahui hasil pelaksanaan program 

Broadband Learning Center (BLC) terhadap 

pencapaian tujuan dan hasil program, usaha-

usaha yang dilakukan dalam mencapai tujuan 

dan kendala-kendala yang muncul pada saat 

pelaksanaan program tersebut. Kriteria yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Efektivitas 

Kriteria efektivitas ini merupakan 

kriteria yang berkaitan dengan target 

pencapaian tujuan dari usaha-usaha yang 

dilakukan dalam evaluasi kebijakan 

publik. Oleh karena itu, menurut peneliti 

kriteria ini relevan dengan reseach 

problem pada penelitian ini yaitu 

mengenai pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan dengan melihat pada aspek 

pelaksanaan program Broadband 



 

Learning Center. Aspek utama untuk 

mengukur kinerja dibedakan menjadi dua, 

yaitu aspek output dan outcome. Dari 

kedua aspek tersebut, yang relevan dengan 

penelitian ini yaitu aspek output karena 

lebih menekankan pada proses 

pelaksanaan suatu kebijakan atau 

program. Aspek output digunakan untuk 

mengetahui konsekuensi langsung yang 

dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai 

akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, 

pendistribusian hibah, subsidi dan lain-

lain yang dilaksanakan dalam 

implementasi suatu kebijakan atau 

program.(Erwan dan Dyah 2012:106) 

Secara umum, apabila kebijakan 

atau program yang ingin dievaluasi 

tersebut merupakan kebijakan distributif, 

yaitu kebijakan yang dimaksudkan untuk 

membantu anggota masyarakat atau 

kelompok sasaran yang kurang beruntung 

melalui instrumen material seperti 

pelayanan gratis, subsidi, hibah, dan lain-

lain. Menurut Ripley, indikator atau aspek 

yang harus dipenuhi untuk menilai 

kualitas policy output adalah sebagai 

berikut : (Erwan dan Dyah 2012:105-110) 

1. Akses 

Indikator akses merupakan 

indikator yang digunakan untuk 

mengetahui bahwa program atau 

pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah memiliki kemudahan untuk 

dijangkau oleh kelompok sasaran. 

Selain itu akses juga mengandung 

pengertian bahwa orang-orang yang 

bertanggung jawab untuk 

mengimplementasikan kebijakan atau 

program mudah dikontak oleh 

masyarakat yang menjadi kelompok 

sasaran kebijakan atau program 

tersebut apabila mereka membutuhkan 

informasi atau ingin menyampaikan 

pengaduan. Indikator akses juga 

mengandung pengertian bahwa adanya 

kesamaan kesempatan bagi semua 

kelompok sasaran, apapun karakteristik 

individual maupun kelompok yang 

melekat pada dirinya, seperti: gender, 

etnisitas, agama, afiliasi politik. 

Dengan demikian, akses juga berarti 

tidak adanya diskriminasi untuk terlibat 

dan menikmati manfaat kebijakan atau 

program karena karakteristik yang 

melekat pada individu atau kelompok. 

Dalam penelitian ini akses diartikan 

sebagai kemudahan kelompok sasaran 

dalam mengakses atau mendapatkan 

manfaat dari program Broadband 

Learning Center. 

2. Cakupan (coverage) 

Indikator cakupan (coverage) 

merupakan indikator yang digunakan 

untuk menilai seberapa besar kelompok 

sasaran yang sudah dapat dijangkau 

(mendapatkan pelayanan, hibah, 

transfer dana, dan sebagainya) oleh 

kebijakan publik atau program yang 

diimplementasikan. Prosedur yang 

dapat digunakan untuk mengukur 

cakupan adalah menetapkan siapa saja 

yang menjadi kelompok sasaran dan 

membuat proporsi (perbandingan) 

antara jumlah kelompok sasaran yang 

sudah mendapat layanan terhadap total 

kelompok target. Dalam penelitian ini 

cakupan (coverage) diartikan sebagai 

kelompok sasaran yang telah dijangkau 

dalam pelaksanaan program 

Broadband Learning Center. 

3. Frekuensi 

Indikator frekuensi merupakan 

indikator yang digunakan untuk 

mengukur seberapa sering kelompok 

sasaran dapat memperoleh layanan 

yang dijanjikan oleh suatu kebijakan 

atau program. Semakin tinggi frekuensi 

layanan, maka akan semakin baik 

implementasi kebijakan atau program 

tersebut. Indikator frekuensi sangat 

penting dan relevan untuk mengetahui 

keberhasilan implementasi kebijakan 

atau program yang jenis layanannya 

tidak hanya diberikan sekali, namun 

diberikan berulang kali. Dalam 

penelitian ini frekuensi diartikan 

sebagai intensitas kelompok sasaran 

dalam memperoleh layanan program 

Broadband Learning Center. 

4. Bias 

Indikator bias merupakan 

indikator yang digunakan untuk 

menilai apakah dalam pelaksanaan 

kebijakan atau program, pelayanan 



 

yang diberikan oleh implementor 

terjadi bias (penyimpangan) kepada 

kelompok masyarakat yang menjadi 

sasaran atau kelompok masyarakat 

yang tidak eligible untuk menikmati 

bantuan, hibah, atau pelayanan yang 

seharusnya bukan untuk mereka. 

Dalam penelitian ini bias diartikan 

sebagai ketepatan layanan program 

Broadband Learning Center pada 

kelompok sasaran. 

5. Ketepatan layanan (service delivery) 

Indikator ketepatan layanan 

(service delivery) merupakan indikator 

yang digunakan untuk menilai apakah 

pelayanan yang diberikan dalam 

implementasi suatu program dilakukan 

tepat waktu apa tidak. Indikator ini 

sangat penting untuk menilai output 

suatu program yang memiliki sensivitas 

terhadap waktu. Artinya jika terjadi 

keterlambatan dalam implementasi 

program tersebut akan membawa 

implikasi kegagalan mencapai tujuan 

program tersebut. Dalam penelitian ini 

indikator ketepatan layanan (service 

delivery) tidak digunakan karena 

program Broadband Learning Center 

merupakan program yang tidak 

meimiliki sensitivitas terhadap waktu 

dalam pelaksanaannya. Sehingga 

kurang relevan apabila menggunakan 

indikator tersebut. 

6. Akuntabilitas 

Indikator akuntabilitas 

merupakan indikator yang digunakan 

untuk menilai apakah tidakan para 

implementor dalam menjalankan tugas 

mereka sebagai pelaksana kebijakan 

atau program kepada kelompok sasaran 

dapat dipertanggungjawabkan atau 

tidak. Pertanyaan-pertanyaan penting 

yang perlu diajukan adalah 

menyangkut apakah hak-hak kelompok 

sasaran dikurangi atau tidak. Jika ada 

pengurangan hak - hak kelompok 

sasaran apakah tindakan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan atau 

merupakan bentuk - bentuk 

penyimpangan. Dalam penelitian ini 

akuntabilitas diartikan sebagai 

pertanggungjawaban pelaksana dalam 

pelaksanaan program Broadband 

Learning Center. 

7. Kesesuaian program dengan 

kebutuhan 

Indikator kesesuaian program 

dengan kebutuhan ini digunakan untuk 

menilai apakah berbagai keluaran 

kebijakan atau program yang diterima 

oleh kelompok sasaran sesuai dengan 

kebutuhan mereka atau tidak. Dalam 

penelitian ini indikator kesesuaian 

program dengan kebutuhan diartikan 

sebagai kesesuaian program 

Broadband Learning Center dengan 

kebutuhan kelompok sasaran. 

2. Efisiensi 

Kriteria efisiensi ini menilai suatu 

kebijakan atau program mengenai 

seberapa banyak upaya yang diperlukan 

untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan 

jumlah usaha yang diperlukan untuk dapat 

menghasilkan tingkat efektivitas yang 

dikehendaki. Efisiensi merupakan sinonim 

dari rasionalitas ekonomi, merupakan 

hubungan natara efektivitas dan usaha, 

yang terakhir umumnya diukur dari 

ongkos atau biaya. (Dunn 2003:430) 

Dalam penelitian ini kriteria 

efisiensi diartikan sebagai suatu usaha 

yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Surabaya selaku 

pelaksana program Broadband Learning 

Center yang berkaitan dengan penggunaan 

berbagai sumber daya yang dimiliki untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kriteria efisiensi harus dipenuhi untuk 

menentukan efektivitas program 

Broadband Learning Center karena 

menunjukkan sumber daya yang 

digunakan dan keuntungan yang diperoleh 

dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Kriteria efisiensi yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

Input, yaitu segala sesuatu yang 

dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu 

program untuk dapat mencapai tujuan 

tertentu, dalam penelitian ini terkait 

dengan sumber dana, sarana prasarana dan 

sumber daya manusia/pengajar; dan 

Output, yaitu suatu hasil dari pelaksanaan 

suatu program yang telah dilakukan, 



 

dalam penelitian ini terkait dengan bentuk 

kegiatan program. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan tipe penelitian 

deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Surabaya dan sepuluh kios BLC sebagai 

tempat pelaksanaan program. Penentuan 

informan dilakukan dengan teknik purposive 

sampling. Pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan 

menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Selanjutnya, proses analisa data dilakukan 

dengan cara mereduksi data, menyajikan 

data, dan menarik kesimpulan. 

 

Evaluasi Efektivitas Program Broadband 

Learning Center (BLC) 

Salah satu kriteria menurut William 

N. Dunn dalam menilai suatu kebijakan atau 

program adalah efektivitas. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia efektif diartikan 

sebagai hasil guna artinya bahwa hasil guna 

lebih ditekankan pada hasilnya saja (tanpa 

mempertimbangkan apakah hasil yang 

dicapai itu dengan atau tanpa pemborosan). 

Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan 

apakah suatu alternatif mencapai hasil 

(akibat) yang diharapkan, atau mencapai 

tujuan dari diadakannya tindakan. Yang 

secara dekat berhubungan dengan rasionalitas 

teknis, selalu diukur dari unit produk atau 

layanan atau nilai moneternya. Definisi 

tersebut memiliki arti bahwa efektivitas 

merupakan hasil atau tujuan yang dicapai 

suatu kebijakan atau program. 

Dalam penelitian ini, menilai 

efektivitas pelaksanaan program Broadband 

Learning Center menggunakan 6 aspek, yaitu 

: 

1. Akses Program Broadband Learning 

Center  

Aspek akses dalam program 

Broadband Learning Center ini terkait 

dengan kemudahan bagi kelompok sasaran 

dalam mendapatkan pelayanan program 

pelatihan tersebut. Dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa seluruh informan 

merasakan kemudahan akses dalam 

medapatkan manfaat program Broadband 

Learning Center. Hal ini dapat dilihat dari 

seluruh informan yang menyatakan akses 

bagi kelompok sasaran dalam mendapatkan 

pelayanan program adalah mudah, 

kemudahan yang dipaparkan oleh informan 

menyangkut beberapa hal antara lain 

kemudahan cara pendaftaran bagi masyarakat 

yang ingin mendapatkan program bisa 

mengajukan diri dengan mendaftar melalui 

Dinas Komunikasi dan Informatika, website 

resmi Broadband Learning Center, lokasi 

pameran BLC seperti pertunjukan rakyat, dan 

lokasi-lokasi BLC yang tersebar di Surabaya; 

kemudahan syarat pendaftaran yakni syarat 

yang harus dipenuhi hanya dengan mengisi 

formulir, mengumpulkan KTP/KK, pas foto 

4x6 2 lembar dan pre test untuk mengukur 

kemampuan pesertanya; kemudahan pada 

pelaksana program seperti tenaga pengajar 

yang mudah dihubungi oleh masyarakat yang 

membutuhkan informasi terkait program dan 

informasi terkait proses pendaftaran; dan 

kemudahan akses karena lokasi-lokasi BLC 

tersebar di seluruh wilayah surabaya dan 

terletak di ruang publik seperti taman, 

kelurahan, kecamatan dan rumah susun 

sehingga dapat menjangkau seluruh 

masyarakat. Kemudahan akses juga ditemui 

pada variasi kelompok sasaran yang 

mendapatkan pelayanan program BLC 

berasal dari semua profesi dan semua 

kalangan masyarakat tidak membeda-

bedakan sasaran berdasarkan kemampuan 

atau status sosial ekonomi.  

Kemudahan-kemudahan yang 

dipaparkan oleh informan sesuai dengan 

standar operasional prosedur pelayanan 

program BLC yang telah ditetapkan oleh 

Dinas Komunikasi dan Informatika. Hal ini 

berarti program Broadband Learning Center 

memberikan kemudahan akses kepada 

kelompok sasaran melalui SOP yang 

ditetapkan sehingga kelompok sasaran lebih 

mudah mendapatkan manfaat program 

pelatihan ini. 

2. Cakupan Program Broadband Learning 

Center  

Kelompok sasaran yang ditetapkan 

sebagai sasaran program Broadband Learning 

Center antara lain masyarakat umum baik 

perorangan maupun kelompok; pelajar 



 

SD/SMP/SMA/SMK dan mahasiswa; pelaku 

usaha seperti kelompok pelaku usaha mikro, 

kecil dan menengah, UKM (Usaha Kecil 

Masyarakat) dan KSM (Kelompok 

Swasembada Masyarakat); kelompok sosial 

seperti PKK, LKMK, Karang Taruna, Dasa 

Wisma, Kader Ekonomi, Kader Lingkungan, 

Kader Kesehatan, dan Organisasi Lainnya; 

dan Segala profesi.  

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa program Broadband 

Learning Center belum menjangkau seluruh 

kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Hal 

ini dapat dilihat dari proporsi kelompok 

sasaran yang telah dijangkau berdasarkan 

lokasi BLC. Jenis kelompok sasaran di setiap 

lokasi BLC tidak sama atau tidak seimbang, 

terdapat kecenderungan jenis kelompok 

sasaran di setiap lokasi BLC yang berbeda 

tergantung dari situasi dan kondisi tertentu 

serta sosialisasi yang dilakukan oleh 

pelaksana program BLC. Situasi dan kondisi 

tertentu yang dimaksud seperti pada saat 

periode libur sekolah peserta yang paling 

banyak mengikuti pelatihan adalah pelajar 

dan guru, serta kondisi lain dimana minat 

belajar dan pola pikir masyarakat sekitar 

lokasi BLC tentang pentingnya pengetahuan 

teknologi informasi masih rendah sehingga 

menjadi penyebab menurunnya jumlah 

peserta yang mengikuti pelatihan di beberapa 

lokasi BLC. Hal ini tentu perlu menjadi 

perhatian para pelaksana program Broadband 

Learning Center mengenai apa yang menjadi 

penyebab kurang minatnya masyarakat dan 

rendahnya pola pikir masyarakat tentang 

pengetahuan teknologi informasi yang harus 

diketahui agar dapat memberikan solusi 

terbaik bagi kelompok sasaran, sehingga 

program ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh 

kelompok sasaran dan tujuan program dapat 

tercapai. Selain itu strategi yang digunakan 

untuk mensosialisasikan program BLC ini 

juga berbeda-beda antara satu lokasi dengan 

lokasi yang lain sehingga mempengaruhi jenis 

kelompok sasaran yang dijangkau.  

Dalam aspek cakupan atau 

keterjangkauan kelompok sasaran dalam 

mendapatkan manfaat program BLC dapat 

diinterpretasikan bahwa secara keseluruhan 

program Broadband Learning Center ini 

belum menjangkau seluruh kelompok sasaran 

yang telah ditetapkan. Kelompok sasaran 

yang dijangkau setiap lokasi BLC berbeda-

beda jenisnya. Hal ini karena dalam 

pelaksanaan programnya masih ditemukan 

beberapa masalah seperti mind set masyarakat 

tentang pentingnya belajar teknologi 

informasi masih rendah, kurangnya dukungan 

dari lingkungan tempat tinggal, kurangnya 

minat masyarakat yang menjadi kelompok 

sasaran, kurangnya sosialisasi yang dilakukan 

dan tidak adanya pengawasan terhadap 

sosialisasi yang dilakukan instruktur dalam 

program Broadband Learning Center.  

3. Frekuensi Program Broadband 

Learning Center  

Frekuensi sering disebut intensitas, 

intensitas merupakan seberapa sering 

kelompok sasaran dalam memperoleh suatu 

layanan dari kebijakan atau program yang 

telah dibuat. Semakin intens atau sering 

pelatihan yang diberikan kepada kelompok 

sasaran maka program akan semakin 

bermanfaat dan tujuan program akan lebih 

mudah untuk dicapai. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa intesitas kelompok sasaran 

dalam memperoleh layanan program 

Broadband Learning Center sudah terjadwal 

secara rutin. Hal ini terlihat dari 2 BLC 

(rumah bahasa dan taman prestasi) memiliki 

jadwal pelatihan sebanyak 5 sesi pelatihan 

dalam sehari, sedangkan 8 lokasi BLC 

memiliki jadwal pelatihan 3 sesi pelatihan 

dalam sehari, masing-masing sesi mempunyai 

kurun waktu selama dua jam; dalam setiap 

materi yang diajarkan di seluruh BLC 

memiliki ketentuan bahwa peserta diwajibkan 

mengikuti masa pelatihan selama 22 kali 

pertemuan (selama 2 jam) untuk bisa 

mendapatkan piagam, jumlah pertemuan 

tersebut bisa bertambah dan berkurang 

tergantung situasi dan kondisi dari kelompok 

sasaran. Namun interval pelatihan belum 

ditetapkan oleh Dinas, sehingga dalam 

pelaksanaan pelatihannya berbeda-beda, 

terdapat satu hingga dua kali pertemuan 

tergantung kebijaksanaan yang diterapkan di 

setiap lokasi BLC. Di 6 lokasi BLC yakni 

taman prestasi, taman flora, kecamatan 

gubeng, karang pilang, kupang gunung dan 

made menyebutkan bahwa jadwal pelatihan 

yang diterapkan adalah dua kali pertemuan 



 

dalam seminggu sedangkan 3 lokasi seperti 

telecenter ampel, rusun tanah merah dan 

kelurahan sememi jadwal pelatihan yang 

diterapkan adalah satu kali pertemuan dalam 

seminggu. Perbedaan intensitas pelatihan ini 

menuai keluhan dari kelompok sasaran karena 

mereka kurang puas terhadap kurangnya 

intensitas pelatihan yang diberikan kepada 

peserta dan sebagian dari peserta 

menyarankan untuk menambah jadwal sesi 

pelatihan. 

Aspek intensitas kelompok sasaran 

dalam mendapatkan layanan program 

Broadband Learning Center (BLC) dapat 

diinterpretasikan bahwa pelaksanaan program 

di lapangan sudah sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan secara rutin. Namun, program 

ini memiliki satu kekurangan dalam hal 

intensitas yaitu belum adanya penetapan 

mengenai interval pelatihan yang harus 

diterapkan dari satu pelatihan ke pelatihan 

selanjutnya. Saat ini interval pelatihan yang 

diterapkan setiap lokasi berbeda, terdapat satu 

hingga dua pertemuan dalam satu minggu 

yang ditentukan berdasarkan kebijaksanaan 

instruktur. Hal ini menuai keluhan dari 

kelompok sasaran karena perbedaan waktu 

pelatihan yang ditempuh peserta pada setiap 

BLC berbeda dan pelatihan yang diperoleh 

peserta dinilai kurang maksimal karena 

lamanya jarak antara pelatihan satu dengan 

pelatihan selanjutnya. 

4. Bias Program Broadband Learning 

Center  

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

diketahui bahwa pelayanan program 

Broadband Learning Center dinilai sudah 

tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan. 

Seluruh informan sepakat bahwa pelayanan 

program Broadband Learning Center tidak 

menyebabkan bias (menyimpang) dari 

kelompok sasaran atau masyarakat. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya kelompok 

sasaran khususnya masyarakat Surabaya yang 

mendapatkan layanan program BLC, 

kelompok sasaran tersebut berasal dari 

berbagai kalangan dan profesi tidak dibatasi 

status sosial ekonomi. Kelompok sasaran 

yang mendapatkan layanan program BLC 

beraneka ragam profesinya, mulai dari 

masyarakat yang berprofesi sebagai pelajar, 

UKM, guru, bunda PAUD, karyawan swasta, 

mahasiswa, pensiunan, PNS dan belum 

bekerja, mereka semua memanfaatkan 

fasilitas di BLC untuk belajar tentang 

teknologi informasi. Selain itu program BLC 

ini mempunyai kelebihan yakni gratis tanpa 

dipungut biaya apapun, semua kalangan 

masyarakat boleh memanfaatkan program ini 

baik masyarakat surabaya maupun 

masyarakat luar surabaya, baik golongan 

orang yang mampu maupun orang yang 

kurang mampu boleh menggunakan program 

ini tidak dibatasi oleh status sosial ekonomi, 

dan fasilitas yang disediakan di BLC 

mendukung proses pembelajaran teknologi 

informasi. Dengan adanya kelebihan tersebut 

pemberian pelayanan program BLC kepada 

kelompok sasaran menjadi lebih mudah dan 

tepat, sehingga tujuan program BLC lebih 

mudah dicapai apabila sasaran yang dituju 

jelas dan tepat sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan. 

5. Akuntabilitas Program Broadband 

Learning Center  

Pemenuhan hak untuk kelompok 

sasaran merupakan suatu hal yang penting. 

Apabila pelaksana suatu kebijakan atau 

program memberikan pelayanan kepada 

kelompok sasaran tidak sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan, maka akan berakibat 

pada tidak tercapainya tujuan dari kebijakan 

atau program tersebut. Oleh karena itu, 

pertanggungjawaban merupakan suatu hal 

yang penting dan menjadi konsekuensi dari 

apa yang telah dilaksanakan oleh pelaksana. 

Berdasarkan hasil penelitian 

dilapangan dapat diketahui bahwa aspek 

pertanggungjawaban pelaksana dalam 

pelaksanaan program Broadband Learning 

Center (BLC) dinilai cukup sesuai dengan 

standar operasional program tetapi belum 

optimal. Hal ini dilihat dari 

pertanggungjawaban dinas dalam 

menyediakan sarana dan prasarana seperti 

komputer, materi, tenaga pengajar; 

memberikan pelatihan soft skill dan hard skill 

kepada tenaga pengajar; melakukan 

pengawasan dan evaluasi baik secara 

langsung ke lokasi BLC maupun melalui 

laporan harian dan bulanan yang dikumpulkan 

oleh instruktur. Kemudian dilihat dari 

pertanggungjawaban tenaga pengajar yakni 

memberikan pelatihan kepada peserta sesuai 



 

dengan jadwal yang telah ditetapkan; 

memberikan materi pelatihan berpedoman 

pada silabus dan dikembangkan lebih luas 

disertai dengan studi kasus; memberikan 

laporan hasil pelaksanaan program BLC 

setiap hari melalui grup whatsapp dan setiap 

bulan dengan mengumpulkan laporan 

pertanggungjawaban secara tertulis dalam 

bentuk soft file maupun hard file.  

Kemudian berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara dilapangan diketahui bahwa 

pertanggungjawaban pelaksana dalam 

melaksanaan program BLC masih ditemukan 

beberapa kekurangan antara lain terdapat 

keluhan baik dari peserta maupun instruktur 

mengenai belum adanya materi dalam bentuk 

buku yang diberikan kepada peserta pelatihan, 

keluhan peserta terhadap instruktur yang tidak 

secara rutin memberikan catatan materi 

pelatihan, keluhan peserta dan instruktur 

terhadap kurang tanggapnya penanganan 

pelaksana program/dinas terkait perbaikan 

fasilitas BLC yang rusak, keluhan instruktur 

dan peserta terkait pembagian tenaga pengajar 

yang belum merata, dan keluhan instruktur 

terkait pelatihan hard skill tenaga pengajar 

dinilai kurang efektif karena hasil pelatihan 

belum dapat diterapkan terkendala fasilitas 

komputer yang kurang memadai dan belum 

tepat sasaran karena untuk saat ini yang 

dibutuhkan kelompok sasaran adalah 

pengetahuan dasar tentang teknologi 

informasi. Berdasarkan kekurangan yang 

ditemukan dalam pelaksanaan program BLC 

diatas dapat diinterpretasikan bahwa 

pertanggungjawaban pelaksanaa dalam 

melaksanakan program BLC belum optimal 

dan kekurangan tersebut dapat menghambat 

pelaksananaan program BLC dalam mencapai 

tujuan.  

6. Kesesuaian Program  Broadband 

Learning Center Dengan Kebutuhan 

Program Broadband Learning Center 

(BLC) di Kota Surabaya merupakan program 

yang diciptakan sebagai respon pemerintah 

terhadap adanya masyarakat yang masih 

belum bisa mengakses internet dan 

pengetahuan teknologi informasinya masih 

rendah. Pemerintah kota surabaya berupaya 

menyediakan BLC sebagai sarana pelatihan 

TIK dan produk untuk pencapaian tujuan 

bersama menjadikan Surabaya menjadi 

Multimedia City dimana seluruh warga 

Surabaya dapat menggunakan teknologi dan 

mengakses informasi melalui teknologi 

informasi komputer.  

Berdasarkan hasil wawancara dan 

pengamatan dari peneliti selama di lapangan 

terkait pelaksanaan program Broadband 

Learning Center dapat diketahui bahwa untuk 

saat ini program BLC sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat surabaya. Hal ini 

terbukti dari meningkatnya jumlah peserta 

yang mengikuti pelatihan di BLC selama 3 

tahun terakhir. Selain itu dari hasil wawancara 

yang dilakukan di dinas dan 10 lokasi BLC 

menunjukkan bahwa 87% (20 informan) 

menjawab program BLC ini sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat surabaya, sedangkan 

13% (3 informan) menjawab program BLC 

kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

surabaya. Kebutuhan masyarakat surabaya 

pasti berubah – ubah mengikuti 

perkembangan jaman tetapi pelaksana 

program selalu berupaya menfasilitasi 

kebutuhan masyarakat surabaya akan 

teknologi informasi khususnya untuk saat ini 

dengan memberikan materi kepada peserta 

pelatihan yang mencakup semua yang 

dibutuhkan masyarakat surabaya.  

Kemudian temuan lain 

memperlihatkan bahwa banyak masyarakat 

dari berbagai kalangan dan berbagai profesi 

memanfaatkan program BLC dan merasa 

diuntungkan dengan adanya program BLC ini 

karena kelebihan dari program BLC ini 

seperti kemudahan mengakses program, 

lokasi BLC yang tersebar di seluruh wilayah 

kota surabaya, pelatihan gratis tanpa dipungut 

biaya, dan materi yang beragam. Tetapi 

kesesuaian program dengan kebutuhan tidak 

hanya dilihat dari keuntungan yang diperoleh 

tetapi harus melihat kebutuhan berdasarkan 

sasaran yang dituju. Artinya apabila 

kelompok sasaran yang dituju merupakan 

masyarakat yang sama sekali tidak 

mengetahui teknologi informasi maka 

program BLC ini sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Sedangkan apabila kelompok sasaran 

yang dituju merupakan masyarakat yang 

sudah mahir dan sudah mengenal teknologi 

informasi maka program BLC ini dinilai 

kurang sesuai karena materi yang diberikan 

hanya mencakup pengetahuan dasar tentang 



 

teknologi informasi. Selain itu masih 

ditemukan masyarakat surabaya yang belum 

mengetahui adanya program ini dan masih 

ditemukan peserta yang membutuhkan 

pengetahuan IT yang tidak diajarkan di BLC.  

 

Evaluasi Efisiensi Program Broadband 

Learning Center (BLC) 

Salah satu kriteria menurut William N. 

Dunn dalam menilai suatu kebijakan atau 

program adalah efisiensi. Efensiensi 

merupakan penilaian tentang seberapa banyak 

upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. Efisiensi (efficiency) 

berkenaan dengan jumlah usaha yang 

diperlukan untuk dapat menghasilkan tingkat 

efektivitas yang dikehendaki. Efisiensi 

merupakan hubungan antara efektivitas dan 

usaha, yang terakhir umumnya diukur dari 

ongkos atau biaya. Sedangkan, efisiensi 

menurut Ghiseli dan Brown adalah “The term 

efficiency has a very exact definition, It is 

expessed as the ratio of output to input.” 

Kalimat tersebut memiliki arti bahwa efisiensi 

menurit Ghiseli dan Brown mempunyai 

pengertian yang jelas, yaitu menunjukkan 

adanya perbandingan antara keluaran (output) 

dan masukan (input).  

1. Input Program Broadband Learning 

Center  

Input adalah suatu bentuk masukan 

atau sumberdaya yang dapat menunjang 

dalam pelaksanaan suatu program.  

Sumber Dana Program Broadband 

Learning Center  

Suatu kebijakan atau program bisa 

dilaksanakan apabila didukung dengan 

sumber daya yang mendukung pelaksanaan 

suatu kebijakan atau program. Pada umumnya 

sumber daya yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu program adalah sumber 

dana atau pendanaan.  

Berdasarkan informasi yang diperoleh 

saat penelitian terkait sumber dana program 

Broadband Learning Center di Kota 

Surabaya dapat diketahui bahwa sumber 

anggaran pada tahun pertama pelaksanaan 

program berasal dari mitra kerjasama yakni 

PT. Telkom, sedangkan untuk tahun 

selanjutnya atau setelah program ini 

dihibahkan kepada pemerintah kota surabaya 

dan program ini menjadi program dari 

Pemerintah Kota Surabaya maka sumber dana 

yang digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan program Broadband Learning 

Center menggunakan dana dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota 

Surabaya. 

Sarana dan Prasarana Program Broadband 

Learning Center  

Suatu kebijakan atau program bisa 

dilaksanakan apabila didukung dengan sarana 

dan prasarana yang memadai. Sarana dan 

prasarana merupakan salah satu daya tarik 

yang digunakan untuk menjangkau kelompok 

sasaran. Selain itu, peran sarana dan 

prasarana sangatlah penting dalam 

menunjang kelancaran pelaksanaan suatu 

program agar dapat memberikan pelayanan 

yang maksimal dan dapat mencapai tujuan 

dari program. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh 

saat penelitian terkait sarana program 

Broadband Learning Center di Kota 

Surabaya dapat diketahui bahwa sarana yang 

disediakan untuk menunjang pelaksanaan 

program ini antara lain ruangan berAC, 

komputer, printer, proyektor, internet, materi 

dan lain-lain. Tetapi di lapangan ditemukan 

bahwa kondisi sarana belum cukup memadai. 

Hal ini terlihat dari kelambatan yang terjadi 

pada fasilitas komputer dan jaringan internet 

apabila digunakan pada waktu yang 

bersamaan, kurang tanggapnya penanganan 

sarana dan prasarana yang mengalami 

kerusakan seperti komputer, AC dan 

proyektor sehingga membutuhkan waktu 

yang cukup lama karena keterbatasan 

anggaran yang dimiliki pemerintah dan 

belum adanya materi dalam bentuk buku 

yang diberikan kepada peserta pelatihan. 

Sumber Daya Manusia Program 

Broadband Learning Center  

Sumber daya manusia merupakan 

salah satu unsur penting yang harus 

disediakan dalam melaksanakan suatu 

kebijakan atau program agar dapat mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam 

melaksanakan suatu program pasti 

membutuhkan sumber daya manusia yang 

memadai dan memiliki kemampuan untuk 

melaksanakan program tersebut. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh 

saat penelitian terkait sumber daya manusia 



 

program Broadband Learning Center di Kota 

Surabaya dapat diketahui bahwa sumber daya 

manusia yang bertugas melaksanakan 

program Broadband Learning Center di 

lapangan sebanyak 54 orang yang terdiri dari 

tenaga pegajar atau instruktur sebanyak 53 

orang dan koordinator BLC sebanyak 1 orang. 

Pembagian tenaga pengajar dilakukan dengan 

mempertimbangkan jumlah peserta yang 

mengikuti pelatihan di setiap lokasi BLC. 

Apabila jumlah pesertanya banyak maka 

dinas menyediakan 2 instruktur, apabila 

sedikit maka dinas menyediakan 1 instruktur. 

Dinas juga memberikan pelatihan kepada 

instruktur sebagai upaya peningkatan 

kemampuan instruktur baik soft skill maupun 

hard skill agar dapat melaksanakan program 

Broadband Learning Center secara maksimal. 

Tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan 

keluhan mengenai kurangnya jumlah tenaga 

pengajar karena apabila satu lokasi BLC 

hanya memiliki satu pengajar maka fokusnya 

terbagi menjadi 2 yakni untuk menerangkan 

materi dan membantu peserta yang belum 

memahami materi sehingga dinilai kurang 

maksimal dalam memberikan pelatihan. 

Selain itu ditemukan keluhan mengenai 

pelatihan hard skill yang belum dapat 

diterapkan karena terkendala fasilitas 

komputer yang disediakan kurang memadai. 

2. Output Program Broadband Learning 

Center  
Output merupakan suatu capaian atau 

hasil dari pelaksanaan suatu program yang 

telah dilaksanakan. Hasil tersebut dapat 

diketahui dari kegiatan – kegiatan apa saja 

yang telah dilakukan dalam pelaksanaan suatu 

program tersebut. Dalam penelitian ini aspek 

output yaitu melihat kagiatan – kegiatan apa 

saja yang telah dilakukan atau output dari 

program untuk mencapai tujuan dari program 

Broadband Learning Center. 

Usaha Yang Dilakukan Dalam Pencapaian 

Tujuan Program Broadband Learning 

Center  

Usaha yang digunakan atau berupa 

kegiatan dalam suatu program merupakan 

sebuah output awal yang digunakan dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Pada suatu kebijakan atau 

program efisiensi dari penggunaan anggaran 

berkaitan dengan semakin kecil anggaran 

yang digunakan namun semakin baik 

pelaksanaan kebijakan atau program tersebut, 

maka akan semakin tinggi tingkat efisiennya. 

Begitu juga dengan keluaran atau kegiatan 

yang diberikan apakah kegiatan tersebut 

sudah berdaya guna untuk mencapai tujuan 

dari kebijakan atau program tersebut. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari hasil wawancara ditemukan bahwa 

pelaksanaan program Broadband Learning 

Center (BLC) Kota Surabaya dalam kegiatan 

pembelajaran tentang teknologi informasi 

berbentuk pelatihan jangka panjang telah 

dilaksanakan secara baik karena program ini 

telah menerapkan jadwal pelatihan yang telah 

ditetapkan dan dilakukan secara rutin di 

seluruh BLC yang ada di seluruh wilayah 

surabaya yakni dengan menerapkan jadwal 

pelatihan pelatihan mulai dari 3 sampai 

dengan 5 sesi pelatihan dengan durasi 

pelatihan maksimal 2 jam dalam setiap 

sesinya dan dalam setiap materi terdapat 22 

kali pertemuan. Sedangkan dalam kegiatan 

penyediaan sarana prasarana dan tenaga 

pengajar sudah terpenuhi namun ditemukan 

beberapa masalah seperti kuantitas sarana dan 

prasarana berbeda antara lokasi BLC satu 

dengan lokasi BLC lainnya, kurangnya 

perhatian dinas terhadap kondisi sarana dan 

prasarana yang ada di BLC, kurang 

tanggapnya penanganan terhadap sarana dan 

prasarana yang mengalami kerusakan, belum 

adanya materi dalam bentuk buku yang 

diberikan untuk peserta pelatihan.  

Kemudian dalam kegiatan penyediaan 

dan peningkatan kualitas pengajar telah 

dilaksanakan dengan baik melalui pembagian 

pengajar berdasarkan jumlah peserta dan 

pemberian pelatihan soft skill dan pelatihan 

hard skill. Namun dalam pelaksanaanya 

dinilai belum efisien karena pembagian 

jumlah pengajar belum merata, tidak semua 

BLC yang jumlah pesertanya banyak 

memiliki dua pengajar sehingga pengajar 

kurang maksimal dalam memberikan 

pelatihan. Selain itu pelatihan instruktur 

dinilai belum efisien karena tidak terjadwal 

secara rutin dan pelatihan yang diberikan 

belum dapat diterapkan karena terkendala 

fasilitas BLC yang belum memadai. 

 

  



 

Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa proses pelaksanaan program 

Broadband Learning Center di Kota 

Surabaya belum efektif dan belum efisien 

dalam mencapai tujuan program. Hal ini 

disebabkan karena penilaian terhadap 

pelaksanaan program yang dilakukan dengan 

menggunakan dua kriteria, belum terpenuhi 

seluruh aspeknya. Pada kriteria efektivitas 

terdapat empat aspek yang sudah terpenuhi 

yaitu akses, frekuensi, bias dan kesesuaian 

program dengan kebutuhan. Sedangkan 

dua aspek yang belum terpenuhi yaitu 

cakupan dan akuntabilitas. Kemudian pada 

kriteria efisiensi perbandingan antara input 

dengan output menunjukkan hasil 

pelaksanaan program belum efisien dalam 

mencapai tujuan program. 

Pada kriteria efektifitas, empat 

aspeknya sudah terpenuhi tetapi masih 

ditemukan kendala di lapangan yaitu akses 

kelompok sasaran untuk mendapatkan 

program BLC cukup mudah, tidak ada 

penyimpangan dalam pemberian program 

terhadap kelompok sasaran, intensitas 

pelatihan dilaksanakan cukup sering tetapi 

masih terkendala perbedaan interval pelatihan 

dalam seminggu antara satu BLC dengan 

BLC lain, dan kesesuaian program dengan 

kebutuhan untuk saat ini sudah sesuai tetapi 

kebutuhan dapat berubah berdasarkan sasaran 

yang dituju. Sedangkan dua aspek belum 

terpenuhi yakni cakupan kelompok sasaran 

pada program ini belum seimbang karena ada 

kecenderungan jenis kelompok sasaran yang 

berbeda di setiap lokasi BCL dan 

akuntabilitas pelaksana program yang masih 

belum maksimal dalam menyediakan 

instruktur, materi, kurang tanggapnya 

penanganan dan perbaikan sarana prasarana, 

fasilitas komputer yang belum memadai dan 

perbedaan strategi sosialisasi di setiap BLC.  

Sedangkan pada kriteria efisiensi yang 

membandingkan input dengan output belum 

terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat 

dari sumber dana, sarana dan prasarana, 

sumber daya manusia yang disediakan dinas 

komunikasi dan informatika belum dapat 

mencapai keluaran program yang diharapkan 

yakni bentuk kegiatan penyediaan sarana dan 

prasarana, serta penyediaan dan peningkatan 

kualitas tenaga pengajar. 

 

Saran  

1. Dinas Komunikasi dan Informatika 

beserta instruktur semakin memperluas 

jangkauan wilayah sosialisasi program 

BLC sehingga jumlah dan jenis kelompok 

sasaran yang dijangkau semakin merata 

dan seimbang. Serta dinas perlu 

melakukan pengawasan terhadap 

sosialisasi yang dilakukan instruktur agar 

setiap instruktur melaksanakan strategi 

sosialisasi sesuai dengan yang ditetapkan 

oleh dinas. Karena dalam hal cakupan 

ditemukan masalah bahwa kelompok 

sasaran yang dijangkau program BLC 

tidak proposional, jumlah dan kategori 

kelompok sasaran di setiap BLC tidak 

sama. 

2. Pelaksana program baik Dinas 

Komunikasi dan Informatika maupun 

instruktur perlu memberikan motivasi dan 

edukasi mengenai pentingnya belajar 

teknologi, informasi dan komunikasi 

kepada masyarakat, serta mengedukasi 

pelayanan yang diberikan dan manfaat 

yang akan diperoleh setelah mengikuti 

pelatihan program BLC. Karena masih 

minimnya dukungan lingkungan dan 

minimnya pola pikir masyarakat tentang 

pentingnya pengetahuan teknologi 

informasi. 

3. Dinas Komunikasi dan Informatika perlu 

menentukan dan menetapkan standar 

intensitas pelatihan program Broadband 

Learning Center (BLC) secara lebih 

mendetail, seperti menetapkan interval 

pelatihan dari satu pelatihan ke pelatihan 

selanjutnya atau jumlah pelatihan yang 

dilaksanakan dalam kurun waktu 

seminggu. Hal ini dilakukan agar 

intensitas pertemuan tidak ditentukan oleh 

pengajar/instruktur sehingga dapat 

mewujudkan pemerataan dan keadilan 

pelayanan bagi seluruh kelompok sasaran. 

4. Dinas Komunikasi dan Informatika perlu 

menganggarkan dana untuk pemenuhan 

materi buku/modul sehingga memberikan 

kemudahan kepada peserta dalam proses 

belajar teknologi informasi; perlu 

menganggarkan dana untuk pelatihan hard 



 

skill dan peremajaan fasilitas komputer, 

agar hasil pelatihan hard skill pengajar 

dapat diterapkan di BLC; serta perlu 

menganggarkan dana untuk pengadaan 

instruktur.  

5. Dinas Komunikasi dan Informatika perlu 

mencari mitra kerjasama baru untuk 

melaksanakan program BLC agar 

pengadaan materi, peremajaan sarana dan 

prasarana, dan pengadaan instruktur dapat 

direalisasikan sehingga tujuan program 

dapat dicapai dengan mudah dan cepat. 

6. Dinas Komunikasi dan Informatika perlu 

melakukan pengadaan instruktur melalui 

rekruitmen tenaga pengajar agar jumlah 

tenaga pengajar di setiap BLC seimbang 

dan maksimal dalam memberikan 

pelatihan kepada kelompok sasaran. 

7. Dinas Komunikasi dan Informatika perlu 

meng upgrade materi yang diajarkan pada 

pelatihan program BLC agar peserta 

pelatihan dapat mengikuti perkembangan 

teknologi informasi terbaru. 
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