
PETUNJUK TEKNIS TENTANG 

PENYELENGGARAAN KAMPUNG E-LEARNING 
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Bab II Pasal 2 bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Fungsi, tujuan, dan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang 

bermutu bagi Bangsa Indonesia telah dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkan tiga kebijakan 

pembangunan pendidikan nasional, yaitu: 1) Pemerataan dan perluasan akses, 2) 

Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, dan 3) Penguatan tata kelas, akuntabilitas, 

dan pencitraan publik. Pada tataran operasional, peningkatan mutu pendidikan nasional 

diarahkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan kepada masyarakat, dengan 

demikian pendidikan pada satuan pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat yang secara dinamis terus berkembang. 

Metode ceramah masih sering kali digunakan guru dalam pembelajaran. Metode 

ceramah yang terlalu dominan  mengakibatkan proses berpikir kreatif peserta didik sulit 

untuk ditingkatkan. Sumber belajar hanya berupa guru dan buku teks yang dimiliki peserta 

didik. Oleh karena itu perlu merubah paradigma berpikir guru. Pembelajaran berbasis online 

menjadi pilihan dalam mengatasi keterbatasan sarana belajar seperti buku teks, oleh karena 

itu perlu dicarikan solusi yang tepat agar pembelajaran bisa dilakukan melalui pola 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan pada guru. Dengan cara ini, 

pembelajaran memberikan kesempatan kepada peseta didik untuk berpartisipasi 

menemukan pengetahuan secara mandiri dan berpikir dengan kreatif.  

Dalam hal ini Dinas Pendidikan melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan 

melalui penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kompetensi Peserta Didik Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) yang merupakan inovasi pendidikan yaitu Kampung E-Learning. 

Aplikasi ini adalah berupa aplikasi Bimbingan Belajar secara Online sesuai dengan kurikulum 

yang digunakan saat ini dan dengan dilengkapi program kerja dan kegiatan yang 

terselenggara secara komprehensif dan sistematis. Untuk merubah paradigma cara-cara 



belajar yang efektif di era sekarang ini, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah 

Fasilitasi Bimbingan Belajar Online Ruangguru melalui Kampung E-Learning. Demi 

kelancaran penyelenggaraan Kampung E-Learning Kabupaten BANYUWANGI tahun 2019 

perlu dioptimalkan dengan melibatkan seluruh pihak terutama pendidik dalam satuan 

pendidikan, serta pihak-pihak yang berwenang dalam memantau, memonitor, membina, 

dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Bimbingan Belajar Online Ruangguru. 

 

B. DASAR HUKUM  

 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 32 tahun 2014 tentang perubahan atas PP 

Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Kualifikasi Akademik PTK; 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi; 

6. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. 

 

C. TUJUAN  

Secara umum Pelaksanaan Fasilitasi Bimbingan Belajar Online Ruangguru tahun 

2019 ini bertujuan untuk mendukung pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia melalui kegiatan Pengembangan Kompetensi Peserta Didik. Secara 

khusus program ini bertujuan : 

1. Mendorong peningkatan mutu dan motivasi, dan pengembangan Kompetensi Peseta 

Didik SMP di Kab. Banyuwangi; 

2. Meningkatan prestasi akademik peserta didik. 

 

D. SASARAN 

Sasaran dari program inovasi Kampung E-Learning adalah kampung / desa di 

Kabupaten Banyuwangi yang memiliki kesenjangan pendidikan dengan daerah perkotaan. 

 



BAB II 
PENGERTIAN, PERSYARATAN, WAKTU PELAKSANAAN DAN BENTUK 

PELAKSANAAN 
 

A. PENGERTIAN 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi 

4. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada 

daerah 

5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Banyuwangi 

6. Kakorwilker Satuan Pendidikan Koordinator Wilayah Kerja Satuan Pendidikan  

di masing-masing kecamatan. 

7. Satuan Pendidikan Formal adalah pendidikan jenjang SD/MI, SMP/MTs, 

SMA/MA/SMK 

8. Satuan Pendidikan Non Formal adalah jenjang pendidikan TK/PAUD, PKBM dan 

LKP; 

9. Guru Pembimbing Khusus adalah guru yang dilatih untuk mendampingi anak 

berkebutuhan khusus pada saat proses belajar mengajar 

10. Pusat Sumber adalah lembaga Sekolah Luar Biasa yang ditunjuk untuk 

membantu dalam menginplementasikan pendidikan inklusif. 

11. Ruang Guru adalah sebuah perusahaan startup teknologi asal Indonesia yang 

berfokus pada pendidikan; 

12. Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut 

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 

B. PERSARATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Pembelajaran daring dilaksanakan dengan prinsip pembelajaran berkualitas untuk 

memaksimalkan potensi peserta didik. 

2. Pembelajaran daring menggunakan  metode aplikasi online yang berkerja sama 

dengan ruangguru. 

3. Aplikasi online yang dapat digunakan adalah Google Classroom ataupun Zoom. 



4. Pola pembelajaran daring mengikuti jadwal pelajaran. 

 

C. WAKTU PELAKSANAAN  

Waktu pelaksanaan mengikuti perjanjian kerjasama antara Pemeritah Kabupaten 

Banyuwangi dengan PT Ruang Raya Indonesia 

 

D. BENTUK PELAKSANAAN 
 

1. Peserta didik dapat mengakses materi dan tugas pembelajaran daring dari lokasi 

masing-masing. 

2. Jika ada peserta didik yang terkendala jaringan internet, bisa ke kantor desa atau 

kelurahan setempat melalui program smart kampung. 

3. Peserta didik diharapkan mengkoneksikan aplikasi pembelajaran daring sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan. 

4. Peserta didik wajib membuat akun aplikasi pembelajaran dengan nama asli dan foto 

profil yang jelas. 

5. Peserta didik wajib mengisi daftar hadir. 

6. Peserta didik wajib mengaktifkan video selama proses pembelajaran daring. 

7. Peserta didik wajib menggunakan pakaian seragam sesuai jadwal yang telah 

ditentukan oleh sekolah. 

8. Peserta didik wajib mengikuti pembelajaran daring dan menjalankan tata tertib yang 

diberikan oleh guru mata pelajaran dengan tertib, antusias, dan pro aktif. 

9. Peserta didik wajib menjaga sopan santun dan etika dalam pembelajaran daring. 

10. Peserta didik dilarang tidur-tiduran (rebahan), makan, atau melakukan aktivitas lain  

yang dapat mengganggu proses pembelajaran daring. 

11. Pembelajaran daring dianggap selesai apabila telah ditutup oleh guru mata pelajaran. 

 

BAB IV 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Kepala Korwilker Satuan Pendidikan/Pengawas SD/SMP memantau pelaksanaan 

Kampung E-Learning di lokasi kegiatan. 

2. Korwilker Pendidikan/Pengawas SD/SMP melaporkan secara berjenjang 

pelaksanaak kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. 

  



BAB V 

MONITORING EVALUASI 

 

1. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Tim pelaksana Kampung E-

Learning yang dilaporkan berjenjang ke Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Laporan hasil pembelajaran peserta program Kampung E-Learning diberikan 

dalam bentuk rapor belajar setiap akhir semester. 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Program Kampung E-Learning di Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang lebih besar dan berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan di 

Kabupaten Banyuwangi.  

                  

 Plt. Kepala Dinas Pendidikan  

Kabupaten Banyuwangi 

 

 

 

 

 

 

 


