
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk 

umum tetang penetapan ruang lingkup yang memberi batas arah umum kepada 

seseorang untuk bergerak. Secara etimoligis, kebijakan adalah terjemahan dari 

kata policy. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang 

menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 

Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati 

oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang 

rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.   

Menurut Friedrich (dalam Wahab, 2004:3) mengatakan bahwa Kebijakan 

ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, 

kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya 

hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai 

tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. 

Dari  beberapa  pengertian  tentang  kebijakan  yang  telah  dikemukakan  

oleh para ilmuwan tersebut, kiranya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pada 

hakekatnya policy (kebijakan) adalah suatu tindakan sejumlah aktor (pejabat, 

kelompok,  instansi  pemerintah)  yang  diarahkan  untuk  pencapaian  suatu 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Publik berasal dari Bahasa inggris, public yang berarti umum., masyarakat 

atau negara. Jadi pengertian publik adalah sejumlah manusia yang memiliki 
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kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan 

bersih berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. 

Dalam teori public policy disebutkan bahwa suatu kebijakan pemerintah 

dirumuskan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. 

Permasalahannya (problem) tersebut muncul ke permukaan karena adanya 

kebutuhan masyarakat yang tidak terealisasi. Kebijakan publik menurut Dye 

(dalam Winarno, 2014:3) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dilakukan dan tidak dilakukan. Dari pengertian tersebut Dye mengatakan bahwa 

bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya 

(objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi 

bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat 

saja. 

Chandler dan Plano (dalam Pasolog, 2016:38) mengatakan bahwa 

kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber 

daya yang ada untuk memecahkan masalah public atau pemerintah. Chandler dan 

Plano juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk 

investasi yang continue oleh pemerintah demi kepentingan orang0orang yang 

tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi 

dalam pemerintah. 

Sedangkan menurut Dunn (dalam Pasolog, 2016:39) kebijakan publik 

adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat 

oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut 

tugas pemerintah.  
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Begitu pula yang dijelaskan Anderson  (dalam Wahab, 2004:5) bahwa 

Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan 

dan pejabat-pejabat pemerintah  dimana  implikasi  dari  kebijakan  itu  adalah:  

Kebijakan  Publik memiliki  tujuan  tertentu,  berisi  tindakan-tindakan  

pemerintah,  merupakan  hal yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah bukan 

apa yang masih dimaksudkan untuk  dilakukan,  bisa  bersifat  positif  (tindakan  

pemerintah  mengenai  segala sesuatu masalah tertentu) dan bersifat negatif 

(keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu), Kebijakan Publik dalam 

arti positif setidak-tidaknya didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat 

mengikat dan memaksa. 

Istilah kebijakan sering dipertukarkan penggunaannya dengan tujuan, 

program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan 

rancangan- rancangan besar (dalam Wahab, 2004:1) 

Dari beberapa definisi kebijakan publik menurut ahli di atas, maka 

kebijakan publik  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  adalah  program -

program  yang dibuat oleh pemerintah, dimana program-program ini memiliki 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. 

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan negara 

bersumber pada kenyataan bahwa kebijaksanaan itu dirumuskan oleh apa yang 

oleh  Easton  disebut  sebagai  orang-orang  yang  memiliki  wewenang  dalam 

sistem politik. Sehingga mereka bertanggung jawab atas urusan -urusan 

politik tersebut dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu 

sepanjang tindakan-tindakan tersebut masih berada dalam batasan peran dan 



15 

 

kewenangan mereka. Sehingga penjelasan  tersebut  membawa implikasi  

tertentu  terhadap konsep kebijaksanaan negara, (dalam Wahab, 2004: 5-7) 

yaitu: 

a. Kebijakan negara lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan 

daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. 

Kebijakan-kebijakan negara dalam sistem politik modern pada umumnya 

bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan, melainkan tindakan 

yang direncanakan. 

b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan -tindakan yang saling 

berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang 

dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan   

keputusan - keputusan yang berdiri sendiri. 

c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan 

pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Kebijakan negara mungkin 

berbentuk positif, mungkin pula negatif. 

Dalam bentuknya yang positif, kebijakan negara mungkin mencakup 

beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi  

masalah-masalah tertentu, sementara dalam bentuknya yang negatif, ia 

kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat- pejabat pemerintah untuk 

tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun dalam maalah-masalah 

dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan. 

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks 

karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Proses 
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-proses penyusunan kebijakan publik tersebut dibagi kedalam beberapa 

tahapan. Tahapan-tahapan dalam kebijakan publik adalah sebagai berikut 

(dalam Winarno,2014:32-34): 

i. Tahap Penyusunan Agenda 

Para  pejabat  yang  dipilih  dan  diangkat  menempatkan  masalah  pada 

agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu 

untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa 

masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini 

suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang 

lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena 

alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. 

ii. Tahap Formulasi Kebijakan 

 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian   

dicari pemecahan  masalah  terbaik. Pemecahan  masalah tersebut berasal dari 

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options). 

Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda 

kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan, masing-masing alternatif  

bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk 

memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” 

untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. 
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iii. Tahap Adopsi Kebijakan 

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus 

kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi 

dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesus antara direktur lembaga 

atau keputusan peradilan. 

Tahap Implementasi Kebijakan 

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, 

jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program 

kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus 

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun 

agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil 

dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya 

finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan 

saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para 

pelaksana, namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para 

pelaksana. 

iv. Tahap Penilaian Kebijakan 

 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi 

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan 

masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang 

diinginkan. Dalam hal ini, memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. 

Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran -ukuran atau kriteria-kriteria yang 
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menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak 

yang diinginkan. 

2.2 Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan proses 

kebijakan public (public policy process ) sekaligus studi yang sangat crusial. 

Bersifat crusial  karena bagaimana pun baiknya suatu kebijakan, kalua tidak 

dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan 

kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, kalau 

menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada 

tahap implementasi yang harus dpersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi 

juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi 

untuk dapat diimplementasikan.( dalam Winarno, 2014: 147) 

Kamus Webster (dalam Wahab, 2004:50) implementasi diartikan sebagai “  

to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan 

sesuatu); to give practical effects to (menimbulkan dampak/akibat terhadap 

sesuatu)”.  

Grindle (dalam Wahab, 2004:59) juga memandang bahwa implementasi 

kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme 

penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat 

saluran- saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah 

konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. 

Oleh karena itu implementasi merupakan tahap yang penting dari keseluruhan 

proses kebijakan. 
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Kemudian Ripley dan Franklin (Winarno, 2014:145) berpendapat bahwa 

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 

memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis 

keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada 

sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan 

program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. 

Implementasi   mencakup   tindakan-tindakan   (tanpa   tindakan-tindakan)   oleh 

berbagai aktor, khususnya para birokrat yang dimaksudkan untuk membuat 

program berjalan. 

Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (dalam Pasolong, 2016:57), 

mengatakan implementasi adalah proses  mentransformasikan suatu rencana ke 

dalam praktek sejalan dengan yang diungkapkan Hinggis dalam (dalam Pasolong, 

2016:57), Implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang 

didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk 

mencapai sarana strategi artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan 

mesti ada instrumen baik SDM, SDA, dan lainnya yang dimungkinkan dapat 

mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai. 

 Gordon (dalam Pasolong, 2016:57), memberikan definisi bahwa 

implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi 

program.  

Seiring dengan definisi di atas, Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 

2014:146) membatasi  implementasi  kebijakan  sebagai  tindakan-tindakan  yang  

dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun 
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swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

keputusan kebijakan  sebelumnya.  Sementara  itu,  Jones  (dalam Widodo,  

2017:191-192) merumuskan  batasan  implementasi  sebagai  suatu  proses  

mendapatkan  sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus 

dikerjakan. Ia juga menambahkan bahwa dalam implementasi tersebut, tidak 

kurang dari suatu tahap dari  suatu  kebijakan  yang  paling  tidak  memerlukan  

dua  macam  tindakan berurutan. Pertama, merumuskan tindakan yang akan 

dilakukan. Kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi. 

Dengan demikian, maka peneliti menyimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh  pemerintah, 

individu-individu atau kelompok swasta dengan mengerahkan seluruh sumber-

sumber yang ada (dana, SDM, kemampuan organisional) setelah suatu program 

ditetapkan, dimana tindakan ini diarahkan untuk mencapai hasil-hasil atau tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai. 

Berbicara mengenai kebijakan publik banyak ahli menyampaikan model-

model implementasi kebijakan untuk mempermudah menjelaskan fenomena 

kebijakan publik. Ada beberapa Model-Model Implementasi Kebijakan menurut 

para ahli diantaranya:  

Van Meter dan Van Horn menawarkan suatu model yang memiliki enam 

variable yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja 

(performance) (dalam Winarno, 2014:158).  
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Gambar 2.1 

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn 

 

 

Sumber: Winarno, 2014:160 

Model dari Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2014:159-176) 

menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat 

kompleks, dimana satu variable dapat memepengaruhi variable lainnya. Adapun 

variabel- variabel tersebut ialah sebagai berikut: 

a. Ukuran –ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan 

b. Sumber-sumber kebijakan. 

c. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. 

d. Karakteristik Badan-Badan pelaksana. 

e. Kondisi Ekonomi, Sosial dan politik. 

f. Kecendrungan pelaksana (implementors). 

Secara khusus, model ini mengarahkan perhatian kepada enam kelompok 

variavel diatas yang mempengaruhi pemberian pelayanan publik.kita dapat 
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mengatakan model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn ini sebagai 

model yang menawarkan Blueprint untuk menjelaskan dan menganalisa proses 

implemnetasi kebijakan dan karna itu, mengusulkan penjelasan-penjelasan bagi 

pencapaian-pencapaian dan kegagalan-kegagalan program.   

Menuruut teori George C. Edward III (dalam Agustino, 2006:149) 

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: 

komunikasi,sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 

i. Komunikasi (communication). Faktor pertama yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III 

(dalam Agustino, 2006:150) yaitu komunikasi. Komunikasi menurutnya 

lebih lanjut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

implementasi kebijakan publik, implementasi yang efektif terjadi apabila 

para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. 

Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila 

komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan 

peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) 

kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang 

dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi 

(pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan 

para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap 

kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga yang dapat 

digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi tersebut diatas, yaitu: 
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a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat 

menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang 

terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian 

(miskomunikasi), hal tersebut disebagiankan karena komunikasi telah 

melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan 

terdistorsi ditengah jalan. 

b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan 

(street-level-bereuacrats) haruslah jelas tidak membingungkan (tidak 

ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu 

menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana 

membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi 

pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan 

tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 

c. Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksana kebijakan 

haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). 

Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat 

menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. 

ii. Sumber daya. Faktor kedua yang memeperngaruhi keberhasilan 

implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan 

hal penting lainnya, merupakan George C. Edward III (dalam Agustino, 

2006:151) dalam mengimplementasikan kebijakan sumber daya terdiri dari 

beberapa elemen yaitu: 
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a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. 

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah 

satunya disebagiankan oleh akrena staf yang tidak mencukupi, 

memadai, ataupun tidak komponen dibidangnya. Penambahan jumlah 

staf dan implementor sata tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula 

kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan 

(kompoten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebiajakn atau 

melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri. 

b. Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua 

bentuk yaitu pertama, informasi yang berhubungan dengan cara 

melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang 

harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan 

tindakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para 

pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah 

ditetapkan. Implementor harus mengetahui apabila orang lain yang 

terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap 

hukum. 

c. Wewenang, pada umunya kewenangan harus bersifat formal agar 

perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau 

legimitasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang 

ditetapkan secara politik. Ketika wewenang it nihil, maka kekuatan 

para implementor dimata public tidak terlegimitasi sehingga dapat 

menggalkan proses implementasi kebijakan. 
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d. Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan factor penting dalam 

implementasi kebijakan. Implementor mungkin staf yang mencukupi, 

mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk 

melaksanakan tugasnya tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung 

(sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidaka 

kan berhasil. 

iii. Disposisi. Faktor ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan 

implementasi kebijakan public bagi Geoerge C. Edward III (dalamAgustino, 

2006:152) adalah disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan 

adalah factor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanakan 

suatu kebijakan public. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka 

para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan 

dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya 

sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Hal-hal yang perlu dicermati 

pada variable disposisi adalah:  

a. Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan 

menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi 

kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, 

pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah 

orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah 

ditetapkan lebih khusus lagi pada kepentingan warga. 

b. Insentif, Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang 

disarankan untuk mengatasi masalah kecendrungan para pelaksana 
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adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya 

orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka 

memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi 

tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah 

keuntungan atau biaya tertentu atau biaya tertentu mungkin akan 

menjadi factor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan 

melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi. 

iv. Stuktur Birokrasi. Menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 

2008:153) yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan 

public adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk 

melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana kebijakan 

mengetahui apa yang seharusnya dilakaukan dan mempunyai keinginan 

untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak 

dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam 

struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya 

kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada 

kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber daya-

sumber daya menjadi menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya 

kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat 

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan 

melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik yang dapat 
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mendongkrak kinerja struktur biroktasi/ organisasi kearah yang lebih baik, 

adalah: 

a. Standar Operating Prosedure (SOP), suatu kegiatan rutin yang 

memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/administrasi 

birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya 

sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang 

dibutuhkan) 

b. Melaksanakan fragmentasi, upaya penyebaran tanggungjawab 

kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa 

unit kerja. 

Gambar 2.2 

Model Implementasi Kebijakan Edward III 

 

 

Sumber: Widodo, 2017:94 

Komunikasi merupakan proses transformasi kebijakan tidak saja kepada 

pelaku kebijakan (policy implementors), tetapi juga kepada kelompok sasaran dan 
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lembaga sosial masyarakat atau LSM yang konsentrasi pada masalah kebijakan.  

Melalui melalui proses komunikasi ini, para pelaku yang teridentifikasi dalam 

struktur birokrasi menjadi jelas apa yang menjadi substansi kebijakan, 

mencangkup apa yang menjadi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan. 

 Dengan diketahui dan dipahami substansi kebijakan akan lebih mudah 

dalam menyusun Standar Operating Procedure (SOP) sebagai dimensi dari 

struktur birokrasi.  kejelasan substansi kebijakan dan SOP melaksanakan 

kebijakan menjadikan disposisi para pelaku kebijakan semakin jelas.  semakin 

jelas substansi dan SOP pelaksanaan kebijakan, semakin mudah para pelaku 

kebijakan bersikap menerima, tidak mau tahu,  atau menolak kehadiran kebijakan 

sehingga mendorong munculnya disposisi seseorang untuk melaksanakan 

kebijakan. 

 Melalui komunikasi ini pula,  sumber daya (resources)  apa saja dan berapa 

banyak yang diperlukan juga semakin mudah ditentukan untuk melaksanakan.  

Baik sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas yang diperlukan 

dalam pelaksanaan.  intensitas dan efektivitas komunikasi kebijakan ini sangat 

membutuhkan sosok atau figur pimpinan organisasi publik yang memiliki 

kapabilitas dan profesionalitas dalam memainkan peran mereka selama proses 

pelaksanaan kebijakan berlangsung.  

 Struktur birokrasi yang merupakan salah satu yang menentukan berhasil 

tidaknya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi sebagaimana telah 

dikemukakan sebelumnya mencangkup aspek struktur organisasi,  pembagian 

kewenangan,dan hubungan Intra dan ekstra organisasi dalam pelaksanaan 
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kebijakan.  Oleh karena itu,  struktur birokrasi dibedakan menjadi dua macam,  

yakni fragmentasi dan Standard Operating Procedure (SOP). Struktur  birokrasi 

ini mempengaruhi tingkat intensitas dan efektivitas komunikasi. semakin 

terfragmentasi struktur birokrasi juga semakin membutuhkan koordinasi yang 

intensif dan hal ini berpeluang terjadinya distorsi komunikasi. Apabila 

komunikasi kebijakan mengalami distorsi sangat berpeluang di antara para aktor 

kebijakan kurang bahkan tidak memiliki pengetahuan, pendalaman, dan 

pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang substansi kebijakan. Akibatnya,  

peluang terjadinya kegagalan pelaksanaan kebijakan juga semakin besar. 

Demikian pula  semakin jelas SOP ( Standard Operating Procedure) semakin 

mudah pula menentukan kebutuhan resources, baik kualitas maupun kuantitas 

yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ketepatan dalam menentukan 

risorsis yang diperlukan bagi para pelaku kebijakan, Niscaya akan memberi 

peluang berhasilnya pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, kurang cukup atau 

terbatasnya risorsis yang tersedia dan diperlukan para pelaku kebijakan, niscaya 

memberi peluang terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. 

Struktur birokrasi juga berpengaruh pada tingkat disposisi para pelaku 

kebijakan. semakin struktur birokrasi terfragmentasi para pelaku kebijakan,  

semakin besar menimbulkan konflik di antara mereka. Akibatnya, hubungan di 

antara mereka menjadi tidak harmonis. Konflik dan hubungan yang tidak 

harmonis di antara pelaku kebijakan ini tentu saja akan menimbulkan perbedaan 

disposisi di antara mereka dalam melaksanakan kebijakan. Implikasinya,  

pelaksanaan kebijakan berpeluang terjadi kegagalan. SOP juga akan 
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mempengaruhi tingkat disposisi para pelaku kebijakan. Semakin jelas SOP 

pelaksanaan kebijakan semakin mudah para pelaku kebijakan untuk mengetahui, 

memahami, dan mendalami substansi kebijakan baik menyangkut tujuan, arah, 

kelompok sasaran, dan hasil yang dapat dicapai atau dinikmati baik oleh para 

pelaku kebijakan maupun organisasi pelaku kebijakan. Kejelasan ini akan 

memudahkan seseorang dalam menetapkan disposisi diri dan organisasinya dalam 

melaksanakan kebijakan. Manakah manfaat dan keuntungan kebijakan ini 

diketahui sejak dini oleh para pelaku kebijakan dan organisasi, niscaya disposisi 

bagi para pelaku dan organisasi pelaksana akan tinggi. Tingginya disposisi para 

pelaku dan organisasi pelaksana kebijakan ini akan memberi peluang berhasilnya 

pelaksanaan  kebijakan. 

Berdasarkan uraian tersebut, semakin jelas bahwa variabel komunikasi, 

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan 

pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, apabila ingin pelaksanaan kebijakan 

publik bisa berhasil, ke empat variabel tersebut perlu dilakukan dan disediakan 

secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi. 

2.3 E-Government  

 Sistem informasi manajemen menurut Gordon B. Davis adalah sistem 

manusia/mesin yang terpadukan untuk menyajikan informasi guna mendukung 

fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu 

organisasi.(dalam Sutabri, 2016:125) 

Terdapat beberapa defenisi E-Government yang beragam, baik dari PBB, 

instansi maupun personal individu. Defenisi ini adalah gambaran instansi atau 



31 

 

individu tersebut tentang maksud dan tujuan dari implementasi e-Government. 

Beberapa defenisi mengenai e-Government diantaranya: 

Menurut R. Eko Indrajit (2004) E-Government berhubungan dengan 

penggunaan teknologi ingormasi(seperti wide area network, internet dan mobile 

computing) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan 

membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam 

pemerintahan (dalam Indrajit,2004) 

Pemerintahan elektronik  atau  e-Government  (berasal  dari  kata  Bahasa 

Inggris electronics Government, juga disebut e-Gov, digital government, 

online government  atau  dalam  konteks  tertentu  transformational  government  

adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan 

informasi  pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang 

berkenaan dengan pemerintahan. Kementerian Komunikasi dan Informasi, 

berpendapat bahwa: “electronic government  adalah  aplikasi  teknologi  

informasi  yang  berbasis  internet  dan  perangkat lainnya yang dikelola oleh 

pemerintah untuk keperluan penyampaian informasi dari pemerintah kepada 

masyarakat, mitra bisnisnya, dan lembaga- lembaga lain secara online”. 

Dari berbagai defenisi di atas dapat disimpulkan penekanan pengertian dari 

e-Government. E-Government adalah penyelenggara pemerintah dengan 

dukungan TIK terutama penggunaan internet. Dengan penggunaan TIK ini 

mentransformasi relasi antara pemerintah, pemerintah dengan bisnis maupun 

pemerintah dengan masyarakat. Perubahan ini menuntut pula perubahan budaya 

dalam organisasi pemerintahan yang ada akhirnya bertujuan efektivitas, efesiensi 
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dan pelayanan publik. Selain itu e-Government  ini juga menciptakan pemerintah 

yang lebih baik, meminimalisasi korupsi, meningkatkan transparansi, 

meningkatkan pendapatan dana tau mengurangi biaya. 

Inisiatif electronic government di Indonesia telah diperkenalkan melalui 

Instruksi Presiden No. 6/2001 tanggal 24 April 2001 tentang Telematika 

(Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat 

pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good 

governance dan mempercepat proses demokrasi. Lebih jauh lagi, electronic 

government  wajib  diperkenalkan  untuk  tujuan  yang  berbeda  di  kantor-kantor 

pemerintah. Menurut  Inpres  Nomor  3 tahun 2003  tentang  Kebijakan  dan  

Strategi  Nasional pengembangan E-Government: “Pengembangan E-Government 

merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang 

berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan 

publik secara efektif dan efisien”. 

Melalui pengembangan electronic government, dilakukan penataan sistem 

manajemen serta proses kerja dilingkungan pemerintah dan pemerintah daerah 

otonom dengan mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan 

teknologi informasi tersebut mencakup dua aktifitas yang saling berkaitan, yaitu: 

a. Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja 

secara elektronik. 

b. Pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  agar  pelayanan  publik dapat 

diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat diseluruh wilayah. 
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E-Government  memiliki sejumlah tujuan dalam implementasinya. Menurut 

Anwar dan Oetojo (dalam Sutabri, 2016:127)  tujuan dari e-Government tersebut 

adalah: 

a. Terciptanya hubungan secara elektronik antara pemerintah dengan 

masyarakatnya sehingga dapat mengakses berbagai informasi dan layanan 

pemerintah. 

b. Melaksan kan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat kea rah 

yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini. 

c. Menunjang Good Governance dan keterbukaan. 

d. Meningkatkan pe  ndapatan asli daerah (PAD). 

Gore dan Tony Blair menjelaskan dan merincikan manfaat yang diperoleh 

dengan menerapkan konsep e-Government bagi suatu negara (dalam Indrajit, 

2004), antara lain: 

a. Memperbaiki kualiatas pelayanan pemerintah kepada pemangku 

kebijakannya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industry). Terutama dalam 

hal kinerja efektivitas dan efesiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara; 

b. Meningkatkan transparansi, control dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintah dalam rangka penerapankonsep Good Corporate Governance; 

c. Mengurangi secara signifikasikan total biaya administrasi administrasi, 

relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun pemangku 

kebijakannya untuk keperluan aktivitas sehari-hari; 
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d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber 

pendapatan baru melalui interksinya dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan; dan 

e. Menciptakan susatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat 

dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan 

berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta 

f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah 

dalam proses pengambilan berbagai kebijakan punlik secara merata dan 

demokratis( dalam Indrajit, 2004) 

Konsep E-Government (dalam Sutabri, 2016:175) dikenal pula empat jenis 

klasifikasi, yaitu: 

a.   Government to Citizens/consumers 

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Government yang paling umum 

yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio 

teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan 

interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama dari 

dibangunnya aplikasi E-Government bertipe G-to-C adalah untuk 

mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang 

beragam agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya 

untuk pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari- hari. 

Contoh aplikasinya adalah sebagai berikut : 

Kepolisian membangun dan menawarkan jasa pelayanan perpanjangan 

Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 
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melalui internet dengan maksud untuk mendekatkankan aparat administrasi 

kepolisian dengan komunitas para   pemilik kendaraan bermotor dan para 

pengemudi, sehingga yang bersangkutan tidak harus bersusah payah datang 

ke kantor dan antri untuk memperoleh pelayanan. 

b.   Government to Business 

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah pembentukan 

sebuah  lingkungan  bisnis  yang  kondusif  agar  roda  perekonomian 

sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan 

aktivitas sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta 

membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh 

pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus berinteraksi 

dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan hak dan 

kewajiban organisasinya sebagai sebuah entiti berorientasi profit. 

Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis 

tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dan 

menjalankan rodam perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal 

yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik 

dan efektif dengan industri swasta. 

Contoh dari aplikasi E-Government berjenis G-to-B ini adalah : 

Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan 

aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus 

dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melaluai internet. 
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c. Government to Governments 

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-

negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari kehari. 

Kebutuhan untuk berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah 

setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi 

semata, namun lebih jauh untuk memperlancar kerjasama antar negara dan  

kerjasama  entiti-entiti  negara  (masyarakat,  industri,  perusahaan, dan lain-

lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi 

perdagangan, proses-proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya 

dan lain sebagainya. 

Contoh peranan E-Government bertipe G-to-G ini yang telah 

dikenal luas antara lain : 

Hubungan   administrasi   antara   kantor-kantor   pemerintah   

setempat dengan jumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jendral 

untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan 

oleh para warga negara asing yang sedang di berada di tanah air.(dalam 

Indrajit, 2004). 

Dalam kategori operasional, beberapa hal yang mendapat perhatian dalam 

pengembangan E-Government antara lain: 

a. Organisasi dan tata kerja pemerintah propinsi perlu mewadahi layanan E-

Government secara efisien dan efektif. 

b. Sumber  daya  manusia  (sebagai  the  man  behind  the  gun)  perlu 

dikembangkan keahlian dan ketrampilannya dalam mengelola teknologi 
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informasi dan komunikasi serta diperhatikan penghargaan (remunerasi) dan 

jalur kariernya. 

c. Anggaran  untuk  pemeliharaan  perangkat  sama  pentingnya  anggaran 

untuk pengembangan, maka diperlukan anggaran yang cukup untuk secara 

terus-menerus memelihara mutu layanan E-Government, antara lain untuk 

membuat versi baru perangkat lunak (untuk memenuhi tuntutan kebutuhan 

pengguna layanan yang makin meningkat dan mengakomodasikan adanya 

perubahan kebijakan), memperbaharui data untuk menyesuaikan kondisi 

yang berubah, dan menyesuaikan sebagian teknologi  yang  dipakai  untuk  

teknologi  yang  lebih  baru  sebagai tuntutan persaingan antar daerah, antar 

bangsa. 

d. Mendorong  berbagai  pihak  untuk  meningkatkan  kemampuan  dan 

kemauan dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemutakhiran isi (content) 

data dan informasi secara berkelanjutan sehingga apa yang diperlukan oleh 

pihak terkait tersedia secara real time. 

Wujud nyata dari aplikasi E-Government yang telah umum dilaksanakan 

dan diatur pelaksanaannya adalah pembuatan situs web pemerintah daerah. Situs 

web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan 

pengembangan E-Government secara sistematik melalui tahapan yang realistik 

dan terukur.  

Pada situs web pemerintah daerah ada sejumlah kriteria yang ditetapkan 

oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) 

dalam buku panduan  penyelenggaraan  situs  web  pemerintah  daerah.  Kriteria  
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yang  diberikan merupakan gambaran ciri-ciri kunci bentuk dasar situs web 

pemerintah daerah yang terdiri dari: 

a. Fungsi, aksesibilitas, kegunaan; Isi informasi situs web pemerintah daerah 

berorientasi pada keperluan masyarakat, yaitu menyediakan informasi dan 

pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat. 

b. Bekerjasama; Situs web pemerintah daerah harus saling bekerjasama untuk 

menyatukan visi dan misi pemerintah. Semua dokumen pemerintah yang 

penting harus memiliki URL (Uniform Resource Locator) yang tetap, 

sehingga mesin pencari (search engine) dapat menghubungkan kepada 

informasi yang diinginkan secara langsung. 

c. Isi  yang  Efektif;  Masyarakat  pengguna  harus  mengetahui  bahwa  

informasi tertentu akan tersedia pada situs-situs pemerintah daerah 

manapun. 

d. Komunikasi Dua Arah; komunikasi yang disediakan pada situs web 

pemerintah daerah dalam bentuk dua arah (interaktif). Situs web pemerintah 

daerah harus memberikan kesempatan pengguna untuk menghubungi pihak-

pihak berwenang, menjelaskan pandangan mereka, atau membuat daftar 

pertanyaan mereka sendiri. 

e. Evaluasi Kesuksesan; Situs-situs web pemerintah daerah harus memiliki 

sistem untuk mengevaluasi kesuksesan, dan menentukan apakah situs 

webnya memenuhi kebutuhan penggunanya. Artinya Situs-situs web 

pemerintah daerah harus mengumpulkan, minimal statistik angka pengguna, 

pengunjung, jumlah halaman, permintaan yang sukses dan tidak sukses, 
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halaman yang sering dikunjungi dan jarang dikunjung, halaman rujukan 

utama. Informasi tambahan mengenai siapa yang  menggunakan  situs  

ini,  tingkat  transfer  data.  Evaluasi  empat  bulanan sangatlah 

direkomendasikan. 

f. Kemudahan Menemukan Situs; pihak pemda harus mempromosikan situs 

webnya dan mendaftarkannya ke mesin pencari. 

g. Pelayanan yang diatur dengan baik; Pihak pemda harus menggunakan 

sumber yang terpercaya; strategi yang jelas, tujuan, dan target pengguna; 

serta strategi pengembangan masa depan, termasuk langkah menuju pusat 

data yang dinamis dari media digital lainnya. 

Strategi pengembangan E-Government disusun dengan pendekatan 

perencanaan strategis yang bersifat luwes dan dinamis. Dengan pendekatan 

perencanaan strategis maka partisipasi stakeholders (masyarakat dunia usaha dan 

perguruan tinggi) diperlukan untuk meningkatkan rencana pengembangan ini. 

Untuk strategi pengembangan E-Government dapat dilakukan dengan cara: 

a. Pembangunan infrastruktur dan akses jaringan komunikasi data yang 

memadai, yaitu: pengadaan sarana-prasarana pengembangan infrastruktur 

akses komunikasi data yang handal, pemberdayaan sumber daya atau 

kerjasama dengan swasta/masyarakat dalam penyediaan akses komunikasi 

data yang mudah, nyaman, dan dengan biaya terjangkau. 

b. Pengembangan SDM untuk mengelola E-Government, yaitu: pelatihan 

SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

menunjang pengoperasian E-Government, pendidikan dan pelatihan untuk 
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meningkatkan profesionalitas tenaga fungsional teknologi informasi  dan  

komunikasi,  pemberian  kepastian  karier  dan kesejahteraan yang memadai 

bagi SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

c. Pengembangan perangkat-perangkat lunak yang diperlukan, meliputi: 

pemanfaatan koordinasi antara instansi dan internal instansi dalam 

pembuatan   perangkat   lunak   yang   diperlukan   untuk   mendukung E-

Government secara umum, pemantapan koordinasi antar instansi dan 

internal instansi dalam pembuatan perangkat lunak unggulan,pemantapan 

legalitas perangkat lunak, pemberdayaan atau kerjasama dengan berbagai 

pihak lain. 

d. Pengembangan basis data  (databases) dan basis pengetahuan (knowledge 

bases) pendukung E-Government, yaitu pemantapan koordinasi 

antarinstansi dan internal instansi dalam pembangunan basis data, 

pembangunan basis pengetahuan yang diperlukan untuk pengoperasian dan 

pengembangan berkelanjutan E-Government, pemberdayaan atau kerjasama 

dengan berbagai pihak dalam pembangunan basis data dan basis 

pengetahuan. 

e. Pengembangan  organisasi  dan  tata  kerja yang mendukung E-Government, 

yaitu: pembentukan/penunjukan satu unit kerja atau instansi  yang  bertugas  

mengkoordinasikan pembangunan, pemeliharaan, pengendalian, 

pembentukan unit kerja (di setiap instansi) yang bertugas mengelola E-

Government, dan pemantapan koordinasi antar instansi. 
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f. Pembuatan aturan perundangan dan kebijakan yang diperlakukan untuk 

mendukung E-Government di daerah masing-masing. 

g. Pemeliharaan dan perawatan perangkat lunak dan keras/jaringan, yaitu: 

pemeliharaan dan perawatan perangkat keras/jaringan, perangkat lunak, 

pengelolaan portal internet (one-stop service websites), pemeliharaan basis 

data dan basis pengetahuan. 

h. Pengembangan   dan   koordinasi   layanan   informasi   yang   mampu 

mendukung terwujudnya masyarakat yang kompetitif serta menarik 

investasi ke daerah yaitu: pengembangan dan koordinasi layanan informasi 

guna memenuhi kebutuhan informasi yang mampu mendukung terwujudnya 

masyarakat yang kompetitif, pengembangan teknologi informasi terhadap 

layanan informasi yang telah terkoordinasi, pengembangan promosi potensi 

investasi guna mewujudkan masyarakat yang kompetitif serta menarik 

investasi. 

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government 

(dalam Indrajit, 2004), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor 

publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-

sungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: 

i. Support 

Elemen support adalah elemen paling penting dalam pengembangan e- 

government perlu dukungan atau yang disebut political will dari pejabat 

publik.  Hal  ini  agar  konsep  e-Government  dapat  diterapkan,  tanpa 
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adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan e- 

Government dapat terlaksana. 

ii. Capacity 

Elemen capacity merupakan sumber daya yang diperlukan dalam 

pembangunan  dan  pengembangan  e-Government  agar  konsep  yang 

telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya yang 

harus dimiliki, yaitu: 

a. Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan 

berbagai inisiatif e-Government. 

b. Ketersediaan  infrastruktur  teknologi  informasi  yang  memadai 

karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan e- 

Government. 

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 

keahlian  yang  dibutuhkan  agar  penerapan  e-Government  dapat 

sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan 

iii. Value 

Elemen value berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah 

sebagai  pemberi  pelayanan  dan  juga  masyarakat  sebagai  penerima 

pelayanan e-Government. Dalam elemen value yang menentukan besar 

tidaknya  manfaat  e-Government  adalah  masyarakat  sebagai  penerima 

pelayanan. 

Dalam e-Government dikenal sebuah layanan untuk mendukung kegiatan 

perkantoran (e-Office). E-Office di Indonesia saat ini lebih banyak digunakan 
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oleh kalangan swasta. e-Office sebagai salah satu hasil dari perkembangan 

tentunya akan membantu pegawai dikantor pemerintahan dalam menyelesaikan 

tugas-tugas mereka. Tidak hanya pegawai, tetapi para pemimpin pun juga akan 

ikut menikmati hasilnya, misalnya menghasilkan laporan yan dapat dihasilkan 

dengan cepat berdasarkan data terpadu yang ada didalam system e-Office. System 

e-Office selain meminimalisisasi penggunaan kertas, e-Office juga 

memepermudah penyimpanan dan epngelolaan data di dalam sutau kantor 

pemerintahan karena menjadi terpusat dengan bantuan database, sehingga data 

yang ada akan saling terhubung dan menjadi kesatuan utuh yang dapat 

memberikan informasi bagi kantor pemerintahan.(dalam Isnindaputra, 2014). 

Otomatisasi perkantoran berarti pengalihan fungsi manual peralatan kantor 

yang  banyak  menggunakan tenaga  manusia kepada fungsi-fungsi otomatis 

dengan menggunakan peralatan  mekanis  khususnya komputer.  Era  otomatisasi  

perkantoran dimulai bersamaan dengan berkembangnya teknologi  informasi,  

penggunaan  perangkat Electronic Office atau e-Office merupakan software dan 

digunakan untuk mengatur pola pekerjaan yang sudah atau akan dilakukan oleh 

pegawai, menyimpan dan mengontrol konten-konten yang ada di dalam suatu 

organisasi secara elektronik. Paparan diatas mengisyaratkan bahwa otomatisasi 

perkantoran merupakan proses pemilihan dalam  teknologi  perkantoran.  Dengan  

kata lain,  mempertegas  definisi  sebelumnya, bahwa otomatisasi perkantoran 

merupakan proses pengalihan metode pencatatan, penghimpunan, pengolahan, 

penggandaan, pengiriman, dan penyimpanan bahan-bahan keterangan dari metode 
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manual yang banyak melibatkan tenaga manusia kepada metode otomatis yang 

banyak melibatkan operasi mesin otomatis bahkan Komputer. 

Electronic Office (e-Office) adalah suatu sistem yang berhubungan dengan 

administrasi, secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi 

dimana data,  informasi,  dan  komunikasi  dibuat melalui  media telekomunikasi 

(Robles, dalam Arief). E-Office   merupakan   software   dan   digunakan   untuk   

mengatur   pola pekerjaan  yang  sudah  atau  akan  dilakukan  oleh  pegawai,  

menyimpan,  dan mengontrol konten-konten yang ada didalam suatu organisasi 

secara elektronik. 

E-Office   merupakan   aplikasi   perkantoran   yang   mengganti   proses  

administrasi berbasis manual ke proses berbasis manual ke proses berbasis 

elektronik dengan memanfaatkan fasilitas jaringan local (LAN), maupun jaringan 

internet (online) .Electronic dalam e-Office dapat berarti bahwa semua pekerjaan 

yang berhubungan dengan administasi perkantoran dikerjakan secara elektronis 

dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan system informasi. Dengan 

perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini, jaringan broadband 

berkecepatan tinggi dan internet, maka perkantoran telah menjadi elektronis 

secara elektronik. Pekerjaan kantor yang selama beberapa decade dilakukan 

secara manual telah berubah menjadi elektronik. 

Freuhling dan Rosemary (dalam Isnindaputra, 2014) mendefinisikan 

sistem cara kerja e-Office dalam lima bagian, yaitu : 

a. Input. Terdapat tiga kategori yang terletak dalam proses input, yaitu data 

dalam bentuk audio, visual dan audiovisual, media yang berupa 
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electronic mail dan online information, serta perangkat keras untuk 

memasukkan data, seperti scanner. 

b. Process. Sumber informasi yang telah dimasukkan melalui input, kemudian   

akan   diolah   melalui   aplikasi   yang   terdapat   didalam komputer. 

Pengolahan sumber informasi tersebut dapat berupa memanipulasi data, 

mengkalkulasi data, atau mengedit gambar. 

c. Storage.   Data   yang   telah   diolah,   kemudian   disimpan   dalam 

penyimpanan virtual untuk menjaa agar data tersebut tidak hilang dan bisa 

dipakai lagi dikemudian hari. 

d. Output.  Setelah  data  diolah  dan  disimpan,  maka  proses  berikutnya 

adalah output. Bemtuk dari output berupa hard copy dan soft copy. 

e. Distribution.    Data    yang    melewati    proses    output,    kemudian 

fokus dengan cara local electronic distribution, yaitu mendistribusikan data 

yang telah diolah dengan cara posting data melalui web, distribusi 

kemasing-masing akun pengguna e-Office. 

   Faktor   yang   dapat   mempengaruhi   e-Office   dalam   suatu   

organisasi  (dalam Isnindaputra, 2014) yaitu:  

a. IT Infrastruktur. Bahwa infrastruktur teknologi informasi memberikan 

pondasi  dasar  bagi  kapasitas  teknologi  informasi  yang  digunakan untuk 

membangun aplikasi bisnis dan biasanya dikelola oleh kelompok sistem 

informasi. 

b. Skill  dan  Sumber  Daya  Manusia.  Skill  dan  sumber  daya  manusia 

adalah sumber daya yang dimiliki oleh setiap individu berupa fisik, mental 
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(semangat, kepiawaian, moral, kepribadian, kecerdasan, perilaku, dan 

pengalaman), dan skill (hard skill dan soft skill). 

c. Keamanan Sistem. Masalah keamanan sistem merupakan salah satu aspek 

penting dari sebuah sistem informasi. Masalah keamanan ini sering kali 

kurang mendapat perhatian dari pada pemilik dan pengelola sistem 

informasi. Seringkali masalah keamanan berada diurutan kedua, bahkan di 

urutan terakhir dalam daftar hal-hal yang dianggap penting. Apabila 

menganggu performance dari sistem, seringkali keamanan sistem dikurangi 

atau ditiadakan. 

d. Internal   Organisasi.   Lingkungan   internal   adalah   kejadian   dan 

kecendrungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen, 

karyawan, dan budaya organisasi. Organisasi sesuai konsep masa kini 

merupakan kumpulan dari berbagai macam sumber daya, kapabilitas dan 

kompetensi yang selanjutnya bisa digunakan untuk membentuk posisi 

tertentu. 

e. Sosial dan Budaya Organisasi. Definisi budaya organisasi menurut Cameron 

dan Quinn ialah suatu perekat sosial yang ada dalam organisasi, 

mengandung  nilai,  kebiasaan,  kepercayaan  yang mencirikan karakteristik 

organisasi dan seluruh anggota organisasi. Budaya organisasi  menjadi  titik 

tekan  dalam  melakukan  perubahan organisasi. 

Pengguna e-Office ini terdiri dari empat jenis pengguna diantaranya yaitu: 

a. Administrator, yaitu pengguna yang memiliki akses untuk mengelola data 

member atau pengguna yang lainya. 
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b. Operator, yaitu pengguna yang memiliki akses untuk melakukan entri 

naskah surat, menyampaikan surat dan menerima disposisi. 

c. Pejabat   Pimpinan/Atasan,   yaitu   pengguna   yang   memiliki   akses 

sebagai penerima surat maupun disposisi dari pimpinan diatasnya sekaligus 

membalas disposisi tersebut dan juga mendisposisikan surat kepada 

pimpinan bawahannya maupun kepada staff yang memiliki akun. 

d. Staff,   yaitu  pengguna  yang   yang  memiliki  akun   dan  diberikan 

wewenang untuk menerima disposisi dan membalas disposisi surat dari 

pimpinan. 

Adapun   beberapa   manfaat   dari   sebelum   penggunaan   dan   sesudah 

penggunaan e-Office yaitu: 

Tabel 2.1 

 Manfaat E-Office 

Dimensi 
Sebelum E-Office (Paper-

Based) 

Setelah E-Office 

(Paperless) 

Kecepatan Nota Dinas 
2‐4 Hari (tergantung pada 

lokasi kerja) 

15‐30 menit 

(nation‐wide coverage) 

Penomoran dan 

Penanggalan Surat 
Tidak Termonitor 

Actual Date 

(auditable) 

Coverage 
Terbatas hanya 

dilingkungan kantor 

Dapat diakses   

nation‐wide 

Kemudahan akses & 

manajemen dokumen 

Sulit, karena dokumen 

tersebar dan hanya dapat 

diakses pada jam kerja 

Mudah, dapat diakses via 

akses apapun ke network 

perusahaan kapan saja 

Budaya Kerja 
Terpisah-pisah sesuai 

unit masing-masing 

Satu kultural berbasis 

IT 

Ruang Arsip 
Membutuhkan ruang 

yang luas untuk arsip 

Kebutuhan ruang 

arsip relatif lebih kecil 

Sumber: (dalam Isnandaputra, 2014) 
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Kerangka dan arsitektur e-Office harus berkembang untuk pengembangan 

produk e-Office dalam organisasi apapun. Arsitektur disarankan harus sejalan 

dengan standar. Skalabilitas, keamanan, interoperabilitas dan standar terbuka, 

kinerja  dan  produktivitas  perbaikan  perlu  dipertimbangkan  saat  menentukan 

keseluruhan  arsitektur.  Rekomendasi  arsitektur  termasuk  arsitektur  enterprise, 

arsitektur dan penyebaran aplikasi arsitektur dengan perpisahan dalam 

komponen hardware dan tingkat layanan kinerja. 

Adapun enam fitur yang terdapat pada e-Office yaitu: 

i. Modul Dasar 

a. Kastemisasi Identitas Organisasi 

b. Pemetaan Struktur Organisasi dan Jabatan  

c. Notifikasi via Email 

ii. Modul Surat Masuk 

a. Scan Surat Masuk manual 

b. Penomoran dan Pengagendaan Otomatis 

c. Distribusi surat secara elektronis 

d. Disposisi Surat  

e. Tracking 

iii. Modul Pembuatan Surat Keluar  

a. Kastemisasi Layout Surat 

b. Kategorisasi Masalah / Tata Naskah 

c. Penomoran dan Pengagendaan Otomatis 

d. Process Edit / Persetujuan Online 
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e. Tracking posisi edit / persetujuan surat  

f. Distribusi secara elektronis 

iv. Modul Advanced 

a. Fungsi Personal Asistant  

b. Fungsi Delegasi Jabatan 

v. Modul e-mail dan PIM 

a. E-mail System 

b. Calendaring & Scheduling 

c. To Do List 

d. Share Calendar 

e. Manajemen  sumberdaya  perkantoran  (ruang  rapat,  projector, 

konsumsi) 

vi. Mobile version 

Dalam penerapan e-Office, baik masing-masing SKPD ataupun pengelolaan 

e-Office sangat memerlukan dukungan tersedianya jaringan beserta perangkatnya, 

perangkat keras dan perangkat lunak, sehingga dapat mengoptimalkan 

penggunaan e-Office (dalam Pergub Nomor 56 Tahun 2016): 

i. Jaringan Komputer 

Untuk membanguun jaringan computer perangkat yang dibutuhkan sebagai 

berikut: 

a. Media Transmisi (wireline dan wireless); 

b. Konektor penghubung kabel transmisi ke peralatan (hub, switch,router 

dan firewall); 
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c. Network interface card (NIC); 

d. Penyimpanan data (storage). 

ii. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang di butuhkan, seperti: 

a. Server; 

b. Computer/PC (workstation); 

c. Peripheral (printer, scanner, dll); 

d. Unintereuptible Power Suplply (UPS). 

iii. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam mendukung implementasi e-Office, 

antara lain: 

a. Sistem Operasi; 

b. Program tools databate; 

c. System pengaman, misalnya microsoft Office, dll; 

d. Generic Application Program, aplikasi yang dikembangkan untuk 

mendukung keperluan data 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolan Aplikasi Perkantoran secara e-Office dilingkungan 

pemerintah Provinsi Riau menyebutkan administrasi yang terdapat didalam 

aplikasi e-Office menyesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku tentang 

Tata Naskah Dinas, diantaranya :  
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a. Keputusan Kepala SKPD  

b. Intruksi Gubernur  

c. Surat Edaran  

d. Surat Biasa  

e. Surat Keterangan  

f. Surat perintah  

g. Surat izin  

h. Surat perjanjian  

i. Surat Perintah Tugas(SPT)  

j. Surat Perintah Perjalanan Dinas(SPPD)  

k. Surat undangan  

l. Nota dinas  

m. Nota pengajuan konsep naskah dinas  

n. telaah staf  

o. pengumuman  

p. berita  

q. acara. 

2.4 Pandangan Islam tentang Kebijakan Publik 

Kebijakan sebagi suatu tujuan atau serangkaian prinsip tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan suatu subjek 

atau tsnggapan pada suatu permasalahan. Hal ini sesuai dengan firman Allah 

SWT dalam surat An-Nisa` ayat 59 yang artinya: 

”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 

Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada 

Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu enar-benar 

beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demiian itu lebih 

utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”  (QS. An-Nisa`:59) 

 

Kebijakan merupakan aturan yang dibuat agar ditaati dan dijalankan 

dengan baik, sehingga kehidupan yang ada didunia ini dapat berjalan dengan 

baik. Seperti halnya kebijakan yang dijalankan oleh nabi dari Allah ta`ala di 

berbagai periode adalah mereformasi pusat kekuasaan dan kedaulatan 

masyarakat dengan berpijak pada strategi reformasi dan bertujuan membimbing 
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mereka. Sebagaimana kebijakan Nabi Musa as dalam menghadapi Fira`un, 

Allah berfirman yang artinya: 

”Dan seseungguhnya Kami telah menghukum (Fira`un dan ) 

kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang 

dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil 

pelajaran”  (QS. Al A`raf : 130) 

 

Kemudian ayat lain yang membicarakan tentang kebijakan terdapat pada 

surat Al-Imron ayat 26 yang artinya: 

Katakanlah: “ Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau 

berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendak dan Engkau 

cabut kerajaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau 

muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau  hinakan 

orang yang Engkau kehendaki. Ditangan Engkaulah segala 

kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu” 

(QS. Al-Imron : 26) 

 

Selain itu ada sebuah hadits yang menyatakan pandangan mengenai 

kebijakan publik yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim yang artinya: 

“Abu Said (Abdurrahman) bin samurah r.a Berkata: Rasulullah 

SAW telah bersabda kepada saya: Ya Abdurrahman bin samurah, 

jangan menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena kau 

diserahi jabatan tanpa minta, kau akan dibantu oleh Allah untuk 

melaksanakannya, tapi jika dapat jabatan itu karena permintaanmu, 

maka akan diserahkan keatas bahumu atau kebijaksanaanmu 

sendiri. Dan apabila kau telah bersumpah untuk sesuatu kemudian 

ternyata jika kau lakukan lainnya akan lebih baik, maka tebuslah 

sumpah itu dan kerjakan yang lebih baik itu” (Bukhari dan Muslim) 

 

 Dalam menjalankan sebuah kekuasaan melalu suatu kebijakan, hendaklah 

melakukan dengan baik agar tidak menyalahi aturan dan sesuai dengan apa 

yang dibuat. Karena dibuatnya suatu kebijakan ialah untuk berlaku adil dan 

menyelesaikan permasalahan yang muncul dari masyarakat. Dapat 

dikorelasikan dengan salah satu ayat Al Quran dalam surah An-Nahl ayat 90 

yang artinya: 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang 

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi 

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (QS. 

An-Nahl : 90) 

 

Kebijakan di buat oleh pemimpin dalam mengatur pemerintahannya, 

untuuk itulah kebijakan dibuat. Kebijakan memeberikan adanya tuntutan 

kemaslahatan umum yang mesti di dahulukan untuk mencegah kemudharatan 

seperti yang terdapat pada hadits dibawah ini: 

“Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan 

(rakyat), dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap 

rakyat”.  (HR. Muslim) 

 

Oleh karena itu, suatu kebijakan hendaknya sesuai dengan keadaan yang 

ada dilapangan, dan semestinya menjalankan kebijakan haruslah bersifat adil 

dalam menerapkannya. 

2.5 Defenisi Konsep 

Menurut Soedjadi (2000:14) Konsep adalah ide abstrak yang dapat 

digunakan untuk mengadakan klarifikasi atau penggolongan yang pada umumnya 

dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Untuk memepermudah 

pelaksanaan penelitian dan menetralisir kesalahpahaman dalam penelitian ini, 

maka penulis merasa perlu mendefenisikan konsep-konsep sebagai berikut: 

a. Kebijakan Publik adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan 

petunjuk umum tetang penetapan ruang lingkup yang memberi batas arah 

umum kepada seseorang untuk bergerak 

b. E-Government sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) untuk meningkatkan kinerja dari fungsi dan layanan pemerintah 
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tradisional. Lebih spesifik lagi, e-Government adalah pengguna teknologi 

digital untuk mentransfromasi kegitan-kegiatan pemerintah yang bertujuan 

untuk mengingkatkan efektivitas, efesiensi, dan penyampaian layanan. 

c. Komunikasi merupakan Proses penyampaian informasi komunikator kepada 

komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan Proses penyampaian 

informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada 

pelaksana kebijakan (policy implementors). 

d. Sumber Daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang 

baik meliputi: staf/ sumber daya manusia, informasi, wewenang dan 

fasilitas. 

e. Disposisi dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para 

perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh 

sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. 

f. Struktur Birokrasi merupakan struktur yang bertugas untuk 

mengimplementasikan kebijakan, karena mempunyai pengaruh besar untuk 

mewujudkan keberhasilan kebijakan.  

2.6 Konsep Operasional 

Menurut Moh. Nazir (2005:126) defenisi operasional  adalah suatu defenisi 

yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, 

atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut. 
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Tabel 2.2  

Konsep Operasional 

 

Referensi Indikator Sub Indikator 

Teori 

Implementasi 

Kebijakan 

George 

Edward III 

i. Komunikasi 
a. Transmisi 

b. Kejelasan  

c. Konsisten  

ii. Sumber Daya 
a. Staf 

b. Informasi  

c. Wewenang  

d. Fasilitas  

iii. Disposisi 
a. Pengangkatan Birokrasi 

b. Insentif 

iv. Struktur 

Birokrasi 

a. Standar Operasional 

Prosedur(SOP) 

b. Fragmentasi 

Sumber: Teori Implementasi George Edward III (dalam Winarno, 2014) 

2.7 Kajian Terdahulu 

 Kajian Terdahulu adalah yang digunakan sebagai perbandingan yang 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa 

penelitian yang peneliti lakukan benar-benar belum ditelliti oleh orang lain. 

Berdasarkan kajian terdahulu Ayu Aditya Oktavya (2015) bahwa Penerapan 

Sistem e-Government  pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bontang 

belumdapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dikarenakan antara lain ialah pertama  

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penggunaan e-

Government. Kedua  Kurangnya persiapan SDM yang terlihat pada penempatan 

jabatan yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan dan keahliannya serta posisi 

operator console yang hanya ditangani oleh satu pegawai saja. Kemudian yang 
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terakhir, dari segi Infrastuktur yang disediakan untuk masyarakat masih kurang 

dikarenakan hanya terdapat satu unit computer saja. 

Berdasarkan kajian terdahulu Diah Rachma Aprianty (2016) bahwa Didalam 

proses pelaksanaan kebijakan e-government di Kecamatan Sambutan terhadap 

kendala-kendala yang dihadapi yaitu, terbatasnya sumber daya yang dimiliki, 

kurangnya sosialisai kebijakan  kepada masyarakat, miskomunikasi antara 

pimpinan dan pegawai. 

Berdasarkan kajian terdahulu Chairina (2014) bahwa Implikasi untuk aspek 

manajemen di Provinsi Jawa Barat, khususnya bagi Dinas Kominfo Jawa Barat 

yang merupakan pelaksana teknis implementasi e-Government di Provinsi Jawa 

Barat, diketahui bahwa factor nilai yang ada di Jawa Barat memiliki pengaruh 

tertinggi bagi kesuksesan implementasi e-Government. Keinginan yang besar dan 

kesadaran kebutuhan implementasi e-Government telah dimiliki baik oleh 

pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat. Hal ini menjadi asset utama yang 

dimiliki oleh Jawa Barat . 

Berdasarkan kajian terdahulu Citra Annisa (2011) bahwa Kementrian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi menerapkan  e-Government  dalam melayani 

maysrakat dalam pelayanan penempatan kerja dengan menghadirkan Bursa Kerja 

Online (BKOL) yang telah dikembangkan sejak  tahun 2009. 

Serta berdasarkan kajian terdahulu Aditya Wijaya (2015) Penelitian ini 

menghasilkan  penerapan  E-Government  belum sepenuhnya berjalan secara 

maksimal, karena belum adanya Peraturan daerah tentang E-Government . 
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Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu lainnya terlihat 

dari tempat dan sasaran objek yang akan diteliti dan juga beberapa perbedaan 

lainnya berupa: tempat penelitian, tahun penelitian dan sasaran penelitian. 

Penelitian yang akan penulis lakukan ini meneliti  salah satu bentuk e-Government  

yaitu e-Office. Dalam hal ini mengkaji bagaimana implementasi e-Office dan 

mengkaji faktor yang menghambat implementasi e-Office pada Badan Penelitian 

dan Pengembangan Provinsi Riau. 

2.8 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir merupakan penjelasan mengenai objek penelitian yang 

menjadi permasalahan pada penelitian ini.   

Gambar 2.3  

Kerangka Pemikiran 

 

 


