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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Reformasi birokrasi di Indonesia yang sudah diatur dalam peraturan 

president nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi birokrasi 

Indonesia 2010-2025, reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah 

untuk mencapai good governance dan melaukan pembaharuan dan perubahan 

secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah terutama 

menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia 

aparatur.Adapun proses percepatan reformasi birokrasi salah satunya adalah 

pengembangan sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi yang disebut e-

government. E-Government adalah  upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam 

rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, sesuai 

dengan standarisasi penerapan e-government Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang 

Kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. 

Dalam Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi nasional 

pengembangan e-government sebelum di terapkannya dalam pemerintahan 

maupun masyarakat maka langkah awal yang harus di persiapkan adalah 

pembuatan situs di setiap lembaga,  penyiapan kualitas sumber daya manusia atau 

Aparatur Sipil Negara sudah mempersiapkan diri sebelum di terapkannya e-

government, yang ke tiga yaitu penyiapan sarana akses, sarana akses sudah siap 
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sebelum e-government di terapkan, dan yang ke empat sosialisasi situs informasi 

di setiap lembaga. 

Tabel 1.1 Langkah Persiapan Pengembangan e-government 

 

No Persiapan 

1 Pembuatan situs informasi  

2 Penyiapan kulaitas Sumber Daya Manusia 

3 Penyiapan sarana akses 

4 Sosialisasi situs informasi 

Sumber : Inpres nomor 3 tahun 2003 

Seusai dengan surat edaran Gubernur Riau No.555/Diskominfo 

&PDE/90.21 perihal penerapan e-government di lingkungan pemerintah provinsi 

riau , bahwa dalam menerapkan aplikasi e-office sebagai system pendistribusian 

surat menyurat perkantoran, yang bertujuan untuk menyederhanakan  proses  

kegiatan perkantoran pemerintahan Provinsi Riau, Menurut Robles dalam Ulima, 

Meylia (2014) 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. Electronic dalam e-office dapat berarti bahwa semua pekerjaan 

yang  berhubungan dengan administrasi perkantoran dikerjakan secara elektronis 

dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi. Adapun yang 

menggunakan e-office pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau 

adalah seluruh pejabat eselon dan satu orang staf di setiap bidang atau sub 

bidang/bagian pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau. 

Tabel 1.2 Standar Operasional Prosedur (SOP) e-office 

No Bentuk Surat SOP 

1. Surat masuk 1. Sekratariat menerima surat masuk 

2. Sekretariat mengagendakan surat masuk 
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No Bentuk Surat SOP 

3. Sekretariat melakukan scan surat masuk 

4. Sekratariat memasukkan file scan surat masuk 

sesuai tujuan surat 

5. Masing-masing pejabat membuka aplikasi dan 

membaca surat masuk 

6. Masing masing pejabat menindaklanjuti surat 

yang masuk 

2. Surat keluar 1. Pejabat berwenang membuat konsep surat keluar 

2. Pejabat bertanggung jawab menandatangani surat 

keluar 

3. Sekretariat menerima surat keluar yang sudah 

ditandatangani pejabat berwenang 

4. Sekretariat mengagendakan surat keluar 

5. Sekretariat melakukan scan surat keluar 

6. Sekretariat memasukkan file scan surat keluar 

sesuai tujuan surat 

Sumber:kesbangpol provinsi riau 

Tabel 1.3 Bentuk surat dalam penerapan e-office di kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik Provinsi Riau 

 

No Jenis surat Bentuk surat 

1 Surat masuk 1. Permintaan dokumen 

2. Pemberitahuan 

a. Undangan rapat 

b. Himbauan 

c. Teguran tertulis 

2 Surat keluar 1. Mengirim file atau dokumen 

sesuai yang diminta 

2. Memberi tanggapan 

Sember : kesbangpol provinsi riau 

Dari hasil wawancara pra riset yang peneliti lakukan terhadap admin e-

office di kesbangpol Provinsi Riau, berikut kutipan wawancara yang dilakukan: 

“...sumber daya manusia di kesbongpol secara keseluruhan masih 

rendahnya pengetahuan ASN tersebut dalam pengetahuann dasar komputer dan 

sosialisasi yang dilakukan oleh Diskominfo hanya berupa pengenalan saja” 

(Dayat, admin e-office kesbangpol ) 

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa di kantor Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau sumber daya manusia masih minim 
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akan pengetahuan dasar komputer terhadap aplikasi e-office dan sosialisasi yang 

dilakukan hanya berupa pengenalan saja. 

Tabel 1.4 Bagan penerapan Aplikasi e-office Pada Kantor Kestuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Riau 

 

  

 

 

 

 

Sumber: kesbangpol provinsi riau 2016 

Pada bagan diatas menjelaskan SOP (standar operasional prosedur) 

penerapan aplikasi e-office pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi 

Riau, Menurut Robles dalam Ulima, Meylia (2014) e-office dapat berarti bahwa 

semua pekerjaan yang  berhubungan dengan administrasi perkantoran dikerjakan 

secara elektronis dan menggunakan bantuan alat komunikasi dan sistem informasi 

akan tetapi sejauh ini berdasarkan data yang di dapat menunjukan bahwa 

penerapan aplikasi e-office masih manual yang seharusnya sudah elektronik akan 

tetapi untuk sejauh ini masih manual. sehingga tujuan dari penerapan aplikasi e-

office ini masih terkendala, seharusnya dengan adanya aplikasi e-office ini dapat 

mempermudah pekerjaan khususnya dalam administrasi perkantoran. Sedangkan 

Berdasarkan pernyataan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman Seluruh SKPD 

Admine  e-office 

Sekretariat  

menerima,mengagendakan, 

scan dan mengirim file surat 

masuk 

Masing-masing pejabat membuka 

aplikasi dan menindaklanjuti surat 

masuk 

Surat 

masuk  

 

masmas

uk 

Surat 

keluar 

Pejabat berwenang membuat 

konsep surat dan bertanggung 

jawab menandatangani surat 

keluar 

 

Sekretariat  

menerima,mengagendakan, scan 

dan mengirim file surat keluar 
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lingkungan pemerintahan Provinsi Riau pada tahun 2015 e-government harus 

jalan. Pada kenyataan e-government dalam bentuk nyata penerapannya aplikasi e-

office pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau masih berbasis 

manual yang seharusnya berbasis elektronik. 

Tabel 1.5 Perangkat pendukung di kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Riau 

 

No Nama Perangkat Jumlah Keterangan 

1 Personal Computer(PC) Dekstop 36 28 PC layak digunakan 

dan 6 PC rusak 

2 Personal Computer(PC) All In 

One 

25 - 

3 Printer 37 36 Printer layak digunakan 

dan 1 PC rusak 

4 UPS 11 - 

5 Scaner 3 - 

Sember : kesbangpol 2016 

untuk sejauh ini penerapan aplikasi e-office masih terdapat beberapa 

kandala dalam dua tahun ini yang dulunya kesbangpol pelayanannya secara 

manual pada tahun 2015 diterapkan sebuah aplikasi e-office , dan dua tahun 

berjalan dalam pandangan peneliti penerapan aplikasi e-office ini terdapat 

beberapa kendala, berdasarkan fenomena yang terlihat bahwa dikesbangpol belum 

tersedianyanya scaner secara keseluruhan yang seharusnya tersedia sesuai dengan 

SOP (Standar Operasional Prosedur), dan masih berjalannya e-office secara 

manual belum sesuai dengan tujuan dalam penerapan aplikasi e-office berdasarkan 

tujuan dari pengembangan e-government, membuat suatu masalah yang timbul 

yang berdampak pada proses kerja atau keberlangsungan kinerja yang telah 

dilakukan, sehingga peneliti menganggap perlu mengkaji  lebih dalam lagi. 

Berdasarkan atas pemeikiran-pemikiran diatas maka penulis mengajukan 
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penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI APLIKASI E-OFFICE PADA 

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU”, yang 

diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak pemerintahan 

dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau itu sendiri. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut 

1. Bagaimana Implementasi Aplikasi E-Officepada Kantor Kestuan Bangsa 

dan Politik Provinsi Riau 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi aplikasi e-office 

pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahuisejauh mana implementasi aplikasi e-office 

padaKantor Kesatuan Bangsa dan Politik  Provinsi Riau 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhui 

implementasi aplikasi e-office pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 

Provinsi Riau 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Untuk  pengembangan  konsep  ilmu pengetahuan  tentang  

pemanfaatan  teknologi informasi sebagai wujud dari pemerintahan yang 

baik 

2.  Secara Praktis 

Dapat  dijadikan  sebagai  bahan masukan  Pemerintah  Provinsi  

Riau khusunya  pada  Dinas  Komunikasi  dan Informasi Provinsi Riau 

dalam penerapan e-office  dan  dapat  digunakan sebagai  bahan  

pertimbangan  dalam pengambilan kebijakan dan keputusan. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini nantinya, penulis akan membagi menjadi enam 

bab bahasan, dimana masing-masing bab dibagi lagi menjadi sub-sub dengan 

uraian sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuanpenelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini akan menyajikan berbagai teori yang berhubungan 

denganpenelitian ini sehingga dapatlah ditarik suatu hipotesa. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber 

data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan analisa 

data. 

BAB IV :  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

  Dalam bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, 

struktur organisasi, uraian mengenai aktivitas sosialisasi. 

BAB V :   HASILPENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

hasil penelitian. 

BAB VI :  PENUTUP 

  Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang 

diperoleh dari bab-bab sebelumnya. 

 


