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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kebijakan Reformasi Birokrasi 

Menurut Ealau dan Prewiit dalam edi suharto (2005), kebijakan adalah 

sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan 

berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. 

Menurut Titmuss dalam edi suharto (2005) mendifinisikan kebijakan 

sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-

tujuan tertentu, kebijakan menurut Timuss senantiasa berorientasi kepada masalah 

(problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu 

ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak 

yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. 

Menurut dewandaru sigit (2013: 332) Reformasi birokrasi merupakan 

salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance. Melihat 

pengalaman sejumlah Negara menunjukan bahwa reformasi birokrasi merupakan 

langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah Negara. Melalui reformasi 

birokrasi, dilakukan penataan terhadap system penyelenggaraan pemerintahan 

yang tidak hanya efektif dan efesien tapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang 

punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi birokrasi 

memang akan diterapkan dijajaran kementerian dan lembaga pemerintah. 

Mereformasi birokrasi kementerian dan lembaga memang sudah saatnya 
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dilakukan sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi saat ini. Dimana birokrasi 

dituntut untuk dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional. 

Untuk memberikan rujukan yang sama dalam penggunaan kriteria dan 

ukuran keberhasilan reformasi birokrasi, Kementerian Pemberdayaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan dan RB) mengeluarakan Peraturan Menteri 

(Permen) Pan dan RB No.11 Tahun 2011, tentang indikator keberhasilan 

Reformasi Birokrasi. Di dalam Permen tersebut terdapat sasaran dan indikator 

keberhasilan Reformasi Birokrasi, dimana tercantum bahwa pembangunan atau 

pengembangan e-government menjadi salah satu indikator keberhasilan 

Reformasi Birokrasi. 

Dalam reformasi birokrasi terdapat sebuah kebijakan diantaranya 

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk 

meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata 

pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung 

keberhasilan pembangunan di bidang lainnya (UU No. 17 Tahun 2007 tentang 

RPJPN 2005-2025), Dan kebijakan dalam rangka mempercepat pencapaian hasil 

area perubahan refomasi birokrasi tersebut maka ditetapkanlah 9 Program 

Percepatan Reformasi Birokrasi. Program percepatan digunakan oleh seluruh 

instansi pemerintah untuk mendukung pelakansaan refomasi birokrasi di instansi 

masing-masing baik Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerahsebagaimana  

peraturan president nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi 

birokrasi Indonesia 2010-2025, Program percepatan reformasi birokrasi adalah 

sebagai berikut : 

http://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/
http://pemerintah.net/reformasi-birokrasi/
http://pemerintah.net/kementerian/
http://pemerintah.net/lembaga/
http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/
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1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah 

2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS 

3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka 

4. Peningkatan Profesionalisasi PNS 

5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi 

6. Peningkatan Pelayanan Publik 

7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas  Kinerja Aparatur 

8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 

9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur 

(https://binderkuliah.com/catatan-kuliah-ip-2010-umy/reformasi-birokrasi/) di 

akses pada jam 10 : 00 pada WIB tanggal 5 November 2016 

 

2.2 E-Government 

Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan strage nasional 

pengembangan e-government menyatakan bahwa e-government adalah  upaya 

untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis 

(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik 

secara efektif dan efisien 

Menurut Indrajit (2006:4) e-government adalah suatu mekanisme interaksi 

baru, modern antara pemerintah dengan masyarakat,pemerintah dengan 

pemerintah dan kalangan lainnya yang berkepentingan (stakeholder) dimana 

melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet dengan tujuan 

memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan 

Menurut Tjahjono (Devadoss, 2002 dalam Wardiah, 2005) dalam 

hendysalim (2014),  e-government adalah sebagai pemanfaatan IT seperti internet 

https://binderkuliah.com/catatan-kuliah-ip-2010-umy/reformasi-birokrasi/
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untuk mendukung, mempermudah, dan mengotomatisasi transaksi antara 

pemerintah dengan para konstituennya (masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah 

lainnya). 

menurut Holmes (2000) dalam hendysalim (2014), E-Government 

didefinisikan sebagai “Kegunaan Teknologi Informasi untuk 

memberikan/menyajikan pelayanan kepada publik dengan lebih nyaman, 

berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan secara keseluruhan 

merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya.  

E-governmentdapatdiaplikasikanpadalegislatif,yudikatif, atauadministrasi 

publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, 

atau proses kepemerintahan yang demokratis. 

Secara garis besar dari definisi-definisi yang beredar mengenai e-

governmentdapat disimpulkan bahwa e-governmentmempunyai beberapa 

penekanan penting yaitu pada: 

a. adanya pemanfaatan teknologi informasi (Internet, WAN, Mobile 

Computing) 

b. adanya tujuan untuk meningkatkan layanan kepada publik yaitu dengan 

adanya pelayanan umum secara online (Online Public Services). 

c.  adanya tujuan untuk melakukan transformasi hubungan antara agen 

pemerintah dengan penduduk, bisnis ataupun dengan unit pemerintah 

lainnya. 

E-government dapatlah digolongkan dalam empat tingkatan: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Legislatif
http://id.wikipedia.org/wiki/Yudikatif
http://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi_publik
http://id.wikipedia.org/wiki/Administrasi_publik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kepemerintahan&action=edit&redlink=1
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1. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui 

website. 

2. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan 

melaui e-mail. 

3.   Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi 

dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. 

4. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana 

masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor 

pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama. 

Menurut  Heeks  (2001) dalam hendysalim (2014),  e-government lahir  

karena  revolusi  informasi  dan revolusi  pemerintahan.  Berbagai  kendala  

implementasi  e-government di  Indonesia baik  fisik  maupun  sosial  ekonomi  

yang  menjadi  penyebabnya.  Indonesia  harus mampu mendayagunakan potensi 

teknologi untuk keperluan:  

1. Memberikan  kesempatan  yang  sama  serta  meningkatkan  ketersediaan  

informasi dan pelayanan publik  yang diperlukan untuk memperbaiki 

kehidupan sosial dan ekonomi  masyarakat,  serta  memperluas  

jangkauannya  agar  dapat  mencapai seluruh wilayah negara.  

2. Memperbesar  kesempatan  bagi  usaha  kecil  dan  menengah  untuk  

berkembang dengan teknologi yang mampu memanfaatkan pasar yang 

lebih luas. 
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3. Meningkatkan  produktivitas,  efisiensi,  dan  kemampuan  inovasi  dalam  

sektor produksi, serta memperlancar rantai distribusi, agar daya saing 

ekonomi nasional dalam persaingan global dapat diperkuat.  

4.  Meningkatkan  transparansi  dan  memperbaiki  efisiensi  pelayanan  

publik,  serta memperlancar  interaksi  antarlembaga-lembaga  pemerintah,  

baik  pada  tingkat pusat  maupun  daerah,  sebagai  landasan  untuk  

membentuk  pemerintahan  yang efektif, bersih, dan berorientasi pada 

kepentingan rakyat. memberikan  banyak  manfaat  di  bidang  perbaikan  

pelayanan  pemerintah,  

Adapun manfaat e-government Disamping prestasi pemerintah dalam 

penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik sejak reformasi, tentunya penerapan 

e-government ini dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih kepada 

masyarakat 

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya 

(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja 

efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara 

2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di 

pemerintahan (bebas KKN); 

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi 

yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan 

aktivitas sehari-hari 
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4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber 

pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan 

5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat 

dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan 

berbagai perubahan global dan trend yang ada; danMemberdayakan 

masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses 

pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan 

http://sisteminformasi.binusian.org/2014/03/09/evaluasi-terhadap-pelaksanaan-e-

government-di-indonesia/) di akses pada jam 11:00 WIB pada tanggal 5 

November 2016 

 

Menurut Indrajit (2006:41-45) ada empat tipe penerapan E-Government:  

1. Government to Citizens  

Tipe  G-to-C  ini  merupakan  aplikasi  e-government yang  paling  

umum,  yaitu di  mana  pemerintah  membangun  dan  menerapkan  

berbagai  portofolio  teknologi informasi  dengan  tujuan  utama  untuk  

memperbaiki  hubungan  interaksi  dengan masyarakat  (rakyat).  Dengan  

kata  lain,  tujuan  dari  dibangun  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  pemerintahannya  untuk  pemenuhan  berbagai  kebutuhan 

pelayanan  sehari-hari.  Contoh  aplikasinya  adalah  sebagai  berikut:  

Departemen Agama  membuka  situs  pendaftaran  bagi  mereka  yang  

berniat  untuk melangsungkan  ibadah  haji  di  tahun-tahun  tertentu  

http://sisteminformasi.binusian.org/2014/03/09/evaluasi-terhadap-pelaksanaan-e-government-di-indonesia/
http://sisteminformasi.binusian.org/2014/03/09/evaluasi-terhadap-pelaksanaan-e-government-di-indonesia/
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sehingga  pemerintah  dapat mempersiapkan kuota haji dan bentuk 

pelayanan perjalanan yang sesuai.  

2. Government to Business  

Salah  satu  tugas  utama  dari  sebuah  pemerintahan  adalah  

membentuk  sebuah lingkungan  bisnis  yang  kondusif  agar  roda  

perekonomian  sebuah  negara  dapat berjalan  sebagaimana  mestinya.  

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

berikut: Para perusahaan wajib pajak dapat dengan mudah menjalankan  

aplikasi  berbasis  web  menghitung  besarnya  pajak  yang  harus 

dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet. 

3. Government to Government  

Di  era  globalisasi  ini  terlihat  jelas  adanya  kebutuhan  bagi  

negara-negara  untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke 

hari. Berbagai penerapan EGovernment bertipe  G-to-G  ini  yang  telah  

dikenal  antara  lain:  Hubungan administrasi  antara  kantor-kantor  

pemerintah  setempat  dengan  sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau 

konsulat jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat 

yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada  di  

tanah  air.  Aplikasi  yang  menghubungkan  kantor-kantor  pemerintahan 

setempat  dengan  bank-bank  asing  milik  pemerintah  di  negara  lain  di  

mana pemerintah setempat menabung dan menanamkan uangnya. 

Pengembangan suatu sistem  basis  data  intelijen  yang  berfungsi  untuk  



 17 

mendeteksi  mereka  yang  tidak boleh masuk atau keluar dan wilayah 

negara (cegah dan tangkal).  

4. Government to Employees  

Pada  akhirnya  aplikasi  E-Government juga  diperuntukkan  untuk  

meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau 

karyawan pemerintahan yang bekerja  di  sejumlah  institusi  sebagai  

pelayanan  masyarakat.  Berbagai  jenis aplikasi  yang  dapat  dibangun  

dengan  menggunakan  format  G-to-E  ini  salah satunya:  Aplikasi  

terpadu  untuk  mengelola  berbagai  tunjangan  kesejahteraan, yang 

merupakan hak dari pegawai hak pemerintahan sehingga yang 

bersangkutan dapat terlindungi hak-hak individualnya. 

Unsur-unsur standarisasi penerapan e-government sesuai dengan Inpres 

nomor  3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-

government, diantaranya yaitu: 

1. Persiapan 

a. Pembuatan situs informasi disetiap lembaga 

b. Penyiapan kualitas Sumber Daya Manusia(SDM) 

c. Penyiapan sarana akses 

d. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun publik 

2. Pematangan 

a. Pembuatan situs informasi publik interaktif 

b. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain 

3. Pemantapan 
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a. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik 

b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain 

4. Pemanfaatan 

a. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G,G2B dan G2C 

yang terintegrasi 

Kondisi saat ini kesiapan memanfaatkan teknologi informasi sesuai inpres 

nomor 3 tahun 2003 Pemanfaatan teknologiinformasipadaumumnyaditinjau 

darisejumlah aspek sebagaiberikut: 

1. E-Leadership, aspek iniberkaitan dengan prioritasdan 

inisiatifnegaradidalammengantisipasidanmemanfaatkan kemajuan 

teknologiinformasi.  

2. Infrastruktur Jaringan Informasi, aspek iniberkaitan dengan 

kondisiinfrastrukturtelekomunikasisertaakses, kualitas, lingkup, dan 

biayajasaakses.  

3.  Pengelolaan Informasi, aspek iniberkaitan dengan kualitasdan keamanan 

pengelolaan informasi, mulaidaripembentukan, pengolahan, penyimpanan, 

sampaipenyaluran dan distribusinya.  

4.  Lingkungan Bisnis, aspek iniberkaitan dengan kondisipasar, 

sistemperdagangan, dan regulasiyangmembentuk 

konteksbagiperkembangan bisnisteknologiinformasi, terutamayang 

mempengaruhikelancaran aliran informasiantarapemerintah dengan 

masyarakatdan duniausaha, antarbadan usaha,antarabadan usahadengan 

masyarakat, dan antarmasyarakat.  
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5. Masyarakatdan SumberDayaManusia, aspek iniberkaitan dengan 

difusiteknologiinformasididalamkegiatan masyarakatbaik perorangan 

maupun organisasi, sertasejauh manateknologiinformasidisosialisasikan 

kepadamasyarakatmelaluiprosespendidikan. 

Tantangan dalam Implementasi E-Government Menurut Sosiawan dalam 

hendysalim (2014),  ada beberapa faktor yang menghambat berkembangnya E-

Government dalam pemerintahan Indonesia, antara lain: 

1. Belum adanya standarisasi yang jelas tentang implementasi e-government 

dan sosialisasi tentang bagaimana penyelenggaraan situs pemerintah 

daerah yang riil dan ideal. Artinya walapun undang-undang, peraturan 

pemerintah dan petunjuk pedoman sudah ada namun masing-masing 

pemda masih menerjemahkannya secara sendiri-sendiri karena persoalan 

petunjuk teknis dan operasionalnya yang tidak jelas dan “ngambang’. 

2. Belum tersedianya sumber daya manusia ( SDM) yang memadai atau 

minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan situs pemda 

sehinga masih banyak pemkab dan pemkot yang ragu menerapkan e-

government. 

3. Penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi komunikasi 

dan informasi belum merata hingga daerah-daerah, sehingga bukan hanya 

masalah dalam suprastrukturnya saja tetapi dalam infrastrukturnya juga 

masih kurang memadai. Masalah tersebut juga diperparah dengan masih 

mahalnya sarana dan prasarana teknologi ICT. 
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4. Masih belum meratanya Literacy masyarakat berkaitan dengan 

pemanfaatan e-government karena mayoritas penduduk berada pada garis 

golongan menengah ke bawah. 

Sedangkan menurut Kurniawan  dalam hendysalim (2014),  beberapa 

hambatan yang dialami dalam implementasi E-Government dapat dinilai dari 

beberapa aspek. Adapun aspek-aspek tersebut didapatkan dari hasil pengamatan 

Kementrian Komunikasi yang menyimpulkan bahwa mayoritas situs pemerintah 

Pusat dan pemerintah Daerah masih terkendala dalam aspek-aspek berikut ini: 

1. E-Leadership: prioritas dan inisiatif negara di dalam mengantisipasi dan 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi 

2. Infrastruktur Jaringan Informasi: kondisi infrastruktur telekomunikasi serta 

akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses 

3. Pengelolaan Informasi: kualitas dan keamanan pengelolaan informasi 

4. Lingkungan Bisnis: kondisi pasar, sistem perdagangan, dan regulasi yang 

membentuk konteks perkembangan bisnis teknologi informasi 

5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia: difusi teknologi informasi 

didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun organisasi, serta 

sejauh mana teknologi informasi disosialisasikan kepada masyarakat 

melalui proses pendidikan 

Di dalam lain sisi, Kurniawan juga menyimpulkan bahwa terdapat 

sejumlah kelemahan pembentukan e-government di Indonesia, antara lain 

1. Pelayanan yang diberikan situs pemerintah belum ditunjang oleh sistem 

manajeman dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, 
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prosedur dan keterbatasan SDM sangat membatasi penetrasi komputerisasi 

ke dalam sistem pemerintah 

2. Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang 

dialokasikan untuk pengembangan e-government 

3. Inisiatif merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri; dengan demikian 

sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi,otentikasi, dan 

berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs 

secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapatkan perhatian 

4. Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet. 

http://sisteminformasi.binusian.org/2014/03/09/evaluasi-terhadap-

pelaksanaan-e-government-di-indonesia/) di akses pada jam 11:00 WIB pada 

tanggal 5 November 2016 

 

Menurut Muhammad  Jamal (2006:5-8) Upaya Pemerintah Provinsi Riau 

Dalam Mewujudkan Pelaksanaan E-Government Tahun 2014 adalah Pelaksanaan 

e-government pada suatu lembaga pemerintahan sama artinya dengan pergeseran 

paradigma birokratis menjadi paradigma e- government yang mengedepankan 

efisiensi, transparansi, dan fleksibilitas yang akhirnya mewujudkan kepuasan 

pengguna layanan publik. Dengan adanya perubahan paradigma ini sekaligus 

merubah infrastruktur maupun sarana prasarana yang digunakan dalam 

pekerjaannya. Pada awalnya dalam sistem birokrasi, kegiatan administrasi 

dilaksanakan dengan manual sehingga berakibat kepada kinerja yang tidak efektif 

dan efisien karena harus menggunakan lebih banyak waktu dan tenaga.   

Dalam pelaksanaannya e- government secara otomatis menerapkan sistem-

sistem yang berbasis teknologi informasi yang dapat memberikan kemudahan 

http://sisteminformasi.binusian.org/2014/03/09/evaluasi-terhadap-pelaksanaan-e-government-di-indonesia/
http://sisteminformasi.binusian.org/2014/03/09/evaluasi-terhadap-pelaksanaan-e-government-di-indonesia/
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dalam setiap kegiatan administrasi pemerintah maupun pelayanan terhadap 

masyarakat. Sistem yang berbasis teknologi ini baik berupa perangkat keras 

maupun perangkat lunak.  Pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga 

pemerintah selain meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat juga 

meningkatkan hubungan antar instansi pemerintah maupun pemerintah dengan 

pihak lain (swasta). Pemanfaatan portal pelayanan publik membutuhkan media 

berupa koneksi internet (akses) untuk para stakeholder. Portal pelayanan publik 

tentunya mempunyai organisasi yang mengatur atau mengurusnya dan juga 

infrastruktur sebagai alat penunjang pelayanan secara elektronik baik perangkat 

keras maupun perangkat lunak. Perangkat lunak yang dimaksud disini ialah 

seperti aplikasi-aplikasi dasar yang diterapkan dan dimanfaatkan dalam 

penyediaan informasi kepada publik.  Dari keempat struktur kerangka arsitektur 

tersebut mempunyai sasaran yang dituju dalam strategi pengembangan e-

government sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Perluasan dan 

peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah 

negara pada tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat, dengan sejauh 

mungkin melibatkan partisipasi dunia usaha merupakan sasaran dari 

diterapkannya akses internet  

Sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2003, hal ini telah mulai terwujud dengan 

telah bekerjasamanya Diskominfo Provinsi Riau dengan pihak PT.Telkom 

Indonesia dalam penyediaan akses untuk masyarakat maupun bagi aparatur 

pemerintah, serta telah Jaringan Fiber Optic,  Jaringan Wireless dan Wire/UTP 

telah terhubung di 43 SKPD Pemerintah Provinsi Riau meskipun belum semua 
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SKPD yang tehubung namun hal ini masih terus dikembangkan. Hal ini terlihat 

dari pengembangan dan penambahan tempat akses yang dilakukan Diskminfo 

Provinsi Riau di beberapa titik area lainnya yang menjadi rencana Diskominfo  

Provinsi Riau pada tahun 2016 ini.  Pembentukan portal-portal informasi dan 

pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses 

kerja instansi pemerintah terkait, sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan 

sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkungan pemerintah,diantaranya 

dalam Pembuatan situs-situs resmi antar organisasi pemerintah di Provinsi Riau, 

sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan tentang kewajiban instansi 

pemerintah dan pemerintah otonom untuk menyediakan informasi dan pelayanan 

publik secara on-line. Sasaran ini belum sepenuhnya terpenuhi karena  Masih 

adanya SKPD dilingkungan Provinsi Riau masih belum memiliki website resmi 

antar SKPD diprovinsi Riau. Dalam implementasi portal pelayanan publik berupa 

website resmi SKPD dilingkungan Provinsi Riau masih dirasakan kurang 

maksimal karena pada penyediaan informasi serta belum terciptanya komunikasi 

dua arah antar pemerintah dengan masyarakat yang dapat dilihat dari kurang 

responsifnya aparatur pemerintah dalam menanggapi. 

2.3 Implementasi 

Menurut Usman, (2002:70) dalam aris kurniawan (2015) Implementasi 

adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu 

sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. 
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Menurut Setiawan,( 2004:39) dalam aris kurniawan (2015)  Implementasi 

adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara 

tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, 

birokrasi yang efektif. 

Menurut Harsono, (2002:67) dalam aris kurniawan (2015)  Implementasi 

adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan 

dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka 

penyempurnaan suatu program. 

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam aris kurniawan (2015)  

Implementasi merupakan pelaksanaan dari kebijakan dasar hukum juga berbentuk 

dalam bentuk perintah atau keputusan, atau putusan pengadilan. Proses 

pelaksanaan berlangsung setelah sejumlah tahapan seperti tahapan pengesahan 

undang-undang, dan kemudian output dalam bentuk pelaksanaan keputusan 

kebijakan, dan seterusnya sampai kebijakan korektif yang bersangkutan. 

Menurut guru besar ilmu administrasi UNPAD, Prof. H. Tachjan dalam 

aris kurniawan (2015)  Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan 

administrasi yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan / disetujui Kegiatan ini 

terletak di antara perumusan kebijakan dan Implementasi Kebijakan evaluasi 

kebijakan mengandung logika yang top-down, yang berarti lebih rendah / 

alternatif menginterpretasikan -. Alternatif masih abstrak atau bersfat alternatif 

makro atau mikro-beton. 

http://www.gurupendidikan.com/101-pengertian-hukum-tata-negara-menurut-para-ahli/
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Menurut Van Meter dan Van Hom merumuskan proses implentasi ini 

sebagai “those actions by public or private individuals (or groups) that are 

directed at the achievement of objectives set fort in priorpolice decisions” 

(tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu/pejabat-pejabat atau 

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya 

tujuan-tujaun yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. 

http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/ di 

akses pada jam 14.00 WIB tanggal 3 april 2017 

Daniel A.Mazmanian dan Paul A, menjelaskan makna implementasi ini 

dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya yang terjadi sesudah 

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian 

implentasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul 

sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup 

baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan 

akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (wahab, 2005) 

Berdasarkan pandangan diatas dapan disimpulkan bahwa proses 

implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku 

badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program 

dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula 

menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang 

langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhui perilaku dari semua pihak 

yang terlibat, dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik buruk 

yang diharapkan.  

http://www.gurupendidikan.com/9-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli/
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2.4 Aplikasi dan Sistem Informasi 

Pengertian aplikasi menurutKamus Besar Bahasa 

Indonesia(KBBI,2016) adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah 

data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. 

Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan 

melaksanakan tugas khusus dari user (pengguna). 

Menurut Jogiyanto  dalam bobsusanto (2016)  aplikasi merupakan 

penggunaan dalam suatu komputer, instruksi (instruction) atau pernyataan 

(statement) yang disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses 

input menjadi output. 

 Menurut Hengky W. Pramana dalam bobsusanto (2016) aplikasi 

merupakan suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan 

akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, game palayanan masyarakat, 

periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan manusia. 

Menurut Hendrayudi dalam bobsusanto  (2016) aplikasi adalah kumpulan 

perintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

Yuhefizar dalam bobsusanto (2016)  mengatakan aplikasi merupakan 

program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam 

menjalankan pekerjaan tertentu. 

Menurut Eko. I & Djokopran dalam bobsusanto (2016) aplikasi 

merupakan proses atau prosedur aliran data dalam infrastruktur teknologi 

informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan yang sesuai 

dengan jenjang dan kebutuhan (relevan).  
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Aplikasi merupakan penerapan, menyimpan hal, data, permasalahan 

pekerjaan suatu sarana atau media yang digunakan untuk menerapkan atau 

mengimplikasikan hal atau permasalahan tersebut, sehingga berubah menjadi 

suatu bentuk yang baru tanpa menghilangkan nilai-nilai dasar dari hal, data, 

permasalahan atau pekerjaan. Dalam hal ini hanya bentuk dari tampilan data yang 

berubah, sedangkan isi yang termuat dalam data tersebut tidak mengalami 

perubahan. 

Program (perangkat lunak) aplikasi adalah sekumpulan instruksi yang 

tersusun menurut urutan yang logis dan dikenal oleh komputer atau program yang 

dipakai untuk melakukan atau mempermudah suatu pekerjaan. Contoh utama 

perangkat lunak aplikasi adalah pengolah kata, lembar kerja, dan pemutar media. 

Beberapa aplikasi yang digabung bersama menjadi suatu paket kadang disebut 

sebagai suatu paket atau suite aplikasi (application suite). Contohnya adalah 

Microsoft Office dan OpenOffice.org, yang menggabungkan suatu aplikasi 

pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa aplikasi lainnya. 

Aplikasi-aplikasi dalam suatu paket biasanya memiliki antar muka 

pengguna yang memiliki kesamaan sehingga memudahkan pengguna untuk 

mempelajari dan menggunakan tiap aplikasi. Adapun aplikasi atau sofware dapat 

diklasifikasi atau digolongkan menjadi beberapa kelas, antara lain: 

a. Perangkat lunak perusahaan (enterprise) 

b. Perangkat lunak infrastruktur perusahaan 

c. Perangkat lunak informasi kerja 

d. Perangkat lunak media dan hiburan 
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e. Perangkat lunak pendidikan 

f. Perangkat lunak pengembangan media 

g. Perangkat lunak rekayasa produk 

  Sistem Informasi adalah Aktivitas manusia banyak yang berhubungan 

dengan sistem informasi. Sistem informasi telah banyak membantu manusia. 

Tidak hanya di negara-negara maju, di Indonesia pun sistem informasi telah 

banyak diterapkan dimana-mana seperti di kantor, di pasar swalayan, di bandara 

dan bahkan di rumah ketika pemakai bercengkrama dengan dunia internet. 

Menurut Hall (2001) dalam bobsusanto (2016) : “Sistem Informasi adalah 

sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikelompokan, diproses menjadi 

informasi dan didistribusikan kepada pemakai.” 

Definisi sistem informasi yang beragam tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen (manusia, komputer, 

teknologi informasi dan prosedur kerja) ada sesuatu yang diproses (data menjadi 

informasi) dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan. 

Menurut Mc. Fadden dan kawan-kawan mendefinisikan informasi sebagai 

data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan 

seseorang yang menggunakan data tersebut. 

Shanon dan Weaver, dua orang insinyur listrik melakukan pendekatan 

secara matematis untuk mendefinisikan informasi. Menurut mereka, informasi 

adalah “jumlah ketidakpastian yang dikurangi ketika sebuah pesan diterima.” 

Artinya dengan adanya informasi, tingkat kepastian menjadi meningkat. 
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Menurut Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah 

bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan saat ini atau saat mendatang. 

(http://www. Seputar pengetahuan.com/2016/06/10-pengertian aplikasi menurut   

para ahli lengkap.html) diakses pada jam 20:34 WIB pada tanggal 21 November 

2016 

 

 

2.5 Surat 

Menurut sedarmayanti (2015) Surat adalah sarana komunikasi untuk 

menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya 

mencakup lima hal: sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, dan 

gagasan; alat bukti tertulis; alat pengingat; bukti historis; dan pedoman kerja. 

Kriteria untuk dapat membuat surat yang baik, yaitu : 

1. Bahasa yang digunakan sesuai dengan etika, estetika, dan logika 

2. Menarik, padat, dan jelas. 

3. Bahasa yang digunakan dapat mewakili isi dan tujuan surat. 

Surat juga memiliki fungsi, yaitu: 

1. Data penulis / organisasi, untuk berhadapan dengan teman bicara sehingga 

isi surat menggambarkan citra penulis. 

2. Dokumen tertulis, yaitu untuk bukti nyata hitam di atas putih. 

3. Pedoman kerja, untuk membuat keputusan/kebijakan berikutnya. 

4. Alat pengingat, yaitu dapat diarsipkan dan dilihat jika diperlukan. 

5.  Bukti historis/sejarah, yaitu menggambarkan perkembangan sebuah 

instansi /lembaga. 

http://www/
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Format Surat atau bentuk penulisan surat yang lazim dipergunakan ada 5 

bentuk, yaitu : 

1. Bentuk lurus penuh (full block styBentuk lurus (black style) 

2. Bentuk setengah lurus (semi block style) 

3.  Bentuk lekuk (indented style) 

4. Bentuk paragraf menggantung (hanging paragraph) 

Jenis-jenis surat dapat dikelompokkan menurut kepentingan dan 

pengirimannya, yaitu: 

1. Surat Pribadi 

Surat pribadi adalah surat yang dikirimkan seseoarang kepada 

orang lain atau suatu oarganisasi / instansi. Surat pribadi adalah surat 

yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. 

Ciri-ciri surat pribadi seperti berikut, 

1. Tidak menggunakan kop surat/kepala surat 

2. Tidak menggunakan nomor surat 

3. Salam pembuka dan penutup surat bervariasi 

4. Penggunaan bahasa bebas, sesuai dengan keinginan si penulis surat. 

2. Surat Resmi 

Surat Resmi adalah surat yang disampaikan oleh suatu 

instansi/lembaga kepada seseorang atau lembaga / instansi lainnya. Surat 

resmi (surat dinas) terbagi atas beberapa bagian, yaitu : 

a. Surat dinas pemerintah, yaitu surat resmi yang digunakan instansi 

pemerintah untuk kepentingan adminiustrasi pemerintahan. 
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b. Surat niaga, yaitu surat resmi yang dipergunakan oleh perusahaan 

atau badan usaha. 

c. Surat sosial, yaitu surat resmi yanng dipergunakan oleh organisasi 

kemasyarakatan yang bersifat nirlaba ( nonprofit). 

Bagian-bagian surat resmi : 

Kepala/kop surat, terdiri dari : 

1. Nama instansi/lembaga, ditulis dengan huruf kapital/huruf besar 

2. Alamat instansi/lembaga, ditulis dengan variasi huruf besar dan kecil 

3. Logo instansi/lembaga 

4.   Nomor surat, yakni urutan surat yang dikirimkan 

5.  Lampiran, berisi lembaran lain yang disertakan selain surat 

6.  Hal, berupa garis besar isi surat 

7.  Tanggal surat (penulisan di sebelah kanan sejajar dengan nomor 

surat) 

8.  Alamat yang dituju (jangan gunakan kata kepada) 

9.   Pembuka/salam pembuka (diakhiri tanda koma) 

10. Isi surat 

11. Penutup surat 

3. Memo 

Alat komunikasi bertulis di dalam jabatan sendiri untuk berhubung 

secara rasmi. Menurut isinya, surat dapat dikelompokkan sebagai berikut, 

a. Surat pemberitahuan 

b. Surat keputusan 



 32 

c. Surat perintah 

d. Surat permintaan 

e. Surat panggilan 

f. Surat peringatan 

g. Surat perjanjian 

h. Surat laporan 

i. Surat pengantar 

j. Surat penawaran 

k. Surat pemesanan 

l. Surat undangan 

m. Surat lamaran pekerjaan. 

Klasifikasi surat menurut sifatnya, yaitu : 

a. Surat biasa, artinya, isi surat dapat diketahui oleh oranng lain selain 

yang dituju 

b. Surat konfidensial ( terbatas), maksudnya, isi surat hanya boleh 

diketahui oleh kalangan tertentu yang terkait saja. 

c. Surat rahasia, yaitu surat yang isinya hanya boleh diketahui orang 

yang dituju. 

(jokosusilo.co.id/2013/12/kkl-e-office-sebagai-manajemen-surat.html) di 

akses pada jam 14:25 WIB pada tanggal 29 november 2016 

 

 

2.6 Electronic Office (E-Office) 

Setiap organisasi/perusahaan umumnya memiliki mekanisme komunikasi 

internal yang sering disebut dengan istilah Surat Dinas, Nota Dinas, Memo Dinas, 
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atau hanya dengan istilah Memo saja. Pada prinsipnya adalah sebuah sistem tata 

persuratan yang hirarkis, yang tidak cukup hanya dilaksanakan dengan 

menggunakan email sistem biasa. E-Office menjawab kebutuhan tata persuratan 

internal dan eksternal perusahaan dengan mudah, aman, dan cepat. 

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, 2004).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. 

E-Office merupakan aplikasi perkantoran yang mengganti proses 

administrasi berbasis manual ke proses berbasis elektronis dengan memanfaatkan 

fasilitas jaringan lokal (LAN), maupun jaringan internet (online). Dengan 

perkembangan teknologi telekomunikasi saat ini, jaringanbroadbandberkecepatan 

tinggi, dan internet, maka perkantoran telah menjadi elektronis secara elektronik. 

Pekerjaan kantor yang selama beberapa dekade dilakukan secara manual telah 

berubah menjadi elektronik bahkan beberapa sudah menerapkan kantor maya. 

Kantor elektronis menggunakan teknologi komunikasi untuk menyediakan 

layanan administrasi perkantoran secara elektronis kepada siapa saja, dimana saja, 

dan tiap saat. Manfaat E-Office : 

1. Informasi akurat dan realtime 

2. Proses bisnis online sehingga pengambilan keputusan cepat dan akurat 
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3. Pekerjaan tidak dibatasi ruang dan waktu sehingga produktivitas 

meningkat 

4.  Pelayanan lebih mudah dan lebih cepat untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan 

5. Meningkatkan daya saing untuk pertumbuhan perusahaan 

(jokosusilo.co.id/2013/12/kkl-e-office-sebagai-manajemen-surat.html) di 

akses pada jam 14:25 WIB pada tanggal 29 november 2016 

 

E-office dalam Dewandaru Sigit (2013: 333) adalah Electronic suatu  

sistem  yang  berhubungan  dengan  administrasi,  secara  maya memusatkan  

komponen-komponen  sebuah  organisasi  dimana  data,  informasi,  dan  

komunikasi  dibuat  melalui media telekomunikasi. 

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. 

Dapat disimpulkan  E-Office  dapat  berarti  bahwa  semua  pekerjaan  

yang  berhubungan  dengan  administrasi perkantoran  dikerjakan  secara  

elektronis  dan  menggunakan  bantuan  alat  komunikasi  dan  sistem  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  dekade dilakukan  

secara  manual  telah  berubah  menjadi  elektronik  bahkan  beberapa  sudah  

menerapkan  kantor  maya. Kantor  elektronis  menggunakan  teknologi  
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komunikasi  untuk  menyediakan  layanan  administrasi  perkantoran secara 

elektronis kepada siapa saja, dimana saja, dan tiap saat 

 

2.7 UU NO 5 Tahun 2014 tentang ASN 

ASN adalah aparatur sipil negara profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

PNS adalah pegawai negeri sipil warga negara indonesia yang memenuhui 

syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 

kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

 

2.8 Pandangan Islam 

Dalam  ajaran  Islam  yang  diturunkan  Allah  SWT  kepada  Nabi  

Muhammad  SAW  abad  silam  telah  diturunkan  wahyu  bagaimana pentinya  

ilmu pengatahuan Al-Qur’an  menekankan  keunggulan  orang  yang  berilmu  

dari pada yang tidak berilmu. Seperti dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar 

ayat 9:              

                               

                            

 

 
Artinya:  (Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 

yang  beribadah  di  waktu-waktu  malam  dengan  sujud  dan  berdiri, 

sedang  ia  takut  kepada  (adzab)  akhirat  dan  mengharapkan  rahmat 
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Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui 

dengan  orang-orang  yang  tidak  mengetahui?"  Sesungguhnya  orang 

yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Q. S. Az-Zumar: 9)  

 

Selama sains atau ilmu pengetahuan itu tetap dalam upaya untuk mencari 

kebenaran  dan  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  dalam  alam  ini,  tidak  akan 

pernah  ada  masalah.  Karena  Islamlah  yang  pertama-tama  akan  mengajak  

dan menggalakkan  manusia  untuk  mengungkapkan  rahasia-rahasia  alam  itu  

serta mengambil  manfaat  dari  padanya.  Problematika  kita  bukanlah  antara  

Islam  dan ilmu  pengetahuan  (karena  kaitannya  jelas)  tetapi  antara  muslim  

atau  penganut Islam itu dan ilmu pengetahuan.  

Dalam  situasi  seperti  ini,  ketika  teknologi  muslim  jauh  tertinggal  dari 

Eropa  dan  usaha  mengejar  ketertinggalan  ini  dilakukan  muslim  memberikan 

tanggapan dalam dua hal, yaitu merumuskan sikap terhadap perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi peradaban  Barat modern, dan terhadap tradisi  Islam. 

2.9 Definisi Konsep 

1. Kebijakan reformasi birokrasi adalahPembangunan aparatur negara 

dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan 

profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan 

yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung 

keberhasilan pembangunan di bidang lainnya dengan melakukan 

perubahan secara cepat dan diberi batasan Pengembangan Sistem 

Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi 

2. E-Government adalah  pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,  
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transparansi,  dan  akuntabilitas  penyelenggaraan  pemerintahan. Peranan  

IT  dalam  proses  bisnis  membuat  organisasi  berusaha  untuk 

mengimplementasikan IT untuk proses terintegrasi dan diberi batasan 

goverment to government 

3. Aplikasi e-office adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah 

data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman 

tertentu sistem  yang  berhubungan  dengan  administrasi,  secara  maya 

memusatkan  komponen-komponen  sebuah  organisasi  dimana  data,  

informasi,  dan  komunikasi  dibuat  melalui media telekomunikasi. 

4. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis 

oleh suatu pihak kepada pihak lain dan di beri batasan surat memo 

5. ASN adalah aparatur sipil negara profesi bagi pegawai negeri sipil dan 

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya 

dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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2.10 Konsep Operasional 

Tabel 2.1 Konsep Operasional 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Implementasi 

Aplikasi E-

Office pada 

Kantor Kesatuan 

Bangsa dan 

Politik Provinsi 

Riau 

 

1. Persiapan a. Pembuatan situs 
informasi di setiap 

lembaga 

b. Penyiapan SDM 

c. Penyiapan saran 
akses 

d. Sosialisasi situs 
informasi 

2. Pematangan a. Pembuatan situs 

informasi publik 

interaktif 

b. Pembuatan 

antarmuka 

keterhubungan 

dengan lembaga lain 

3. Pemantapan a. Pembuatan situs 

transaksi pelayanan 

publik 

b. Pembuatan 

interoperabilitas 

aplikasi maupun 

data dengan lembaga 

lain 

4. Pemanfaatan  a. Pembuatan aplikasi 

pelayanan yang 

bersifat G2G, G2B, 

G2C yang 

terintegrasi 

sumber: Inpres nomor 3 tahun 2003 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Shabrina ulima rahmah dan Meylia (2014), yang melakukan penelitian 

dengan judul “efektivitas kerja Pegawai Dalam Menerapkan e-office Untuk 

Mendukung e-government Dalam Kegiatan Korespondensi Kedinasan Fakultas 

Ekonomi Universitas Negri Surabaya”, dari hasil penelitian penulis dilapangan 
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menunjukkan Setelah  dilakukan  penelitian  tentang efektivitas  kerja  pegawai  

dalam  menerapkan e-office untuk  mendukung e-government dalam kegiatan 

korespondensi kedinasan di Fakultas Ekonomi  Universitas  Negeri  Surabaya  

maka dapat  disimpulkan  sebagai  berikut: 

1. Penerapan e-office dalam  kegiatan korespondensi kedinasan mampu 

mendukung terciptanya  tertib  administrasi  perkantoran khususnya  

dalam  kegiatan korespondensi kedinasan. E-Office merupakan  suatu  

layanan berupa  aplikasi  elektronik   yang memanfaatkan  teknologi  

informasi  dan komunikasi  untuk  memfasilitasi  pengolahan 

administrasi perkantoran yaitu korespondensi kedinasan  berupa  surat  

menyurat  baik  surat masuk,  surat  keluar  dan  penyimpanan  surat, bagi 

setiap pegawai di suatu perusahaan atau institusi  yang  dilakukan  secara  

elektronik Tujuan  dalam  penerapan e-office ini  adalah untuk  

meningkatkan  efektivitas  kegiatan perkantoran  khususnya  kegiatan 

korespondensi  kedinasan  dari  yang sebelumnya  manual  menjadi  

elektronik. E-office juga tidak terlepas dari unsur-unsur yang ada 

didalamnya seperti, fitur e-office, peralatan dan  perlengkapan,  

perawatan  dan pemeliharaan,  operator e-office, mediasosialisasi,  alur  

perancangan  e-office, keamanan dan anggaran, 

2. Efektivitas kerja pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya 

dalam  menerapkan e-office sudah berjalan  sangat  efektif  dapat  

dilihatndari indikator  efektivitas  kerja  yang  terdiri  dari indikator  
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menyesuaikan  diri,  indikator prestasi  kerja  dan  indikator  kepuasan  

kerja yang  telah  telah  terpenuhi  dengan  persentase sebesar 81%. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh M. Jamal (2006) dengan judul 

Upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam mewujudkan keterbukaan informasi 

publik (studi kasus pelaksanaan e-government) Berdasarkan  hasil  penelitian  dan 

analisis  yang  telah  dilakukan  mengenai Upaya  mewujudkan  e-government  

pada Dinas  Komunikasi  dan  Informatika Provinsi  Riau  dan  faktor-faktor  yang 

mempengaruhinya,  penulis  mengambil kesimpulan bahwa : 

1. Pelaksanaan  e-government  pada Diskominfo  Provinsi  Riau  belum 

berjalan  dengan  maksimal  dan pengimplementasian  keempat struktur  

dari   kerangka  arsitektur pada  Intruksi  Presiden  Nomor  3 Tahun  2003  

belum  dilaksanakan dengan  menyeluruh.  Karena adanya  beberapa  

faktor  yang mempengaruhinya  dan  harus dipenuhi,  seperti  Prasarana, 

Hukum,  Koordinasi,  Keuangan dan Sumber Daya Manusia. 

2. Pelaksanaan  e-government  pada Diskominfo Provinsi Riau dilihat dari 

Pemeringkatan e-government Indonesia  dengan  lima  dimensi yang  

menjadi  tolak  ukur Penerapan e-government tersebut, yaitu  Kebijakan,  

Kelembagaan, Infrastruktur,  Aplikasi  dan Perencanaan.  Dari  kelima 

dimensi  tersebut  memiliki beberapa  indikator  untuk mendapatkan  

penilaian  yang bagus. 

Selanjutnya Dewandaru sigit (2013) dengan judul Pemanfaatan Aplikasi e-

office untuk mendukung reformasi Birokrasi dengan hasil penelitian Sebagai 

bagian dari e-government, pemanfaatan aplikasi e-office terbukti sangat membantu 
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dalam mempercepat proses bisnis perkantoran. Tingkat efektifitas dan efisiensi 

yang ditunjukan oleh kinerja aplikasi e-office yang  memberikan implikasi 

terhadap penerapan reformasi birokrasi, yaitu ; 

1. Kecepatan transfer dokumen perkantoran antar unit semakin cepat. 

2. Terjadinya penghematan terhadap pemakaian ATK di Pusjatan. 

3. Mereduksi kebutuhan tenaga kerja terkait distribusi dokumen perkantoran. 

4. Meningkatnya kecepatan pengambilan keputusan oleh pimpinan.  

5. Optimalisasi tempat penyimpanan dokumen serta pemanfaatan sumber 

daya listrik.  

Sesuai dengan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi yang tercantum 

pada Permen Pan dan RB No.11 Tahun 2011, bahwa keberhasilan implementasi 

E-Goverment dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam penerpaan 

Reformasi Birokrasi. Maka Implementasi E-Office di Pusjatan dapat diartikan 

adalah salah satu cara dalam mendukung keberhasilan Reformasi Birokrasi.  

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis Judul Lokasi Persamaan Perbedaan 

1 Shabrina 

Ulima 

Rahmah 

dan Meylia 

(2014)  

efektivitas 

kerja Pegawai 

Dalam 

Menerapkan 

e-office Untuk 

Mendukung e-

government 

Dalam 

Kegiatan 

Korespondensi 

Kedinasan  

Fakultas 

Ekonomi 

Universitas 

Negri 

Surabaya 

Alat ukur 

sama, 

mengambil 

alat ukur dari 

standarisasi 

pengembangan 

e-government 

Fokusnya 

pada 

efektivitas 

kerja 

pegawai 

sedangkan 

penelitian 

penulis lebih 

fokus pada 

penerapannya 

2 Muhammad  

Jamal 

(2006) 

Upaya 

Pemerintah 

Provinsi Riau 

dalam 

Dinas  

Komunikasi  

dan  

Informatika 

Fokus 

penelitian 

sama dalam 

penerapan e-

langsung 

pada pihak 

yang 

bertanggung 
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No Penulis Judul Lokasi Persamaan Perbedaan 

mewujudkan 

keterbukaan 

informasi 

publik (studi 

kasus 

pelaksanaan e-

government) 

 

Provinsi  

Riau   

government jawab dalam 

penerapan e-

office di 

Provinsi Riau 

3 Dewandaru 

sigit (2013) 

Pemanfaatan 

Aplikasi e-

office untuk 

mendukung 

reformasi 

Birokrasi 

Puslitbang 

Jalan dan 

Jembatan 

(Pusjatan) 

Teori utama 

Inpres no 3 

tahun 2003 

tentang 

kebijakan 

strategi 

pengembangan 

e-government 

Fokus pada 

Reformasi 

Birokrasi 

 

 

2.12 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran 

 

Inpres Nomor 3 Tahun 2003  

Kebijakan Starategi Nasional Pengembangan E-Government 

1. Persiapan 
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Implementasi Aplikasi e-office 
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