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LANDASAN TEORI

2.1 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Pekan-
baru

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyeleng-
garakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang statis-
tik serta bidang persandian. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandi-
an dikepalai oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertugas kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kominfo Kota Pekanbaru didirikan pada bulan januari 2016. Dinas
ini memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan
informatika dan juga sebagai pusat data statistik yang ada di Pekanbaru. Kantor
Dinas ini dulunya merupakan bagian dari Kantor DishubKominfo yang mengatur
transportasi dan sarana prasarana yang ada di pekanbaru. Kemudian pada tahun
2016 Dinas ini berpisah dan memiliki kantor sendiri yang bernama Dinas Kominfo.
Tugas Dinas ini selain menjadi pusat data statistik, juga mempunyai tugas dalam
penerapan aplikasi E-Government.

2.1.1 Kedudukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Pekan-
baru
Dengan mengacu pada arah pengembangan jangka panjang Diskominfo

Kota Pekanbaru Kedudukan Dinas Kominfo Kota Pekanbaru ini adalah sebagai
berikut:

1. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian menyeleng-
garakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang
statistik serta bidang persandian.

2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

3. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhen-
tikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

4. Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertang-
gungjawab kepada Kepala Dinas.

6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepa-
da Sekretaris Dinas.



7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala
Bidang.

8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peratu-
ran Walikota.

2.1.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota
Pekanbaru
Gambar 2.1 adalah struktur organisasi yang ada pada Dinas Kominfo Kota

Pekanbaru.

Gambar 2.1. Struktur organisasi
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2.2 Teknik dan Model Evaluasi
Untuk menyusun suatu ketetapan yang menjadi tujuan akhir dari teknik e-

valuasi dibutuhkan data yang valid. Untuk mendapatkan data yang valid dibutuhkan
metode dan sarana yang akurat dan teruji. Secara luas evaluasi bisa dikerjakan de-
ngan memakai metode tes dan metode nontes (alternative test). menurut Qomari
(2008) ada beberapa pembagian tes sebagai berikut:

a. Berdasarkan bentuknya: ada 2 jenis umum, yaitu tes objektif dan tes
subjektif. bentuk tes yang dinilai secara objektif disebut tes objektif.
Untuk mengetahui kebenaran jawaban dari tes tidak berdasarkan penila-
ian/pengoreksi tes. Tes objektif ini memberi beberapa opsi untuk dipilih
anggota tes, hanya ada satu jawaban yang benar per butir tes. tes yang di
poin dengan melibatkan penilaian dari korektor tes disebut tes subjektif. tes
esai, lisan adalah contoh dari jenis tes ini.

b. Berdasarkan ragamnya: esai tertutup (restricted essay), dan tes esai ter-
buka (extended essay) adalah klasifikasi dari tes ini. Berdasarkan jenis-
nya butir tes objektif ini bisa dipecah menjadi tiga, yaitu: tes betul-salah
(true-false), tes mencocokkan (matching), dan tes pilihan ganda (multiple
choice). Teknik nontes dalam evaluasi banyak macamnya, beberapa di an-
taranya adalah: kuesioner (questionaire), tanyajawab (interview), penin-
jauan (observation), perbandingan bertingkat (rating scale), sosiometri, ar-
tikel, portofolio, kehadiran (presence), penyampaian (presentation), keikut-
sertaan (participation), riwayat hidup, dan sebagainya.
Ada beberapa model yang dapat dicapai dalam melakukan evaluasi pada

sebuah sistem, diantaranya yaitu:
1. Teknik assessment Yaitu evaluasi untuk mendapatkan informasi atas

keadaan atau letak suatu sistem. hasil yang didapat dengan memakai teknik
ini adalah notifikasi tentang posisi terakhir dari sebuah bagian program yang
ingin diselesaikan.

2. rencana planning Yaitu evaluasi yang dapat memenuhi kebutuhan dengan
cara membantu memilihkan aktivitas-aktivitas dalam program tertentu.

3. rencana implementation Yaitu evaluasi yang menyediakan informasi untuk
mengenalkan metode kepada kelompok khusus dengan pas sesuai dengan
yang dipersiapkan.

4. rencana Improvement Yaitu evaluasi membagikan informasi tentang ber-
jalan atau tidaknya sebuah program, cara metode berjalan, serta dengan cara
apa mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu pelaksanaan kegiatan.

5. rencana Certification Yaitu evaluasi yang membagikan informasi tentang
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mutu atau profit program. Dari penjelasan diatas bisa disampaikan bah-
wa biarpun ada beberapa perbedaan antara model-model evaluasi, tetapi da-
pat digambarkan model-model tersebut mempunyai kesamaan yaitu meny-
atukan data atau informasi obyek yang dievaluasi menjadi bahan perhitung-
an bagi pengambil kebijakan.

2.3 Pengertian E- Government
E-government adalah sebutan yang menurut beberapa kelompok, diartikan

secara luas. Kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi yang berguna se-
bagai cara untuk membantu melaksanakan sistem pemerintahan secara lebih baik
lagi. Sebab itu, dalam memandang e-government, jangan terfokus pada kata ’e’ -
nya saja, tetapi yang terpenting adalah cara berjalannya pemerintahan melalui media
elektronik berbasis online. Lantas ditemukan dua hal paling utama dalam penger-
tian e-government di atas, yaitu adalah pemakaian teknologi komunikasi informasi,
satu dari beberapa alat bantu yaitu internet, dan kedua adalah sasaran pemanfaatan
teknologi supaya proses pemerintahan bisa berjalan lebih baik lagi. Seluruh cara
atau mekanisme yang ada di pemerintahan bisa didapat dengan lebih cepat sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan, melalui teknologi informasi/internet.

E-government tidak hanya menukar cara pemerintah dalam berhubun-
gan kepada warga. Masyarakat juga dapat berkomunikasi dengan kantor-kantor
pelayanan, berbicara melalui telepon untuk mendapatkan pelayanan pemerintah,
atau mentransfer surat, sesuai dengan konsep e-government, fungsi utama E-
government adalah dengan memakai teknologi informasi yang bisa membangun
hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain.

Informasi, komunikasi, dan transaksi sekitar masyarakat dan pemerintah di-
lakukan dengan fasilitas online, sesuai dengan pelaksanaan e-government. Sehing-
ga ada beberapa profit yang didapatkan seperti contohnya, koneksi dengan sistem
administrasi terjadi dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Intinya, fasili-
tas pemerintahan dengan masyarakat menjadi sangat cepat, service dan berita bisa
disajikan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Berita bisa dicari dari kantor,
rumah, bahkan mobile dimanapun dan kapanpun tanpa mendatangi kantor pemer-
intahan atau tempat-tempat pelayanan umum. Kecepatan penyediaan sama artinya
dengan penghematan pada waktu, energi serta sumber daya. Selain provit tersebut,
akses berita ke pemerintah menjadi tidak terbatas dan sangat luas sampai tidak ada
lagi istilah ’kalangan atas’ dan ’kalangan bawah’ di depan pemerintah. Baik negara
dan masyarakat dari semua kalangan saling terbuka dalam berinteraksi dan berko-
munikasi yang mengarah pada kebebasan. Terwujudnya kebebasan (transparansi)
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dimaksudkan agar proses demokratisasi dan kebebasan politik serta administrasi.
Dengan begitu ide ini diharapkan bisa mengurangi kecurangan terhadap kebijakan
pemerintah, karena keterbukaan kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah akan
makin mudah dikelola dan diawasi.

Manfaat lainnya, pada latar program pembangunan nasional, penerapan
e-government dapat memberikn celah untuk pemerintah dalam melakukan re-
inventing agar dapat menjadi lembaga sosial yang lebih dekat (up close) dengan
berbagai kalangan, membuat federasi dan kerjasama bisnis yang lebih kuat kepada
beberapa organisasi dalam masyarakat yang memiliki kebutuhan, penerapan, dan
keahlian yang berbeda-beda.

Model e-government menurut Sosiawan (2015) yang digunakan di negara-
negara lain dengan menggunakan model empat tahapan perkembangan yang
meliputi.

a. Fase pertama, tampilan website (web presence) yang diisi informasi dasar
yang dibutuhkan masyarakat.

b. Fase kedua, fase interaksi yaitu lebih beragamnya isi informasi didalamnya,
seperti sarana download dan komunikasi e-mail dalam website pemerintah.

c. Fase ketiga, tahap transaksi yaitu menerapkan aplikasi/form secara online.
d. Fase Keempat, fase transformasi berupa pelayanan yang terhubung satu

sama lain, bukan cuma menyambungkan pemerintah dengan masyarakat
tetapi juga dengan komunitas lain yang terikat (pemerintah antar pemerin-
tah, sektor nonpemerintah, serta sektor swasta)

2.3.1 Manfaat dan Tujuan E – Government
Provit yang dihasilkan dengan terpakainya konsep electronic government

(e-government) terhadap suatu negara menurut Indrajit (2006), antara lain:
1. Menyempurnakan mutu pelayanan pemerintah terhadap para stakeholder-

nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) yang terpenting pada hal
kemampuan daya guna dan kemampuan dalam berbagai aspek kehidupan
bernegara.

2. Meningkatkan keterbukaan, otoritas, dan responsibilitas penyedia pemerin-
tahan dalam rencana penerapan konsep Good Corporate Governance.

3. Menunrunkan secara berarti jumlah anggaran administrasi, afiliasi, dan
hubungan yang dibuang pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keper-
luan kegiatan sehari-hari.

4. Memberikan celah kepada pemerintah untuk memperoleh asal-usul peng-
hasilan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkeperluan.
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5. Menghasilkan sebuah lingkungan masyarakat baru yang bisa secara cepat
dan akurat menjawab beragam masalah yang dihadapi searah dengan berma-
cam perubahan global dan trend yang ada.

6. Menguatkan masyarakat dan bagian lain sebagai rekan pemerintah dalam
proses pengambilan beragam kebijakan publik secara menyeluruh dan ab-
solut.
Konsep electronic government (e-government) dipakai dengan tujuan a-

gar hubungan pemerintah antar masyarakatnya maupun dengan tokoh bisnis bisa
berjalan secara tepat, ampuh dan cermat. Hal ini dipentingkan mengenal secara
aktif gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah wajib menyelaraskan
fungsinya dalam negara, supaya masyarakat bisa menikmati haknya dan men-
jalankan kewajibannya dengan aman dan nyaman, yang semua itu bisa diwujudkan
dengan melengkapi sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan electronic government
(e-government) adalah satu dari beberapa caranya. Selain itu tujuan penerapan elec-
tronic government (e-government) adalah untuk menghasilkan suatu tata pemerin-
tahan yang baik (good governance) (Oktavya, 2015).

2.3.2 Tipe Relasi E – Government
Penerapan teknologi informasi untuk pembangunan electronic government

(e-government) menurut Indrajit (2006) akan mendapatkan 4 (empat) hubungan
bentuk baru yaitu G2C, G2B, G2G, dan G2E, masing-masing dijelaskan sebagai
berikut:

Pertama, Government to Citizens (G-to-C), adalah jenis electronic go-
vernment (e-government) yang dibuat untuk mendekatkan pemerintah dengan
masyarakatnya lewat saluran akses yang bermacam-macam agar rakyatnya bisa
sangat mudah menggapai pemerintahnya dan memenuhi berbagai kebutuhan
pelayanan sehari-hari.

Kedua, Government to Business (G-to-B), adalah satu dari beberapa peranan
penting dari sebuah golongan bisnis yang membantu supaya roda perekonomian
suatu negara dapat berjalan dengan seharusnya. Dibutuhkan hubungan yang baik
antara pemerintah dengan kumunitas bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlan-
car para memudahkan bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, tetapi lebih
singkatnya banyak hal yang bisa bermanfaat bagi pemerintah jika terjadi hubungan
interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.

Ketiga, Government to Governments (G-to G), keperluan untuk hubungan
antar satu pemerintah dengan pemerintah lainnya setiap hari tidak hanya berputar
pada hal-hal yang berbentuk kebijaksanaan saja, tetapi lebih dalam lagi untuk mem-
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percepat kerjasama antar negara dan kerjasama antar hubungan-hubungan negara
(masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan beragam perihal
yang berhubungan dengan administrasi perdagangan.

Keempat, Government to Employees (G-to-E), aplikasi electronic govern-
ment (e-government) yang dibuat untuk membangun kemampuan dan kesejahteraan
para pegawai negeri atau peabat pemerintahan yang bekerja pada berbagai institusi
sebagai pelayan masyarakat.

Dengan mendasari adanya berbagai tipe hubungan tersebut, sehingga terda-
pat peranan program dari berbagai aplikasi electronic government (egovernment)
yang dikembangkan oleh pemerintah. Kehadirannya bukan hanya meningkatkan
peranan pelayanan pemerintah kepada rakyatnya, tetapi yang lebih utama adalah
untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintahan (Oktavya, 2015).

2.3.3 Jenis Pelayanan E – Government
Satu dari beberapa cara mengklasifikasikan bentuk pelayanan adalah dengan

melihat dari dua aspek utama, yaitu:
1. Aspek kompleksitas, yaitu berhubungan seberapa kompleks kerangka kerja

sebuah e-government (electronic government) yang bisa dibangun dan dit-
erapkan.

2. Aspek manfaat, yaitu berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan
seberapa luas provit yang dirasakan dari para usernya.
Berlandaskan dua aspek yang ada, berkenaan dengan bentuk pelayanan e-

government, maka Indrajit (2006) mengutarakan bahwa bentuk-bentuk electronic
government (e-government) yang bisa dibagi menjadi tiga kelas utama, adapun 3
kelas tersebut, yaitu:

a. Publikasi
Sebuah komunikasi satu arah, yang mana pemerintah menerbitkan beragam
data dan berita yang dipunyainya untuk dapat langsung, secara bebas di-
akses oleh rakyat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui media
online.

b. Interaksi
Komunikasi dua arah antar pemerintah dengan kalangan yang bersangku-
tan. Ada dua bentuk aplikasi yang biasa dipakai. Pertama, bentuk gerbang
dimana situs yang terpilih memberikan fasilitas pencarian bagi mereka yang
ingin mencari data atau berita secara khusus. Kedua, pemerintah membuat
saluran dimana rakyat dapat membuat diskusi dengan bagian-bagian terten-
tu yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
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c. Transaksi
Interaksi dua arah seperti kelas sebelumnya cuman terjadi sebuah transaksi
yang berkaitan dengan perpindahan uang dari satu kelompok dengan kelom-
pok lainnya. Aplikasi ini jauh lebih sulit karena harus adanya sistem penga-
manan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan
hak-hak privacy berbagai kalangan yang bertransaksi terlindungi dengan
baik.

2.4 Metode dan Dimensi Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI)
Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI) merupakan acara yang di-

selenggarakan oleh Direktorat E-Government, Direktorat Jenderal Aplikasi dan
Telematika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian KOMINFO)
dengan melibatkan institusi-institusi Pemerintah di Indonesia. aktivitas PeGi in-
i merupakan aktivitas yang dikerjakan untuk melihat denah keadaan pemanfaatan
Teknologi Informasi dam Komunikasi (TIK) oleh lembaga pemerintah secara na-
sional.

Kegiatan Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI) telah diselengga-
rakan pertama kali oleh Departemen Komunikasi dan Informatika (DEPKOMIN-
FO) melalui Direktorat E-Government Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika pa-
da tahun 2007. Dengan mengundang seluruh wilayah di Indonesia, sebanyak 11
provinsi ikut serta yaitu Provinsi Aceh, Lampung, Sumatera Selatan, Banten, Jawa
Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat,
Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. (sambutan Direktur Jenderal Apli-
kasi Telematika dalam buku Pemeringkatan E-Government Indonesia, 2007).

PeGi dimaksudkan dapat membangun dan mengembangkan dan peman-
faatkan TIK di lembaga Pemerintah di seluruh negara Indonesia. Dalam kegiatan-
nya, Kementerian KOMINFO bekerjasama dengan berbagai kalangan baik dari un-
sur komunitas TIK, perguruan tinggi maupun instansi pemerintah terkait. Terda-
pat lima dimensi yang dapat di riset dalam berlangsungnya PeGI. Kelima dimensi
tersebut adalah kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan.
Masing-masing dimensi tersebut mempunyai bobot yang sama dalam penilaian
karena semuanya penting, saling berhubungan dan saling mementingkan antara sat-
u dengan yang lainnya (e Governnment Indonesia (PeGI), 2019). Dalam penilaian
PeGI terdapat 4 kategori penilaian, diantaranya:

1,0 – 1,49 = sangat kurang
1,5 – 2,49 = kurang
2,5 – 3,49 = baik
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3,5 – 4,0 = sangat baik
Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI) memiliki lima dimensi pe-

nilaian sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2 berikut.

Gambar 2.2. Dimensi pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

Dalam pemeringkatannya, telah ditentukan lima dimensi yang akan dikaji
yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan (Suhardi,
Sofia, dan Andriyanto, 2015). Masing-masing dimensi itu nantinya akan memili-
ki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya penting, saling terkait dan
saling menunjang antara satu dengan yang lainnya. (Pemeringkatan E-Government
Indonesia 2007 dalam (Fitriansyah, Budiarto, dan Santoso, 2013).

1. Kebijakan
(a) Merupakan tujuan dasar yang penting untuk pengembangan dan im-

plementasi E-Government.
(b) Evaluasi dimensi kebijakan dikerakan pada kebijakan dalam bentuk

yang jelas dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki kekuatan le-
gal.

(c) berbagai dokumen tersebut berisi antara lain penentuan dan penetapan
dari: arah/tujuan, program kerja, tata cara atau pengaturan bagi pe-
ngembangan dan implementasi e-government di lingkungan instansi
peserta.

(d) Bentuk dokumen dapat berupa surat keputusan, peraturan, pedoman
atau bentuk dokumen resmi lainnya.

(e) Pengalokasian Pembiayaan yang cukup untuk melakukan pengem-
bangan dan implementasi TIK secara layak termasuk salah satu aspek

14



yang dievaluasi dalam dimensi kebijakan.
2. Kelembagaan

(a) Dimensi kelembagaan berkaitan erat dengan keberadaan organisasi
yang berwewenang dan bertanggung jawab terhadap pengembangan
dan pemanfaatan TIK

(b) Evaluasi Dimensi Kelembagaan dilakukan terhadap antara lain:
- Adanya organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat men-

jalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan, pengoperasian,
penyediaan layanan TIK dan fungsi-fungsi lain dengan baik.

- Adanya dokumen yang memberikan rumusan yang jelas menge-
nai tugas dan fungsi.

- Adanya kelengkapan unit kerja dan aparatur-nya untuk men-
dukung pemanfaatan dan pengembangan TIK yang memadai dari
segi jumlah, kompetensi, jenjang karir, maupun status kepegawa-
ian.

- Adanya kewenangan yang cukup sehingga lembaga dapat men-
jalankan tugas dan fungsi dengan baik termasuk fungsi pengen-
dalian dan pengawasan dari pengembangan dan implemenasi TIK
di instansi peserta.

3. Infrastruktur
(a) Dimensi infrastruktur berkaitan dengan sarana dan prasarana yang

mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK.
(b) Evaluasi dalam dimensi ini dilakukan terhadap:

- Pusat data (data center) yaitu piranti keras komputer dan piranti
lunak

- Jaringan komunikasi (LAN, WAN, Akses Internet) c
- Peranti keras dan peranti lunak pada pengguna (desktop, notebook

dan lain lain)
- Saluran layanan (service delivery channel) berbasis web, telepon,

sms dan lain lain
- Fasilitas pendukung seperti antara lain ruangan khusus, AC, UPS,

Genset, serta sarana pengamanan fasilitas lainnya.
4. Aplikasi

(a) Dimensi aplikasi berkaitan dengan ketersediaan dan tingkat peman-
faatan piranti lunak aplikasi yang mendukung layanan E-Government
secara langsung (front office) atau tidak langsung (back office).

(b) Evaluasi Dimensi Aplikasi dilakukan terhadap ketersediaan dan t-
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ingkat penerapan dari berbagai aplikasi yang perlu dalam menjalankan
fungsi E-Government yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi.

(c) Kelompok aplikasi yang dievaluasi:
- Pelayanan, meliputi aplikasi kependudukan, perpajakan dan re-

tribusi, pendaftaran dan perijinan, bisnis dan investasi, pengaduan
masyarakat, publikasi informasi umum dan kepemerintahan, dan
lain-lain

- Administrasi dan Manajemen, meliputi aplikasi surat elektronik,
sistem dokumen elektronik, sistem pendukung keputusan, kolab-
orasi dan koordinasi, manajemen pelaporan pemerintahan, dan
lain-lain

- Legislasi, meliputi aplikasi sistem administrasi dewan, sistem
pemilu daerah, katalog hukum, peraturan dan perundangan, dan
lain-lain.

- Pembangunan, meliputi aplikasi penunjang data pembangunan,
perencanaan pembangunan daerah, pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan dan monitoring proyek, evaluasi dan informasi hasil
pembangunan, dan lain-lain.

- Keuangan, meliputi aplikasi anggaran, kas dan perbendaharaan,
akuntansi daerah, dan lain-lain.

- Kepegawaian, meliputi aplikasi penerimaan pegawai, absensi,
penggajian, penilaian kinerja, pendidikan dan latihan, dan lain-
lain.

- Kepemerintahan, meliputi pengelolaan barang daerah, pengelo-
laan pendapatan daerah dan pengelolaan perusahaan daerah.

- Kewilayahan, meliputi tata ruang dan lingkungan hidup, poten-
si daerah, kehutanan, pertanian, peternakan dan perkebunan,
perikanan dan kelautan, pertambangan dan energi, pariwisata dan
industri kecil dan menengah.

- Kemasyarakatan, meliputi antara lain aplikasi kesehatan, pen-
didikan, ketenaga-kerjaan, industri dan perdagangan, dan jaring
pengaman sosial

- Sarana dan Prasarana, meliputi antara lain aplikasi transportasi,
jalan dan jembatan, terminal dan pelabuhan, dan sarana umum.

(d) Pertimbangan dalam evaluasi aplikasi
- Kesesuaian dengan prioritas kebutuhan instansi dan pemangku ke-

pentingan yang dilayani
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- Kesesuaian dengan kondisi yang ada seperti ketersediaan infra-
struktur, tingkat kompetensi sumber daya manusia, dan lain-lain.

- Efektivitas dan efisiensi instansi dalam memberikan kualitas
layanan baik internal maupun eksternal

- Kemampuan untuk mengikuti perubahan dari waktu ke waktu de-
ngan mudah (kemudahan perawatan aplikasi).

- Kemandirian instansi dalam arti ketergantungan yang minimal pa-
da pihak pihak lain.

5. Perencanaan
(a) Dimensi perencanaan berkaitan dengan tata kelola atau manajemen

perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambun-
gan

(b) Evaluasi Dimensi Perencanaan dilakukan terhadap:
- Adanya proses perencanaan untuk pengembangan dan peman-

faatan TIK yang dilakukan secara nyata (ada tata cara, mekansime
kerja yang baku dan teratur)

- Adanya kajian kebutuhan dan strategi penerapan TIK yang
lengkap yang berisi sasaran/tujuan, manfaat, gambaran kondis-
i saat ini, pemilihan teknologi, kebutuhan sumber daya, pen-
dekatan, penentuan prioritas, biaya dan antisipasi kebutuhan di
masa yang akan datang.

2.5 Raci Chart
RACI Chart merupakan suatu bagan yang bisa mengilustrasikan fungsi dan

kedudukan pengelola keperluan yang berkaitan pada suatu aktivitas. Pada RACI
Chart ada beberapa kriteria antara lain accountable, consulted, dan informed. RACI
chart berfungsi sebagai pendukung dalam mengenal fungsi dan kedudukan pada
bagian yang bersangkutan dalam suatu aktivitas. Selain itu bisa membangun komu-
nikasi dan penyelarasan antara para pekerja dalam sebuah pekerjaan (Rahmawati,
2017). Parameter RACI Chart adalah sebagai berikut:

1. Responsible: Pihak yang bertugas dalam melakukan suatu aktivitas (pelak-
sana tugas).

2. Accountable: Pihak utama yang berkewajiban penuh pada sebuah aktivitas
atau tugas dan memiliki kekuasaan untuk menentukan sebuah masalah dan
pihak yang mempunyai hak mengizinkan atau tidaknya memproses sebuah
aktivitas ( mempunyai wewenang dan pengambil keputusan).

3. Consulted: Pihak yang memberikan saran, pendapat atau kontribusi, mem-
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berikan umpan (penasehat).
4. Informed: Pihak yang harus mengetahui tugas dan hasil keputusan yang

diambil, orang yang bertanggung jawab atas tugas.

Berikut Gambar 2.3 adalah pengelompokkan berdasarkan tugas yang di-
lakukan setiap bagian yang ada di dinas kominfo berdasarkan RACI Chart.

Gambar 2.3. RACI Chart

2.6 Aplikasi Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)
Aplikasi ini dibangun pada tahun 2016, kemudian aplikasi ini dikelola ole-

h bagian adminitrasi pembagunan sekretariat daerah Kota Pekanbaru. Aplikasi
ini masuk kedalam jenis Government to Government (G2G) karena aplikasi in-
i berfungsi untuk memonitoring dan mengevaluasi kinerja anggaran SKPD maupun
pejabat pelaksana kegiatan yang ada di Kota Pekanbaru.
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1. Gambar 2.4 lampiran utama pada aplikasi evaluasi kinerja anggaran (EKA).

Gambar 2.4. Tampilan utama aplikasi EKA

2. Gambar 2.5 tampilan laporan realisasi fisik dan keuangan.

Gambar 2.5. Tampilan laporan realisasi fisik dan keuangan

2.7 Analisis Deskriptif
Penelitian ini memakai jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuanti-

tatif. Metode Penelitian Kuantitatif, sebagaimana yang disampaikan oleh Sugiyono
(2011) yaitu:

Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti populasi atau sampel se-
cara khusus adalah metode penelitian yeng berdasarkan pada asas positivisme,
pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuan-
titatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
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Sugiyono (2011) penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai vari-
abel mandiri, dengan mengumpulkan informasi mengenai gejala atau status yang
dikumpulkan melalui keadaan dilapangan seperti wawancara, dll, sesuai dengan
yang diteliti, penelitian ini disebut sebagai penelitian deskriptif. Berdasarkan teori
tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, Merupakan data yang diperoleh dari sam-
pel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan.

2.8 Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahu merupakan tinjauan pustaka yang berasal dari penelitian-

penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian terdahulu diuraikan se-
cara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang diselesaikan oleh peneliti ter-
dahulu dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan untuk lebih jelasnya
lihat Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu

Kategori Jurnal 1 Jurnal 2 Jurnal 3 Jurnal 4
Nama
Penulis

Fitriansyah
dkk. (2013)

Tampubolon (2016) Wahyuni dan Angrai-
ni (2015)

Tasmil (2013)

Judul Metode
Pemering-
katan E-
Government
Indonesia
(PeGI) un-
tuk audit
tata kelola
teknologi
informasi

Pemeringkatan
E-Government In-
donesia (PeGI)
dan pemanfaatan
teknologi informasi
di Dki Jakarta

Evaluasi penerapan
E-Government pada
dinas komunikasi
dan informatika
provinsi riau meng-
gunakan pendekatan
metode PeGI

Pemeringkatan E-
Government di Kota
Makassar.

Variabel
atau Atribut

Audit tata
kelola
teknologi
informasi, 5
dimensi PeGI

aplikasi Smart City
Jakarta, 2 dimensi
PeGI (infrastruktur
dan aplikasi

Aplikasi SDDKD
dan E-Office, 5
Dimensi PeGI

E-Government de-
ngan 18 SKPD, 5
dimensi PeGI.

Metode
Penelitian

Deskriptif Kuantitatif Kualitatif Analisis deskriptif Kualitatif

Tahun 2013 2016 2015 2015
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Tabel 2.1 Penelitian terdahulu (Tabel Lanjutan...)

Kategori Jurnal 1 Jurnal 2 Jurnal 3 Jurnal 4
Kesimpulan Tempat

penelitian
PDAM Kota
Denpasar,
Hasilnya:
Secara umum
pemanfaatan
TIK di P-
DAM Kota
Denpasar
sudah dalam
kategori baik
kelemahan
teradi pada
dimensi ke-
bijakan dan
perencanaan.
Sedangkan
untuk dimensi
kelembagaan,
infrastruktur
dan aplikasi
sudah pada
level baik.

Tempat penelitian
tingkat provinsi,
Hasilnya: penilaian
pering di DKI akarta
berkategori baik dan
mencapai peringkat
pertama dalam 2
tahun berturut-turut.

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
pada penerapan
e-government Dinas
Komunikasi dan
Informatika Provinsi
Riau, pada aspek
perencanaan harus
ditingkatkan lagi

Pemeringkatan
E-Government di
Kota Makassar,
Hasil penelitian ini
menggambarkan
bahwa implemen-
tasi e-Gov di Kota
Makassar
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