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ABSTRAK 

 

PENERAPAN KONSEP E-GOVERNMENT OLEH DINAS  

PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU DALAM  

MEWUJUDKAN SMART CITY MADANI 

 

Oleh : 

 

M. YASIR RAFLES  

NIM. 11675101111 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Konsep E-Government 

Oleh Dinas Pekanbaru Dalam Mewujudkan Smart City Madani, serta apa saja 

yang menjadi hambatan bagi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam 

Mengembangkan E-Government. Untuk menjawab penelitian ini, penulis 

menggunakan alat ukur sebagai Indikator yang diambil dari intruksi Presiden No 

3 Tahun 2003 yang mana Indikatornya terdiri dari : Persiapan, Pematangan, 

Pemantapan, Pemanfaatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode 

Penelitian Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi. Jumlah 

keseluruhan responden dalam penelitian ini adalah 7 responden yang terdiri dari 

7 orang sebagai key informan yang dianggap paling tahu dan ikut berpartisipasi 

dalam menunjang Pengembangan E-Government Di Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

Pengembangan E-Government Di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sudah 

dilaksanakan hanya saja belum berjalan dengan optimal secara keseluruhannya. 

Hal ini dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas itu sendiri 

dan juga masyarakat yang kurang merasakan akan kepuasan layanan yang 

diberikan melalui Pengembangan E-Government dengan baik. 

 

 

Kata Kunci : Penerapan Konsep, E-Government, Smart City Madani 
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ABSTRACT 

 

APPLICATION OF E-GOVERNMENT CONCEPT BY EDUCATION 

SERVICE PEKANBARU CITY IN REALIZING SMART  

CITY MADANI 

 

By : 

 

M. YASIR RAFLES  

NIM. 11675101111 

 

 

This study aims to determine the application of the concept of E-Government by 

the Pekanbaru Service in realizing Smart City Madani, as well as what are the 

obstacles for the Pekanbaru City Education Office in Developing E-Government. 

To answer this research, the author uses a measuring instrument as an indicator 

taken from the instruction of President No. 3 of 2003 which indicators consist of: 

Preparation, Maturation, Consolidation, Utilization. In this study the authors 

used the Descriptive Research Method with a Qualitative Approach. Data 

collection techniques using observation, interviews, and documentation. The total 

number of respondents in this study were 7 respondents consisting of 7 people as 

key informants who were considered to be the most knowledgeable and 

participated in supporting E-Government Development in the Pekanbaru City 

Education Office. Based on the results of this study it can be concluded that the 

Development of E-Government in the Pekanbaru City Education Office has been 

carried out only that it has not run optimally as a whole. This is due to the 

obstacles faced by the Department itself and also the public who do not feel the 

satisfaction of the services provided through E-Government Development 

properly. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pembangunan dan pengembangan kota cerdas (samrt city) telah meluas di 

berbagai belahan dunia. Tidak ketinggalan perkumpulan negara-negara di asia 

tenggara (ASEAN) juga telah mulai membahas dengan usulan singapura terkait 

pembentukan ASEAN smart city network (ASCN). Menarik ketika negara 

singapura yang hanya sebuah kota dengan penduduk sekitar 6 juta menginisiasi 

suatu pembangunan kota cerdas diantara ratusan (ribuan) kota dan kabupaten di 

ASEAN yang bervariasi mulai dengan kota maju hingga kabupaten yang masih 

berjuang untuk berkelanjutannya. 

Smart City adalah sebuah kota impian dari semua kota-kota besar 

diseluruh dunia. Perencanaan smart city adalah agenda global sebagai respon 

konseptual dan prektis terhadap berbagai krisis perkotaan di dunia yang semakin 

mengkhawatirkan, untuk mengembalikan hubungan antara manusia, ruang binaan 

dan ruang alami yang lebus harmonis, sehingga tidak saling menyakiti. Smart City 

adalah sebuah konsep kota cerdas yang membantu masyarakat yang berada di 

dalamnya dengan mengelola sumberdaya yang ada dengan efisiem dan 

memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan 

kegiatannya atapun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. 

Spesifikai konsep Smart City sebagai berikut: 

1. Smart Government (Pemerintah Pintar): kunci utama keberhasilan 

penyelenggaraan pemerintah Adalah Good Governance, yaitu paradigma, 
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sistem dan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang 

mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum. 

2. Smart Ekonomi ( Ekonomi Pintar): maksudnya ini adalah semakin tinggi 

inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan maka akan menambahpeluang 

usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. 

3. Smart Mobility (Mobilitas Pintar): pengelolaan infrasrtuktur kota yang 

dikembangkan dimasa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan 

terpadu untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. 

4. Smart People (Orang/Masyarakat Pintar): pembangunan senantiasa 

membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal manusia maupun modal 

sosial. 

5. Smart Living (Lingkungan Pintar): lingkungan pintar itu berarti 

lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, berkelanjutan sumber 

daya, keindahan fisik maupun non fisik, visual maupuntidak, bagi 

masyarakat dan publik. 

6. Smart Live (Hidup Pintar): berbudaya, berarti bahwa manusia memiliki 

kualitas hidup terukur(budaya). 

Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen 

kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan 

perkembangan zaman dan teknologi, smart city dirancang guna membantu 

berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi 

kepada masyarakat. Konsep ini menekankanpada tiga konsep, pertama, sebuah 

konsep yang diterapkan oleh sistem sistem pemerintahan daerah dalam mengelola 

masyarakat perkotaan, kedua masyarakat pengelolaan daerah terhadap segala 

sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga smart city diharapkan mampu 
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menjalankan fungsi penyediaan informasi secara tepat kepada masyarakat dan 

mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga. 

Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang 

pemerintahan Daerah. Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. Dari pasal 386 

hingga pasal 390 UU 23/2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan 

kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah dareah dapat melakukan 

inovasi, inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, 

pemerintah daerah mengacu pada prinsip, peningkatan efesiensi, perbaikan 

efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, 

berorientasi, kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi 

nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk 

kepentingan diri sendiri. Smart City atau kota cerdas didefinisikan sebuah konsep 

pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor, dan mengendalikan 

berbagai sumberdaya yang ada didalam kota dengan lebih efektif dan efisien 

untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung 

pembangunan yang berkelanjutan. (Prof. Suhono Harso Supangkat dkk). 

Tujuan membangun sebuah Smart City adalah untuk meningkatkan 

kualitas hidup dengan menggunakan informasi perkotaan dan teknologi untuk 

meningkatkan efisiensi layanan dan memenuhi kebutuhan warga, Teknologi 

informasi dan komunikasi memungkinkan pejabat kota untuk berinteraksi 

langsung dengan masyarakat dan infrastruktur kota dan memantau apa yang 

terjadi di kota, bagaimana kota ini berkembang, dan cara mengaktifkan kualitas 
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hidup yang lebih baik. Smart city adalah sebuah konsep kota cerdas/pintar yang 

membantu masyarakat yang berada didalamnya dengan mengelola sumberdaya 

yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada 

masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi 

kejadian yang tak terduga sebelumnya. 

Pemerintah Kota Pekanbaru sejak 2015 telah mencanangkan Kota 

Pekanbaru sebagai Smart City Madani, dimana ada enam pilar yang menjadi 

penguatnya, yaitu Smart Govermance ( tata kelola pemerintah yang pintar), Smart 

People ( penduduk yang pintar), Smart Economy( ekonomi yang pintar), Smart 

Environment ( lingkungan yang pintar), Smart Living ( kehidupan yang pintar), 

dan Smart Mobility (mobilitas yang pintar).  

Untuk mewujudkan Program Smart City tentunya Pemerintah harus terus 

melakukan inovasi-inovasi terbaru yakni inovasi di Sector Pelayanan Public di 

setiap lembaga pemerintahan, karena Pelayanan Public merupakan suatu tolak 

ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. masyarakat dapat menilai 

langsung kinerja Pemerintah berdasarkan pelayanan yang diterimanya. Untuk itu 

kualitas Pelayanan Public di semua Kementrian/Lembaga adalah suatu hal yang 

mendasar bagi masyarakat itu sendiri, karena tujuan dari pada pemerintah itu 

sendiri adalah memberikan pelayanan yang bagus baik, sehingga bisa  disebutkan 

bahwa Pelayanan Prima, yakni  Pelayanan yang Tepat,Cepat,Mudah,Pasti,Murah 

dan Akuntabel.  

Upaya pemerintah menjadikan teknologi informasi sebagai jembatan 

membangun pemerintahan yang demokratis, transparan, dan meletakkan 

supremasi hukum dikembangkan melalui E-Government. E-Government telah 
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disahkan melalui Inpres No. 3 Tahun 2003. Artinya dengan adanya Inpres tersebut 

maka Pengembangan E-Government Mengikat seluruh lembaga yang ada, 

sehingga dari pemerintah pusat hingga daerah diwajibkan mengembangkan E-

Government itu sendiri. 

Salah satu perbaikan Pelayanan Public yang harus di lakukan Pemerintah 

yakni di bidang atau di Ranah Pendidikan, karena untuk meningkatkan mutu 

Pendidikan tentunya Pemerintah melakukan perubahan pelayanan dari manual 

menjadi Pelayanan Berbasis Elektronik. 

Tabel 1.1  Jumlah Data Satuan Pendidikan Sekolah SMP Kota Pekanbaru 

 

NO KECAMATAN 
SMP SEDERAJAT 

N S JML 

1. Kec. Tampan 4 23 27 

2. Kec. Bukit raya 2 8 10 

3. Kec. Lima puluh 6 5 11 

4. Kec. Sail 1 3 4 

5. Kec. Pekanbaru kota 0 1 1 

6. Kec. Sukajadi 4 6 10 

7. Kec. Senapelan 3 3 6 

8. Kec. Rumbai 5 4 9 

9. Kec. Tenayan raya 6 13 19 

10. Kec. Marpoyan damai 6 11 17 

11. Kec. Rumbai pesisir 4 9 13 

12. Kec. Payung sekaki 4 13 17 

TOTAL 45 99 144 

sumber:https://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=096000&level2 

 

Dari Tabel diatas menunjukkan jumlah sekolah SMP di kota Pekanbaru, 

dapat dijelaskan Kecamatan Tampan baik itu Swasta dan Negeri, SMP berjumlah 

27 Sekolah, Kecamatan Bukit Raya SMP 10 Sekolah, Kecamatan Lima Puluh 

SMP 11 Sekolah, Kecamatan Sail SMP 4 Sekolah, Kecamatan Pekanbaru Kota 

SMP 1 Sekolah, Kecamatan Sukajadi SMP 10 Sekolah, Kecamatan Senapelan 
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SMP 6 Sekolah, Kecamatan Rumbai SMP 9 Sekolah, Kecamatan Tenayan Raya 

SMP 19 Sekolah, Kecamatan Marpoyan Damai SMP 17 Sekolah, Kecamatan 

Rumbai Pesisir SMP 13 Sekolah, Kecamatan Payung Sekaki SMP 17 Sekolah. 

Tabel 1.2 Data Perbandingan Pelayanan Berbasis Elektronik 

PELAYANAN BERBASIS 

ELEKTRONIK 

  SEKOLAH 

YANG SUDAH  

 SEKOLAH YANG 

BELUM 

PPDB ONLINE 44 1 

KARTU SMART MADANI 1 44 

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 

 

Dari tebel di atas menunjukkan bahwasanya masih ada terdapat satu 

sekolah SMP di Kota Pekanbaru yang masih belum melakukan pendaftaran 

berbasis Online, kemudian juga penerapan dari pada Kartu Smart Madani masih 

belum di terapkan ke semua sekolah. 

Melalui beberapa uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang “ PENERAPAN 

KONSEP E-GOVERNMENT OLEH DINAS PENDIDIKAN KOTA 

PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN SMART CITY MADANI ” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan indikasi-indikasi yang diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian adalah:  

1. Bagaimana Pelaksanaan Program E-Goverment dalam Pendidikan Kota 

Pekanbaru ?  

2. Bagaimana Kendala penerapan Program E-Government dalam Pendidikan 

Kota Pekanbaru? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti, maka dapat ditentukan 

tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Program E-Goverment 

dalam Pendidikan Kota Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui kendala Program E-Goverment dalam Pendidikan Kota 

Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan 

dengan pelaksanaan penerapan Program E-Goverment. Penelitian ini juga 

diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu kebijakan publik 

khususnya dibidang Administrasi Negara.  

2. Secara Praktis  

a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan 

terhadap perbaikan pelayanan  dalam bidang pendidikan. 

b. Bagi Universitas, sebagai tambahan khasanah perpustakaan dan 

referensi bagi pihak-pihak lain dalam meneliti masalah selanjutnya di 

masa yang akan datang.  

c. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan 

penelitian dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat pada 

mata kuliah di program studi Ilmu Administrasi Negara. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian terhadap batasan dalam masalah yang akan di 

teliti adalah di fokuskan pada ranah pendidikan sekolah dasar (SD)  dan sekolah 

menengah pertama (SMP) yang ada di kota pekanbaru. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulian dijadikan sebgai pedoman untuk menjadikan penulis 

ini menjadi lebih terarah. Oleh karena itu, penulis membagi penulisan ini menjadi 

6 bab yakni, 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   KAJIAN TEORI 

 Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori pandangan islam 

tentang yang berkaitan E-Goverment dan pelayanan, penelitian 

terdahulu, definisi konsep, konsep operasional, kerangka berfikir. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi 

dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, 

teknik pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM 

 Dalam Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Kantor Dinas 

Pendidikan Kota Pekanbaru, Tugas dan Fungsi serta Struktur 

Organisasi. 



 

 

9 

BAB V  HASIL PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang 

sifatnya dapat membangun bagi objek penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Good Governance 

2.1.1 Pengertian Good Governance 

Governance adalah mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan 

warga mengatur sumberdaya dan memecahkan masalah-masalah public. Kualitas 

dari pada governance dinilai dari kuailitas interaksi yang terjadi antara komponen 

governance yaitu pemerintah, civil society dan sector swasta. Governance yang 

baik memiliki unsur-unsur akuntabilitas, pastisipasi, predictability dan 

transparansi. Hetifah Sj. Somarto (2003:15). 

Sedangkan menurut Sedarmayanti (2004,h.4) dalam Yuliatina Pratiwi, dkk 

(2013:207). Good Governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang 

solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dan menjaga kesinergisan 

antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.  

2.1.2 Prinsip-prinsip Good Governance 

Gambir Bhatta dalam Widodo (2001 : 25) dalam Yuliatina Pratiwi, dkk 

(2013:207). mengungkapkan unsur utama governance, yaitu : 

1. Akuntabilitas (accountability) : Akuntabilitas merupakan suatu tolak ukur 

dimana dana publik digunakan secara tepat untuk tujuan dimana dana 

tersebut tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. 

2. Transparansi (transparency) : Transparansi lebih mengarah pada segala 

kebijakan dan implementasi kebijakan baik di pusat maupun daerah harus 

selalu dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum.  
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3. Keterbukaan (opennes) : keterbukaan mengacu kepada terbukanya 

kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap 

pemerintah yang dinilainya tidak transparan.  

4. Kerangka hukum (rule of law) : Setiap kebijakan publik dan peraturan 

perundangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan 

berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui oleh 

masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk mengevaluasinya. 

 

2.2 Pelayanan Publik 

2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan publik atau pelayan umum dapat didefinisikan sebagai segala 

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang  publik maupun jasa publik yang 

pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi 

pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan badan usaha milik Negara atau 

bada usaha milik daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 

dalam rangka pelaksanaan tertentu peraturan perundang-undangan. Hardiansyah 

(2011:11). 

Sedangkan menurut (Sinambela, 2006,h.5) dalam Yuliatina Pratiwi, dkk 

(2013:207). Pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh pemerintah terhadap masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sendiri, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat 

pada suatu produk secara fisik sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang 

telah ditetapkan. 
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2.2.2 Kualitas Pelayanan Publik 

Menurut KepMenPan 81/1995 kinerja organisasi publik dalam 

memberikan pelayanan publik dapat dilihat dari indikator, seperti :  

1. Kesederhanaan, yaitu prosedur atau tata cara pelayanan umum menjadi 

mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah 

dilaksanakan.  

2. Kejelasan dan kepastian tentang tata cara, rincian biaya layanan dan cara 

pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan, dan unit kerja.  

3. Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada 

pelanggan dari adanya bahaya, resiko, dan keragu-raguan.  

4. Keterbukaan, yaitu bahwa pelanggan dapat mengetahui seluruh informasi 

yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas, yang meliputi informasi 

tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain.  

5. Efisien, yaitu persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal 

yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan 

tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk 

pelayanan publik yang diberikan.  

6. Ekonomis, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar, 

dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan untuk 

membayar.  

7. Keadilan yang merata, yaitu cakupan atau jangkauan pelayanan umum 

harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan 

diperlakukan secara adil.  

8. Ketepatan waktu, yaitu agar pelaksanaan pelayanan umum dapat 

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
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2.3 E-Government 

2.3.1 Definisi E-Government 

Menurut Bank Dunia (Samodra Wibawa 2009:113), E-Government adalah 

penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti wide area 

Networks (WAN) internet, moble competing, yang dapat digunakan untuk 

membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah 

lainnya.  

Menurut The Worid Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 

2010:54), E-Government ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi dan 

teknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transfaransi 

dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih 

baik. 

Kemudian menurut Depkomenfo (Samodra Wibawa 2009:114), 

mendefinisikan E-Goverment adalah pelayanan publik yang diselenggarakan 

melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan 

domain pemerintah Indonesia yakni (go.id).  

Menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007) dalam website, E-Goverment 

adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan 

pemerintah yang lebih effisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian 

pasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih 

bertanggung jawab kepada masyarakat. 

Indrajit (2002,h.4) dalam Yuliatina Pratiwi, dkk (2013:208). 

mengungkapkan bahwa E-Government merupakan suatu mekanisme interaksi 



 

 

14 

baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang 

berkepentingan (stakeholder); dimana melibatkan penggunaan teknolologi 

informasi (terutama internet); dengan tujuan memperbaiki mutu kualitas 

pelayanan yang selama berjalan. 

Sedangkan dalam buku E-Goverment In Action (2005:5) menguraikan E- 

Goverment adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelanggaraan pemerintah 

yang sesuai dengan objektif bersama (Shared goals) dari sejumlah komunitas 

yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus 

mencerminkan visi bersama dari pada stakholeder yang ada misalnya: 

1. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam 

melayani masyarakatnya.  

2. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans.  

3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat meluli kinerja pelayanan 

public.  

4. Menjamin terciptanya penyelengaaan negara yang demokratis. 

Karena visi tersebut berasal “Dari, Oleh dan Untuk” masyarakat atau 

komunitas dimana E-Goverment tersebut diimplementasikan, maka masanya akan 

sangat bergantung pada stuasi dan kondisi masyarakat setempat. Sebagaimana 

dikemukakan diatas bahwa E-Goverment adalah upaya untuk penyelanggaraan 

pamerintah yang berbasis elektronik dalam rangka mengingkatkan kualitas 

pelayanan publik secara efektif dan efesien. 

Dikaitkan dengan sebuah teori yang ditegaskan oleh Edward III terdapat 

beberapa aspek yang harus mendapat perhatian dalam menentukan keberhasilan 

implementasi kebijakan publik dalam pengembangan E-government yaitu: 
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1. Komunikasi, komunikasi sangat menetukan sangat menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan public, 

implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan 

mengetahui mengenal apa yang akan mereka kerjakan, informasi yang 

diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui 

komunikasi yang baik. 

2. Sumber daya, syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan 

terhadap sumberdaya ( resouces). Seorang ahli dalam bidang sumber daya, 

schermerchorn, Jr (1994:14) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: 

“Information, Material, Equipment, Facilities, Money, people”, Edward III 

(1980:11) mengkategorikan sumber daya organisasi terdiri dari: “ staff, 

information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies”, 

Eward III (1980:1) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat 

diukur dari aspek kecukupannya yang  didalamnya tersirat kesuaian dan 

kejelasan. Menurut Edward III Dalam Agustino (2006:158-159), 

sumberdaya merupakan hal penting dalam iplementasi kebijakan yang 

baik, indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana 

sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan. 

3. Disposisi, menurut Edward III dalam winarno (2005:142-143) 

mengemukakan: “ kecenderungan-kecenderungan atau disposisi 

merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekkuensi penting bagi 

implementasi kebijakan yang efektif”. Jika para pelaksana mempunyai 

kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap 
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iplementasi kebijakan maka maka terdapat kemungkinan yang besar 

implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal, 

demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak 

terhadap implementasi.  

Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa E-Goverment merupakan 

proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu 

manjalankan sistem pemerintah secara efesien. 

Ada hal utama yang dapat kita tarik dari pengertian E-Goverment diatas, 

yaitu:  

1. Penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai alat baru;  

2. Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif, 

efesien dan produktif dalam penggunaan teknologi internet, seluruh proses 

atau prosedur yang berbelit-belit dapat dipangkas. 

2.3.2 Pengertian Pengembangan E-Government 

Pengembangan E-Government berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 

adalah upanya untuk mengembangkan penyelenggaraaan kepemerintahan yang 

berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan 

publik secara efektif dan efesien.  

Untuk mengembangkan sistem manajemen dan memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi maka pemarintah harus segara melaksanakan proses 

transformasi E-government.  

Melalui pengembangan E-Government dilakukan penataan sistem 

manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan cara :  
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1. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk 

mengeliminasi sekat-sekat organisai dan birokrasi;  

2. Membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang 

memungkinkan instansi-instansi pemerintah berkerja secara terpadu, untuk 

menyederhanakan akses kesemua informasi layanan publik yang harus 

disediakan oleh pemerintah.  

Ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah yang 

melaksanakan proses transformasi menuju E-Government, diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stake holder nya 

baik masyarakat maupun kalangan bisnis dan industri;  

2. Meningkatkan transfaransi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintah;  

3. Mengurangi biaya administrasi relasi dan interaksi;  

4. Memberiakn peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber 

pendapatan baru;  

5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat informasi yang dapat secara 

cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi;  

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai metra 

pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara 

demokrasi. Konsep E-Government berkembang di atas kecendrungan 

keinginan masyarakat untuk dapat bebas memilih bilamana dan dimana 

mereka ingin berhubungan dengan pemerintahnya, serta bebas memilih 
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berbagai akses yang sifatnya tradisional maupun moderen yang mungkin 

mereka berinteraksi selama 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari 

dalam seminggu. 

Kemajuan teknologi informasi memang telah berubah tatanan kehidupan 

berbangsa dan bernegara, merevolusi cara hidup masyarakat kian bergeser dari 

masyarakat indusri kepada masyarakat yang berbasis pengatahuan. Era informasi 

memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan kegiatan 

pemerintah melalui cara-cara baru yang inovatif, transfaran yang lebih baik serta 

memberikan kenyamanan kepada publik dengan jalan memberikan pelayanan 

kepada publik yang terintegrasi, intraktif dan imaginatif.  

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang 

disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan E-

Government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkat (buku panduan 

penyelenggaran situs pemerintah daerah, depkominfo, 2003) dalam penelitian 

Edri Arief Sosiawan 2008:102) yaitu:  

1. Tingkat Pertama (Persiapan)  

a. Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi setiap 

lembaga;  

b. Sosialisai situs web untuk internal dan publik.  

2. Tingkat Kedua (Pematangan)  

a. Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif;  

b. Pembuatan antar keterhubungan dengan lembaga lain.  

3. Tingkat Ketiga (Pemantapan)  

a. Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik;  
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b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. 

4. Tingkat Keempat (Pemanfaatan) Pembuatan aplikasi untuk pelayanan 

yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business 

(G2B), Government to Citizens/consumers (G2C). 

Sedangkan menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 

2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, 

tuntutan perubahan no 18 Strategi 6 melaksanakan Pengembangan secara 

sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. 

Setiap perubahan berpotensi menimbulkan ketidak pastian, oleh karena itu 

pengembangan E-Government perlu direncanakan dan dilaksanakan secara 

sistematik melalu tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur, sehingga dapat 

dipahami dan diikuti semua pihak. Berdasarkan sifat transaksi informasi dan 

pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, 

pengembangan E-Government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan 

sebagai berikut:  

1. Tingkat 1 – Persiapan  

a. Pembuatan situs informasi disetiap lembaga.  

b. Penyiapan SDM.  

c. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana 

Multipurpose community center, warnet, SME-Center, dll.  

d. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk public. 

2. Tingkat 2 – Pematangan  

a. Perubahan situs informasi publik interaktif;  

b. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.  



 

 

20 

3. Tingkat 3 – Pemantapan  

a. Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;  

b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga 

lain.  

4. Tingkat 4 – pemanfaatan  

1. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, dan 

G2C yang terintegrasi. 

2.3.3 Konsep E-Government 

Konsep E-Goverment dikenal pula tiga jenis klasifikasi, yaitu: 

1. Government to Citizens/consumers  

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Goverment 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-Goverment 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. 

2. Goverment 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 
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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 roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang 

dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik 

dan efektif dengan industri swasta. 

3. Goverment to Goverments  

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 (Richardus Eko Indrajit 2006:52). 

2.3.4 Tujuan dan Manfaat E-Government 

1. Untuk mengembangkan penyelenggaran kepemerintahan yang berbasis 

elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara 

efektif dan efisien.  

2. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan 

efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga 

pemerintah.  
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Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep E-Goverment: 

(Indrajit, 2002,h.5 ) dalam Yuliatina Pratiwi, dkk (2013:208). 

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya 

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

efektivitas dan efesiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.  

2. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate 

Governance  

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

yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan 

aktivitas sehari-hari.  

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 berbagi permasalahan yang dihadapi sejalan dengan 

berbagi perubahan global dan trend yang ada.  

6. Memberdayakan masyarakat dan pihakpihak lain sebagai mitra pemerintah 

dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan 

demokratis. 

2.3.5 Dasar Pelaksanaan E-Government 

E-government yang dijalankan Diskominfo kepada Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 
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2008 Bab IV Pasal 13 ayat 1 huruf a,b menyebutkan bahwa Untuk mewujudkan 

pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:  

1. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan  

2. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi 

secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar 

layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.  

Kemudian ditindak lanjuti oleh Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang 

kebijakan dan strategi nasional. pengembangan E-Government merupakan “angin 

segar” bagi penerapan teknologi komunikasi dan informasi di bidang 

pemerintahan. Saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui 

jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk situs web. Namun, implementasi 

mayoritas situs web Pemerintah Daerah Otonom masih berada pada tingkat 

pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah mencapai tingkat dua 

(pematangan), sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan empat (pemanfaatan) 

belum tercapai. Artinya, implementasi E-Government di Indonesia baru pada 

tahap awal, sehingga banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah 

mengaplikasikan E-Government, ternyata baru pada tahap web presence. 

 

2.4 Konsep Smart City Madani 

1. Smart Governance Penerapan Data E-Pelaporan tersebut dimuat dalam 

dalam satu sistem khusus, tersendiri dan mudah untuk diakses oleh 

Walikota cukup dengan menggunakan gadget saja.  

2. Smart People Memanfaatkan media sosial sebagai wadah komunikasi 

antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan partisipasi 
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masyarakat, Gerakan Subuh Berjamaah, menginstruksi seluruh sekolah 

untuk menanamkan ilmu pengetahuan dan praktek tentang kebudayaan 

melayu kedapa seluruh murid diseluruh tingkat sekolah.  

3. Smart Ekonomi Meningkatkan perekonomiannya yakni dengan cara 

memberikan bantuan bukan hanya berbentuk uang tapi juga berupa barang 

seperti mesin jahit, gerobak usaha dan lainnya. Terlebih lagi Pemerintah 

harus membuka peluang bagi para pelaku usaha kreatif yang ada dengan 

memapresiasi produk-produk mereka dengan menyelenggarakan festifval 

atau expo ekomoni kreatif anak muda Kota Pekanbaru, serta membantu 

memberi ruang bagi mereka untuk memasarkan produk yang mereka jual.  

4. Smart Mobility Upaya pengaturan dan pengawasan lalu linta juga harus 

dilakukan dengan cara cerdas juga, adapun cara yang dapat dilakukan ialah 

melakukan kontrol pengawasan melalui pemasangan CCTV dan pengeras 

suara di jalanjalan prokol atau jalan besar seperti yang telah berhasil 

diterapkan juga di beberapa kota-kota besar di Indonesia.  

5. Smart Environment Adapun salah satu upaya yang dilakukan ialah dengan 

mengetahui datangnya banjir dengan melakukan pemasangan alat 

pendeteksi banjir. Alat ini menggunakan panel bertenaga surya. Alat yang 

bernama Automatic Water Level Recorder ini akan membantu warga 

memantau lokasi-lokasi banjir sekaligus mengetahui ketinggian 

permukaan air di setiap pintu air. Saat ini sudah terpasang 24 alat 

pemantau banjir yang tersebar di penjuru ibukota.  
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6. Smart Living Menyediakan hunian yang berkualitas bagi seluruh warga, 

menjaga stabilitas keamanan, menanamkan pola hidup sehat kepada 

seluruh warga kota seperti carfreeday dan pemeriksaan kesehatan gratis di 

seluruh kecamatan. Muhammad Adrian Perdana (2019:16). 

 

2.5 Pendidikan 

2.5.1 Pengertian Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, 

dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu genereasi ke 

generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Ada juga yang 

mengatakan definisi pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara 

sistematis dalam mewujudkan suasana belajar-mengajar agar para peserta didik 

dapat mengembangkan potensi dirinya. Dengan adanya pendidikan maka 

seseorang dapat memiliki kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian, kekuatan 

spiritual, dan keterampilan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. 

Dalam bahasa Inggris, kata pendidikan disebut dengan Education dimana 

secara etimologis kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu Eductum. Kata 

Eductum terdiri dari dua kata, yaitu E yang artinya perkembangan dari dalam 

keluar, dan Duco yang artinya sedang berkembang. Sehingga secara 

etimologis arti pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri 

dan kekuatan individu.Jadi, secara singkat pengertian pendidikan adalah suatu 

proses pembelajaran kepada peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap 

sesuatu dan membuatnya menjadi seorang manusia yang kritis dalam berpikir. 
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Menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah proses 

menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik, agar 

mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. sedangkan Menurut Martinus 

Jan Langeveld, pengertian pendidikan adalah upaya menolong anak untuk dapat 

melakukan tugas hidupnya secara mandiri supaya dapat bertanggung jawab secara 

susila. Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing 

manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar pesertadidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

Secara umum, tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan dan 

mengembangkan potensi di dalam diri para peserta didik. Dengan pertumbuhan 

kecerdasan dan potensi diri maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan, 

kreativitas, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang baik, mandiri, dan menjadi 

anggota masyarakat yang bertanggungjawab. 

2.5.2 Tujuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan juga disebutkan di dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia, diantaranya: 
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1. UU No. 2 Tahun 1985 

Tujuan pendidikan menurut UU No. 2 Tahun 1985 adalah untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang 

seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki 

pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, 

mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggungjawab terhadap 

bangsa. 

2. UU. No. 20 Tahun 2003 

Menurut UU. No.20 Tahun 2003 pasal 3 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

3. MPRS No. 2 Tahun 1960 

Menurut MPRS No. 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah 

membentuk manusia yang berjiwa Pancasilais sejati berdasarkan 

ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isi 

UUD 945. 

2.5.3 Fungsi Pendidikan 

Fungsi Pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, 

membentuk watak, kepribadian, agar peserta didik menjadi pribadi yang 

bermartabat. Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan dan kaitannya 

dengan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut: 

https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/101
https://www.maxmanroe.com/vid/umum/lembaga-pendidikan.html
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1. Mempersiapkan setiap anggota masyarakat agar dapat mencari nafkah 

sendiri. 

2. Membangun mengembangkan minat dan bakat seseorang demi 

kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum. 

3. Membantu melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. 

4. Menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam 

demokrasi. 

Sedangkan menurut David Popenoe, fungsi pendidikan adalah: 

1. Untuk mentransfer atau pemindahan kebudayaan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. 

2. Memilih dan mendidik manusia tentang peranan sosial. 

3. Memastikan terjadinya integrasi sosial di masyarakat. 

4. Lembaga pendidikan mengajarkan corak kepribadian. 

5. Menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. 

 

2.6  Pandangan Islam Tentang E-Government 

Dalam ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad 

SAW 14 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: 
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Artinya : (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 

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

sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat 

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. 

 

2.7  Penelitian Terdahulu  

1. Pebriana Marlinda. 2019 “Strategi Penerapan E-Government Pada Upt 

Teknologi Dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 

Hasil penelitian : strategi penerapan E-Government pada UPT 

teknologi dan komunikasi pendidikan dinas pendidikan Provinsi Riau 

sudah terlaksana, namun masih belum maksimal, dikarenakan masih ada 

beberapa program yang belum terlaksana. 

2. Yuliatina, Andy ,dkk. 2013 “Implementasi E-Service pada Organisasi 

Publik di Bidang Pelayanan Pendidikan. 

Hasil penelitian: implementasi PSB Real Time Online sudah baik, 

tujuan dari program tersebut sudah tercapai dan memberikan manfaat bagi 

masyarakat,  baik Dinas Pendidikan dan Sekolah. kemudian Aktor 



 

 

30 

pelaksana dan sarana prasarana menjadi faktor pendukung dalam 

keberhasilan program tersebut. Namun di dalam pelaksanaan program 

tersebut yang masih menjadi kendala adalah hambatan eksternal yaitu 

kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan sistem dan mekanisme 

pelaksanaan PSB Real Time Online.Hasil kerja implementasi tersebut 

meningkatkan nilai trasnparansi, efisiensi dan kesederhanaan.  

3. Sidiq Prasetyo, Hardi Warsno. 2017  “Pengembangan E- Government Di 

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Semarang. 

Hasil penelitian :  dalam Perencanaan pada Dinas Pemdidikan dan 

Kebudayaan Kota Semarang adalah menggunakan web resmi dengan 

tujuan untuk memperbaiki mutu (kualitas pelayanan khususnya dalam 

bidang pendidikan yang selama berjalan. pelaksanaannya masih terdapat 

beberapa kekurangan. Yaitu sulitnya mengakses pada saat yang 

bersamaan. Website tersebut merupakan usaha awal Dinas Pendidikan 

Kota Semarang dalam melakukan digitalisasi pelayanan masyarakat yang 

berhubungan dengan jalur pendidikan. 

4. Darmajaya. 2016 “Upaya Pengembangan E-Government Pada Dinas 

Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota. 

Hasil penelitian :  bahwa dalam penerapan E-Government Pada 

Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota, pemerintah melakukan, 

Pembangunan Infrastruktur e-government, membuat Sistem Aplikasi e-

governmen, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dalam penerapannya 

ada beberapa factor pendukung yakni Adanya Inpres No.3 tahun 2003 
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tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, 

Adanya Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding), Adanya 

anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan E-

Government. 

 

2.8  Defenisi Konsep  

Defenisi konsep bertujuan sebagai kerangka berfikir agar tidak terjadi 

tumpang tindih dan memberikan batasan-batasan yang jelas dari masin-gmasing 

konsep guna menghindari adanya salah pengertian, maka beberapa konsep yang 

dipakai dalam penelitian yang akan dikemukakan sebagai berikut :  

1. Konsep Smart city  yaitu Smart Governance (Tata Kelola Pemerintah yang 

pintar), Smart People (Penduduk yang pintar), Smart Ekonomi (Ekonomi 

yang pintar), Smart Environment (Lingkungan yang pintar), Smart Living 

(Kehidupan yang pintar), dan Smart Mobility (Mobilitas yang pintar). 

2. Pengembangan E-Government adalah upanya untuk pengembangan 

penyelenggaraaan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) 

elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara 

efektif dan efesien. 

3. Pelayanan Publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah terhadap masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sendiri, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatu produk secara fisik sesuai dengan aturan pokok dan tata 

cara yang telah ditetapkan. 
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2.9  Konsep Operasional  

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian Kegiatan 

operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel penelitian yang dapat 

diukur dari gejala-gejala yang memberikan arti pada variebel tersebut. Maka 

konsep operasional penelitian ini pada Tabel 2.1 adalah sebagai berikut  

Tabel 2.1 Konsep Operasional Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

1 2 3 

Penerapan Konsep Dan 

Pengembangan E-

Government Menurut 

Menurut Intruksi Presiden 

Republik Indonesia No.3 

Tahun 2003 

a. Persiapan 1. pembuatana situs 

informasi 

disetiap 

lemabaga 

2. penyiapan SDM 

3. penyiapan sarana 

akses 

4. sosialisasi situs 

informasi 

b. Pematangan 1. pembuatan situs 

informasi public 

interaktif 

c. Pemantapan 1. pembuatan situs 

transaksi 

pelayanan  

publik 

2. pembuatan 

interobalisasi 

aplikasi maupun 

adata dengan 

lembaga lain 

d. Pemanfaatan 1.Government to citizen 

2.Government to  

   Government 
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2.10. Kerangka Berpikir 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemanfaatan 

1. Pembuatan situs 

Informasi disetiap 

lembaga  

2. Penyiapan SDM  

3. Penyiapan sarana 

akses 

 4.Sosialisasi Situs 

Pemantapan 

1. Pembuatan Situs 

Informasi Pematangan 

publik interaktif Pematangan 

1. Pembuatan Situs 

transaksi pelayanan 

publik  

2.Pembuataninteropera

bilitas aplikasi maupun 

data dengan lembaga 

lain 

1. Government to 

Consumers  

2. Government to 

Government 

Persiapan 

Penerapan  konsep E-

Government Oleh Dinas 

Pendidikan Kota Pekanbaru 

dalam Mewujudkan Smart 

City Madani 

Pemanfaatan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini Di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Jl. H. Samsul Bahri 

No 8 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kode Pos. 28293. 

alasan dalam memilih lokasi penelitian Di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 

adalah karena masih banyak di temukan kekurangan peningkatan pelayanan  

berbasis elektronik diranah pendidikan kota pekanbaru. 

 

3.2 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, yaitu mengumpulkan 

informasi dan membuat deskriftif tentang suatu fenomena menurut apa adanya 

pada saat penelitian dilakukan (Tohirin, 2012:2). Penelitian ini menggali fakta 

dari  Penerapan Konsep E-Government Oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 

Dalam Mewujudkan Smart City Madani  dan dideskripsikan berdasarkan temuan 

yang diperoleh melalui Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi.  

 

3.3 Jenis data dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yang terbagi 

menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapaun 

penjelasan mengenai data primer dan data sekunder sekunder adalah : 

1. Data Primer  

Data yang diperoleh langsung dari responden dilapangan yang 

diperoleh melalui wawancara dan observasi. 
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2. Data Sekunder  

Data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan 

memahami melalui media lain yang bersumber dari jurnal ilmiah, koran, 

buku-buku, dan sosial media serta dokumen perusahan 

(Sugiyono2012:139) Pada penelitian ini data sekunder meliputi Intruksi 

Presiden Republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan 

dan Strategi Nasional Pengembangan E-Goverment. serta Data yang 

diperoleh melalui perpustakaan dan instansi atau kantor yang terkait 

dengan tujuan perolehan data seperti dari perpustakaan untuk 

mendapatkan teori-teori tertentu yang  relavan dengan permasalahan 

penelitian termasuk perundang-undangan yang berkaitan. 

 

3.4 Informan Penelitian 

Sugiyono (2010 : 216) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak 

menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu 

yang ada pada situasi tertentu. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan 

dinamakan responden tetapi informan. Informan penelitian yaitu subjek penelitian 

yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan 

luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan 

informasi yang bermanfaat. Informan juga berfungsi sebagai pemberi umpan balik 

terhadap penelitian ( burhan bungin : 2010: 133). 

Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan teknik 

purpose sampling, yang berpedoman pendapat Sugiyono, beliau berpendapat 

bahwa purpose sumpling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
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tertentu. Selama orang yang menjadi informan memenuhi kriteria yang 

ditetapkan, maka orang tersebut terkait dengan dara penelitian. Dalam penelitian 

ini menjadi pertimbangan peneliti dalam menentukan informan di Dinas 

Pendidikan Kota Pekanbaru adalah berdasarkan jabatannya serta tugas dan fungsi 

masing-masing jabatan di dinas pendidikan yang bersentuhan langsung dalam 

permasalahan. Adapun kriteria dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah para Pegawai yang ada di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. 

No Informan Penelitian Jumlah 

1 Sub Bagian Umum 1 Orang  

2 Sub Bagian Program 1 Orang  

3 Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana 1 Orang  

4 Seksi Ketenagaan Smp 1 Orang  

5 Guru SMP Negeri 14 Pekanbaru  1 Orang 

6 Guru SMP Negeri 5 Pekanbaru 1 Orang 

7 Guru SMP Negeri 4 Pekanbaru 1 Orang 

Jumlah 7 Orang  

 

3.5 Teknik pengumpulan data  

Untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penelitian, maka penulis melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan, yaitu :  

a. Observasi  

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikhologis. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan observasi terstruktur. Menurut 

Sugiyono (2013:167) Observasi terstruktur adalah observasi yang telah 

dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan 
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dimana tempatnya. Sehingga penulis dapat memperkuat data dan 

informasi yang berkaitan dengan Penerapan E-Government Di Dinas 

Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan Smart City Madani 

,yang dilakukan sesuai dengan indikator yang ada.  

b. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari informan lebih mendalam melalui tanya jawab 

secara langsung yang berpedoman pada pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya.Dalam penelitian ini penulis memakai wawancara yang tidak 

terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono 

2013:160). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dialog dan tanya 

jawab secara lisan dengan para pegawai dan para Tenaga Harian Lepas 

(THL) terkait yang merupakan objek dalam penelitian  

c. Dokumentasi  

menurut Sugiono (2011:240) Dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlaku. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 

gambar. Alat yang digunakan adalah camera handphone. 

 

3.6 Teknik Analisa Data  

Teknik analisis data dilakukan berdasarkan identifikasi jawaban dari 

informan, baik yang bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi untuk 

menemukan aspek-aspek yang dominan mempengaruhi tahapan-tahapan 

pemungutan retribusi persampahan. Dari hasil identifikasi tersebut akan ditarik 
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kesimpulan secara kualitatif tentang realitas Penerapan E-Government Di Dinas 

Pendidikan Kota Pekanbaru dalam Mewujudkan Smart City Madani. 

Menurut Miles dan Huberman, dalam (Silalahi 2010:339) terdapat tiga 

teknik analisa data kualitatif yaitu redukasi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, 

bahkan sebelum data bebar-benar terkumpul. 

a. Redukasi Data  

Redukasi data merupakan salah satu dari teknik analisa data 

kualitatif. Redukasi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasin data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

diambil. Redukasi tidak perlu diartikan sebagai kuantitatif data. 

b. Penyajian Data  

Penyajian Data merupakan salah satu dari teknik analisa data 

kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi 

disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan 

kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (bentuk 

catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

c. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan Kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisa 

data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat 

digunakan untuk mengambil tindakan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 

Pada Bab ini akan memberikan penjelasan mengenai keadaan, letak dan 

beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk mengenal lebih jauh 

daerah, tempat yang menjadi objek penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian 

meliputi profil, keadaan geografis, visi dan misi, tugas dan fungsi, serta struktur 

organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. 

4.1.1 Profil Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dipimpin oleh Bapak H. Abdul Jamal, 

M.Pd. Adapun alamat lengkap Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah 

Penelitian ini Di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Jl. H. Samsul Bahri No 8 

Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Payung Sekaki Kode Pos. 28293. 

4.1.2 Keadaan Geografis  

Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak di tengah-tengah Pulau 

Sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. 

Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur 

dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dari hasil pengukuran atau pematokan di 

lapangan oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 

632,26 km2 . 

Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :  

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak.  

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.  
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3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan  

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.  

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke 

timur kota. Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain, Sungai 

Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai 

Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, dan 

Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas 

perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provisi 

Riau. Letak geografis Kota Pekanbaru sangat strategis, selain sebagai Ibu Kota 

Provinsi Riau, Pekanbaru juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan, 

pendidikan, dan perdagangan, serta industri hingga pusat pelayanan jasa-jasa, 

maka tidak mengherankan jika Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan 

bagi masyarakat (pencari kerja) yang berasal dari daerah-daerah lain di sekitar 

Kota Pekanbaru maupun yang berasal dari berbagai daerah Provinsi lain di 

Indonesia. Sedangkan data iklim Kota Pekanbaru diperoleh dari Badan 

Metereologi dan Geofisika (BMG) wilayah 18 Pekanbaru. Suhu di wilayah Kota 

Pekanbaru tahun 2017 berkisar 27,2°-31,0°C dengan rata-rata 28,1°C, sinar 

matahari 48,3%, kelembaban udara berkisar 72%-78,9%, serta kecepatan angin 3- 

6 knot/jam1. 

4.1.3 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 

Adapun visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah :  

1. Visi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru  

Terwujudnya Dinas Pendidikan Sebagai PusatPelayanan 

Pendidikan Yang Berkualitas, Madani Menjadi Rujukan Nasional”. 
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2.  Misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru  

a.  Mewujudkan pelayanan prima di lingkungan internal maupun 

eksternal organisasi.  

b.  Mewujudkan akses pendidikan yang merata dan bermutu di semua 

jenjang dan jenis pendidikan.  

c.  Mewujudkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.  

4.1.4  Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru  

Diantara Tugas Pokok Dinas Pendidikan yaitu :  

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan 

berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.  

2.  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugasnya.  

Diantara Fungsi Dinas Pendidikan yaitu :  

1.  Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data yang berbentuk data 

base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan.  

2.  Perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan;  

3.  Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan  

4.  Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

pendidikan  

5.  Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan.  

6.  Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan 

penyelenggaraan bidang pendidikan.  

7.  Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan 

bidang pendidikan.  
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8.  Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendidikan.  

9.  Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ).  

10.  Pembinaan penyelenggaraan taman kanak-kanak, sekolah tingkat dasar 

dan lanjutan pertama, lanjutan atas, dan pendidikan luar sekolah.  

11. Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, 

ketatalaksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan gedung sekolah 

dan tenaga teknis, ijazah serta perpustakaan sekolah. 

4.1.5  Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Sususan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru. 

Jika dilihat dari Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 

maka system yang dianut berbentuk Line Down Staff, dimana garis 

pertanggungjawaban atasan langsung kepada sub dinas dan apabila pimpinan 

dapat menunjukkan salah seorang Kepada Sub Dinas dengan pangkat dan masa 

kerja yang tinggi diantara Kepala Sub Dinas lainnya. 

Untuk lebih jelasnya Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru dapat dilihat pada lampiran berikut: 
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4.1.6 Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagai berikut: 

a. penyelenggaran urusan tatausahaan dinas 

b. pelaksanaan perumusan dan kebijakan teknis dibidang pendidikan. 

c. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang 

pendidikan 

d. Penyusunan dan perumusan program dan anggaran dinas pendidikan 

e. Pembinana dan pelaksanaan urursan bidang pendidikan 

2. Sekretaris 

Tugas pokok dan fungsi sekretaris sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas 

pendidikan kota pekanbaru 

b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta 

koordinasi pelaksanan program formasi birokrasi 

c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 

pengelolaan keuangan, penatausahaan asset dan perlengkapan serta 

penyusunan program 

d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 

dinas, upacara serta keprotokolan 

e. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai tanggungjawab 

(1) Sekretaris terdiri dari: 

a. Sub Bagian Umum: 
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1) Penyiapan bahan perumusan perlengkapan tata usaha, 

rumah tangga serta kearsipan 

2) Pelaksana kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi 

pengaturan perundang-undangan, dokumentasi serta 

pengolahan data dan informasi sub bagian umum 

3) Pelaksanaan urusan protokolan, koordinasi dengan 

isntansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan 

hubungan masyarakat 

4) Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu 

pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapar dinas 

5) Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah 

tangga 

b. Sub Bagian Keuangan: 

1) Penyiapan  bahan perumusan dan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan dan penatausahaan asset 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

2) Pelaksanaan penatausahaan asset meliputi pembukuan, 

inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku 

3) Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti 

kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan atau 

bangunan 

4) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya 
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c. Sub Bagian Program: 

1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan 

program kerja serta perumusan rencana kerja tahunan 

(RKT), penetapan kinerja, rencana strategis (renstra), 

rencana kerja (renja), recana kegiatan anggaran (RKA), 

laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan 

tahunan dan laporan evaluasi kinerja 

2) Pengolahan dan validasi data pendidikan untuk 

pengembangan dan pengambilan kebijakan 

3) Pelaksanaan pengembangan dan pembinaan system 

informasi pendidikan 

4) Perumusan dan pelakanaan pengendalian dan laporan 

5) Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk 

teknis yang berhubungan dengan penyusunan program 

3. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non 

Formal 

 Tugas Pokok Dan Fungsi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak 

Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal sebagai berikut: 

a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja bidang pembinaan 

pendidikan anak usian dini dan pendidikan nonformal berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan 

sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas. 
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b. Penyusan bahan perumusan dan koordinasi pelaksaan kebijakan di 

bidang pembinaan pendidikan anaks usia dini dan pendidikan 

nonformal 

c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia 

dini dan pendidikan nonformal 

d. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyelengaraan 

kegiatan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal 

e. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan 

penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan 

nonformal  

(1) Nonformal Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan 

Pendidikan Nonformal terdiri dari: 

a. Seksi Kurikulum Dan Penilaian PAUD: 

1) Pelaksanaan program kegiatan pertahun anggaran seksi 

kurikulum dan penilaian PAUD berdasarkan tugas, 

dungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

kegiatan 

2) Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi 

kurikulum dan penilaian PAUD berdasarkan disposisi 

atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan 

3) Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan 

4) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan kurikulum dan penilaian PAUD 
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5) Penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum 

dan penilaian PAUD 

b. Seksi Pendidikan Nonformal 

1) Perencanan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun 

anggaran seksi pendidikan nonformal berdasarkan tugas, 

fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

kegiatan 

2) Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi 

pendidikan nonformal berdasarkan disposisi atasan agar 

tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan 

3) Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan 

4) Penyusunan bahan rumusan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan pendidikan nonformal 

5) Perumusan dan pelaksanaan pngendalian kurikulum 

penyelenggaraan pendidikan nonfornal 

c. Seksi Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Nonformal 

1) Perencanaan dan pelaksanaan program  kegiatan pertahun 

anggaran seksi ketenagaan PAUD dan pendidikan 

nonformal berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 

2) Pembuatan naskahdinas sesuai bidang tugas pokok seksi 

ketenagaan PAUD dan pendidikan nonformal 

berdasarkan disposisi ataan agar tersedia konsep naskah 

dinas yang dibutuhkan 
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3) Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan 

4) Pengumpulan dan pengolahan data keadaan guru, tenaga 

tata usaha dan tenaga teknis pendidikan anak usia dini 

dan pendidikan nonformal 

5) Perencanaan dan pengusulan kebutuhan, rekomendasi 

pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD 

dan pendidikan nonformal 

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) 

a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang 

pembinaan pendidikan sekolah dasar berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai 

pedoman dalam melaksanakan tugas 

b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan rencana dan 

program kerja serta laporan tahunan bidang pembinaan pendidikan 

sekolah dasar 

c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan serta pemberian 

petunjuk teknis pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian sekolah 

dasar 

d. Pelaksanan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah 

dasar 

e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian sekolah 

dasar 

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) terdiri dari: 
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a. Seksi Kurikulum Dan Penilaian SD 

1) Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun 

anggaran seksi kurikulum dan penilaian sekolah dasar 

berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan kegiatan 

2) Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi 

kurikulum dan penilaian sekolah dasar berdasarkan disposisi 

atas agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan 

3) Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan 

4) Pelaksanaan sosialisasi dan implementasi standar isi dan 

standar kopetensi lulusan pendidikan 

5) Pembinaan, pemantauan penerapan kurikulum tingkat satuan 

pendidikan dan pengembangan model pembelajaran 

iplementasi sekolah. 

b. Seksi Ketenagaan SD 

1) Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun 

anggaran seksi ketenagaan sekolah daar berdasarkan tugas, 

fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

kegiatan 

2) Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi 

ketenagaan sekolah dasar berdasarkan disposisi atasan agar 

tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan 

3) Penyusunan rencana kerja dan pembuatan laporan tahunan 
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4) Penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga  pendidik sekolah 

dasar 

5) Pengumpulan dan pengolahan data keadaan pendidik dan 

tenaga kependidikan sekolah dasar 

c. Seksi Kesiswaan SD 

1) Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun 

anggaran seksi kesiswaan sekolah dasar berdasarkan tugas, 

fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam melaksakan 

kegiatan 

2) Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi 

kesiswaan sekolah dasar berdasarkan disposisi atasan agar 

tersedia konsep naskah dinas yang membutuhkan  

3) Penyusunan rencana kerja dan pembuatan laporan tahunan 

4) Pemantauan penarikan dan pemanfaatan dana dari orang 

tua/wali, masyarakat dan stakeholder penyelenggaraan 

sekolah dasar 

5. Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang 

pembinaan pendidikan SMP berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas 

b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan rencana dan 

program kerja serta laporan tahunan bidang pembinaan SMP 
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c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan serta pemberian 

petunjuk teknis pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian SMP 

d. Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian SMP 

e. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian SMP. 

(1) Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdiri 

dari: 

a. Seksi kurikulum dan penilaian SMP 

1) Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun 

anggaran seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah 

pertama (SMP) berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai 

pedoman dalam melaksanakan kegiatan 

2) Pembuatan konsep naskah dinas sesuaibidang tugas pokok 

seksi kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama 

(SMP) berdasarkan diposisi atasan agar tersedia konsep 

naskah dinas yang dibutuhkan 

3) Penyusunan rencana kerja dan pembuatan laporan tahunan 

4) Pelaksanaan sosialisasi dan iplementasi standar isi dan 

standar kopetensi lulusan pendidikan 

5) Pembinaan dan pemantauan penerapan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan dan pengembangan model pembelajaran 

serta iplementasinya di sekolah  

b. Seksi Ketenagaan SMP 

1) Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun 

anggaran seksi ketenagaan SMP berdasarkan tugas, fungsi 

dan restra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 
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2) Pembuatan konsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok 

seksi ketenagaan SMP berdasarkan disposisi ataan agar 

tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan 

3) Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan 

4) Penyusunan bahan rumusan, koordinasi pelaksanaan 

kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan SMP 

5) Pengumpulan dan pengolahan data keadaan pendidik dan 

tenaga kependidikan SMP 

c. Seksi Kesiswaan SMP 

1) Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun 

anggaran seksi kesiswaan SMP berdasarkan tugas, fungsi dan 

rastra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 

2) Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi 

kesiswaan SMP berdasarkan disposisi atasan agar tersedia 

konsep naskah dinas yang dibutuhkan 

3) Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan 

4) Pemantauan penarikan dan pemanfaatan dana dari orang 

tua/wali, masyarakat dan stakeholder penyelenggaraan SMP  

6. Bidang Sarana Dan Prasarana 

a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja bidang 

sarana dan prasarana berdasarkan ketentuan peratuatan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas 
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b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan 

bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan kebijakan, 

program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan 

bidang tugasnya 

c. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan penyiapan 

bahan-bahan yang diperlukan untuk perencanan kegiatan, 

pelaksanaan kegiatan, pengawasan kegiatan dan pemeliharaan 

bangunan 

d. Pelaksanaan koordinasi, perencanaan dan perumusan kegiatan sarana 

dan prasarana sekolah melalui proses perencanaan, DED bangunan 

sekolah dan perencanaan kegiatan 

e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan kegiatan 

pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pembangunan,pengembangan, peningkatan, rehabilisasi dan 

pemeliharaan 

(1)  Bidang Sarana Dan Prasarana terdiri dari: 

a. Seksi sarana dan prasarana PAUD 

1) Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun 

anggaran seksi sarana prasarana PAUD berdasarkan tugas, 

fungsi dan restra sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

kegiatan 

2) Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi 

sarana dan prasarana PAUD berdasarkan disposisi atasan 

agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan 
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3) Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan 

4) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kondisi sarana 

dan prasara PAUD 

5) Pemetaan dan pendataan serta perencanaan pengadaan tanah 

dan gedung serta perlengkapannya untuk PAUD 

b. Seksi Sarana Dan Prsarana SD 

1) Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun 

anggaran seksi sarana dan prasarana sekolah dasar 

berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan kegiatan 

2) Pembuatan naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi 

saran dan prasarana sekolah dasar berdasarkan disposisi atan 

agar tersedia konsep naskah yang dibutuhkan 

3) Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan 

4) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kondisi sarana 

dan prasarana sekolah dasar 

5) Pemetaan dan pendataan serta perencanaan pengadaan tanah 

dan gedung serta perlengkapannya untuk sekolah dasar 

c. Seksi Saran Dan Prasarana SMP 

1) Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan pertahun 

anggaran seksi saran dan prasarana sekolah menengah 

pertama berdaarkan tugas, fungsi dan dan renstra sebagai 

pedoman dalam pelaksanan kegiatan 
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2) Pembuat naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi 

sarana dan prasarana SMP berdasarkan disposisi atasan agar 

tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan 

3) Penyusunan rencana kerja dan membuat laporan tahunan 

4) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kondisi saran 

dan prasarana sekolah menengah pertama 

5) Pemetaan dan pendataan serta perencanaan pengadan tanah 

dan gedung serta perlengkapannya untuk sekolah menengah 

pertama. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti lakukan di 

pembahasan sebelumnya mengenai Penerapan Konsep E-Government oleh Dinas 

Pendidikan Kota Pekanbaru dalam  Mewujudkan Smart City Madani,  masih 

berlangsung baik dari segi peningkatan  infrastuktur maupun aplikasi, khususnya 

dalam pemanfaatan teknologi yang sangat diperlukan oleh masyarakat, hal 

tersebut dapat bejalan dengan  lebih cepat dan lancar  jika saja kordinasi kebijakan 

pemerintah kota pekanbaru dalam hal ini walikota pekanbaru dengan beberapa 

dinas terkait lebih intens dan berkesinambungan, ditambah dengan kurangnya 

sosialisasi ke masyarakat belum massif dan maksimal membuat Iplementasi Smart 

City Madani dirasa tidak tersosialisasi dengan sempurna ditataran masyarakat 

umum. dapat diambil kesimpulan sebagai akhir dari penulisan ini yaitu: 

1. Penerapan konsep e-government oleh dinas pendidikan kota pekanbaru 

dalam mewujudkan smart city madani dinilai belum maksimal. Hal ini dapat 

dilihat dari 4 indikator yang di ambil dari intruksi presiden no 3 tahun 2003 

sebagai berikut: 

a. Dalam Persiapan pengembangan E-government di Dinas Pendidikan 

Kota Pekanbaru sudah dilakukan hal ini dilihat adanya situs Web, 

Penyiapan SDM, Sarana Akses dan adanya Sosialisasi Situs Web  yang 

di lakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan sudah digunakan 

oleh masyarakat dan telah dipublikasikan. Dari persiapan tersebut sudah 
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sangat bagus karena sudah dilakukan secara bertahap hanya saja yang 

menjadi perbaikan adalah kulitas pelayanan digital yang belum 

maksimal.  

b. Pada tahap Pematangan pengembangan E-government di dinas 

pendidikan kota pekanbaru dalam proses pembuatan situs yang bersifat 

layanan digital tentunya sudah dilakukan dan diterapkan sehingga 

dalam hal ini dinas pendidikan kota pekanbaru bisa mengetahui 

informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan dengan adanya situs 

yang bersifat interaktif masyarakat bisa mengakses situs tersebut dan 

tentunya ada interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, hanya saja 

dalam penggunaan situs interktif yang dibuat oleh dinas pendidikan 

kota pekanbaru masih banyak masyarakat yang belum mengetahui 

kegunaan dan pengaksesan situs tersebut. 

c. Pemantapan dalam pengembangan e-government oleh  dinas 

pendidikan kota pekanbaru sudah dilakukan dilihat dari adanya terdapat 

situs yang bersifat pelayanan publik secara digital dan sebagian 

masyarakat telah menggunakan fasilitas pelayanan tersebut  sehingga 

proses administrasi berjalan lebih efektif, adapun kekurangannya yakni 

situs pelayanan ini masih belum ada kerjasama dengan lembaga lain. 

d. Pemanfaatan situs yang dilakukan oleh  dinas pendidikan kota 

pekanbaru sudah dilakukan dengan baik dilihat adanya terdapat 2 

aplikasi yang dibuat yang bersifat G to G dan G to C, yang dimana situs 

tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan prima, 
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hanya saja masih ada beberapa kekurangan yakni kurangnya sosialisasi 

terhadap situs tersebut. 

2. Kendala-kendala yang mempengaruhi Penerapan Konsep E-Government 

di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berdasarkan Observasi Langsung dan 

diperkuat oleh hasil Wawancara adalah sebagai berikut: 

a. Komunikasi 

1) Masih kurangnya penggunaan atau pemanfaatan sistem dan 

aplikasi yang ada karena pemahaman masyarakat yang kurang. 

2) Berkaitan dengan sosialisasi yang belum merata mengakibatkan 

terhambatnya pengimplementasian kebijakan Smart city kepada 

masyarakat serta pihak-pihak yang terkait, kurangnya 

pempublikasian sistem dan aplikasi yang telah dibuat oleh 

pemerintah kepada masyarakat, sehingga masih terdapat 

masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan sistem maupun 

aplikasi tersebut. 

b.  Sumber daya 

1) Terkait staff, permasalahan staff berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru masih adanya 

kendala ataupun permasalahan mengenai staff dimana di 

Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Pendidikan  Kota Pekanbaru 

masih kekurangan staff di bidang ilmu teknologi sedangkan staff 

yang ahli dibidang teknologi ini sangat penting demi menunjang 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan smart city madani yang 
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merupakan sumberdaya yang utama dalam implementasi kebijakan, 

namun penambahan staff saja tidak cukup dalam menangani 

permasalahan ini dibutuhkannya staff yang ahli dan mempunyai 

kemampuan di bidang ilmu teknologi agar tugas dapat terlaksana 

dengan baik sesuai dengan kebijakan pengimplementasian smart 

city. 

 

6.2 Saran 

Berbagai temuan yang terungkap pada penelitian ini menunjukkan adanya 

beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru Dan 

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam menyelenggaraan E-government. 

Berikut ini disarankan beberapa hal sebagai bahan rekomendasi untuk tujuan 

praktis maupun akademis. 

1. Merumuskan dan membuat rencana induk pengembangan E-Government 

yang memberikan landasan berfikir, standarisasi, pertahapan dan 

iplementasi bagi pengembangan e-government di dinas pendidikan kota 

pekanbaru. 

2. Didakannya bimbingan teknis dan juga kepelatihan tentang 

penyelenggaraan E-Government guna meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia dan layanan yang bersifat elektronik. 

3. Melakukan kerjasama dalam melaksanakan pengadaaan barang dengan 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar media teknolohi yang 

dibutuhkan terpenuhi sehingga pelayanan kedepannya dapat dilakukan 

dengan lebih optimal. 
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4. Data dan informasi pada webside dinas pendidikan kota pekanbaru kiranya 

dapat lebih dikembangkan dan menggunakan data dan berita yang terkini 

(update) sehingga para pengguna jaringan internet dan pengunjung (user) 

webisde tersebut dapat memperoleh informasi dan data yang mereka 

perlukan. 

5. Dengan adanya berbagai macam webside yang dibuat oleh dinas 

pendidikan kota pekanbaru di harapkan informasi administrasi dapat 

menjadi data yang kolektif dalam penyelenggaraan goood governance 

sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan publik yang 

efektif dan efisien. 
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