
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu organisasi, salah satu faktor yang membedakan organisasi

dari organisasi yang lain adalah budayanya. Budaya organisasi merupakan salah

satu faktor fundamental dalam meningkatkan daya saing, sehingga budaya

organisasi dapat menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan berhasil atau

tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Budaya organisasi adalah

suatu sistem nilai dan keyakinan bersama yang diambil dari pola kebiasaan dan

falsafah dasar pendirinya yang kemudian berinteraksi menjadi norma-norma,

dimana norma tersebut dipakai sebagai pedoman cara berpikir dan bertindak

dalam upaya mencapai tujuan bersama (Umar dalam Widyatama, 2012).

Dengan adanya budaya organisasi maka perbedaan pandangan dan nilai-

nilai pada masing-masing individu dalam suatu organisasi dapat diselaraskan dan

dituangkan dalam budaya kerja. Budaya kerja inilah yang mencerminkan karakter

dan spesifikasi organisasi tersebut. Semakin baik budaya organisasi semakin besar

dorongan para pegawai untuk maju bersama dengan organisasi. Setiap organisasi

berusaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi dengan

mengadopsi dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi. Namun

seringkali terjadi kegagalan dalam pemanfaatan sistem informasi yang didominasi

oleh faktor manusia seperti tidak cocok dengan budaya kerja atau budaya

organisasi baru, etika, dan kebijakan dengan penggunaan sistem informasi serta

adanya keterbatasan keahlian (Murahartawaty, 2013). Maka dari itu penting bagi

setiap organisasi mengetahui dan memahami budaya organisasinya secara

spesifik, agar tujuan penerapan sistem informasi dapat tercapai dan tidak

mengalami benturan dari sisi penerimaan (acceptance) penggunanya.

Salah satu sistem informasi yang dimaksud adalah e-office. Electronic

Office (E-Office) adalah suatu sistem yang berhubungan dengan administrasi,

secara maya memusatkan komponen-komponen sebuah organisasi dimana data,
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informasi, dan komunikasi dibuat melalui media telekomunikasi (Robles, dalam

Arief). Hadirnya e-office merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi

yang mampu melakukan kegiatan surat-menyurat secara realtime, sehingga dapat

menghemat waktu  dan penggunaan kertas. Inisiatif penggunaan e-government di

Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 tgl. 24 April

2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang

menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika

untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi.

Penerapan E-Office dalam sistem pemerintahan merupakan upaya yang

perlu didukung oleh perubahan pola pikir pegawai. Perubahan pola pikir serta

pola laku kerja tersebut tentu bukan pekerjaan mudah ditengah kenyataan budaya

kerja yang telah mengakar dengan kuat pada sistem kerja dengan penggunaan

kertas. Kesesuaian antara budaya organisasi dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh

anggota organisasi akan menimbulkan kepuasan kerja, sehingga mendorong

individu untuk bertahan pada satu perusahaan dan berkarir dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, manajemen yang baik dan strategi dalam membangun budaya

kerja baru perlu dilakukan secara bertahap.

Instansi pemerintah yang telah menerapkan e-office ini adalah Dinas

Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik (Diskominfo-PDE)

Provinsi Riau, terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008,

dimana e-office ini telah diterapkan sejak tahun 2012. Pada Diskominfo-PDE

Provinsi Riau sudah terdapat himbauan atau surat edaran dari PLT Gubernur

Provinsi Riau terhadap penggunaan e-office. E-Office merupakan sebuah layanan

untuk mendukung kegiatan perkantoran khususnya administrasi mengenai surat-

menyurat. Layanan e-office ini memberikan kemudahan dalam melakukan

pengelolaan surat seperti surat masuk dan surat keluar, surat pertanggungjawaban,

serta surat perintah tugas.

Layanan e-office ini dilakukan oleh dua orang pegawai yang bertugas

melakukan pengelolaan terhadap surat masuk. Surat masuk akan dipindahkan

kedalam e-office dengan cara discan, selanjutnya surat akan dikirim kebagian
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Umum dan Kepegawaian. Setelah surat dicek dan dikembalikan maka surat akan

dikirim pada Kepala Dinas Kominfo untuk dilakukan disposisi, selanjutnya surat

dikembalikan lagi, maka pada bagian operator yang telah menerima balasan akan

mengirim surat tersebut kepada pegawai sesuai dengan tujuan surat.

Pengguna e-office adalah semua pegawai di Diskominfo-PDE Provinsi

Riau yang masing-masing diberi account untuk login pada e-office tersebut. E-

office ini berbasis web (online) sehingga bisa diakses dengan mudah dan kapan

saja dengan situs e-office.riau.go.id. Dari hasil studi pendahuluan dengan

observasi dan wawancara yang dilakukan permasalahan yang terjadi adalah

karena budaya kerja pegawai. Penerapan e-office ini belum sepenuhnya optimal

disebabkan sumber daya manusia (pegawai), belum keseluruhan pegawai mampu

menggunakan e-office yang menyebabkan kurangnya keinginan pegawai dalam

menggunakan e-office tersebut sehingga sebagian administrasi surat menyurat

yang telah menggunakan e-office tetap masih menggunakan sistem manual

dimana surat masuk diantar langsung pada bagian yang dituju dan hal tersebut

akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai.

Sistem ini membutuhkan persediaan alat tulis kantor yang cukup banyak,

terutama dalam jumlah penggunaan kertas, membutuhkan waktu dan juga tenaga

dalam proses pendistribusian surat. Masalah lainnya adalah penyimpanan dan

pencarian surat, penyimpanan surat membutuhkan banyak ruang dikantor dan

dalam hal pencarian akan semakin sulit apabila surat tidak disimpan dengan

teratur. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diperoleh data bahwa jumlah

surat masuk dan surat keluar berkisar 200-240 surat perbulan. Jika hal ini

dibiarkan terus menerus dengan budaya organisasi yang masih tetap

menggunakan sistem manual, dikhawatirkan akan memperlambat dan

mempengaruhi kinerja administrasi surat menyurat yang mengakibatkan tidak

tercapainya tujuan organisasi.

Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan

penelitian yang berkaitan dengan budaya organisasi terhadap penerapan e-office.

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah Organization Culture
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Assessment Instrument (OCAI) yang dikembangkan oleh Cameron dan Quinn

pada tahun 1999. OCAI merupakan instrumen penilaian untuk mengidentifikasi

budaya organisasi saat ini dan budaya organisasi yang diharapkan. Pendekatan ini

menganalisis budaya organisasi berdasarkan kerangka persaingan nilai (competing

values framework) dapat dijadikan sebagai gambaran kondisi budaya organisasi

Diskominfo-PDE Provinsi Riau. Penelitian ini juga menggunakan Eight

Impratives yang merupakan suatu imperatif yang dapat dijadikan pedoman bagi

seorang pemimpin suatu organisasi dalam permasalahan teknologi informasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu

penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tipe Budaya

Organisasi Terhadap Penerapan E-Office (Studi Kasus: Dinas Komunikasi

Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “bagaimana menganalisis tipe

budaya organisasi terhadap penerapan e-office di Diskominfo-PDE Provinsi

Riau”.

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah yaitu:

1) Penelitian ini menganalisis tipe budaya organisasi terhadap penerapan

e-office pada proses administrasi surat menyurat.

2) Model analisis yang digunakan untuk dapat membantu menganalisis

mengenai budaya suatu organisasi adalah Competing Values

Framework.

3) Instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk mengidentifikasi

budaya organisasi adalah Organizational Culture Assessment

Instrument (OCAI).

4) Penelitian ini menggunakan Eight Imperatives sebagai langkah

strategis penerapan teknologi informasi.
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1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1) Mengetahui tipe budaya organisasi saat ini dan budaya organisasi yang

diharapkan terhadap penerapan e-office di Diskominfo-PDE Provinsi

Riau.

2) Menghasilkan rekomendasi yang tepat untuk penerapan teknologi

informasi menggunakan Eight Imperatives.

1.5 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1) Dapat mengetahui pemetaan budaya organisasi terhadap penerapan e-

office di Diskominfo-PDE Provinsi Riau.

2) Dapat menjadi bahan pertimbangan dan membantu manajemen dalam

pengambilan keputusan perbaikan kinerja pegawai terhadap penerapan

e-office.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan penjelasan dari isi masing-masing bab

secara terinci, agar dapat mempermudah pembaca dalam memahami laporan ini.

Penulisan laporan ini disusun menjadi lima bab diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan tentang deskripsi dari laporan Tugas

Akhir, yang menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan

Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, Manfaat, dan Sistematika

Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan sumber-sumber data pendukung serta dasar

teori yang diperoleh yaitu berupa referensi buku, jurnal, dan

referensi laporan dari penelitian terdahulu yang terkait budaya

organisasi.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian berupa tahapan-

tahapan yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai analisis serta pembahasan dari hasil

penilaian budaya organisasi saat ini dan budaya organisasi yang

diharapkan, dan rekomendasi terkait penerapan teknologi

informasi.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari Tugas Akhir yang

dilakukan dan saran penulis yang sekiranya diperlukan kepada

pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi daftar jurnal, paper, buku yang digunakan dan berhubungan

dengan penelitian yang dilakukan.


