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1.1 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi adalah suatu sistem terintegrasi yang mampu menyediakan

informasi yang bermanfaat bagi penggunanya atau orang lain. Sistem Informasi memiliki

komponen fisik, antara lain : Perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, basis

data, prosedur, personil untuk pengelolaan operasi. Pengelola sistem Informasi memiliki

tingkatakan manajemen yang telah terstruktur.

Menurut Jerry FithGerald sistem adalah “suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur

yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau

menyelesaikan suatu sasaran tertentu”. Informasi adalah data yang telah diproses menjadi

bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta atau suatu nilai yang

bermanfaat. Maka dari itu Sistem Informasi adalah suatu sistem terintegrasi yang mampu

menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya atau orang lain. Sedangkan

Menurut Robert A. Leitch, sistem informasi adalah “suatu sistem di dalam suatu organisasi

yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat

manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu

dengan laporan-laporan yang diperlukan”.

Sistem Informasi memiliki komponen fisik seperti :

1. Perangkat keras komputer : CPU, Storage, perangkat Input/Output, Terminal untuk

interaksi, Media komunikasi data

2. Perangkat lunak komputer : perangkat lunak sistem (sistem operasi dan utilitinya),

perangkat lunak umum aplikasi (bahasa pemrograman), perangkat lunak.



3. Basis data : penyimpanan data –data pada media penyimpan komputer.

4. Prosedur : langkah-langkah dalam penggunaan sistem

5. Personil untuk pengelolaan operasi (SDM), meliputi:

 Clerical personnel : untuk menangani transaksi dan pemrosesan data dan

melakukan inquiry / operator.

 First level manager : untuk mengelola pemrosesan data didukung dengan

perencanaan, penjadwalan, identifikasi situasi out-of-control dan pengambilan

keputusan level menengah ke bawah.

 Staff specialist : digunakan untuk analisis untuk perencanaan dan pelaporan.

 Management : untuk pembuatan laporan berkala, permintaan khsus, analisis

khusus, laporan khsusus, pendukung identifikasi masalah dan peluang.

Pengelola sistem informasi terorganisasi dalam suatu struktur manajemen. Oleh

karena itu bentuk / jenis sistem informasi serta jumlah orang yang diperlukan sesuai dengan

level manajemennya yaitu :

1. Manajemen Level Atas: untuk perencanaan strategis, kebijakan dan pengambilan

keputusan.

2. Manejemen Level Menengah: untuk perencanaan taktis.

3. Manejemen Level Bawah: untuk perencanan dan pengawasan operasi

4. Operator: untuk pemrosesan transaksi dan merespon permintaan. Untuk

pengembangan sebuah sistem informasi diperlukan struktur manajemen organisasi

personil.



Semakin tinggi tingkat manajemen Sistem Informasi, maka makin sedikit orang yang

dibutuhkan dan semakin tinggi wewenang yang dimiliki. Pelaku sistem terdiri dari 7

kelompok yaitu :

1. Pemakai, yang terdiri dari operasional, pengawas dan eksekutif.

2. Manajemen, Umumnya terdiri dari 3 jenis manajemen, yaitu manajemen   pemakai

yang bertugas menangani pemakaian dimana sistem baru diterapkan, manajemen

sistem yang terlibat dalam pengembangan sistem itu sendiri dan manajemen umum

yang terlibat dalam strategi perencanaan sistem dan sistem pendukung pengambilan

keputusan.

3. Pemeriksaan, Ukuran dan kerumitan sistem yang dikerjakan dan bentuk alami

organisasi dimana system tersebut diimplementasikan dapat menentukan kesimpulan

perlu tidaknya pemeriksa. Pemeriksa biasanya menentukan segala sesuatunya

berdasarkan ukuran-ukuran standar yang dikembangkan pada banyak perusahaan

sejenis.

4. Penganalisa sistem, Fungsi-fungsinya antara lain yaitu :

 Arkeolog : yaitu yang menelusuri bagaimana sebenarnya sistem lama berjalan,

bagaimana sistem tersebut dijalankan dan segala hal yang menyangkut sistem

lama.

 Inovator : yaitu yang membantu mengembangkan dan membuka wawasan

pemakai bagi kemungkinan-kemungkinan lain.

 Mediator : yaitu yang menjalankan fungsi komunikasi dari semua level, antara

lain pemakai, manajer, programmer, pemeriksa dan pelaku sistem yang

lainnya yang mungkin belum punya sikap dan cara pandang yang sama.

 Pimpinan proyek : Penganalisa sistem haruslah personil yang lebih

berpengalaman dari programmer atau desainer. Selain itu mengingat



penganalisa sistem umumnya ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu

pekerjaan sebelum yang lain bekerja, adalah hal yang wajar jika penanggung

jawab pekerjaan menjadi porsi penganalisa sistem.

5. Pendesain sistem yaitu penerima hasil penganalisa sistem berupa kebutuhan pemakai yang

tidak berorientasi pada teknologi tertentu, yang kemudian ditransformasikan ke desain

arsitektur tingkat tinggi dan dapat diformulasikan oleh programmer.

6. Programmer yaitu yang mengerjakan dalam bentuk program dari hasil desain yang telah

diterima dari pendesain.

7. Personel pengoperasian yaitu Orang yang bertugas dan bertanggungjawab di pusat

komputer misalnya jaringan, keamanan perangkat keras, keamanan perangkat lunak,

pencetakan dan backup. Pelaku ini mungkin tidak diperlukan bila sistem yang berjalan

tidak besar dan tidak membutuhkan klasifikasi khusus untuk menjalankan sistem.

8. Penganalisa sistem merupakan bagian dari tim yang berfungsi mengembangkan sistem

yang memiliki daya guna tinggi dan memenuhi kebutuhan pemakai akhir.

1.2 Pelayanan Publik

Undang-Undang No 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah

kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai

denganperaturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,

jasa, dan/atau pelayanan admistratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Selanjutnya secara luas pelayanan publik dapat didefinisikan atas segala kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peratuaran

perundang-undangan.

Instansi yang dimaksud sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi

kementerian, departemen, lembaga, pemerintahan non departemen, kesertaiatan lembaga



tertinggi dan tinggi Negara, instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk

badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah. Sementara itu unit-unit

penyelenggaraan pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang secara

langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan publik.

Selanjutnya pemberi pelayanan publik adalah pejabat pegawai instansi pemerintah

yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Selanjutnya penerima pelayanan publik adalah orang, masyaakat, instansi

pemerintah dan badan hukum yang menerima pelayanan dari instansi pemerintah.

1.3 Kebijakan Publik

Dalam literatur ilmu politik terdapat banyak batasan atau definisi mengenai kebijakan

politik yang masing-masing memberi penekanan yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan

setiap ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Faktor lain yang menyebabkan para

ahli berbeda dalam memberikan definisi kebijakan publik ini menurut budi winarno karena

perbedaan pendekatan dan model apakah kebijakan publik dilihat sebagai rangkaian

keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau sebagai tindakan-tindakan yang dampaknya

dapat diramalkan.

Salah satu definisi definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh robert eyeston

sebagaimana yang dikutip oleh budi winarno. Eyeston mengatakan bahwa secara luas

kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan

lingkungan. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh jones.

Definisi jones tentang kebijakan publik tersebut oleh sholichin abdul wahab

digunakan untuk memberikan definisi kebijaksanaan negara. Konsep yang ditawarkan ini

mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan

kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.



Definisi lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R, Dye dalam budi

winarno yang dinyatakan kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk

dilakukan ataupun tidak dilakukan. Walaupun definisi dye ini cukup akurat, namun

sebenarnya belum cukup memadai untuk mendeskripsikan kebijakan publik sebab

kemungkinan masih terdapat perbedaan yang cukup besar apa yang ingin dilakukan oleh

pemerintah dengan apa yang sebenarnya dilakukan. Disamping itu, konsep ini bisa mencakup

tindakan-tindakan seperti pengangkatan pegawai baru atau pemberian izin atau lisensi yang

biasanya tindakan tersebut tidaklah dianggap sebagai masalah-masalah kebijakan karena

sebenarnya berada diluar kebijakan publik.

Sholichin abdul wahab mengajukan definisi dari jenkis yang merumuskan

kebijaksanaan publik sebagai “a set of interrelated dicision taken by a political actor or

group of actor concerning the selection of goals and the means of achieving them within a

specified situation where these dicisions should, in principle, be within the power of these

actors to achieve”(serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang

aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih

beserta cara-cara untuk mecapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada

prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

1.3.1 Ciri dan Jenis Kebijakan Publik

a. ciri kebijakan publik

ciri kebijakan publik yang utama menurut david easton disebut sebagai orang-orang

yang memiliki kewenangan dalam sistem politik, yakni ketua adat, para ketua suku, para

eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, para raja/ratu dan lain sebagainya.

Mereka inilah yang menurut easton merupakan orang-orang yang dalam kesehariannya

terlibat dalam urusan politik yang dianggap oleh sebagian besar warga sebagai pihak yang



bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-

tindakan tertentu.

Implikasi dari pernyataan diatas adalah pertama, kebijakan publik merupakan

tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan yang acak dan kebetulan,. Kebijakan

publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan. Kedua,

kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling dan berpola yang

mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan

merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak hanya berupa keputusan untuk

membuat undang-undang, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang

bersangkut-paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.

Ketiga, kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah

dalam bidang-bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi

atau menggalakan program perumahan rakyat dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan

oleh pemerintah dalam bidang-bidang tersebut. Keempat, kebijakan publik mungkin

berbentuk positif, mungkin pula ngeatif. Dalam bentuknya yang positif yaitu mencakup

beberapa tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu,

sementara dalam bentuknya yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan

pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun ketika

campur tangan pemerintah sebenarnya diharapkan. Sudah tentu tiadanya bentuk campur

tangan pemerintah dapat membawa dampak tertentu bagi seluruh atau sebagian warga.

b. Jenis Kebijakan Publik

banyak pakar mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandangnya

masing-masing. James anderson. Misalnya, menyampaikan kategori tentang kebijakan publik

tersebut sebagai berikut :



1. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yakni

kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan

prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan

2. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif.

Kebijakan distributif menyangkut tentang distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada

masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa

pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat.

Sedangkan kebijakan kebijakan redistributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi

kekayaan, pendapatan, pemilikan, atau hak-hak diantara berbagai kelompok didalam

masyarakat.

3. Kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kebijakan material adalah kebijakan

yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran.

Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis

pada kelompok sasaran.

4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang privat

(privat goods). Kebijakan publik goods adalah kebijakan yang bertujuan mengatur

pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan privat goods adalah

kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

1.3.2 Proses Kebijakan Publik

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang

dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut dilakukan

dalam proses kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan

sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan monitoring dan

evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual. Adapun tahap penyusunan

kebijakan publik yaitu :



a. Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan, dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu

dilaksanakan :

1. Membangun persepsi dikalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-

benar dianggap sebagai masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang

oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh

sekelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan

dianggap suatu masalah.

2. Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan

agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga perlu

dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.

3. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk ke dalam agenda

pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara

mengorganisasikan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan

kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

b. Tahap formulasi dan legitimasi kebijakan

Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi

yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan

alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga

sampai pada sebuah kebijakan dipilih.

c. Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumber daya dan penyusunan organisasi

pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi

agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

d. Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan



Tindakan (implementasi) Kkebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan,

yang memerlukan proses berikutnya yakni evaluasi. Hasil evaluasi tersebut berguna bagi

penentuan kebijakan baru dimasa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih

baik dan berhasil.

1.4 Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dalam pasal 1 angka 2, pemerintahan

daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam system dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang

no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati ,

walikota dan perangkat daerah.

1.4.1 Fungsi Pemerintahan Daerah

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan,

mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan.

b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi

urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

pelayanan umum dan daya saing daerah.

c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki

hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan



tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya

alam, dan sumber daya lainnya.

1.5 E-Government

E-Goverment adalah sebuah transformasi. Ada dua transformasi yang terjadi, yakni

pertama konsep menjadi E-Gov itu sendiri, dari hanya gov, dan kedua bagaimana

mentransformasikan konsep tersebut menjadi empirik (Priyatno dalam Akadun,2009). Ketika

penambahan electronic didepan kata goverment maka seharusnya ada satu mental model

yang harus berubah secara total dalam pengadopsian E-Goverment ini.

E-Goverment (electronic goverment), yaitu suatu pemanfaatan teknologi informasi

baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan

efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah.

Sedangkan menurut yu-che dan james perry (2003) menyebutkan dalam buku

kontruksi akuntabilitas dan transparansi birokrasi bahwa E-Government merupakan sebuah

garis depan dari rencana pemerintah untuk mendukung serta menyediakan informasi dan

peningkatan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, pekerja pemerintah, unit-unit

pemerintah lain dan organisasi sektor ketiga.

Secara umum, E-Government didefinisikan sebagai : Pemerintah elektronik, yaitu

penggunaan teknologi oleh pemerintah untuk memberikan informasi oleh pemerintah untuk

memberikan informasi dan pelayanan bagi warga negaranya, urusan bisnis, serta hal-hal lain

yang berkenaan dengan pemerintahan E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif,

yudikatif, atau administratif publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan

pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Didalam jurnal administrasi

pemerintahan daerah volume II tahun 2005 menyebutkan ada beberapa model pelayanan E-

Government yaitu Model penyampaian yang utama adalah government to citizen atau

Government-to-Costumer (G2C), Government-to-Business (G2B), serta Government-to-



Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari E-Government adalah

Peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

1.5.1 Pengembangan E-Government

Pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan

penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan

kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan E-Government

dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan

mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan

yaitu :

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara

elektronis

2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses

secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan E-Government diarahkan untuk

mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu :

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki

kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau

diseluruh wilayah indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan

dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan

perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menhadapi

perubahan dan persaingan perdagangan internasional.



3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara

serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi

dalam perumusan kebijakan negara.

4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta

memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah

daerah otonom.

Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh

pemerintah daerah melalui jaringan informasi, pengembangan E-Government dapat

dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan (Hadwi Soendjojo,2003 : 10) yaitu :

1. Tingkat 1 – persiapan

a. Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap

lembaga.

b. Sosialisasi situs web untuk internal dan publik.

2. Tingkat 2 – pematangan

a. Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif.

b. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.

3. Tingkat 3 – pemantapan

a. Pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan publik.

b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.

4. Tingkat 4 – pemanfaatan

Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government

(G2G), Government to Business (G2B), Government to Comsumers (G2C).

1.5.2 Kerangka Arsitektur E-Government

Kerangka arsitektur E-Government terdiri dari empat lapis struktur yaitu :



1. Akses. Jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lainnya yang

dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs pelayanan publik.

2. Portal pelayanan publik. Situs web pemerintah pada internet penyedia layanan publik

tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan

dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait.

3. Organisasi pengelolaan dan pengolahan informasi. Organisasi pendukung yang mengelola,

menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen elektronik.

4. Infrastruktur dan aplikasi dasar. Semua prasarana, baik berbentuk perangkat keras dan

lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan

penyaluran informasi, maupun antar portal pelayanan publik dengan jaringan internet

secara handal, aman, dan terpercaya.

Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yakni penataan sistem manajemen

dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguat kerangka kebijakan, dan

pemapanan peraturan dan perundang-undangan.

2.6 Konsep Pelayanan dalam Islam

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan pelayanan dari usaha yang

dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak

berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Hal ini tampak dalam Al-Quran

surat Al-Baqarah ayat 267 :

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil

usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu

dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu

sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan

ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.



Dimensi reliable (kehandalan) yang berkenaan dengan kemampuan untuk

memberikan jasa yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. Pelayanan akan dapat

dikatakan reliabel apabila dalam perjanjian yang telah diungkapkan dicapai secara akurat.

Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan konsumen terhadap

lembaga penyedia layanan jasa. Dalam konteks ini, Allah juga menghendaki setiap umatNya

untuk menepati janji yang telah dibuat dan dinyatakan sebagaimana yang dinyatakan dalam

Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 91 :

“Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu

membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah

menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah sumpah itu), sesungguhnya Allah

mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Dimensi responsiveness (daya tanggap) berkenaan dengan kesediaan atau kemauan

pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada konsumen. Kecepatan

dan ketepatan pelayanan berkenaan dengan profesionalitas. Dalam arti seorang pegawai yang

profesional dirinya akan dapat memberikan pelayanan secara tepat dan cepat. Profesionalitas

ini yang ditunjukkan melalui kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada

konsumen. Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, seorang dikatakan profesional apabila

dirinya bekerja sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Pekerjaan akan dapat dilakukan

dan diselesaikan dengan baik secara cepat dan tepat apabila dilakukan oleh orang yang

memiliki kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kepercayaan yang diberikan

konsumen merupakan suatu amanat. Apabila amanat tersebut disia-siakan akan berdampak

pada ketidakberhasilan dan kehancuran lembaga dalam memberikan pelayanan kepada

konsumen. Untuk itu kepercayaan konsumen sebagai suatu amanat hendaknya tidak disia-

siakan dengan memberikan pelayanan secara profesional melalui pegawai yang bekerja



sesuai dengan bidangnya dan mengerjakan pekerjaannya secara cepat dan tepat, sebagaimana

yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu :

“apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya, berkata seseorang:

bagaimana caranya menyia-nyiakan amanat ya Rasulullah? Berkata Nabi: apabila

diserahkan sesuatu pekerjaan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”.

Dimensi assurance (jaminan) berkenaan dengan pengetahuan atau wawasan,

kesopanan, santun, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta respek terhadap konsumen.

Apabila pemberi layanan menunjukkan sikap respek, sopan santun dan kelemahlembutan

maka akan meningkatkan persepsi positif dan nilai bagi konsumen terhadap lembaga

penyedia jasa. Assurance ini akan meningkatkan kepercayaan, rasa aman, bebas dari resiko

atau bahaya, sehingga membuat konsumen merasakan kepuasan dan akan loyal terhadap

lembaga penyedia layanan. Baik buruknya layanan yang diberikan akan menentukan

keberhasilan lembaga atau perusahaan pemberi jasa layanan. Dengan memberian pelayanan

yang menunjukkan kesopanan dan kelemahlembutan akan menjadi jaminan rasa aman bagi

konsumen dan yang berdampak pada kesuksesan lembaga penyedia layanan jasa. Berkenaan

dengan hal ini, Al Qur’an Surat Ali Imran ayat 159 :

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap

mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri

dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka; mohonkanlah mapun bagi mereka, dan

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah

membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesuangguhnya Allah menyukai

orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”.



Dimensi empathy (empati) berkenaan dengan kemauan pegawai untuk peduli dan

memberi perhatian secara individu kepada konsumen. Kemauan ini yang ditunjukkan melalui

hubungan, komunikasi, memahami dan perhatian terhadap kebutuhan serta keluhan

konsumen. Perwujudan dari sikap empati ini akan membuat konsumen merasa kebutuhannya

terpuaskan karena dirinya dilayani dengan baik. Sikap empati pegawai ini ditunjukkan

melalui pemberian layanan informasi dan keluhan konsumen, melayani transaksi konsumen

dengan senang hati, membantu konsumen ketika dirinya mengalami kesulitan dalam

bertransaksi atau hal lainnya berkenaan dengajn pelayanan lembaga. Kediaan memberikan

perhatian dan membantu akan meningkatkan persepsi dan sikap positif konsumen terhadap

layanan lembaga. Hal ini yang akan mendatangkan kesukaan, kepuasan dan meningkatkan

loyalitas konsumen. Berkenaan dengan empati, dalam Rasullulah saw yang diriwayatkan oleh

Bukhori Muslim, menyatakan :

“Abu Musa al-Asy’ary ra. Berkata: bersabda Nabi saw, “seorang muslim yang

menjadi bendahara (kasir) yang amanat, yang melaksanakan apa-apa yang diperintahkan

kepadanya dengan sempurna dan suka hati, memberikannya kepada siapa yang

diperintahkan memberikannya, maka bendahara itu termasuk salah seorang yang mendapat

pahala bersedekah”.

Dimensi tangibles (bukti fisik) dapat berupa fasilitas fisik seperti gedung, ruangan

yang nyaman, dan sarana prasarana lainnya. Dalam konsep Islam pelayanan yang berkenaan

dengan tampilan fisik hendaknya tidak menunjukkan kemewahan. Fasilitas yang membuat

konsumen merasa nyaman memang penting, namun bukanlah fasilitas yang menonjolkan

kemewahan. Pernyataan ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Qur’an surat At-

Takaatsur ayat 1-5 :



“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk kedalam kubur.

Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu) dan janganlah

begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu,jika kamu mengetahui dengan

pengetahuan yang yakin”.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional ialah suatu konsep yang didasarkan pada karakteristik yang dapat

diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep-konsep yang berupa

kontruksi dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati,

diuji dan ditentukan kebenarannya oleh orang lain. Berdasarkan landasan teori yang telah

dikemukakan sebelumnya dan disesuaikan dengan teknik analisis yang digunakan, maka

dilakukan identifikasi dan definisi operasional terhadap variabel-variabel yang akan diteliti

sebagai berikut :

Dasar Kebijakan E-Government

Dasar kebijakan penyelenggaraan E-Government di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kabupaten Karimun berupa peraturan dan perundang-undangan, standarisasi, panduan

yang diperlukan, sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki berdasarkan

Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan E-Government dalam Pemerintahan.

Perangkat E-Government

Variabel-variabel yang digunakan peneliti untuk menganalisis perangkat E-

Government pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karimun sebagai

berikut :

a. Akses. Yaitu jaringan komunikasi, jaringan internet, dan media  komunikasi lain yang

dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses situs-situs internet penyedia



pelayanan publik tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan

informasi dan dokumen elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Karimun.

b. Sumber daya manusia. Yaitu pegawai yang mampu membangun sistem pengelolaan

dan pengolahan infomasi, mengoperasikan serta memperbaiki sistem dan infrastruktur

pengelolaan dan pengolahan informasi manakala terjadi kerusakan.

c. Infrastruktur dan Aplikasi Dasar. Yaitu semua sarana baik berbentuk perangkat keras

dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan,

transaksi dan penyaluran informasi.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Yaitu segala bentuk dorongan maupun hambatan yang berasal dari lingkungan

internal maupu eksternal didalam pelaksanaan E-Government di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kabupaten Karimun.

Berdasarkan penjelasan kerangka konseptual diatas, maka konstruksi berpikir penulis

dalam penelitian ini sebagai berikut :

Kerangka Pikir

Pemerintah Kabupaten
Karimun

INPRES No. 3 Tahun 2003

 Faktor Pendukung
 Faktor Penghambat

Perangkat E-Goverment Dinas
Kependudukan      dan Catatan

Sipil Kabupaten Karimun

1. Akses
2. SDM
3. Infrastruktur dan

Aplikasi dasar.
Penyelenggara E-Goverment


