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1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks harus 

diikuti dengan optimalisasi pelayanan publik. Salah satu cara yang harus dilakukan aparatur 

Negara adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi atau disebut juga dengan Manajemen 

Sistem informasi publik. Manajemen sistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana 

dapat didefinisikan sebagai satu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi 

beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Para pemakai biasanya tergabung dalam suatu 

entitas organisasi formal,seperti Departemen atau Lembaga suatu Instansi Pemerintahan yang 

dapat dijabarkan menjadi Direktorat, Bidang, Bagian sampai pada unit terkecil dibawahnya. 

Informasi menjelaskan mengenai organisasi atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang 

telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin akan terjadi 

dimasa yang akan datang tentang organisasi tersebut.  

Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang 

cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada 

tingkat operasional (pelaksana teknis) maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini 

juga telah menyebabkan perubahan perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan 

keputusan, mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan 

terkini yang dapat digunakannya dalam proses pengambilan keputusan mengenai permasalah 

publik. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa 

setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat 

waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk 

menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Perbedaan Organisasi Publik dan Organisasi Swasta Ditinjau dari Sistem Informasi. 

Pada dasarnya antara manajemen publik dan manajemen swasta ada beberapa persamaan 

dalam pengelolaan sistem informasinya. Tetapi disamping persamaan-persamaan yang ada, 

diantara manajemen publik dan manajemen swasta ada juga perbedaan yang cukup besar dalam 

konteks, orientasi nilai, sasaran pelayanan. Persamaan-persamaan yang anda antara sektor publik 

dan sektor swasta adalah pada peran dan fungsi manajemen. Sementara itu perbedaannya cukup 

besar, antara lain sistem nilai dan landasan ideologinya berbeda. Dunia bisnis merupakan produk 

dari ideologi kapitalistik: yang mengurus soal : pemasukan, biaya, keuntungan, dan 

pengembangan investasi dengan aplikasi sistem informasi sebagai berikut : 

1. Sistem informasi akuntansi (accounting information systems), menyediakan informasi 

dan transaksi keuangan. 

2. Sistem informasi pemasaran (marketing information systems), menyediakan informasi 

untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan 

penelitian pasar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. 

3. Sistem informasi manajemen persediaan (inventory management information systems). 

4. Sistem informasi personalia (personal information systems). 

5. Sistem informasi penelitian dan pengembangan (research and development information 

systems).  

6. Sistem informasi teknik (engineering information systems). 

 Sedangkan manjemen publik, yang terkait erat dengan adminsitrasi publik, landasan 

ideologinya muncul dari konstitusi, seperti: kedaulatan rakyat, pembagian wewenang, hak-hak 

asasi, pluralisme, keuntungan publik, barang-barang publik (public goods), kebebasan 

mengakses informasi, perwakilan (representativeness), persamaan kesempatan, dan persaan 

dalam perlakuan. 

Dilihat dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem informasi privat adalah 

sistem komputer yang digunakan level organisasi untuk mengubah sasaran, pengoperasian, 

produk, jasa, atau relasi lingkungan untuk membantu organisai meraih keunggulan kompetitif. 

Berbeda dengan sektor public yang berorientasi pada pelayanan. Secara lebih jauh dijelaskan  

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_akuntansi


manajemen sistem informasi publik adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan 

informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen yang 

berhubungan dengan kebutuhan pemerintahan maupun masyarakat (perencanaan, penggerakan, 

pengorganisasian, dan pengendalian) dalam organisasi publik. Contoh aplikasi penerapan 

manajemen sistem informasi di sektor publikantara lain : 

1. E-Government adalah contoh aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam 

administrasi publik, sebagai upaya untuk merevitalisasi organisasi dan manajemen 

pemerintahan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara prima, baik dalam 

pengelolaan kebijakan, pelayanan informasi, maupun dalam pengelolaan pelayanan 

publik.  

2.  Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan/Decision-Support Systems (DSS) 

3. Sistem Kelompok Pendukung Pengambilan Keputusan/Group Decision- Support Systems 

(GDSS) 

4. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Eksekutif/Executive- Support Systems (ESS) 

5. Sistem Pakar/Expert System 

 

1.3 Bagaimana Sistem Informasi mempengaruhi Organisasi  

Manajemen tidak dapat mengabaikan sistem informasi karena sistem informasi 

memainkan peran yang kritikal di dalam organisasi. Sistem informasi ini sangat mempengaruhi 

secara langsung bagaimana manajemen mengambil keputusan, membuat rencana, dan mengelola 

para pegawainya, serta meningkatkan sasaran kinerja yang hendak dicapai, yaitu bagaimana 

menetapkan ukuran atau bobot setiap tujuan/kegiatan, menetapkan standar pelayanan minimum, 

dan bagaimana menetapkan standar dan prosedur pelayanan baku kepada masyarakat. Oleh 

karenanya, tanggung jawab terhadap sistem informasi tidak dapat didelegasikan begitu saja 

kepada sembarang pengambilkeputusan. Semakin meningkat saling ketergantungan antara 

rencana strategis instansi, peraturan dan prosedur di satu sisi dengan sistem informasi (software, 

hardware, database, dan telekomunikasi) di sisi yang lainnya. Perubahan di satu komponen akan 

mempengaruhi komponen lainnya.  

Hubungan ini menjadi sangat kritikal manakala manajemen ingin membuat rencana ke 

depan. Aktivitas apa yang akan dilakukan lima tahun ke depan biasanya juga sangat tergantung 



kepada sistem apa yang Sistem Informasi Manajemen Pusdiklatwas BPKP- 2007 16 tersedia 

untuk dapat melaksanakannya. Sebagai contoh, peningkatan produktivitas kerja para pegawai 

sangat tergantung pada jenis dan kualitas dari sistem informasi organisasi. Perubahan lain dalam 

hubungan sistem informasi dengan organisasi adalah semakin meningkatnya cakupan dan ruang 

lingkup dari sistem informasi dan aplikasinya. Pengembangan dan pengelolaan sistem dewasa ini 

membutuhkan keterlibatan banyak pihak di dalam organisasi, jika dibandingkan peran dan 

keterlibatanya pada periode-periode yang lalu.  

Sebagaimana sudah disampaikan dengan meningkatnya kecenderungan organisasi 

berteknologi digital, maka sistem informasi di dalam organisasi dapat meliputi jangkauan yang 

semakin luas hingga kepada masyarakat, instansi pemerintahan lainnya, dan bahkan informasi 

mengenai perkembangan politik terakhir. Satu alasan mengapa sistem informasi memainkan 

peran yang sangat besar dan berpengaruh di dalam organisasi adalah karena semakin tingginya 

kemampuan teknologi komputer dan semakin murahnya biaya pemanfaatan teknologi komputer 

tersebut. Semakin baiknya kemampuan komputer telah menghasilkan jaringan komunikasi yang 

kuat yang dapat digunakan organisasi untuk melakukan akses informasi dengan cepat dari 

berbagai penjuru dunia serta untuk mengendalikan aktivitas yang tidak terbatas pada ruang dan 

waktu. Jaringan-jaringan ini telah mentransformasikan ketajaman dan bentuk aktivitas 

organisasi, menciptakan fondasi untuk memasuki era digital. 

Pertumbuhan yang pesat di teknologi komputer dan jaringan, termasuk teknologi internet 

telah mengubah struktur organisasi yang memungkinkan secara instan informasi didistribusi di 

dalam dan di luar organisasi. Kemampuan ini dapat digunakan untuk mendesain ulang dan 

mempertajam organisasi, mentransfer struktur organisasi, ruang lingkup organisasi, melaporkan 

dan mengendalikan mekanisme, praktik-praktik kerja, arus kerja, serta produk dan jasa. Pada 

akhirnya, proses bisnis yang dilakukan secara elektronis membawa organisasi lebih dikelola 

secara digital, yang membawa dampak pada hal-hal sebagai berikut: 

1. Organisasi semakin ramping. Organisasi yang gemuk dan birokratis lebih sulit untuk 

mengikuti perubahan yang pesat dewasa ini, kurang efisien, dan tidak dapat kompetitif. 

Oleh karenanya, banyak model organisasi ini sekarang dirampingkan, termasuk jumlah 

pegawainya dan tingkatan hirarkis manajemennya. 



2.  Pemisahan pekerjaan dari lokasi. Teknologi komunikasi telah mengeliminasi jarak 

sebagai satu factor yang harus dipertimbangkan dalam pekerjaan. F. Konsep Subsistem 

Informasi Organisasi SIM merupakan upaya organisasi pertama yang tujuan utamanya 

adalah menyediakan informasi bagi manajemen (karena itu dinamakan sistem informasi 

manajemen). Ternyata dalam praktiknya SIM pada suatu organisasi menyediakan juga 

informasi bagi orang-orang selain para manajer. Ketika suatu organisasi semakin 

memiliki pengalaman dalam menerapkan rancangan SIM yang mencakup kebutuhan 

seluruh organisasi, para manajer di wilayah-wilayah tertentu, baik ditingkat pusat 

maupun daerah, mulai menerapkan konsep sesuai kebutuhan yang mereka perlukan.  

 

Sistem informasi mulai akan memasuki wilayah yang sudah tersegmentasi, yang dapat 

disebut sebagai sub-sub sistem SIM yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan 

penggunanya. Sebagai contoh pada tataran organisasi pemerintah pusat sudah 

mengimplementasikan beberapa aplikasi sistem informasi antara lain: Sistem akuntansi 

keuangan negara (SKAN), Sistem akuntansi barang milik negara (SABMN), Sistem 

akuntansi keuangan daerah (SAKD)  Sistem Informasi Kependudukan, Sistem Informasi 

Kepegawaian dan pengembangan-pengembangan subsub sistem tata kelola pemerintahan 

lainnya. 

 

1.4 Kerangka Sistem Informasi pada Organisasi Publik 

Ada beberapa hal yang menjadi pedoman dalam pelaksaan SIM dalam administrasi public 

seperti yang dijelaskan dalam Pasal 14 UU NO.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi 

Publik  bahwa syarat-syaratnya antara lain : 

1. transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 

2. kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa 

benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. 

3. akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ 

perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 



4. pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap 

peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; 

5. kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku 

kepentingan(stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan. 

Sistem informasi mengandung tiga aktivitas dasar di dalamnya, yaitu: aktivitas masukan 

(input), pemrosesan (processing), dan keluaran (output). Tiga aktivitas dasar ini menghasilkan 

informasi yang dibutuhkan organisasi untuk pengambilan keputusan, pengendalian operasi, 

analisis permasalahan, dan menciptakan produk atau jasa baru. Masukan berperan di dalam 

pengumpulan bahan mentah (raw data), baik yang diperoleh dari dalam maupun dari lingkungan 

sekitar organisasi. Pemrosesan berperan untuk mengkonversi bahan mentah menjadi bentuk yang 

lebih memiliki arti. Sedangkan, keluaran dimaksudkan untuk mentransfer informasi yang 

diproses kepada pihak-pihak atau aktivitasaktivitas yang akan menggunakan. Sistem informasi 

juga membutuhkan umpan balik (feedback), yaitu untuk dasar evaluasi dan perbaikan di tahap 

input berikutnya.  Berikut ini pengaplikasian Manajemen Sistem Informasi yang dimanfaatkan 

oleh insttitusi Negara sebagai bentuk proses pelayanan administrasi publik, antara lain : 

1. E-GOVERNMENT 

Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi 

elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan 

egovernment pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur di bawah ini. 

KERANGKA ARSITEKTUR E-GOVERNMENT 

 



Untuk menjamin keterpaduan sistem pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi 

elektronik dalam mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan 

egovernment pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur di bawah ini. 

Kerangka arsitektur itu terdiri dari empat lapis struktur, yakni: 

1. Akses --- yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi lain 

yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal pelayanan publik. 

2. Portal Pelayanan Publik --- yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik tertentu 

yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi dan dukumen 

elektronik di sejumlah instansi yang terkait.  

3. Organisasi Pengelolaan & Pengolahan Informasi --- yaitu organisasi pendukung (back-

office ) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi dan dokumen 

elektronik. 

4. Infrastruktur dan aplikasi dasar --- yaitu semua prasarana baik berbentuk perangkat keras 

dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung pengelolaan, pengolahan, 

transaksi, dan penyaluran informasi. baik antar back-office, antar Portal Pelayanan Publik 

dengan backoffice, maupun antara Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, 

secara andal, aman, dan terpercaya. Struktur tersebut ditunjang oleh 4 (empat) pilar, 

yakni penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan 

publik, penguatan kerangka kebijakan, dan pemapanan peraturan dan perundang-

undangan. 

 

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan 

kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas 

layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan 

penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan 

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. 

 



Pada saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan daerah berinisiatif 

mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi. Namun 

kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi 

dan Informasi, mayoritas situs pemerintah dan pemerintah daerah otonom berada pada tingkat 

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

Sedangkan tingkat tiga (pemantapan) dan tingkat empat (pemanfaatan) belum tercapai. 

Observasi secara lebih mendalam menunjukkan bahwa inisiatif tersebut di atas belum 

menunjukan arah pembentukan e-government yang baik. Beberapa kelemahan yang menonjol 

adalah :  

a) pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah tersebut, belum ditunjang oleh sistem 

manajeman dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturan, prosedur dan 

keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam 

sistem manajemen dan proses kerja pemerintah;  

b) belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk 

pengembangan e-government pada masing-masing instansi;  

c) Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendirisendiri; dengan 

demikian sejumlah faktor seperti standardisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan 

berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, 

aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada 

instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan 

perhatian.  

d) pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk 

mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, 

sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula. 

 

Strategi Pengembangan E-Government  

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, pencapaian tujuan strategis e-government 

perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu : 

1. Strategi 1 - Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta 

terjangkau oleh masyarakat luas. Strategi ini mencakup sejumlah sasaran sebagai berikut: 



 Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh 

wilayah negara pada tingkat harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat, dengan 

sejauh mungkin melibatkan partisipasi dunia usaha. 

 Pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat 

mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah terkait, 

sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan 

kewenangan di lingkungan pemerintah, sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan 

tentang kewajiban instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom untuk 

menyediakan informasi dan pelayanan publik secara on-line. 

 pemanfaatan dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah pusat dan daerah. 

2. Strategi 2 - Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom 

secara holistik. Pencapaian Strategi-1 meliputi sejumlah sasaran yang masing-masing atau secara 

holistik membentuk konteks bagi pembentukan kepemerintahan yang baik, antara lain 

meliputi : 

 Fokus kepada kebutuhan masyarakat. 

 Manajemen perubahan, pengembangan kepemerintahan yang baik hanya dapat 

dicapai apabila didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan 

manajemen untuk melakukan perubahan-perubahan sistem manajemen dan proses 

kerja secara kontinyu, agar pemerintah dapat menghadapi perubahan pola kehidupan 

masyarakat yang semakin dinamis dan pola hubungan internasional yang semakin 

kompleks. Organisasi pemerintah harus ber-evolusi menuju organisasi jaringan, 

dimana setiap unsur instansi pemerintah berfungsi sebagai simpul dalam jaringan 

desentralisasi kewenangan dengan lini pengambilan keputusan yang sependek 

mungkin dan tolok ukur akuntabilitas yang jelas. 

 Penguatan e-leadership 

 Rasionalisasi peraturan dan prosedur operasi. 

 

3. Strategi 3 - Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. 

melalui strategi ini sejumlah sasaran yang perlu diupayakan pencapaiannya, adalah sebagai 

berikut : 



 Standardisasi yang berkaitan dengan interoperabilitas pertukaran dan transaksi 

informasi antar portal pemerintah. 

 Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan 

informasi elektronik (electronic document management system) serta standardisasi 

meta-data yang memungkinkan pemakai menelusuri informasi tanpa harus 

memahami struktur informasi pemerintah. 

 Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem 

otentikasi dan public key infrastucture untuk menjamin keamanan informasi dalam 

penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain, terutama yang berkaitan 

dengan kerahasiaan informasi dan transaksi finansial. 

 

4. Strategi 4 adalah Meningkatkan Peran Serta Dunia Usaha dan Mengembangkan Industri 

Telekomunikasi dan Teknologi Informasi. 

5. Strategi 5 - Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik pada 

pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan e-literacy 

masyarakat.  

6. Strategi 6 - Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang 

realistic dan terukur. 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 :  

Tingkat 1 - Persiapan yang meliputi : Pembuatan situs informasi disetiap 

lembaga;Penyiapan SDM; Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan 

sarana Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll; Sosialisasi situs 

informasi baik untuk internal maupun untuk publik.  

Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi : Pembuatan situs informasi publik interaktif; 

Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain; 

Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi : Pembuatan situs transaksi pelayanan publik; 

Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain. 

Tingkat 4 - Pemanfaatan yang meliputi : Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang 

bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi. Situs pemerintah pusat dan daerah harus 

secara bertahap ditingkatkan menuju ke tingkat – 4 



Tujuan Pengembangan E-Government 

1.  mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) 

elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. 

Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses 

kerja di lingkungan pemerintah dengan 

2. mengoptimasikan 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. 

3. Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government diarahkan untuk 

mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu : a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi 

pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat 

luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi 

oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. b. Pembentukan 

hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan 

perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan 

persaingan perdagangan internasional. c. Pembentukan mekanisme dan saluran 

komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi 

masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. d. Pembentukan 

sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar 

transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom. Kondisi 

Saat Ini Kesiapan Memanfaatkan Teknologi Informasi 

 

2. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan – Decision Support Systems (DSS) 

Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok (DSS) adalah sistem berbasis komputer 

yang interaktif, yang membantu pengambil keputusan dalam menggunakan data dan model untuk 

menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Sistem pendukung ini membantu pengambilan 

keputusan manajemen dengan menggabungkan data, model-model dan alat-alat analisis yang 

komplek, serta perangkat lunak yang akrab dengan tampilan pengguna ke dalam satu sistem yang 

memiliki kekuatan besar (powerful) yang dapat mendukung pengambilan keputusan yang semi 



atau tidak terstruktur. DSS menyajikan kepada pengguna satu perangkat alat yang fleksibel dan 

memiliki kemampuan tinggi untuk analisis data penting.   

Jenis DSS yang memberikan dukungan yang sedikit lebih tinggi memungkinkan baginya 

menganalisis seluruh isi file mengenai tingkat penyerapan anggaran pada unit-unit lain yang 

terkait. Contohnya adalah laporan gaji bulanan pegawai yang disiapkan dari file gaji. Dukungan 

yang lebih lagi diberikan oleh sistem yang menyiapkan laporan total penyerapan anggaran biaya 

pegawai dan tunjangan-tunjangan yang diterimanya yang diolah dari berbagai file sistem 

penggajian. DSS juga memungkinkan para manajer untuk melihat dampak-dampak Tingkat 

Dukungan Pemecahan Masalah Sistem Informasi Manajemen yang mungkin timbul dari 

berbagai keputusan yang diambil yang disebut model yang dapat memperkirakan dampak sebuah 

keputusan. Sebagai contoh: Para calon Bupati/Walikota suatu daerah dalam rangka suatu Pilkada 

menjanjikan akan menggratiskan biaya pendidikan sampai tingkat tertentu atau menggratiskan 

biaya pengobatan ditingkat Puskemas, maka dampak keputusan tersebut diperkirakan jumlah 

pemilih akan meningkat secara signifikan, atau justru para pemilih sama sekali tidak 

mempercayainya karena hanya dianggap sebagai janji kosong belaka.  

Model tersebut tidak dapat menentukan apakah janji kampanye tersebut merupakan suatu 

keputusan terbaik, mereka hanya dapat menentukan apa yang mungkin terjadi jika keputusan itu 

dibuat. DSS dimaksudkan untuk melengkapi sistem informasi manajemen dalam meningkatkan 

pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen terutama menyajikan informasi mengenai 

kinerja aktivitas untuk membantu manajemen memonitor dan mengendalikan kegiatan. Sistem 

informasi manajemen ini umumnya menghasilkan pelaporan yang terjadwal secara reguler dan 

tetap, berdasarkan data yang diperoleh dan diikhtisarkan dari sistem pemrosesan kegiatan atau 

transaksi yang dilaksanakan. Format atau bentuk dari pelaporan-pelaporan ini umumnya sudah 

ditentukan sebelumnya (baku).  

penggunanya data atau informasi untuk pengambilan keputusan yang sudah pasti dan 

tetap (terstruktur atau rutin), maka DSS menyajikan seperangkat kemampuan untuk keputusan 

yang sifatnya tidak terstruktur, di mana DSS lebih menekankan pada pengambilan keputusan 

atas situasi yang dengan cepat mengalami perubahan, kondisi yang memerlukan fleksibilitas, dan 

berbagai keputusan untuk respon yang segera.Ada dua tipe DSS yang dikenal, yaitu: Model-

driven DSS dan Data-driven DSS. Jenis DSS yang pertama merupakan suatu sistem yang berdiri 

sendiri terpisah dari sistem informasi organisasi secara keseluruhan. DSS ini sering 



dikembangkan langsung oleh masing-masing pengguna dan tidak langsung dikendalikan dari 

divisi sistem informasi. Kemampuan analisis dari DSS ini umumnya dikembangkan berdasarkan 

model atau teori yang ada dan kemudian dikombinasikan dengan tampilan pengguna yang 

membuat model ini mudah untuk digunakan.  

Contoh dari model-driven DSS ini yang dipergunakan diperusahaan pelayaran yaitu 

voyage estimating decision support systems. DSS ini mempunyai kemampuan/kapabilitas untuk 

menghitung rincian pelayaran baik untuk masalah keuangan maupun perhitungan teknis. Jenis 

DSS yang kedua, data-driven DSS, menganalisis sejumlah besar data yang ada atau tergabung di 

dalam sistem informasi organisasi. DSS ini membantu untuk proses pengambilan keputusan 

dengan memungkinkan para pengguna untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari 

datayang tersimpan di dalam database yang besar.  

Banyak organisasi atau perusahaan mulai membangun DSS ini untuk memungkinkan 

para pelanggannya memperoleh data dari website-nya atau data dari sistem informasi organisasi 

yang ada. Decision Support Systems meliputi berbagai komponen yang termuat di dalam sistem 

pendukung ini, yaitu: • DSS database: Kumpulan data berjalan atau historis dari sejumlah 

aplikasi. Komponen ini digunakan untuk menanyakan dan menganalisis data. Database ini dapat 

berupa PC database atau massive database. • DSS software system: Kumpulan dari perangkat 

lunak yang digunakan untuk menganalisis data, seperti: On-Line Analytical Processing (OLAP) 

tools, datamining tools, atau kumpulan dari model-model matematika dan analisa yang mudah 

untuk diakses oleh para pengguna DSS. Model ini dapat berupa model fisik (model rancangan 

ruang kerja, taman, dan model pesawat terbang), model perhitungan matematika (seperti: 

persamaan, alogaritma, anuitas, cicilan bunga kredit), atau model verbal (seperti: deskripsi suatu 

prosedur untuk penulisan suatu perintah kerja/order). Masing-masing DSS dibangun untuk 

seperangkat tujuan tertentu dan akan menghasilkan berbagai kumpulan model tergantung pada 

kebutuhan dan tujuannya. 

DSS banyak diterapkan di organisasi-organisasi yang sudah mapan. Banyak cara yang 

digunakan untuk menerapkan DSS untuk membantu mempertajam proses pengambilan 

keputusan. Kapabilitas yang melekat pada DSS sangat membantu organisasi-organisasi yang 

menggunakannya untuk memungkinkan terciptanya koordinasi proses kegiatan baik internal 

maupun eksternal dengan cara yang lebih akurat. Berikut beberapa contoh organisasi atau 



perusahaan yang memanfaatkan DSS dalam aktivitas operasi atau usaha yang dilaksanakan:Jenis 

Industri Tujuan Penerapan DSS Industri Asuransi Menentukan pola penutupan asuransi dan 

deteksi kemungkinan kecurangan (fraud). Industri Perbankan Memperbarui profil atau data 

nasabah. Perusahaan Manufaktur Menentukan kebutuhan persediaan bahan baku yang paling 

optimal dan efisien. 

 

3. Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Eksekutif/Executive Support Systems 

(ESS) 

 Istilah eksekutif dalam pembahasan ini diterapkan untuk pengertian yang agak bebas. Tidak 

terdapat suatu garis batas yang jelas memisahkan eksekutif dari para pimpinan atau manajer lain. 

Istilah ini digunakan\untuk mengidentifikasi manajer pada tingkat atas dari hierarki organisasi 

yang berpengaruh kuat dalam sebuah institusi/lembaga/departemen. Dalam sistem pendukung 

pengambilan keputusan eksekutif istilah executive support system (ESS) sering dipertukarkan 

dengan executive information system (EIS). Namun, ada juga yang membedakan keduanya. Jika 

dibedakan, EIS sering didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis komputer yang 

menyajikan kebutuhan informasi eksekutif puncak. Sistem ini memberikan akses cepat atas 

informasi dan laporan manajamen. ESS dibangun terutama untuk menyajikan gambaran 

operasional suatu organisasi; melayani kebutuhan informasi eksekutif puncak; menyajikan 

tampilan yang akrab di pengguna, sesuai dengan tipe keputusan individu, menyajikan 

penelusuran dan pengendalian yang tepat waktu dan efektif; menyajikan akses cepat atas 

informasi rinci dengan teks, angka, atau grafik; mengindentifikasikan masalah; serta menyaring, 

mengkompres, dan melacak data dan informasi kritikal.  

Karakteristik utama yang dimiliki ESS adalah kemampuan melihat rincian, 

menginformasikan faktor keberhasilan kritikal (critical success factors), akses status, analisis, 

pelaporan eksepsi (exception reporting), penggunaan warna, navigasi informasi, dan komunikasi. 

Satu kemampuan utama ESS adalah kemampuan menyajikan data rinci atas informasi ringkas. 

Sebagai contoh, seorang eksekutif puncak dapat memantau kemajuan fisik proyek pembangunan 

gedung dari waktu ke waktu bahkan sampai ke detail pekerjaan yang sedang dikerjakan. 

Kemudian jika terjadi suatu rencana penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai jadwal langsung 

dapat dicari penyebabnya, dengan ESS, sang eksekutif tersebut dapat melihat peta jalur distribusi 

bahan baku sampai ke lokasi, dan faktor penghambat dapat segera diidentifikasi. Faktor 



keberhasilan kritikal dapat dimonitor dengan lima tipe informasi, yaitu narasi masalah kritikal, 

diagram penjelas, keuangan tingkat puncak, faktor kunci, dan laporan pertanggungjawaban 

terinci.  

Dengan status akses, top eksekutif dapat memantau data atau laporan terakhir mengenai 

indikator kunci melalui jaringan kapan saja. Pemantauan dapat dilakukan secara harian atau 

setiap jam. Kemampuan analisis kebanyakan dimiliki oleh ESS. Top eksekutif dapat 

menggunakan ESS untuk melakukan analisis sesuai dengan kebutuhannya.Analisis dapat 

dilakukan oleh top eksekutif dengan menggunakan fungsi yang sudah ada, mengintegrasikan 

sistem lain dengan ESS, atau analisis dengan menggunakan agen intelejen. Dengan adanya 

pelaporan eksepsi, top eksekutif dapat memberikan perhatian khusus atas perbedaan yang terjadi 

dengan standar yang ada. Dengan pelaporan ini, top eksekutif dapat memfokuskan perhatiannya 

pada suatu keadaan atau kinerja yang buruk. Hal-hal kritis, dengan ESS, disajikan tidak saja 

dalam angka-angka, tetapi juga dengan warna. Misalnya, hijau menunjukkan kondisi baik, 

kuning untuk peningatan, dan merah untuk menggambarkan kondisi yang buruk. Kemampuan 

navigasi informasi adalah kemampuan untuk menjelajah informasi berbagai data secara mudah 

dan cepat.  

Untuk meningkatkan kemampuan ini, dapat digunakan hypermedia (yang merupakan 

pengembangan dari teknologi hypertext). Sistem komunikasi sangat dibutuhkan oleh top 

ekskutif. Dalam ESS, sistem komunikasi dapat mengirim atau menerima e-mail, mengirim 

laporan untuk mendapatkan perhatian seseorang, memanggil rapat, atau memberikan komentar 

ke suatu kelompok diskusi di Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KESIMPULAN 

Perkembangan teknologi informasi dalam beberapa dasawarsa terakhir berkembang 

begitu cepat. Meski dalam penerapannya dunia bisnis sudah terlebih dahulu mendalami 

pentingnya sistem informasi, namun sektor publik juga semakin lama menyadari pentingnya 

sistem informasi untuk memperbaharui struktur organisasinya dan meningkatkan sistem 

pelayannya untuk kepentingan masyarakat. dengan masuknya sistem informasi telah 

menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan 

yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional (pelaksana teknis) maupun 

pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan 

peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk selalu dapat 

memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakannya dalam proses 

pengambilan keputusan seperti dalam pengambilan keputusan yang menggunakan Sistem 

Pendukung Pengambilan Keputusan Eksekutif/Executive Support Systems (ESS) dan Sistem 

Pendukung Pengambilan Keputusan – Decision Support Systems (DSS) 

Yang paling menonjol penerapan SIM di sektor public ditandai dengan dicanangkannya 

sistem E-Government yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisian 

serta menjamin transparansi kepada masyarakat. Sehubungan dengan misis tersebut ada beberapa 

patokan pelayanan informasi publik yang tertuang dalam UU NO.14 tahun 2008 tentang 

keterbukaan informasi publik yang harus diingat oleh setiap pelayan public. Yakni : 

1. transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 

2. kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa 

benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. 

3. akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ 

perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; 

4. pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap 

peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat; 

5. kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku 

kepentingan(stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-

undangan. 



Terlepas dari semua itu perkembangan sistem informasi manajemen dalam administrasi 

public memang belum sempurna apalagi dikaitkan dengan pemerintahan daerah. Banyak kendala 

yang dihadapi dan  belum terlesaikan hingga saat ini. Salah satu permasalahan penerapan sistem 

informasi manajemen yang ideal adalah kurangnya pemahaman mengenai konsep ini terlebih 

pada sumber daya manusia yang belum cukup mampu menerapkan konsep ini disetiap sisi 

pemerintahan. Hingga saat ini Indonesia masih dalam proses mengembangkan SIM nya dalam 

rangka mewujudkan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat luas. 


