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INFORMASI, MANAJEMEN PUBLIK DAN 

PENGAMBILAN KEPUTUSAN 

 

A. Sistem Informasi 

1.  Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 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. 

Karakteristik Sistem : 

 Memiliki komponen : Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen 

yang saling berinteraksi, bekerja sama membentuk satu kesatuan. 

Komponen-komponen sistem dapat berupa suatu subsistem atau 

bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem tidak perduli betapapun 

kecilnya, selalu mengandung komponen-komponen atau subsistem-

subsistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem 

untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses 

sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai suatu 

sistem yang lebih besar yang disebut supra sistem, misalnya suatu 

perusahaan dapat disebut dengan suatu sistem dan industri yang 

merupakan sistem yang lebih besar dapat disebut dengan supra 

sistem. Kalau dipandang industri sebagai suatu sistem, maka 

perusahaan dapat disebut sebagai subsistem. Demikian juga bila 

perusahaan dipandang sebagai suatu sistem, maka sistem akuntansi 

adalah subsistemnya. 

 Batas sistem (boundary) : merupakan daerah yang membatasi 

antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan 

lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem 

dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan 

ruang lingkup (scope) dari sistem tersebut. 
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 Lingkungan luar sistem (environment) adalah apapun di luar batas 

dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. 

 Penghubung sistem (interface), Merupakan media penghubung 

antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. 

 Masukan sistem (input) : Merupakan energi yang dimasukkan ke 

dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan 

(maintenance input) dan masukan sinyal (signal input). 

Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem 

tersebut dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses 

untuk didapatkan keluaran. Sebagai contoh didalam sistem 

komputer, program adalah maintanance input yang digunakan 

untuk mengoperasikan komputernya dan data adalah signal input 

untuk diolah menjadi informasi. 

 Keluaran sistem (Output) : Merupakan hasil dari energi yang 

diolah oleh sistem. 

 Pengolah sistem (Process) : Merupakan bagian yang memproses 

masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan. 

 Sasaran sistem : Kalau sistem tidak mempunyai sasaran, maka 

operasi sistem tidak akan ada gunanya. 

Klasifikasi Sistem : 

o Sistem abstrak : sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang 

tidak tampak secara fisik (sistem teologia) 

o Sistem fisik : merupakan sistem yang ada secara fisik (sistem 

komputer, sistem akuntansi, sistem produksi dll.) 

o Sistem alamiah : sistem yang terjadi melalui proses alam. (sistem 

matahari, sistem luar angkasa, sistem reproduksi dll. 

o Sistem buatan manusia : sistem yang dirancang oleh manusia. 

Sistem buatan manusia yang melibatkan interaksi manusia dengan 

mesin disebut human machine system (contoh : sistem informasi) 

o Sistem Tertentu (deterministic system) : beroperasi dengan tingkah 

laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi bagian-bagiannya dapat 
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dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat 

diramalkan (contoh : sistem komputer) 

o Sistem tak tentu (probabilistic system) : sistem yang kondisi masa 

depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur 

probabilitas. 

o Sistem tertutup (close system) : sistem yang tidak berhubungan dan 

tidak terpengaruh dengan sistem luarnya. Sistem ini bekerja secara 

otomatis tanpa adanya turut campur tangan dari pihak luarnya. 

Secara teoritis sistem tersebut ada, tetapi kenyataannya tidak ada 

sistem yang benar-benar tertutup, yang ada hanyalah relatively 

closed system (secara relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup). 

o Sistem terbuka (open system) : sistem yang berhubungan dan 

terpengaruh dengan lingkungan luarnya. 

2. Informasi adalah  data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki 

arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. 

Jadi ada suatu proses transformasi data menjadi suatu informasi melalui 

tahap input - proses – output. Data merupakan raw material untuk suatu 

informasi. Perbedaan informasi dan data sangat relatif tergantung pada 

nilai gunanya bagi manajemen yang memerlukan. Suatu informasi bagi 

level manajemen tertentu bisa menjadi data bagi manajemen level di 

atasnya, atau sebaliknya. Representasi informasi: pelambangan 

informasi, misalnya: representasi biner. Kuantitas informasi: satuan 

ukuran informasi. Tergantung representasi. Untuk representasi biner 

satuannya: bit, byte, word dll. 

Kualitas informasi: bias terhadap error, karena: kesalahan cara 

pengukuran dan pengumpulan, kegagalan mengikuti prosedur prmrosesan, 

kehilangan atau data tidak terproses, kesalahan perekaman atau koreksi 

data, kesalahan file histori/master, kesalahan prosedur pemrosesan ketidak 

berfungsian sistem. Umur informasi: kapan atau sampai kapan sebuah 

informasi memiliki nilai/arti bagi penggunanya. Ada condition 

informasion (mengacu pada titik waktu tertentu) dan operating information 
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(menyatakan suatu perubahan pada suatu range waktu). Kualitas Informasi 

; tergantung dari 3 hal, yaitu informasi harus : 

 Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan 

tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas 

mencerminkan masudnya. 

 Tetap pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima 

tidak boleh terlambat. 

 Relevan, berarti informasi tersebut menpunyai manfaat untuk 

pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan 

yang lainnya berbeda. 

Nilai Informasi : ditentukan dari dua hal, yaitu manfaat dan biaya 

mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya 

lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Pengukuran 

nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisis cost effectiveness 

atau cost benefit. 

3. Sistem Informasi adalah  Suatu sistem terintegrasi yang mampu 

menyediakan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Pengertian 

yang lain Sebuah sistem terintegrasi atau sistem manusia-mesin, untuk 

menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen dalam 

suatu organisasi. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan perangkat 

lunak komputer, prosedur manual, model manajemen dan basis data. 

Dari definisi di atas terdapat beberapa kata kunci : 

a) Berbasis komputer dan Sistem Manusia/Mesin 

 Berbasis komputer : perancang harus memahami pengetahuan 

komputer dan pemrosesan informasi. 

 Sistem manusia mesin : ada interaksi antara manusia sebagai 

pengelola dan mesin sebagai alat untuk memroses informasi. Ada 

proses manual yang harus dilakukan manusia dan ada proses yang 

terotomasi oleh mesin. Oleh karena itu diperlukan suatu 

prosedur/manual sistem. 

b) Sistem basis data terintegrasi. Adanya penggunaan basis data secara 

bersama-sama (sharing) dalam sebuah data base manajemen system. 
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c) Mendukung Operasi 

Informasi yang diolah dan di hasilkan digunakan untuk mendukung 

operasi organisasi. Istilah Sistem Informasi sama dengan Manajemen 

Information System, Information Processing System, Information 

Decision System maupun Information System. 

Semuanya mengacu pada sebuah sistem informasi berbasis komputer 

yang dirancang untuk mendukung operasi, manajemen dan fungsi 

pengambilan keputusan suatu organisasi. 

Menurut John F. Nash (1995:8) yang diterjemahkan oleh La 

Midjan dan Azhar Susanto, menyatakan bahwa Sistem Informasi adalah 

Sistem Informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat 

teknologi, media, prosedur dan pengendalian yang bermaksud menata 

jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu 

dan rutin, membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan 

menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. Sedangkan 

menurut Henry Lucas (1988:35) yang diterjemahkan oleh Jugianto H.M, 

menyatakan bahwa sistem Informasi adalah Sistem Informasi adalah 

suatu kegiatan dari prosedurprosedur yang diorganisasikan, bilamana 

dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan 

keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. 

Menurut John F.Nash dan Martil B.Robert (1988:35) yang 

diterjemahkan oleh Jugianto H.M, menyatakan bahwa Sistem Informasi 

adalah kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-

prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur 

komunikasi pentingm, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi 

sinyal kepada manajemen yang lainnya terhadap kejadian-kejadian 

internal. Dari ketiga pengertian sitem informasi diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Sistem Informasi menyediakan informasi untuk 

membantu pengambilan keputusan manajemen, operasi perusahaan dari 

hari ke hari dan informasi yang layak untuk pihak luar perusahaan. 

 

B. Manajemen Publik 
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Kajian Manajemen Publik dalam Administrasi Publik. 

o Menurut David Rosenbloom, Administrasi Publik adalah penerapan 

teori dan proses manajerial, politik dan hukum guna menjalankan 

mandat pemerintah legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk 

melaksanakan fungsi regulasi dan pelayanan ke masyarakat. 

o Keban (2004), manajemen publik menunjuk pada manajemen instansi 

pemerintah. 

Manajemen Publik adalah studi interdisipliner dari aspek-aspek umum 

organisasi dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti planning, 

organizing dan controlling di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, 

fisik, informasi dan politik di sisi lain. Fokus Manajemen Publik pada proses 

menggerakkan sumber daya manusia dan  sumber daya non manusia sesuai 

perintah kebijakan publik. Ott, Hyde and Shafritzs (1990) : 

- Secara spesifik, manajemen publik memfokuskan pada bagaimana 

organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik. 

- Perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan merupakan perangkat 

utama yang dilakukan oleh manajer publik dalam rangka 

menyelenggarakan pelayanan pemerintah/publik. 

- Manajemen publik memfokuskan pada alat-alat manajerial, teknik-

teknik, ilmu pengetahuan, dan keahlian, dan keahlian yang dapat 

digunakan untuk menerapkan ide-ide dalam kebijakan ke dalam 

program-program tindakan. 

- Contoh : perencanaan dan manajemen strategis, sistem klasifikasi 

jabatan, prosedur seleksi dan perekrutan pegawai, analisis dan formulasi 

anggaran, keahlian supervisi, evaluasi organisasi dan program, 

manajemen program/proyek, manajemen kinerja, dsb. 

Isu-isu manajemen Publik 

- Privatisasi sebagai alternatif pemerintah dalam melayani publik. 

- Rasionalitas dan akuntabilitas. 

- Perencanaan dan kontrol. 

- Keuangan dan penganggaran. 

- Produktivitas sumber daya manusia. 
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Sistem Kunci dalam Organisasi yang dapat digunakan dalam Manajemen 

Publik 

1) Dukungan Sistem Informasi bagi Organisasi  

Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan 

organisasi, dan eksekutif. Manajemen Sistem Informasi dimaksudkan 

untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para pimpinan organisasi; 

system informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh pimpinan 

tingkat strategis organisasi, dan lima system informasi di tingkat lebih 

rendah dalam figure tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi 

unik dari area-area organisasi tersebut.  Sistem-sistem informasi ini 

dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber 

daya fisik (manusia, bahan baku, mesin, dan uang) dialokasikan ke 

berbagai area-area fisik organisasi, divisi, wilayah, distrik, cabang, dan 

seterusnya. Inovasi-inovasi di bidang teknologi informasi telah 

memungkinkan banyak aktivitas organisasi dilaksanakan tanpa dibatasi 

oleh lokasi fisik. 

2) Sumber Daya Informasi  

Identifikasi sumber daya informasi yang terdiri atas piranti keras 

computer, piranti lunak computer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, 

basis data, dan informasi. Sebagian besar sumber daya inti pada umumnya 

beralokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari chief 

information officer(CIO). Sumber daya informasi yang terdapat di area-

area pengguna adalah tanggung jawab dari manajer area pengguna. 

3) Spesialis Informasi 

Pada spesialis Informasi digunakan istilah specialist informasi 

(information specialist) untuk menggambarkan anggota organisasi yang 

bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber 

daya informasi dalam organisasi. Spesialis informasi pada awalnya 

meliputi analisis system, programmer, dan operator. Kemudian, ditambah 

lagi dengan administrator basis data, spesialis jaringan dan webmaster. 

 

C. Pengambilan Keputusan 
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1. Pengertian Pengambilan Keputusan 

Pembuatan keputusan ini bertujuan mengatasi atau memecahkan 

masalah yang bersangkuatan sehingga usaha pencapaian tujuan yang 

dimaksud dapat dilaksanakan secara baik dan efektif. Masalah atau 

problem yang dimaksud dapat dibagi tiga golongan besar, yaitu masalah 

korektif, masalah progresif, dan masalanh kreatif. 

Masalah korektif adalah masalah yang timbul karena adanya 

penyimpangan dari apa yang direncanakan. Masalah progresif adalah 

suatu masalah yang terjadi akibat adanya keinginan untuk memperbaiki 

atau meningkatkan suatu prestasi atau hasil masa lalu. Misalnya, suatu 

perusahaan ingin memperbesar atau memperluas market sharenya atau 

suatu pabrik mobil ingin memproduksi suatu kendaraan yang lebih irit 

bahan bakarnya. Masalah kreatif adalah suatu masalah yang muncul 

karena adanya keinginan untuk menciptakan sesuatu yang sama sekali 

baru. Hal ini dapat dicontohkan sebuah pabrik mobil ingin menciptakan 

kendaraan dengan energi matahari. 

Teknik pengambilan keputusan 

Herbert A Simon mengemukakan teknik tradisional dan modern dalam 

pembuatan keputusan yang diprogram dan tidak diprogram. Teknik-

teknik pembuatan keputusan tradisional dan modern 

Tipe-tipe keputusan Teknik-teknik pembuatan keputusan 

Tradisional Modern 

Diprogram : 

Keputusan rutin dan 

berulang ulang. Organisasi 

mengenbangkan proses 

khusus bagi penanganannya 

1. Kebiasaan 

2. Kegiatan rutin : 

Prosedur 

pengoperasiaan 

standar. 

3. Stuktur organisasi  

tersusun baik. 

1. Teknik riset operasi 

Analisis matematik 

Model-model 

2. Pengolahan data 

elektronik. 

Tidak Diprogram : 

Keputusan sekali dipakai, 

1. Kebijakan dan 

Kreatifitas. 

2. Coba-coba 

Teknik pemecahan masalah 

yang diterapkan pada : 
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disusun tidak sehat dan 

kebijaksanaan. Ditangani 

dengan proses pemecahan 

masalah umum 

3. Selektif dan latihan 

para pelaksana. 

1. Latihan membuat 

keputusan. 

2. penyusunan “Heurictic” 

 

2. Proses pengambilan keputusan 

Tahap pertama yaitu, pemahaman dan Perumusan Masalah. Para 

manager sering menghadapi kenyataan bahwa masalah yang sebenarnya 

sulit dikemukaan atau bahkan sering hanya mengidentifikasikan masalah, 

bukan penyebab dasar. Para manager dapat mengidentifikasi masalah 

dengan beberapa cara. Pertama, manager secara sistematis menguji 

hubungan sebab-akibat. Kedua manager mencari penyimpangan atau 

perubahan dari yang “noirmal”. Tahap kedua yaitu, pengumpulan dan 

Analisis Data yang Relevan. Setelah manajer menemukan dan 

merumuskan masalah, manajer harus memutuskan langkah-langkah 

selanjutnya. Manajer pertama kali harus menentukan data-data apa yang 

dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat dan kemudiaan 

mendapatkan informasi tersebut. 

Tahap ketiga, pengembangan Alternatif-Alternatif. Kecenderungan 

untuk menerima alternatif keputusan pertama yang “fleksibel” sering 

menghindarkan manager dari pencapaian penyelesaian yang terbaik untuk 

masalah manajer.Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan 

manajer menolak kecnderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat 

dan membuat keputusan yang efektif. Manager harus memilih suatu 

alternatif yang cukup baik, walaupun bukan esuatu yang sempurna atau 

ideal. Tahap keempat, evaluasi Alternatif-Alternatif. Setelah manajer 

mengembangkan sekumpulan alternatif, mansger harus mengevaluasi 

sekumpulan alternati, manager harus mengevaluasi untuk menilai 

efektifitas etiap alternatif. 

Tahap kelima, pemilihan Alternatif Terbaik. Pembuatan keputusan 

merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif terpilih akan 

didasarkan pada jumlah informasi bagi manager dan ketidaksempurnaan 
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kebijakan manajer. Tahap keenam, implementasi Keputusan . Setelah 

alternatif terbaik dipilih, para manager harus membuat rencana untuk 

mengatasi berbagai permasalahan dam masalah yang mungkin dijumpai 

dalam penerapan keputusan. Dalam hal ini, manager perlu memperhatikan 

berbagai resiko dan ketidakpastian sebagai konsekuensi dibuatnya suatu 

keputusan. Disamping itu, pada tahapimplementasi keputusan manager 

juga perlu menetapkan prosedur laporan kemajuaan periodik dan 

memnpersiapkan tindakan korektif bila masalah baru muncul dalam 

pembuatan kjeputusan, serta merancang peringatan dini untuk menghadapi 

berbagai kemungkinan. Dan tahap ketujuh adalah  evaluasi Hasil-Hasil. 

Keputusan. Implementasi keputusan harus selalu dimonitor. Manajer harus 

meangevaluasi apakah implementasi dilakukan dengan lancar dan 

keputusan memberikan hasil yang diinginkan. 

3.  Kriteria Pengambilan Keputusan 

Kriteria untuk memilih alternatif dalam model normative adalah 

pemaksimalan (laba, kegunaan, nilai yang diharapkan dan sebagainya(. 

Tujuan ini apabila dinyatakan dalam bentuk kwantitatif disebut fungsi 

objektif untuk suau keputusan. Dalam model ekonomi klasik, manusia 

rasional dianggap memaksimakan kegunaan. Kegunaan ini dirumuskan 

sebagai sifat hasil yang memberikan kesenangan atau menghindarkan 

kesusahan. Bagi suatu perusahaan, kegunaan biasanya dipandang sebagai 

laba, tetapi hal ini dapat juga berupa penjualan, bagi pasar, dan lai 

sebagainya. Suatu pandangan alternative mengenai criteria untuk 

pengambilann keputusaan adalah pemuasan. Pandangan ini berasal dari 

model perilaku deskriptif yang menyatakan penyelidikan untuk 

mendapatkannya. Mereka tidak senuhnya rasional atau cermat dalam 

penyelidikan atau penelitiaannya. Mereka menyederhanakan factor-faktor 

ayang harus dipertimbangkan. 

4. Konsep Pengambilan Keputusan di Dalam Sistem Informasi 

Manajemen 

Kerangka Dasar Pengambilan Keputusan  
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Kehidupan manajer dipenuhi dengan serangkaian pembuatan 

(pengambilan) keputusan-keputusan untuk investasi, menaikkan harga 

jual, mengambil tindakan terhadap karyawan yang sering terlambat, 

pemilihan lokasi gudang baru yang harus dibangun, dan masalah-masalah 

besar ataupun kecil lainnya di mana manajer harus membaut keputusan 

tindakan apa yang diambil – atau paling tidak menugaskan orang lain 

untuk memutuskan. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan hasil keputusan itu 

sendiri biasanya dilaksanakan oleh orang-orang lain (Handoko, 

2003:129). Pengambilan keputusan adalah kegiatan yang pada 

hakikatnya adalah pemilihan alternatif. Proses pemilihan itu dapat 

sederhana, dapat pula kompleks. Keputusan yang diambil mungkin tidak 

menyangkut banyak pihak tetapi dapat pula membawa konsekuensi bagi 

pihak lain, sehingga perlu pertimbangan yang lebih dalam pada saat 

seseorang manajer akan memutuskannya. 

Dalam manajemen, pengambilan keputusan (decision making) 

memegang peranan penting karena keputusan yang diambil oleh manajer 

merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh 

bawahannya atau organisasi yang yang ia pimpin. Keputusan manajer 

sangat penting karena menyangkut semua aspek . Kesalahan dalam 

mengambil keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari kerugian 

citra sampai pada kerugian uang. Pengambilan keputusan adalah suatu 

proses pemikiran dalam pemecahan masalah untuk memperoleh hasil 

yang akan dilaksanakan. Ada masalah yang mudah diselaisaikan ada pula 

masalah yang sulit, tergantung besarnya masalah dan luasnya dengan 

beberapa faktor. Model yang bermanfaat dan terkenal senbagai kerangka 

dasar proses pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Herbert 

A.Simon terdiri atas tiga tahap, yaitu : 

1) Pemahaman, menyelidiki lingkungan kondisi yang memerlukan 

keputusan. Data mentah yang diperoleh diolah dan diperiksa 

untuk dijadikan petunjuk yang dapat memenyukan masalahnya. 

2) Perancangan, menemikan, mengembangkan dan menganalisis 

arah tindakan yang mungkin dapat digunakan. Hal ini 
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mengandung proses untuk memahami masalah untuk 

menghasilkan cara pemecahan dan menguji apakah cara 

pemecahan tersebut dapat dilaksanakan. 

3) Pemilihan, memilih arah tindakan tertentu dari semua arah 

tindakan yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan. 

Sedangkan Model Simon terdapat hubungan dengan sisten informasi 

manajemen. Hubungan ini diikhtisarkan untuk ketiga tahap model Simon 

yaitu : 

1) Pemahaman , proses penyelidikan mengandung pemeriksaan data 

baik dengan cara yang telah ditentukan maupun dengan cara 

khusus. SIM harus memberikan kedua cara tersebut. Sistem 

informasi harus meneliti semua data dan menganjukan permintaan 

untuk diuji mengenai situasi yang jelas menurut perhatian. Baik 

SIM maupun organisasi harus menyediakan saluran komunikasi 

untuk masalah yang diketahui dengan jelas agar disampaikan 

kepada organisasi tingkat atas sehingga masalah tersebut dapat 

ditangani. 

2) Perancangan, SIM harus mengandung model keputusan untuk 

mengolah data dan memprakasai pemecahan alternatif. Model 

harus membantu menganalisis alternatif. Pemilihan, SIM menjadi 

paling efektif apabila hasil perancangan disajikan dalam suatu 

bentuk keputusan. Apabila telah dilakukan pemilihan, peranan 

SIM berubah menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan 

penilaian kemudian. 

Sistem pengambilan keputusan dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, 

terbuka atau tertutup. Sistem penganbilan keputusan tertutup 

menganggap bahwa keputusan dipisahkan dari masukan yang tidak 

ketahui dari lingkungannya. Model terbuka adalah dinamis atas urutan 

pilihan karena tingkat keinginan berubah menanggapi perbedaan antara 

hasil dan tingkat keinginan. 

 

D. Kebijakan Publik 
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Setiap pimpinan berkewajiban  membuat kebijaksanaan, yang kemudian 

mengikat bagi setiap orang yang dipimpin, Kebijakan (policy) seringkali 

disamakan dengan istilah seperti politik, program, keputusan, undang-undang, 

aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan, konvensi, dan rencana strategis. 

Kebijakan Publik (Public Policy) juga bisa diartikan sebagai keputusan-

keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat 

garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang 

mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, 

yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya 

melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. 

Tahap pengambilan keputusan dalam siklus kebijakan mendapatkan 

perhatian lebih dalam tahap awal pengembangan ilmu kebijakan, ketika para 

analis banyak meminjam dari berbagai model pengambilan-keputusan dalam 

organisasi yang kompleks, sebagaimana dikembangkan oleh para ahli administrasi 

publik dan organisasi bisnis. Pada pertengahan tahun 1960-an, diskusi tentang 

pengambilan-keputusan kebijakan publik berubah fokus ke perdebatan seputar 

„model rasional‟ dan „model inkremental‟. Model rasional dipilih sebagai model 

tentang bagaimana keputusan seharusnya diambil, sementara model inkremental 

digambarkan sebagai model yang secara aktual paling banyak dipraktekan dalam 

pemerintahan. Kenyataan ini, pada dekade 1970-an, memunculkan kuatnya upaya 

untuk mengembangkan berbagai model pengambilan keputusan alternatif dalam 

berbagai organisasi yang kompleks. Sebagian upaya ini diarahkan untuk 

mensintesiskan model rasional dan inkremental. Sebagian yang lain – termasuk 

model pengambilan-keputusan yang disebut „garbage-can‟ – berfokus pada 

berbagai elemen rasional dari perilaku organisasional, demi mencapai model 

alternative selain rasionalisme dan inkrementalisme. 

 

Model Dalam Kebijakan Publik 

Model adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari 

suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu, model kebijakan 

biasanya dinyatakan dalam bentuk konsep teori, diagram, grafik atau persamaan 

matematika. Model kebijakan public harus memiliki karakteristik, sederhana dan 
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jelas, ketepatan identifikasi aspek penting problem kebijakan, menolong untuk 

pengkomunikasian, usaha langsung untuk memahami kebijakan public secara 

lebih baik (manageable) dan memberikan penjelasan & memprediksi 

konsekwensi. 

Menurut Yehezkel Dror, ada beberapa model pembuatan kebijakan yaitu; 

Pure rationality model, Economically rational model, Sequential-decision model, 

Incremental model, Satisfycing model, Extra-rational model, Optimal model. 

W.N. Dunn membagi tipe model kebijakan dalam dua perspektif. Pertama, Model 

deskriptif yaitu menjelaskan implementasi sebab dan konsekwensi pilihan 

kebijakan, contoh, model indikator social. Kedua, Model normative yaitu 

menjelaskan, memprediksi, merekomendasi optimalisasi usaha contoh, model 

antrian, model biaya manfaat dan lain sebagainya. E.S. Quade membagi kategori 

model kebijakan kedalam beberapa bentuk; Model analitik, untuk situasi yang 

kompleks, digunakan dalam riset operasi; Model simulasi, merupakan bentuk 

eksperimen semu, model analog, penggunaan computer; Model permainan, 

manusia terlibat langsung, permainan perang-perangan, keterlibatan secara 

simultan; Model penilaian, tidak eksplisit (ekspresi verbal, berbentuk analogi), 

banyak dalam pikiran, model mental, misalnya karakteristik organisasi. 

a. Beberapa Model Terpilih 

Ada beberapa model terpilih dimana setiap model memiliki focus yang 

berbeda tentang kondisi politik dan membantu memahami berbagai perbedaan 

tentang kebijakan public. Beberapa model terpilih tersebut adalah: 

 Model Institusional, menjelaskan bagaimana peraturan pemerintah dengan 

institusi pemerintah sangat dekat. Sesuatu kebijakan tidak akan menjadi 

peraturan pemerintah kecuali jika diformulasikan, implementasi dan 

dipaksakan oleh lembaga pemerintah, lembaga pemerintahan memberikan 

tiga cirri utama, legitimasi, universalitas dan paksaan.  Masyarakat harus 

patuh karena adanya legitimasi politik dan berhak memaksakan peraturan 

pemerintah tersebut. 

 Model elit – massa, model ini merupakan abstraksi dari suatu pembuatan 

peraturan pemerintah yang identik dengan perspektif elite politik. Isu 

kebijakan yang akan masuk agenda perumusan kebijakan merupakan 
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kesepakatan dan juga hasil konflik yang terjadi di antara elit politik 

sendiri. 

 Model Inkremental, para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau 

melakukan peninjauan secara konsisten terhadap seluruh kebijakan yang 

dibuatnya dan lebih suka berbuat secara incremental. Kecenderungan ini 

dikarenakan para pembuat keputusan tidak punya waktu, intelektual, 

maupun biaya untuk penelitian terhadap nilai nilai social masyarakat dan 

menghindari konflik jika harus melakukan proses negoisasi yang 

melelahkan bagi kebijakan baru. 

 Model Group Theory, model kelompok merupakan abstraksi dari proses 

pembuatan kebijakan dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha 

untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Dengan 

demikian pembuatan kebijakan terlihat sebagai upaya untuk menanggapi 

tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara bargaining, 

negoisasi dan kompromi. Tuntutan tuntutan yang saling bersaing di antara 

kelompok-kelompok yang berpengaruh dikelola, sebagai hasil persaingan 

antara berbagai kelompok kepentingan pada hakikatnya adalah 

keseimbangan yang tercapai dalam pertarungan antar kelompok dalam 

memperjuangkan kepentingannya masing masing pada waktu tertentu. 

 Model System theory, pendekatan model ini diperkenalkan oleh David 

Easton yang melakukan analogi dengan sistem biologi. Pada dasarnya 

sistem biologi merupakan proses interaksi antara organisme dengan 

lingkungannya yang akhirnya menciptakan kelangsungan dan perubahan 

hidup yang relative stabil. Ini kemudian yang dianalogikan dengan 

kehidupan sistem politik. 

 Model Rasional, kebijakan rasional diartikan sebagai kebijakan yang 

mampu mencapai keuntungan social tinggi, hasil kebijakan harus 

memberikan keuntungan bagi masyarakat yang telah membayar lebih dan 

pemerintah mencegah kebijakan bila biaya melebihi manfaatnya. Untuk 

memilih kebijakan rasional, pembuat kebijakan harus mengetahui semua 

keinginan masyarakat dan bobotnya, mengetahui semua alternative yang 

tersedia, mengetahui konsekwensi alternative, menghitung rasio 
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pencapaian nilai social pada setiap alternative, memilih alternative 

kebijakan yang paling efisien. 

 Model proses, aktifitas politik dilakukan melalui kelompok yang memiliki 

hubungan dengan kebijakan public, hasilnya adalah suatu proses kebijakan 

yang berisi, identifikasi/ pengenalan masalah, perumusan agenda, 

formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan 

evaluasi kebijakan. 

 Model pilihan public, kapan opini public seharusnya menjadi factor 

penentu terpenting yang sangat berpengaruh pada kebijakan public, 

seharusnya ada keterkaitan antara opini public dengan kebijakan public 

(Opinion-policy linkage). 

b. Model Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik 

Dua model yang paling dikenal dalam pengambilan keputusan kebijakan 

publik biasanya disebut dengan nama model rasional dan model inkremental.  

Model yang pertama pada dasarnya adalah sebuah model pengambilan keputusan 

bisnis yang diaplikasikan di arena publik, sementara model yang kedua adalah 

sebuah model politik yang diaplikasikan dalam kebijakan publik. Model-model 

yang lain berusaha untuk mengkombinasikan rasionalitas dan inkrementalism 

dengan komposisi yang berbeda-beda untuk tiap model. Sebaliknya, berbeda 

dengan model-model yang mengakui adanya rasionalitas; meskipun derajatnya 

berbeda-beda; dalam proses pengambilan keputusan, model garbage can memotret 

proses pengambilan keputusan sebaai sebuah proses yang pada dasarnya tidak 

rasional (tetapi tidak sepenuhnya irasional) yang didasarkan pada kepantasan dan 

perilaku pengambilan-keputusan yang telah menjadi ritual. 

o Model Rasional 

Sebuah model ideal pengambilan keputusan kebijakan publik secara 

rasional terdiri dari „seorang individu rasional‟ yang menempuh aktifitas-aktifitas 

berikut ini secara berurutan: 

 Menentukan sebuah tujuan untuk memecahkan sebuah masalah 

 Seluruh alternatif strategi untuk mencapai tujuan itu dieksplorasi dan 

didaftar 
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 Segala konsekuensi yang signifikan untuk setiap alternatif diperkirakan 

dan kemungkinan munculnya setiap konsekuensi diperhitungkan. 

 Terakhir, strategi yang paling dekat dengan pemecahan masalah atau bisa 

memecahkan masalah dengan biaya paling rendah dipilih berdasarkan 

kalkulasi tersebut. 

Model rasional adalah „rasional‟ dalam pengertian bahwa model tersebut 

memberikan preskripsi berbagai prosedur pengambilan keputusan yang akan 

menghasilkan pilihan cara yang paling efisien untuk mencapai tujuan kebijakan. 

Teori-teori rasionalis berakar dalam aliran-aliran pemikiran positifisme dan 

rasionalisme jaman pencerahan  yang berusaha untuk mengembangkan 

pengetahuan yang ilmiah untuk meningkatkan kondisi hidup manusia. Ide-ide ini 

didasarkan pada keyakinan bahwa berbagai permasalahan sosial seharusnya 

diselesaikan melalui cara yang „ilmiah‟ dan „rasional‟, melalui pengumpulan 

segala informasi yang relevan dan berbagai alternatif solusi, dan kemudian 

memilih alternatif yang dianggap terbaik. Tugas analis kebijakan, di sini, adalah 

mengembangkan pengetahuan yang relevan dan kemudian menawarkannya pada 

pemerintah untuk diaplikasikan. Pembuat kebijakan diasumsikan sebagai untuk 

bekerja sebagai teknisi atau manajer bisnis, yang mengidentifikasi suatu masalah 

dan kemudian mengadopsi cara yang paling efektif dan efisien untuk mengatasi 

masalah tersebut. Karena berorientasi pada „pemecahan masalah‟ maka 

pendekatan ini sering juga disebut sebagai pendekatan „ilmiah‟, „rekayasa‟ atau 

„manajerialis‟. 

Dalam studi tentang pengambilan keputusan, model rasional berakar pada 

usaha awal untuk membangun sebuah disiplin ilmu tentang perilaku organisasi 

dan administrasi publik. Berbagai elemen dari model ini bisa ditemukan pada 

karya-karya para ahli administrasi publik awal seperti Henry Fayol di Perancis 

dan Luther Gulick serta Lyndal Urwick di Inggris dan Amerika Serikat. Model 

PODSCORB yang mereka kembangkan menyiratkan bahwa organisasi bisa 

memaksimalkan kinerja mereka melalui Perencanaan, Pengorganisasian, 

Pengambilan Keputusan, Penentuan Pilihan, Pengkoordinasian, Perekrutan dan 

Penganggaran yang terencana. “Pengambilan keputusan‟ atas suatu tindakan 
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tertentu, bagi Gulick dan Urwick, berarti menimbang antara keuntungan dengan 

biaya yang diperkirakan harus dikeluarkan. 

Penilaian Simon terhadap model rasional menyimpulkan bahwa berbagai 

keputusan publik pada prakteknya tidak memaksimalkan manfaat di atas beban, 

tetapi hanya cenderung untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh para 

pengambil keputusan untuk diri mereka sendiri dalam masalah yang sedang 

menjadi perhatian. „Satisfying criterion‟ ini adalah sesuatu yang nyata, sebagai 

sesuatu muncul dari hakekat rasionalitas manusia yang terbatas. 

o Model Inkremental 

Berbagai keraguan tentang praktikalitas bahkan kegunaan model rasional 

membawa pada usaha untuk mengembangkan sebuah teori pengambilan 

keputusan yang lebih dekat dalam memperkirakan perilaku aktual dari para 

pengambil keputusan. Situasi ini mendorong munculnya model inkremental yang 

memotret pengambilan keputusan kebijakan publik sebagai sebuah proses yang 

dikarakterisasikan oleh tawar menawar dan kompromi antara berbagai pengambil 

keputusan yang memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Keputusan-keputusan 

yang dihasilkan tentu saja lebih merepresentasikan apa yang secara politik fisibel 

daripada diinginkan. 

Jasa dalam mengembangkan model inkremental dalam analisa 

pengambilan keputusan kebijakan publik paling layak diatributkan pada ilmuwan 

politik Yale University, Charles Lindblom. Ia merangkum model ini sebagai 

sebuah model yang terdiri dari strategi-strategi yang saling mendukung dalam 

melakukan penyederhanaan dan pemusatan fokus. Strategi-strategi itu adalah: 

 Pembatasan analisis hanya pada beberapa alternatif kebijakan yang 

familiar…hanya sedikit berbeda dari status quo; 

 Sebuah analisis tujuan kebijakan yang berjalinkelindan dan nilai-nilai 

dengan berbagai aspek empiris dari masalah yang dihadapi 

 Sebuah strategi yang mengedapankan analisis untuk mencari masalah yang 

ingin diselesaikan daripada tujuan-tujuan positif yang ingin dikejar; 

 Serangkaian percobaan, kegagalan, dan percobaan ulang; 
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 Analisis yang mengeksplorasi hanya sebagian, bukan keseluruhan, 

konsekuensi-konsekuensi yang penting dari suatu alternatif yang 

dipertimbangkan; 

 Fragmentasi kerja analitis untuk berbagai partisipan dalam pembuatan 

kebijakan (setiap partisipan mengerjakan bagian mereka dari keseluruhan 

domain). 

Dalam pandangan Lindbolm, para pengambil keputusan mengembangkan 

berbagai kebijakan melalui sebuah proses membuat „perbandingan terbatas yang 

berurutan dengan kebijakan sebelumnya‟, yaitu keputusan-keputusan yang sudah 

familiar bagi mereka. Seperti dikemukakan dalam artikelnya yang telah banyak 

dikutip, „The Science of “Muddling Through”‟, para pengambil keputusan bekerja 

dalam sebuah proses yang secara terus menerus „terbangun dari situasi yang ada 

pada saat itu, setapak-demi-setapak dan dalam derajad yang kecil‟. Keputusan 

yang diambil biasanya hanya sedikit berbeda dari keputusan-keputusan yang 

sudah ada; dengan kata lain, perubahan dari status-quo bersifat inkremental.  

Ada dua sebab mengapa berbagai keputusan cenderung tidak terlalu jauh 

berbeda dengan status quo. Pertama, karena proses tawar menawar mensyaratkan 

distribusi sumber daya yang terbatas di antara berbagai partisipan, maka akan 

lebih mudah untuk melanjutkan pola distribusi yang sudah ada daripada membuat 

sebuah pola baru yang berbeda secara radikal. Keuntungan dan kelemahan dari 

tatanan ada sudah diketahui dan dikenal oleh para aktor kebijakan, berbeda 

dengan ketidakpastian yang melingkupi tatanan yang masih baru, yang membuat 

kesepakatan untuk melakukan perubahan menjadi sulit dicapai. Hasil yang 

memiliki kemungkinan lebih besar untuk muncul adalah kelanjutan dari status quo 

atau hanya perubahan kecil dari status quo. Kedua, standard operating procedure 

yang menjadi batu penjuru seluruh sistem birokrasi cenderung untuk lebih 

mengedepankan keberlanjutan atau kontinyuitas praktek-praktek yang sudah ada. 

Cara para birokrat mengidentifikasi berbagai opsi, metode dan kriteria untuk 

dipilih seringkali telah ditetapkan lebih dahulu, menghambat inovasi dan hanya 

mengulang tatanan yang sudah ada.  
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Lindbolm juga berpendapat bahwa model inkremental yang mensyaratkan 

pemisahan antara tujuan dan cara ternyata tidak bisa dipraktekan dalam praktek, 

tidak hanya karena ada batasan waktu dan informasi seperti yang dikatakan 

Simon, tetapi juga karena para pembuat kebijakan tidak pernah benar-benar bisa 

memisahkan antara tujuan dan cara. Lindbolm berpendapat bahwa di sebagian 

besar area kebijakan, tujuan tidak bisa dipisahkan dari cara, dan tujuan apa yang 

dituju seringkali bergantung pada efektifitas cara yang tersedia untuk mencapai 

tujuan tersebut. Karena kesepakatan atas pilihan kebijakan sulit untuk dicapai, 

para pengambil keputusan menghindari membuka kembali isu-isu lama atau 

mempertimbangkan kembali pilihan-pilihan  yang terlalu jauh berbeda dengan 

praktek-praktek yang ada, karena membuat kesepakatan menjadi semakin sulit 

dicapai. Hasilnya adalah berbagai keputusan kebijakan yang hanya sedikit 

berbeda dengan kebijakan-kebijakan terdahulu. 

 Model inkremental melihat pengambilan keputusan sebagai sebuah 

kegiatan praktis yang berfokus pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi 

daripada berupaya mencapai tujuan jangka panjang. Dalam model ini, cara-cara 

yang dipilih untuk menyelesaikan masalah ditemukan melalui trial-and-error 

daripada melalui evaluasi yang komprehensif dari semua cara yang ada. Para 

pengambil keputusan hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang familiar, 

dan dianggap pantas, dan berhenti mencari alternatif lain ketika mereka percaya 

bahwa sebuah alternatif yang bisa diterima telah ditemukan. 

 

E. Teknologi Informasi (TI) Dalam Proses Manajemen 

Secara prinsip, komputer dan perangkat keras (hardware) lain hanyalah 

merupakan sebuah sumber daya fisik yang tidak dapat berfungsi tanpa ada 

manusia yang memberikan instruksi. Dalam hal ini, manusia membuat sebuah 

teknologi bernama perangkat lunak (software) yang pada dasarnya berisi suatu 

urutan instruksi untuk ”menggerakkan” berbagai komponen perangkat keras 

secara operasional. Dalam perkembangannya, software (perangkat lunak) dapat 

dibagi menjadi dua jenis besar, yaitu: Software yang berisi perintah-perintah atau 

seperangkat instruksi untuk mengoperasikan berbagai komponen hardware –
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disebut sebagai System Software; dan Software yang berisi perintah-perintah 

untuk menjalankan suatu prosedur tertentu yang merepresentasikan proses, 

aktivitas, dan/atau fungsi bisnis tertentu – disebut sebagai Application Software. 

Semenjak diperkenalkannya setengah abad yang lalu, komputer kerap 

didefinisikan sebagai ”alat pengolah data”. Hingga saat ini pun pengertian tersebut 

masih cukup relevan untuk dipergunakan secara umum. Dengan menggunakan 

prinsip IPO (Input-Proses-Output), pengguna atau seseorang mengharapkan agar 

komputer dapat menghasilkan output tertentu dari berbagai input yang diberikan. 

Jika dahulu bentuk pemrosesan hanya terbatas pada hal-hal semacam kalkulasi 

kuantitatif belaka, dalam perkembangannya sekarang ini sebuah komputer sudah 

dapat berfungsi sebagai alat bantu berbagai aktivitas kehidupan manusia, seperti: 

proses belajar, proses komunikasi, proses perdagangan, dan lain sebagainya. 

Komputer menerima instruksi dari manusia untuk melakukan sejumlah 

pemrosesan data yang hasilnya akan dipresentasikan kepada yang bersangkutan. 

Untuk mengerti cara kerja komputer, perlu dipahami terlebih dahulu arsitektur 

dari perangkat keras ini. Sebuah komputer standar dapat bekerja secara normal 

jika memiliki lima buah komponen sebagai berikut:  

 Input yang berfungsi untuk memberikan perintah kepada komputer dalam 

berbagai bentuk.  

 Alat output yang berfungsi untuk mempresentasikan hasil permrosesan 

data atau hal-hal yang diinginkan. Termasuk di dalamnya adalah layar 

monitor, priter, plotter, dan lain sebagainya; 

 CPU atau Central Processing Unit yang merupakan pusat pengolahan dan 

kalkulasi data karena di sinilah terletak chip mikroprosesor yang 

merupakan otak dan pusat syaraf komputer;  

 Memori utama (primary memory) adalah sebuah modul di dalam komputer 

tempat program dan instruksi aturan-aturan pengoperasian komputer 

(sistem operasi) disimpan sementara (sebagian bersifat permanen). Ada 

dua jenis memori utama di dalam komputer, yaitu ROM (Read Only 
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Memory) yang penyimpanannya bersifat permanen dan RAM (Random 

Access Memory) yang penyimpanannya bersifat sementara; dan  

 Media penyimpan atau memori sekunder (secondary memory) yang 

sifatnya semi permanen maupun permanen untuk meletakkan data 

dan/atau program yang dibutuhkan oleh pengguna. Termasuk di dalam 

contoh media penyimpan internal adalah harddisk dan media penyimpan 

eksternal adalah diskette, compact disc (CD-ROM), zip disk, jaz disk, dan 

lain sebagainya. 

Jika seseorang ingin menjalankan aplikasi tertentu, yang pertama kali perlu 

dilakukannya adalah menginstalasi program terkait yang terdapat di dalam media 

penyimpan ke dalam harddisk komputer. Setelah program tersebut diinstalasi, 

dengan menggunakan perintah-perintah tertentu melalui alat input, user dapat 

menjalankan dan berinteraksi dengan komputer. Untuk setiap perintah atau 

instruksi yang diberikan, CPU bekerja sama dengan memori akan mengatur 

pemrosesan data tersebut sehingga hasilnya dapat dilihat oleh yang bersangkutan 

melalui alat output. Jika terdapat data yang harus disimpan, maka pengguna dapat 

menggunakan media penyimpanan eksternal sesuai dengan kebutuhan. 

Tugas Manajer dalam perusahaan dan hubungannya dengan Teknologi 

Informasi 

Secara garis besar, sehubungan dengan teknologi informasi, SDM di 

perusahaan dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah 

kumpulan dari mereka yang merupakan para pengguna (user) teknologi informasi 

yang dimiliki. Termasuk di dalam kelompok ini seluruh jenjang SDM dari staf 

sampai dengan pimpinan puncak. Seluruh SDM ini dalam kesehariannya terlibat 

langsung dalam penggunaan teknologi informasi sebagai sarana penunjang dan 

pendukung aktivitas pekerjaan mereka sehari-hari. Kelompok kedua adalah 

mereka yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengembangan 

teknologi informasi di perusahaan. Tugas utama dari mereka yang berada di 

dalam kelompok ini adalah:  
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o Menyusun perencanaan strategis (masterplan) mengenai pengembangan 

sistem dan teknologi informasi perusahaan, lengkap dengan cetak birunya 

(blue print);  

o Mendefinisikan secara detail kebutuhan sistem informasi perusahaan, 

terutama kebutuhan spesifik dari masing-masing individu yang ada;  

o Menyediakan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan detail 

yang telah didefinisikan tersebut;  

o Memelihara dan mengembangkan teknologi informasi yang dimiliki 

perusahaan agar selalu up-to-date dan dapat dipergunakan oleh seluruh 

SDM perusahaan;  

o Mengelola hubungan kemitraan dengan pihak-pihak di luar perusahaan 

(vendor) yang bekerja sama dalam hal pengembangan teknologi; dan  

o Memonitor dan mengawasi berbagai hal terkait dengan manajemen atau 

proses pengelolaan aset teknologi informasi. Untuk menjalankan 

serangkaian tugas tersebut, biasanya dikenal berbagai jabatan profesional, 

seperti: chief executive officer, information technology manager, system 

analyst, programmer, project manager, dan lain sebagainya –yang masing-

masing memiliki kompetensi dan keahlian khusus sehubungan dengan 

teknologi informasi. 

Kelompok kedua yang dimaksudkan dalam penjelasan di atas adalah para 

manajer dalam perusahaan. Agar tugas para manajer tersebut dapat berjalan 

dengan baik, dengan cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka 

diperlukan berbagai informasi. Informasi yang diperlukan dalam hal ini adalah 

informasi yang telah diolah sedemian rupa melalui sistem informasi manajemen. 

Sistem informasi manajemen akan sangat berarti apabila didukung oleh teknologi 

komputer yang sudah sangat canggih perkembangannya. 

Tanggungjawab Manajer dalam Teknologi Informasi bagi organisasi 

Tanggung jawab yang dimaksud adalah umum bagi perusahaan-

perusahaan besar yang kinerjanya sangat bergantung pada kehandalan teknologi 

informasi memiliki seorang manajer eksekutif di bidang sistem informasi. 
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Eksekutif yang paling bertanggung jawab terhadap perencanaan dan 

pengembangan teknologi informasi di perusahaan ini dikenal sebagai CIO (Chief 

Information Officer) atau Manajer Senior di bidang Sistem dan Teknologi 

Informasi. Kalau di dalam format PT (Perusahaan Terbatas) di Indonesia, CIO 

kurang lebih setara dengan Direktur (dalam jajaran direksi perusahaan) yang 

langsung bertanggung jawab kepada Presiden Direktur. Apakah tugas dari seorang 

CIO? Tugas utama yang merupakan tanggung jawab eksekutif lain dalam jajaran 

direksi adalah mempelajari dan memahami secara menyeluruh dan mendetail 

bisnis yang digeluti perusahaan. Kalau dahulu manajemen inti cukup mempelajari 

semua komponen internal perusahaan (khususnya sehubungan dengan produk-

produk atau jasa-jasa yang ditawarkan), saat ini hal tersebut tidaklah cukup. 

Persaingan yang begitu cepat dan lingkungan bisnis yang sangat dinamis 

mengharuskan eksekutif perusahaan untuk selalu memantau dan mempelajari 

aspek-aspek di luar perusahaan (eksternal) secara intens dan terus-menerus, 

terutama yang berkaitan dengan perilaku pasar (market) dan pelanggan. Setidak-

tidaknya untuk dewasa ini ada tujuh cara yang terbukti efektif untuk mempelajari 

hal internal dan eksternal perusahaan. Ketujuh cara tersebut adalah: 

 Memiliki armada SDM yang secara berkala mempelajari keadaan pasar 

dan komponen eksternal lainnya; 

 Mempelajari secara mendalam proses-proses penciptaan produk atau jasa 

yang ditawarkan perusahaan; 

 Mengundang bagian-bagian lain dalam perusahaan untuk berdiskusi secara 

berkala; 

 Menghadiri seminar-seminar yang berhubungan dengan industri terkait; 

 Membaca secara aktif publikasi-publikasi yang berkaitan dengan produk, 

jasa, dan industri dimana perusahaan yang bersangkutan berada; 

 Menjadi anggota forum-forum bisnis maupun akademis terkait; dan 

 Menjalin komunikasi aktif dan konsisten dengan para manajer lini 

perusahaan. 

Peran SIM berbasis Komputer dalam Pengambilan Keputusan 
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 Nilai suatu informasi berhubungan dengan keputusan. Hal ini berarti bahwa 

bila tidak ada pilihan atau keputusan, informasi menjadi tidak diperlukan. 

Keputusan dapat berkisar dari keputusan berulang yang sederhana sampai 

keputusan strategis jangka panjang. Sedangkan parameter untuk mengukur nilai 

sebuah informasi tersebut menurut Wahyono (2003), ditentukan dari dua hal 

pokok yaitu manfaat (benefit) dan biaya (cost). Suatu informasi dikatakan bernilai 

bila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya 

dan sebagian besar informasi tidak dapat tepat ditaksir keuntungannya dengan 

satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Dapat pula dikatakan 

bahwa pengukuran nilai sebuah informasi akan lebih tepat jika menggunakan 

analisis cost effectiveness atau cost benefit. 

 Sedangkan kualitas informasi sangat dipengaruhi atau ditentukan oleh 3 hal 

pokok, yaitu relevancy, accuracy dan timelinness. Pertama, relevansi (relevancy). 

Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Pengukuran nilai 

relevansi, akan terlihat dari jawaban atas pertanyaan “how is the message used for 

problem solving (decision masking)?” Informasi akan relevan jika memberikan 

manfaat bagi pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan 

yang lainnya berbeda. Misalnya informasi mengenai hasil penjualan barang 

mingguan kurang relevan jika ditujukan pada manajer teknik, tetapi akan sangat 

relevan bila disampaikan pada manajer pemasaran. 

 Kedua, akurasi (accuracy). Sebuah informasi dapat dikatakan akurat jika 

informasi tersebut tidak bias atau menyesatkan, bebas dari kesalahan-kesalahan 

dan harus jelas mencerminkan maksudnya. Ketidak-akuratan sebuah informasi 

dapat terjadi karena sumber informasi (data) mengalami gangguan atau 

kesengajaan sehingga merusak atau merubah data-data asli tersebut. Beberapa hal 

yang dapat berpengaruh terhadap keakuratan sebuah informasi antara lain adalah :  

o Kelengkapan (completeness) informasi. “Are necessary message items 

present?” Informasi yang komplit, berarti informasi yang dihasilkan atau 

dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik, karena bila informasi 

yang dihasilkan sebagian-sebagian tentunya akan mempengaruhi dalam 
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pengambilan keputusan atau menentukan tindakan secara keseluruhan, 

sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengontrol 

atau memecahkan suatu masalah dengan baik.  

o Kebenaran (correctness) informasi. “Are message items correct?” 

Informasi yang dihasilkan oleh proses pengolahan data, haruslah benar 

sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang ada dalam proses tersebut. 

Sebagai contoh, jika sebuah informasi menunjukkan total nilai gaji yang 

harus dibayarkan pada seorang pegawai, maka informasi tersebut haruslah 

sudah benar dan memuat perhitungan-perhitungan matematis yang ada di 

dalam prosesnya seperti perhitungan tunjangan, perhitungan potongan dan 

sebagainya.  

o Keamanan (security) informasi. Keamanan sebuah informasi, tergambar 

dari jawaban atas pertanyaan “Did the message reach all or only the 

intended systems users ? “ 

 Ketiga, tepat waktu (timeliness). Bahwa informasi yang dihasilkan dari 

suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat (usang). Informasi 

yang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, sehingga kalau digunakan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dapat menimbulkan kesalahan dalam 

tindakan yang akan diambil. Kebutuhan akan tepat waktunya sebuah informasi 

itulah yang pada akhirnya akan menyebabkan mahalnya nilai suatu informasi. Hal 

itu dapat dipahami karena kecepatan untuk mendapatkan, mengolah dan 

mengirimkan informasi tersebut memerlukan bantuan teknologi-teknologi terbaru. 

Artinya, agar informasi yang diproses dapat menghasilkan informasi yang bernilai 

dan berkualitas, maka diperlukan seperangkat alat pemrosesan data yang canggih, 

alat tersebut sekarang ini disebut dengan komputer. Pemanfaatan computer 

sekarang ini sudah menjadi kebutuhan, bahkan SIM tidak bisa lagi dipisahkan 

dengan computer, bila bicara tentang SIM maka pasangannya adalah computer. 

Posisi computer dalam SIM bagaikan dua sisi mata uang yang dapat dibedakan 

tetapi tidak dapat dipisahkan. Namun demikian, tetap saja bahwa SIM bukanlah 

computer atau sebaliknya. 
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 Kenyataannya, SIM berbasis komputer dapat meningkatkan nilai dan 

kualitas informasi. Artinya, apabila pihak manajemen dalam organisasi atau 

perusahaan dapat memanfaatkan komputer dalam SIM-nya, maka sang manajer 

atau pimpinan organisasi/pengambil keputusan (decision maker) dapat 

memperoleh/mendapatkan informasi (sebagai bahan dalam pengambilan 

keputusan) yang bermutu, bernilai dan berkualitas, yaitu informasi yang relevan 

bagi perusahaan/organisasi, yang akurat dan tentu saja informasi yang tepat waktu 

atau tidak basi atau kadaluarsa. 

 

KESIMPULAN 

Karakter esensial dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik 

sama seperti tahap-tahap lainnya dalam proses kebijakan. Sama halnya dengan 

tahapan sebelumnya dalam proses kebijakan publik, tahap pengambilan keputusan 

bervariasi menurut sifat alami dari subsistem kebijakan yang terlibat dalam proses 

itu dan derajat konstrain yang dihadapi oleh para pengambil-keputusan. 

Sebagaimana dirangkum oleh John Forester, apa yang rasional bagi para 

administrator dan politisi ditentukan oleh situasi di mana mereka bekerja. Didesak 

untuk segera memberikan rekomendasi, maka para pengambil keputusan ini tidak 

bisa melakukan studi yang mendalam. Ketika dihadapkan pada persaingan dan 

kompetisi  organisasional, maka adalah sangat rasional jika para pengambil 

keputusan ini menjadi lebih tertutup. Apa yang rasional untuk dilakukan 

ditentukan oleh konteks yang dihadapi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun 

dalam administrasi publik. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, bahwa hadirnya teknologi komputer telah 

memberikan kontribusi yang sangat positif dalam sistem informasi manajemen. 

Bagi manajer, kehadiran komputer dalam SIM bukan saja memberikan kontribusi 

positif, lebih jauh dari itu, proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah 

dan murah. Sehubungan dengan hal uraian tersebut di atas, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan; (1) bahwa SIM bukanlah komputer, ia merupakan 

pengembangan dari ilmu manajemen dan telah ada jauh sebelum hadirnya 
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komputer; (2) bahwa SIM merupakan metode bagi para pimpinan 

perusahaan/manajer dalam upaya pengambilan keputusan yang dapat 

dipertanggunjawabkan; (3) bahwa hadirnya teknologi komputer telah membawa 

perubahan besar bagi aktivitas Sistem Informasi Manajemen; (4) bahwa SIM yang 

berbasis komputer dapat menyajikan informasi (sebagai bahan dalam 

pengambilan keputusan) yang mermutu, bernilai dan berkualitas, yaitu informasi 

yang relevan bagi perusahaan/organisasi, yang akurat dan tentu saja informasi 

yang tepat waktu atau tidak basi atau kadaluwarsa; (5) bahwa dengan aktivitas 

SIM yang berbasis komputer, para pimpinan perusahaan/manajer dapat lebih 

mudah, murah, efisien dan efektif dalam upaya pengambilan keputusan, termasuk 

di dalamnya dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organizing), penggerakkan (actuating), dan 

pengawasan (controlling). 


