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Latar Belakang Masalah (1) 
Munculnya SI Publik 

1. Menjelang dimulainya abad ke-21 ditandai dengan semakin 

pentingnya informasi dan pengolahan data. 

2. Seiring dengan laju pembangunan, organisasi publik maupun 

swasta semakin banyak yang mampu memanfaatkan teknologi 

informasi baru yang dapat menunjang efektifitas, produktifitas, dan 

efisiensi mereka. 

3. Perkembangan teknologi informasi dapat menunjang pengambilan 

keputusan yang memungkinkan pekerjaan dapat diselesaikan 

secara tepat, akurat, dan efisien. 

 Perubahan peran pimpinan dalam pengambilan keputusan, 

dituntut untuk selalu memperoleh informasi yang paling akurat dan 

terkini  proses pengambilan keputusan.  



Latar Belakang Masalah (2) 
Munculnya SI Publik 

 Organisasi publik  permasalahan utama adalah masalah 

pelayanan publik. 

Pelayanan publik (Thaha, 1994:14) merupakan suatu kegiatan yang 

harus mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, 

mempersingkat waktu pelayanan, dan memberikan kepuasan kepada 

publik.  

 Otoda  Keberhasilan pelaksanaannya ditentukan oleh kinerja 

administrasi pemerintahan dan perizinan. masyarakat menilai baik 

buruknya otonomi daerah berdasarkan baik buruknya administrasi 

dan perijinan, selain konkretnya pembangunan. 

 Perdagangan bebas dan globalisasi   tingkat kinerja administrasi 

pemerintahan dan perijinan yang tinggi  tingkat daya saing 

daerah dan produk-produk daerah  kinerja keuangan daerah atau 

Negara. 



Latar Belakang Masalah (3) 
Munculnya SI Publik 

 Pemenuhan hak masyarakat (tujuan dari fungsi pelayanan publik) 

harus terus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitas.  

 Kuantitas 

 memperbanyak jumlah masyarakat yang dapat dilayani dan 

menambah waktu pelayanan  

 Kualitas:  

 mengurangi kesalahan pelayanan, mempercepat pelayanan, 

dan kemudahan pelayanan  

 Beberapa masalah pelayanan publik yang masih ditemukan: 

 Panjangnya prosedur pelayanan  

 Berbelit-belit  

 Tidak transparan 

 Kemampuan aparat yang masih rendah  

 



Perbedaan Publik vs Swasta 
Pengertian 

 Publik:  

Bahasa Latin “of people” (yang berkenaan dengan masyarakat).  

Sasaran organisasi publik ditujukan kepada masyarakat umum.  

Organisasi publik  tipe organisasi yang bertujuan menghasilkan 

pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan status dan 

kedudukannya.  

 Swasta/Privat: 

Bahasa Latin “set apart” (yang terpisah).  

Sasaran ditujukan pada hal – hal yang “terpisah‟ dari masyarakat 

secara umum. 

Organisasi privat/bisnis/swasta  organisasi yang ditujukan untuk 

menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, yang dibedakan 

dari kemampuanya membayar barang dan jasa tersebut sesuai 

dengan hukum pasar.  

 



Perbedaan Publik vs Swasta 
Lingkungan Organisasi 

 Publik:  

• Lingkungan otorisasi, artinya untuk melakukan sesuatu, 

organisasi publik terlebih dahulu harus mendapat izin atau 

legalitas.  

• Sumber pendanaan dan wewenang diperoleh melalui lingkungan 

otorisasi tersebut.  

Misal, dalam pengajuan anggaran kepada DPR, untuk mendapat 

pengabsahan atas suatu rencana kegiatan pemerintah. Ini 

merupakan dasar bagi organisasi publik untuk membangun 

kapasitas organisasi dan kemampuan operasionalnya.  

• Proses penciptaan nilai dalam organisasi publik, bukan 

didasarkan pada hukum penawaran dan permintaan pasar, 

melainkan melalui proses birokratis, yaitu izin dari lingkungan 

otorisasi  

  

 



Perbedaan Publik vs Swasta 
Lingkungan Organisasi 

 Swasta/Privat:  

• Lingkungan otorisasi, misal dewan komisaris atau rapat umum 

pemegang saham yang menentukan pendanaan dan batas-

batas wewenang perusahaan. Akan tetapi, tentu saja lingkungan 

otorisasi pada organisasi privat tidak sekompleks organisasi 

publik.  

• Proses penciptaan nilai dalam organisasi privat, menitikberatkan 

proses pengambilan keputusan pada naik-turunya permintaan 

pasar, sehingga pengambilan keputusan biasanya berlangsung 

lebih cepat.  

 



Perbedaan Publik vs Swasta 
 

No. Kriteria 
Organisasi 

Publik  
Organisasi Privat  

1 Tujuan Laba non laba 

2 Produk yang 

dihasilkan 

Publics goods Privat goods 

3 Cara pengambilan 

keputusan  

Demokratis  

  
Strategi bisnis 

4 Ukuran kinerja Social Welfare Efisiensi 

5 Misi Organisasi Pelayanan 

Masyarakat 

Untung-rugi  



Perbedaan Publik vs Swasta 
Sistem Informasi 

 Organisasi Bisnis  

• Tujuan yang dilayani adalah pelanggan  

• Memiliki fungsi / departemen Bisnis  

• Seperti : Departemen Produksi, Departemen Pemasaran, dll .  

 Organisasi Publik  

• Tujuan yang dilayani adalah citizen  

• Memiliki fungsi/departemen Publik 

• Seperti :  

 Bagian Kependudukan (SIMDUK),  

 Bagian Keuangan Negara (SIAPUDA),  

 Bagian Sistem Informasi Pusat Pelayanan Publik  

 Bagian Sistem Informasi Kepegawaian  

 


