
I.    PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1  Latar Belakang 
 
 Pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan 

pemerintahan ( kinerja pegawai Pemerintah Provinsi ), dunia usaha/bisnis, 

perbankan, pelayanan kepada masyarakat atau konsumen serta berbagai kegiatan 

yang lainnya, bahkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 

harus mampu memanfaatkan teknologi informasi tersebut antara lain dengan 

membangun aplikasi/sistem informasi berbasis komputer yang mendukung 

pelayanan kepada masyarakat , peningkatan pendapatan daerah dan meningkatkan 

akuntabilitas kinerja pegawai untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih 

dan berwibawa ( clean and good governance ). 

Tugas pokok aparatur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta semakin menjadi 

sorotan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan dan tugas – 

tugas pelayanan masyarakat ( public service ). Hal tersebut merupakan dampak 

dari persepsi yang berkembang di masyarakat pada saat ini bahwa menerima 

pelayanan yang baik dan bermutu merupakan hak masyarakat, sedangkan aparatur 

pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan secara prima 

melalui kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan. Konsekuensi dari pernyataan 

tersebut menuntut adanya kebijakan yang lebih transparan, efektif dan efisien 

yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dapat mendukung 

kelancaran tugas pemerintahan. 

Terbitnya Instruksi Presiden  No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan e-Government, Instruksi Presiden No. 7 tahun 
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1999 tentang pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan 

bertanggung jawab dan Undang - Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah yang mendorong untuk mengimplentasikan layanan 

sistem informasi manajemen berbasis elektronik ini. Pengertian dari Electronic 

Government atau lazim ditulis e-Government dan sering pula disingkat dengan E-

Gov berdasarkan Instruksi Presiden  No. 3 tahun 2003 adalah upaya untuk 

mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. 

Adapun misi dari e-government adalah : 

 menyediakan akses informasi yang lebih luas 

 meningkatkan koordinasi antar unit pemerintah 

 meningkatkan efisiensi dan produktivitas 

 meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM 

 meningkatkan pemanfaatan infrastruktur TI 

 mendorong pertumbuhan ekonomi dengan TI 

Dalam penerapan e-government di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih 

dijumpai beberapa kendala, antara lain : (1) belum terciptanya koordinasi yang 

baik antara unit/satuan kerja yang bersifat lintas sektoral yang menghambat 

keberhasilan integrasi, (2) belum tercapainya komitmen bersama untuk 

menghindari terjadinya duplikasi data/informasi atas objek atau subjek yang sama 

(3) rendahnya keinginan masuk ke dalam jaringan komunikasi data dan sistem 

yang sudah tersedia, (4) sumber daya manusia yang menguasai teknologi 

informasi masih sangat terbatas, (5) kebijakan internal yang ada belum secara 

jelas dan tegas mengatur kegiatan teknologi informasi. 
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Salah satu contoh belum terciptanya komitmen bersama dalam integrasi 

sistem adalah penerapan sistem informasi kepegawai (SIMPEG) yang dijalankan 

di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sebagai penanggung jawab dalam 

administrasi  data kepegawaian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan sistem 

informasi penilaian angka kredit (SIPAK) yang dijalankan di Dinas Kesehatan. 

Kedua sistem informasi ini tidak dibangun secara online meskipun di dalam 

pembangunannya berkoordinasi dengan Kantor Pengelola Teknologi Informasi 

(KPTI). 

Contoh lainnya adalah Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMKEU). 

Informasi dari SIMKEU tentang status dan kondisi keuangan unit kerja di dalam 

mengontrol anggaran dan kegiatannya sangatlah diperlukan. Apabila unit/satuan 

kerja dapat mengakses status dan informasi mengenai keuangan unit/satuan 

kerjanya masing-masing, akan sangat  membantu unit/satuan kerja dalam 

mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen 

Anggaran Satuan Kerja ( DASK ) pada tahun anggaran tersebut. 

 Rendahnya keinginan masuk ke dalam jaringan komunikasi data dan 

sistem yang sudah tersedia dapat dilihat pada Sistem informasi tata kota yang 

dibangun oleh Dinas Tata Kota sebagai unit pelaksana kegiatan yang 

berkoordinasi dengan KPTI sebagai pelaksana teknis bidang teknologi informasi. 

Sistem informasi yang berbasis mainframe ini telah dioperasional sejak tahun 

2002 dan terus di update guna kelancaran operasional di lapangan, namun sistem 

ini tidak digunakan lagi oleh Dinas Tata Kota dan menggantikannya dengan 

sistem yang baru berbasis personal computer (PC), meskipun secara keseluruhan 

sistem tersebut sama. 
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 Dari contoh kasus tersebut, maka koordinasi kerja di dalam menetapkan 

arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan dan pengembangan teknologi 

informasi yang sesuai dengan Master Plan teknologi informasi Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta sangat diperlukan. Koordinasi yang sudah ada saat ini 

dirasakan masih sangat lemah. Baik dalam komite pengarah teknologi informasi 

yang di ketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah dengan tingkat eselon II A, 

setingkat dengan Kepala Biro dan Dinas, maupun dalam tim rekomendasi 

teknologi infromasi yang hanya diketuai oleh Kepala KPTI dengan tingkat eselon 

III A, di bawah Kepala Badan, Biro dan Dinas. 

 Tugas pokok pemerintah daerah sebagai publik servant atau penyedia 

layanan publik salah satunya adalah harus dapat menyajikan laporan – laporan 

yang akurat, akuntable dan transparan. Tersajinya sistem yang dapat diakses 

langsung oleh publik baik dalam mencari informasi maupun untuk melakukan 

transaksi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Beberapa tahun belakangan ini banyak kita jumpai pelaksanaan seminar, 

workshop, diskusi, pameran dan ajang serupa yang menyajikan topik seputar e-

government. Meskipun acara tesebut dikemas dengan berbagai macam dan bentuk 

acara namun pada intinya pokok permasalahannya sama, yaitu pentingnya 

penerapan e-government guna mewujudkan good governance. Dengan tujuan 

yang diharapkan dengan acara seperti itu, pelayanan yang digelar oleh pemerintah 

dalam hal ini pemerintah propinsi DKI Jakarta, baik secara government to citizen 

( G to C ), government to business ( G to B ), maupun government to government 

( G to G ), dapat berjalan dengan baik. 
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Pada umumnya penerapan e-government di Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta dan unit/satuan kerja di bawahnya masih terbatas dalam tahapan 

pembangunan aplikasi. Penerapan e-government hanya berfungsi sebatas 

menyampaikan dan memberikan layanan informasi yang diterapkan di dalam 

pelayanan satu atap ( Samsat ). Pihak penggunaan jasa/publik belum dapat 

melakukan transaksi ( baik pendaftaran maupun pembayaran ) secara online. 

Penerapan dari e-Government di lembaga pemerintah masih terbatas pada 

tampilan struktur lembaga dan kegiatan unit/satuan kerja di homepage. 

Di dalam pelaksanaannya banyak kita temukan bahwa pemerintah daerah 

atau lembaga–lembaga negara telah memiliki portal di internet atau alamat 

website dari lembaga negara tersebut. Namun, jangankan menemukan bentuk e-

government di portal tersebut, apa yang tampil di situs internet milik pemerintah 

daerah atau lembaga-lembaga negara itu belum banyak atau bahkan tidak 

bermanfaat banyak bagi masyarakat. Sebab, isi website hanyalah menu struktur 

lembaga, letak geografis, profil, agenda kerja dan sumber daya yang dimiliki oleh 

sebuah propinsi atau walikotamadya. Kriteria atau makna yang diharapkan dari e-

government itu sendiri belumlah dipahami sepenuhnya oleh pemerintah daerah, 

sehingga di dalam prakteknya belum memenuhi isi dari Instruksi Presiden  No. 3 

tahun 2003 sebagai dasar pijakan pengembangan e-government. 

Kebijakan untuk mengelola teknologi informasi di Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta tidak secara tegas dan jelas menjabarkan prioritas-prioritas utama 

yang harus dibangun dan dikembangkan oleh unit/satuan kerja. Master Plan 

teknologi informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru diselesaikan akhir 

tahun 2005. Sehingga penjabaran dari Master Plan dengan Renstrada ataupun 
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penjabaran bidang teknologi informasi dari renstrada tidak pernah dilakukan, yang 

merupakan tugas dan fungsi dari tim pengarah dalam hal ini steering committee. 

Penyusunan prioritas pembangunan dan pengembangan bidang teknologi 

informasi merupakan acuan atau pedoman unit/satuan kerja di dalam menyusun 

rencana anggaran satuan kerja (RASK) yang dilakukan setiap akhir tahun. 

Rumusan tersebut juga merupakan pedoman badi tim rekomendasi di dalam 

memberikan arahan atau koordinasi kepada unit/satuan kerja. 

Di lain pihak masih adanya unit/satuan kerja yang mengabaikan kebijakan 

konsultasi perangkat keras, perangkat lunak komputer tersebut, dengan tidak 

mengajukan permohonan kepada Tim konsultasi perangkat keras, perangkat lunak 

komputer. Maka hal yang terjadi adalah unit/satuan kerja tersebut akan 

mengalami hambatan di dalam pencairan anggaran atau apabila unit/satuan kerja 

tersebut dapat mencairkan anggaran maka tidak terpantaunya  penggunaan 

anggaran teknologi informasi oleh Tim konsultasi perangkat keras, perangkat 

lunak komputer Pemerintah Propinsi DKI Jakarta sehingga tujuan dari kebijakan 

tersebut antara lain untuk melakukan pengefisiensian anggaran dengan 

mengefisiensikan dan mengoptimalisasikan hardware, software, netware dan 

sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta tidak dapat 

dipenuhi seutuhnya, baik yang bersifat sektoral di unit/satuan kerja maupun 

sistem atau data yang telah digunakan secara lintas sektoral. 

Keputusan Gubernur No. 108 tahun 2003 tentang “Tata cara pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”, 

menerangkan bahwa unit/satuan kerja setelah menerima SKO harus segera 

melakukan kegiatan persiapan dengan mengajukan permohonan rekomendasi, 
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untuk bidang teknologi informasi diajukan kepada tim rekomendasi yang 

bersekretariat di KPTI. Pada saat pertemuan antara unit/satuan kerja dengan tim 

rekomendasi inilah diadakan analisa dan koordinasi atas permohonan unit/satuan 

kerja tersebut. Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) tahun 2003, unti/satuan kerja yang harus mengajukan permohonan 

rekomendasi kepada tim konsultasi perangkat keras, perangkat lunak komputer 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebanyak 91 unit/satuan kerja, 

sebagaimana tergambar pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data Unit/Satuan Kerja pengguna anggaran belanja modal komputer 
(APBD Tahun 2003) 

 
No Unit/Satuan Kerja No Unit/Satuan Kerja No Unit/Satuan Kerja 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22.    
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
 
30. 
31. 
 
 

Sekretariat DPRD 
Sekretariat Daerah 
Bapeda 
Dinas Pemkar 
Dinas Permenta 
Dinas Perindag 
Dinas PU 
Dinas Takot 
Dinas P2B 
Dinas Perhubungan 
Dinas Kebersihan 
Dinas dikmenti 
RSD Duren Sawit 
RS. Cengkareng 
Dinas Bintal & Kes. Sos 
Dinas ORDA 
Kantor Diklat 
KPTI 
Ktr Margasatwa Ragunan 
Ktr Perpumda 
Bapeko – JakPus 
Sudin Capil – JakPus 
Sudin Pemkar – JakPus 
Sudin Perindak – JakPus 
Sudin Pariwisata – Jakpus 
Sudin Perumahan – JakPus 
Sudin Dikdas – JakPus 
Sudin Kesmasy – JakPus 
Puskesmas Kec. Tanah 
Abang 
Puskesmas Kec. Menteng 
Puskesmas Kec. Senen 
 

32. 
 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
 

Puskesmas Kec. Cempaka 
Putih 
Puskesmas Johar Baru 
Puskesmas Kec. Gambir 
KPTI Kotamadya – JakPus 
KPKD Kotamadya – JakPus 
Walikotamadya JakUt 
BPLHD – JakUt 
Sudin Perindag – JakUt 
Sudin Pariwisata – JakUt 
Sudin Perumahan – JakUt 
Sudin Kebersihan – JakUt 
Puskesmas Kec. Penjaringan 
Puskesmas Kec. Tj. Priok 
Puskesmas Kec. Cilincing 
KPTI Kotamadya – JakUt 
KPKD Kotamadya – JakUt 
Sudin Capil – JakUt 
Walikotamadya JakBa  
Sudin Pemkar – JakBar 
Sudin Permenta – JakBar 
Sudin Perindag – JakBar 
Sudin Pariwisata – JakBar 
Sudin PU Jalan – JakBar 
Sudin Kebersihan – JakBar 
Sudin Kesmasy – JakBar 
Puskesmas Kec. Cengkareng 
Puskesmas Kec. Grogol 
Puskesmas Kec. Tambora 
Puskesmas Kec. Taman Sari 
 

61. 
62. 
63. 
 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 

Sudin ORDA – JakBar 
Walikotamadya Jaksel 
Sudin Koperasi & UKM – 
Jaksel 
Sudin Perindag – Jaksel 
Sudin Pariwisata – JakSel 
Sudin Penda II – JakSel 
Sudin Kesmasy – JakSel 
Puskesmas Kec. Pesanggrahan 
Puskesmas Kec.Jagakarsa 
Puskesmas Kec.Mampang 
Prapatan 
Puskesmas Kec.Pancoran 
Puskesmas Kec.Setia Budi 
KPTI Kotamadya – JakSel 
Walikotamadya Jaktim 
Bapeko - JakTim 
BPLHD – JakTim 
Sudin Pemkar – JakTim 
Sudin Perindag – JakTim 
Sudin Pariwisata – JakTim 
Sudin Kebersihan – JakTim 
Sudin Kesmasy – JakTim 
Puskesmas Kec. Cakung 
Puskesmas Kec.Pasar Rebo 
Puskesmas Kec.Ciracas 
Puskesmas Kec.Cipayung 
Puskesmas Kec.Makasar 
Puskesmas Kec.Jatinegara 
Puskesmas Kec.Duren Sawit 
Puskesmas Kec.Pulo Gadung 
Sudin Nakertrans – JakTim 
KPKD Kotamadya – JakTim 

Sumber: KPTI Tahun 2003 
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Tabel 2. Data Unit/Satuan Kerja pengguna angaran belanja modal komputer yang 
telah dibahas oleh Tim Konsultasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak 
Komputer 

 
No Unit/Satuan Kerja No Unit/Satuan Kerja No Unit/Satuan Kerja 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
 

Bapeda 
Dinas Pemkar 
Dinas Permenta 
Dinas Perindag 
Dinas Pekerjaan Umum 
Dinas Tata Kota 
Dinas P2 B 
Dinas Kebersihan 
Dikmenti 
RS Daerah Duren Sawit 
Dinas Bintal & Kes. Sos 
Dinas Orda 
 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22.   
23. 
24. 
 
 

Kantor Diklat  
KPTI 
Kantor Perpumda 
Sudin Pemkar – JakPus 
KPTI Kodya – JakPus 
KPKD Kodya – JakPus 
Walikotamadya Jakut 
KPTI Kodya – Jakut 
Walikotamadya Jakbar 
Sudin PU Jalan – JakBar 
Sudin Kebersihan – JakBar 
Sudin Kesmasy – JakBar 
 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

Sudin Orda – JakBar  
Sudin Kesmasy – JakSel 
Puskesmas Kec.Mampang  
KPTI Kotamadya – JakSel 
Walikotamadya Jaktim 
BPLHD – JakTim 
Sudin Pemkar – JakTim 
Sudin Kebersihan – JakTim 
Sudin Kesmasy – JakTim 
Puskesmas Kec.Pasar Rebo 
Puskesmas Kec.Ciracas 
Puskesmas Kec.Makasar 
KPKD Kodya – JakTim 

Sumber : Sekretariat Tim Konsultasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak Komputer di Pemerintah 
Propinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2003 

Tabel 3. Data Unit/Satuan Kerja pengguna angaran belanja modal komputer yang 
tidak mengajukan permohonan rekomendasi  

 
No Unit/Satuan Kerja No Unit/Satuan Kerja No Unit/Satuan Kerja 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
 
10. 
 
11. 
12. 
13. 
 
14. 
15. 
16. 
 
17. 
18. 
 

Sekretariat DPRD 
Sekretariat Daerah  
Dinas Perhubungan  
RS. Cengkareng  
Ktr Margasatwa Ragunan 
Bapeko – JakPus 
Sudin Capil – JakPus  
Sudin Perindag – JakPus  
Sudin Pariwisata – 
Jakpus  
Sudin Perumahan – 
JakPus 
Sudin Dikdas – JakPus 
Sudin Kesmasy – JakPus 
Puskesmas Kec. Tanah 
Abang 
Puskesmas Kec. Menteng 
Puskesmas Kec. Senen 
Puskesmas Kec. 
Cempaka Putih 
Puskesmas Johar Baru 
Puskesmas Kec. Gambir 
 

19. 
20. 
21. 
22.   
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
 

BPLHD – JakUt  
Sudin Perindag – JakUt 
Sudin Pariwisata – JakUt 
Sudin Perumahan – JakUt 
Sudin Kebersihan – JakUt 
Puskesmas Kec. Penjaringan 
Puskesmas Kec. Tj. Priok 
Puskesmas Kec. Cilincing 
KPKD Kotamadya – JakUt 
Sudin Capil – JakBar 
Sudin Pemkar – JakBar 
Sudin Permenta – JakBar 
Sudin Perindag – JakBar 
Sudin Pariwisata – JakBar 
Puskesmas Kec. Cengkareng 
Puskesmas Kec. Grogol  
Puskesmas Kec. Tambora 
Puskesmas Kec. Taman Sari 
 

37. 
38. 
 
39. 
40. 
41. 
42. 
 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
 
53. 
54. 

Walikotamadya Jaksel  
Sudin Koperasi & UKM – 
JakSel 
Sudin Perindag – JakSel 
Sudin Pariwisata – JakSel 
Sudin Penda II – JakSel 
Puskesmas Kec. 
Pesanggrahan 
Puskesmas Kec.Jagakarsa 
Puskesmas Kec.Pancoran 
Puskesmas Kec.Setia Budi 
Bapeko - JakTim  
Sudin Perindag – JakTim 
Sudin Pariwisata – JakTim 
Puskesmas Kec. Cakung 
Puskesmas Kec.Cipayung  
Puskesmas Kec.Jatinegara 
Puskesmas Kec.Duren 
Sawit 
Puskesmas Kec.Pl Gadung 
Sudin Nakertrans - JakTim 
 

Sumber : Sekretariat Tim Konsultasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak Komputer di Pemerintah 
Propinsi DKI Jakarta Tahun anggaran 2003 
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Namun dengan kebijakan tersebut belum mengatasi seluruh hambatan dan 

kendala di dalam penerapan e-government. Di dalam penyusunan anggaran 

selama ini masih banyak ditemukan bahwa unit/satuan kerja dalam penyusunan 

anggaran program teknologi informasi kurang didukung oleh tenaga SDM 

( brainware ) yang dimiliki oleh unit/satuan kerja dalam bidang teknologi 

informasi. Sehingga di dalam penyusunan anggaran tersebut ditemukan kesalahan 

– kesalahan baik dalam penyusunan permohonan perangkat keras (hardware), 

perangkat lunak ( software), jaringan (netware) ataupun pembangunan dan 

perkembangan Sistim Informasi. Masih ada unit/satuan kerja pengguna anggaran 

yang menyerahkan sepenuhnya penyusunan anggaran teknologi informasi tersebut 

kepada pihak ketiga atau pihak pengembang tanpa melibatkan peran dari end user 

atau pengguna dan pelaksana dari kebijakan tersebut, sehingga masih 

ditemukannya perencanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi 

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan end user, tidak memenuhi tugas dan 

fungsi bidang pengembang atau unit tersebut dan ketidak efisiensinya pengunaan 

anggaran teknologi informasi tersebut.  

1.2 Batasan Masalah 

Pemanfaatan teknologi informasi di segala bidang pada saat ini sangatlah 

dirasakan,  seperti  kegiatan  di pemerintahan dalam bidang pelayanan masyarakat, 

 peningkatan pendapatan, akuntabilitas kinerja pegawai dan lain sebagainya. 

Penggunaan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut 

sangatlah memegang peranan penting dalam mencapai hasil yang diharapkan 

yaitu berupa informasi yang akurat ( accurate ), tepat waktu ( timelines ) dan 
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relevan ( relevance ). Informasi tersebut harus hasil yang bebas dari kesalahan dan 

tidak menyesatkan bagi yang menerimanya. 

Namun kurangnya sumber daya manusia di bidang teknologi informasi 

yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya di unit/satuan 

kerja sehingga di dalam pembangunan atau pengembangan teknologi informasi 

masih bergantung kepada tenaga luar atau pihak ketiga (outsourcing). Untuk 

itulah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Keputusan Gubernur yang 

mengatur atau mengkoordinasikan kegiatan teknologi informasi unit / satuan kerja 

di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi analisis pada strategi 

kebijakan pengelolaan teknologi informasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

1.3 Rumusan Masalah 

Terdapat beberapa pertanyaan penting yang menjadi dasar atau fokus 

perhatian dalam Analisis Strategi Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, 

bersih dan berwibawa ( clean and good governance ), yaitu : 

1. Faktor – faktor apa yang menjadi prioritas utama di dalam analisis 

strategi kebijakan pengelolaan teknologi informasi Pemerintah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ? 

2. Aktor atau pelaku yang berperan penting dalam analisis strategi 

kebijakan pengelolaan teknologi informasi Pemerintah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta ? 
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3. Strategi apa yang dapat di rekomendasikan untuk analisis strategi 

kebijakan pengelolaan teknologi informasi Pemerintah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta ? 

1.4 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadi prioritas dalam analisis 

strategi kebijakan pengelolaan teknologi informasi Pemerintah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta  

2. Menentukan prioritas aktor di dalam analisis strategi kebijakan 

pengelolaan teknologi informasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 

Ibukota Jakarta 

3. Menganalisis strategi kebijakan pengelolaan teknologi informasi 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

1.5 Manfaat dan Ruang Lingkup 
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

rekomendasi dan acuan baik bagi para pimpinan dan pengambil keputusan 

khususnya dalam bidang teknologi informasi, di lingkungan Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta. Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis strategi kebijakan 

pengelolaan teknologi informasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan 

mengoptimalkan alternative strategi di dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 




