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BAB I 

PENDAHULUAN 

Sejak awal tahun 2006, penerapan e-Government di tingkat puskesmas 

mulai digulirkan. Diawali dengan pengadaan teknologi komputer dalam jumlah 

yang relatif cukup beasar untuk ukuran puskesmas. Hal tersebut berlanjut dengan 

pembuatan jaringan intranet di lingkungan internal puskesmas hingga sampai saat 

ini telah dicoba untuk menerapkan pelayanan kepada pasien dengan menggunakan 

aplikasi e-Health dengan memanfaatkan fasilitas komputer yang telah 

dihubungkan dengan jaringan intranet tersebut. 

Namun begitu pelaksanaan e-Government terkesan tanpa strategi yang 

jelas. Karena setelah pelaksanaan selama hampir lima tahun tidak tampak adanya 

perubahan yang signifikan terhadap pelayanan baik kepada masyarakat (pasien) 

maupun dalam proses penyampaian laporan kinerja puskesmas. Pola 

pengembangan e-Government tersebut masih tergantung kepada Dinas Kesehatan 

dan tidak ada insiatif dari puskesmas untuk proses pengembangan secara mandiri. 

Salah satu langkah awal yang baik untuk dilakukan oleh pemerintahan di 

sebuah negara adalah mencoba menakar seberapa jauh kesiapan pemerintah di 

negara terkait dalam mengimplementasikan konsep e-Government. Hal pertama 

yang harus dikaji terlebih dahulu adalah pada level strategis, dimana dicoba 

dianalisa seberapa jauh pemerintah serius memahami, menginginkan, dan 

memiliki konsep yang benar serta jelas mengenai e-Government yang ingin 

diimplementasikan (Indrajit, 2002). Ironisnya keberadaan SDM pada level 

strategis tersebut masih lemah di Indonesia. Hal ini menciptakan ketidak 



harmonisan implementasi e-Government di tingkat bawah seperti puskesmas yang 

memberikan kesan implementasi tanpa strategi yang jelas. 

Pentingnya aspek strategi dalam pengembangan e-Government inilah yang 

melatarbelakangi dipilihnya judul makalah "E-Strategy dan Regulasi Penerapan 

E-Government di Puskesmas Dlingo I Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 

Yogyakarta". Makalah ini akan membahas mengenai rumusan masalah antara lain 

tentang bagaimana pelaksanaan e-Government di Puskesmas Dlingo I ditunjau 

dari aspek e-strategy? Kemudian dengan menggunakan analisis SWOT akan 

dikemukakan bagaimana roadmap pengembangan regulasi e-Government di 

Puskesmas Dlingo I untuk lima tahun ke depan? 

Dengan adanya pembahasan mengenai rumusan masalah diatas, maka 

diharapkan akan diperoleh gambaran deskriptif mengenai kapasitas pelaksanaan 

e-Government di Puskesmas Dlingo I. Untuk selanjutnyan akan disusun roadmap 

pengembangan regulasi e-Government di Puskesmas Dlingo I untuk lima tahun 

kedepan. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat yang banyak baik 

selama proses pembelajaran mengenai pengambangan e-Government maupun 

selama pengembangan e-Government itu sendiri di puskesmas tersebut. 

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analistis untuk 

mendeskripsikan serta mengkaji data yang diperoleh dari hasil Observasi, Indepth 

Interview (wawancara mendalam), maupun data dokumentasi dan studi 

kepustakaan. Lokasi penelitian mengambil lokasi di Puskesmas Dlingo I dusun 

Koripan I Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Yogyakarta. Data 

diambil dari hasil observasi selama bekerja di puskesmas tersebut dari tahun 2006 



sampai sekarang ditambah dengan mendokumentasikan data yang ada yang 

berhubungan dengan e-Government. 

Dalam proses analisa, data yang didapat dikumpulkan, diedit dan analisa 

tentang perkembangan penerapan e-Government ditinjau dari aspek e-strategy. 

Dengan bantuan analisis SWOT data dikelompokan untuk mendapatkan faktor 

internal dan eksternal apa yang mempengaruhi pengembangan e-Government. 

Terakhir disusun roadmap pengembangan regulasi e-Government untuk lima 

tahun kedepan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KERANGKA PEMIKIRAN 

A. Konsep E-Government 

 E-Government dapat diartikan sebagai suatu mekanisme interaksi 

baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang 

berkepentingan (stakeholder); dimana melibatkan penggunaan teknologi 

informasi (terutama internet); dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) 

pelayanan publik (Indrajid, 2002). 

Filosofi dasar dari e-Government sendiri merupakan alat dari suatu 

perubahan sistem (organisasi, proses bisnis, SDM dan Standard Operating 

Procedure) dalam pemerintahan. Fungsi utama dari e-Government adalah alat 

bantu dalam penciptaan perubahan dalam pelayanan dari pemerintah kepada 

masyarakat (Kominfo, 2003).  

Tujuan implementasi e-Government antara lain adalah 

meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam 

proses penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu juga untuk terbentuknya 

kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan 

perubahan secara efektif. Terakhir adalah perbaikan organisasi, sistem 

manajemen, dan proses kerja kepemerintahan (Kominfo, 2003). 

Merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan 

konsep e-Government pada dasarnya adalah menjalankan sebuah manajamen 

transformasi (change management) yang cukup kompleks. Seperti diketahui 

bersama, kebanyakan orang sangat anti dengan perubahan (people do not like 



to change). Dengan kata lain, konsep implementasi e-Government harus 

disertai dengan sebuah strategi tranformasi yang baik dan efektif, terutama 

yang berkaitan dengan pemberian dan penawaran insentif-insentif baru, 

pembentukan struktur institusi yang mendukung lingkungan perubahan, 

penyiapan dana yang cukup dan investasi untuk pengembangan keahlian dan 

kompetensi SDM yang terlibat, dan lain sebagainya (Indrajid, 2002). 

Aspek e-strategy memiliki 4 subaspek yang perlu dikaji dalam 

menilai perkembangan e-Government (Indrajit,2002). Subaspek tersebut 

diantarannya: 

1. E-Vision berkaitan dengan apakah pemerintah dan stakeholder-nya telah 

memiliki visi dan misi yang jelas mengenai cita-cita untuk merencanakan, 

membangun, dan mengembangkan e-Government di kemudian hari, yang 

tentu saja telah disosialisasikan, dipahami, dan didukung oleh seluruh 

jajaran birokrasi di pemerintahan; 

2. Governance berkaitan dengan adanya lembaga yang didukung oleh 

seluruh institusi pemerintahan untuk bertindak sebagai pemimpin, 

koordinator, dan fasilitator seluruh proyek yang berkaitan dengan 

pencapaian visi dan misi e-Government yang telah dicanangkan; 

3. Strategies, Plan, and Policies berkaitan dengan telah dikembangkannya 

proses perencaaan, strategi, dan kebijakan pengembangan e-Government 

yang sejalan dan merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional 

(negara) secara umum; dan 



4. Resource Commitment berkaitan dengan kenyataan pengalokasian sumber 

daya-sumber daya strategis sebuah negara (seperti misalnya sumber daya 

manusia, asset, keuangan, dan lain sebagainya) pada proyek-proyek e-

Government. 

B. Inpres No 3 tahun 2003  

Inpres No 3 tahun 2003 ini tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government. Diterbitkannya Inpres ini dengan 

pertimbangan antara lain :  

1. Bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta 

potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, 

pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar 

secara cepat dan akurat;  

2. Bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses 

pemerintahan (e-Government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;  

3. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good 

governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien 

diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-Government; 

4. Bahwa dalam pelaksanaannya diperlukan kesamaan pemahaman, 

keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur 

kelembagaan pemerintah, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan 

Instruksi Presiden bagi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan 

e-Government secara nasional.  



Untuk itu diperintahkan agar mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna 

terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional dengan 

berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-

Government sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini. 

Serta merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing 

dengan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi RI. 

Setiap instansi pemerintah pusat dan daerah harus menyusun 

Rencana Strategis Pengembangan e-Government di lingkungannya masing-

masing. Rencana Strategis itu dengan jelas menjabarkan lingkup dan sasaran 

pengembangan e-Government yang ingin dicapai; kondisi yang dimiliki pada 

saat ini; strategi dan tahapan pencapaian sasaran yang ditentukan; kebutuhan 

dan rencana pengembangan sumber daya manusia; serta rencana investasi 

yang diperlukan. Untuk menghindari pemborosan anggaran pemerintah, 

penyusunan rencana investasi harus disertai dengan analisis kelayakan 

investasi terhadap manfaat sosial-ekonomi yang dihasilkan. 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

DATA DAN PEMBAHASAN 

A. E-Strategy Pelaksanaan E-Government 

1. E-Vision  

Visi dan misi yang khusus tentang pelaksanaan e-Government di 

Puskesmas Dlingo I belum pernah ada. Sehingga mulai dari awal 

penerapannya, Puskesmas tidak memiliki dokumen visi dan misi 

pelaksanaan e-Government yang jelas dan didukung oleh semua pegawai. 

Meski begitu semua pegawai tetap mendukung diterapkannya                            

e-Government di puskesmas dengan berupaya untuk dapat memanfaatkan 

teknologi komputer dan menjalankan e-Government semampunya.  

2. Governance  

Selama ini belum ada tim khusus yang bertugas mengolah data dan 

informasi. Untuk kepentingan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, 

Kepala Puskesmas menunjuk satu orang koordinator yang apabila 

diperlukan dapat dihubungi oleh Dinas Kesehatan. Koordinator tersebut 

juga berfungsi untuk memastikan bahwa e-health berjalan lancar untuk 

pelayanan pasien dan dapat menunjang laporan yang nantinya akan 

dikumpulkan ke Dinas Kesehatan. Namun kompetensi dari koordinator 

tersebut bukan seorang pranata TI. 

3. Strategies, Plan, and Policies  

Perencanaan, strategi dan kebijakan tentang e-Government di 

puskesmas belum berorientasi kepada pelayanan pasien. Umumnya  



masih pada taraf untuk memenuhi kebutuhan strategi, perencanaan dan 

kebijakan Dinas Kesehatan. Puskesmas belum dapat berinisiatif untuk 

membuat kebijakan mandiri yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. 

4. Resource Commitment  

Pengalokasian sumber daya strategis masih terbatas pada 

peningkatan dan pengambangan perangkat keras, jaringan intranet dan 

aplikasi perangkat lunak e-Health. Untuk anggaran khusus dari 

puskesmas sangat terbatas jumlah dan kegunaannya. Dan untuk 

pengembangan SDM masih kurang terfasilitasi oleh Dinas Kesehatan. 

B. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT) 

Teknologi informasi membutuhkan seperangkat regulasi yang 

lengkap baik dari segi konseptual sampai operasional teknis di level 

terbawah. Pemikiran ini disebabkan selama ini teknologi informasi masihlah 

bersifat “rumit” bagi para birokrat dan jajaran pegawainya, terutama yang 

sudah berkaitan dengan perubahan proses bisnis (Kominfo, 2003). 

Aspek e-strategy penerapan e-Government di Puskesmas Dlingo I 

diatas apabila dianalisa dengan matrik SWOT maka akan terlihat gambaran 

lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi penerapan e-

Government. Kemudian dari hasil analisa tersebut akan disusun strategi 

penerapan e-Governmet dilihat dari aspek e-strategy. Selanjutnya disusun 

roadmap pengembangan regulasi e-Government dan rekomendasi umumnya. 

 

 

 



Gambar 1. Matriks Analisis SWOT Penerapan E-Government Ditinjau 

Dari Aspek E-Strategy di Puskesmas Dlingo I 

Faktor lingkungan internal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor lingkungan eksternal 

Kekuatan (S)
 Dukungan dari mayoritas 
pegawai terhadap penerapan 
e-Government di Puskesmas.

 Perangkat keras, jaringan 
dan aplikasi e-health yang 
sudah mampu untuk 
penerapan e-Government.  

Kelemahan (W) 
 Dukungan dari pegawai belum 
diterjemahkan dalam visi dan 
misi e-Government yang jelas. 

 Belum dibentuknya tim pengelola 
e-Government 

 Strategi, perencanaan dan 
kebijakan e-Government belum 
berpihak pada pelayan pasien 

 Pengalokasian sumber daya 
strategis masih tergantung Dinas 
Kesehatan. 

Peluang (O) 
 Dinas Kesehatan cukup baik 
dalam memfasilitasi 
pengembangan                          
e-Government di Puskesmas 
terutama untuk perangkat 
keras, jaringan dan aplikasi 
e-Health 

 Adanya keinginan pasien 
untuk peningkatan kualitas 
pelayanan kesehatan di 
puskesmas. 

Strategi SO
 Membuat e-mail, group 
facebook dan web 
puskesmas sebagai bentuk 
penerapan e-Government 
yang paling mendasar. 

 Memanfaatkan e-
Government sebagai media 
diseminasi informasi dan 
komunikasi antar pegawai di 
internal puskesmas dan 
masyarakat. 

Strategi WO 
 Segera melakukan perbaikan 
aspek e-strategy menuju pada 
penerapan e-Government yang 
berorientasi pada pelayanan 
pasien dan masyarakat melalui 
peningkatan subaspek menjadi 
good management practice 
(Indrajit, 2002). 

 Pelayanan e-Health kepada 
pasien secara maksimal disemua 
unit kerja. 

Hambatan (T) 
 Faktor geografis kecamatan 
Dlingo yang berbukit sulit 
untuk dilakukan 
pengalokasian sunber daya 
jaringan internet. 

 Strategi ST
 Memastikan bahwa e-
Government yang telah ada 
dapat berjalan optimal dan 
berkelanjutan. 

 Membuat suatu sistem 
pemastian mutu e-
Government dengan 
membuat SOP tentang 
maintenance, jadwal backup 
data, update informasi dan 
lain sebagainya. 

Strategi WT 
 Mengupayakan agar puskesmas 
dapat terhubung dengan jaringan 
internet. 

 Memanfaatkan e-Government 
untuk tukar-menukar 
data/informasi dengan Dinas 
Kesehatan atau puskesmas lain 
seperti mengirikan laporan 
bulanan atau mengirimkan 
undangan rapat koordinasi. 

 

 



C. Roadmap Pengembangan Regulasi e-Government di Puskesmas Dlingo I 

Maka dari analisis e-Strategi berdasar model SWOT diatas dapat 

disusun suatu roadmap pengembangan regulasi e-Government di Puskesmas 

Dlingo I sebagai berikut : 

 Pembuatan SOP 
tentang 
penyusunan SOP 
e-Government dan 
pelaksanaannya. 

 Pembuatan SOP 
tentang visi dan 
misi di bidang e-
Government 
Puskesmas. 

 Pembuatan SOP 
tim pengelola e-
Government dan 
sistem kerja dan 
evaluasi kinerja 
tim. 

 Pembuatan SOP 
penyusunan 
kebijakan, strategi 
dan rencana kerja 
tahunan 
pengembanga e-
Government. 

 Sosialisasi 
pelaksanaan SOP. 

 Pembuatan SOP 
standar pelayanan 
dengan e-Health 
di semua unit 
kerja. 

 Pembuatan SOP 
standarisasi, input 
dan backup data 
e-Health dan data 
lainnya. 

 Pembuatan SOP 
penyusunan 
laporan harian, 
bulanan, triwulan, 
semester dan 
profil puskesmas 
tahunan 
berdasarkan data 
e-Health 

 Pembuatan SOP 
pemasangan 
jaringan internet 
di puskesmas 
dan aturan 
penggunaanya 
di puskesmas. 

 Pembuatan SOP 
pembuatan e-
mail, group 
facebook dan 
web puskesmas. 

 Sosialisasi 
pemanfaatan e-
mail, facebook 
dan web untuk 
diseminasi 
informasi dan 
komunikasi 
antar pegawai 
dan masyarakat, 
serta pengiriman 
laporan ke 
Dinas 
kesehatan. 

 Pembuatan SOP 
sistem transfer 
data lintas sektor 
dan sistem 
pengamanannya. 

 Pembuatan SOP 
sistem 
perencanaan 
pengadaan 
barang, bahan 
habis pakai dan 
permintaan obat 
menggunakan 
jaringan internet 
berdasar data e-
Health. 

 Pembuatan SOP  
perawatan dan 
peremajaan 
perangkat keras 
dan aplikasi 
teknologi 
informasi. 

 Pembuatan SOP 
strandar web dan 
proses update 
informasinya. 

 Pembuatan SOP 
tentang pelatihan 
dan pengembang 
SDM. 

 Pembuatan SOP 
tentang verifikasi 
pelaksanaan 
SOP. 

 Pembuatan SOP 
evaluasi 
pelaksanaan dan 
pengembangan 
e-Government. 

 Pembuatan SOP 
optimalisasi 
pelayanan 
dengan e-Health 
 

Revitalisasi visi, 
misi, nilai dan 

budaya 
 
 
 

Internalisasi dan 
revitalisasi fokus 

sasaran 

Penerapan e-
Government 
tingkat dasar 

 

Pemastian mutu 
pelayanan dan 

pengembangan e-
Government 

Penerapan e-
Government tingkat 

lanjutan  
 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

 



BAB V 

PENUTUP 

  

A. KESIMPULAN 

1. Hasil evaluasi e-Strategy pelaksanaan e-Government Puskesmas Dlingo I 

dengan menganalisa kondisi saat ini menggunakan  subaspek e-vision, 

governence, planning, strategy and policies serta resources commitment 

menunjukan masih berada pada lever early stages of development.  

2. Teknologi informasi membutuhkan seperangkat regulasi yang lengkap 

baik dari segi konseptual sampai operasional teknis di level terbawah. 

Pemikiran ini disebabkan selama ini teknologi informasi masihlah bersifat 

“rumit” bagi para birokrat dan jajaran pegawainya, terutama yang sudah 

berkaitan dengan perubahan proses bisnis. 

3. Dari analisis e-Strategi berdasar model SWOT, dapat disusun suatu 

roadmap pengembangan regulasi e-Government di Puskesmas Dlingo I 

untuk tahun 2011-2015 yaitu tahap I, revitalisasi visi, misi, nilai dan 

budaya; tahap II, internalisasi dan revitalisasi fokus sasaran; tahap III, 

penerapan e-Government tingkat dasar; tahap IV, penerapan e-Governmen 

tingkat lanjutan; dan tahap V, pemastian mutu layanan dan pengembangan 

e-Government. 

 

 

 



B. REKOMENDASI 

1. Pada pelaksanaan tahap I dan II memerlukan sosialisasi pelaksanaan SOP 

secara terus menerus karena pegawai cenderung mudah bosan dan jenuh 

dengan rutinitas yang sama dan membutuhkan komitmen yang tinggi dari 

semua pegawai terhadap pelaksanaan SOP. 

2. Pada pelaksanaan tahap III dan IV membutuhkan investasi yang cukup 

besar dan membutuhkan kebijakan yang kuat dari Dinas Kesehatan dan 

persamaan pandangan tentang pelaksanaan e-Government dikalangan 

lintas sektor lainnya agar tercipta konvergensi pelaksanaan e-Government. 

3. Pada pelaksanaan tahap V diperlukan instrumens "reward and punishmen" 

dalam mengevaluasi pelaksanaan e-Government agar untuk 

pengembangan e-Government lebih lanjut lebih mudah dilaksanakan. 
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