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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Kajian ini merupakan kajian untuk memperoleh gambaran yang divisualkan 

dan dideskripsikan dalam model pengembangan e-Administration, berikut roadmap 

dalam mengimplementasiannya.  

 

A. MODEL PENGEMBANGAN E-ADMINISTRATION 

 

Model Pengembangan e-Administration digambarkan dalam sebuah kerangka 

(framework) pengembangan e-Administration (gambar 1). Kerangka tersebut 

menggambarkan strategi pengembangan e-Administration pada semua komponen 

(Kepemimpinan, Kebijakan, Kelembagaan, Data, Aplikasi, Teknologi, dan SDM) yang 

terlibat dalam di setiap siklus pengembangan (perencanaan, pengadaan, 

implementasi, dan pemantauan/ evaluasi). 

 

Gambar 1. Kerangka Model Pengembangan e-Administration 
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1. Pengembangan kepemimpinan e-Administration ditujukan untuk meningkatkan 

kepedulian pimpinan terhadap peran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

dalam proses administrasi pemerintah, dan meningkatkan komitmen yang 

tinggi dan konsisten dalam penyelenggaraan administrasi yang berbasis 

elektronis, serta mendorong upaya-upaya yang sinergis antar para pemangku 

kepentingan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan 

berkembangnya inovasi-inovasi baru dalam penyelenggaraan administrasi 

pemerintah. 

2. Pengembangan kebijakan e-Administration ditujukan untuk mengarahkan 

pengembangan e-Administration agar selaras dengan tujuan-tujuan atau misi-

misi instansi pemerintah, serta agar sesuai dengan fokus dan pentahapan 

yang jelas.  

3. Pengembangan kelembagaan e-Administration ditujukan untuk memastikan 

hubungan sinergis antar unit/satuan kerja di instansi pemerintah dalam 

pengelolaan e-Administration. 

4. Pengembangan Aplikasi ditujukan untuk menyediakan aplikasi-aplikasi e-

Administration yang terpadu dan terintegrasi, serta memenuhi aspek-aspek 

keamanan data.  

5. Pengembangan data ditujukan untuk menyediakan data-data administrasi 

yang berbasis elektronik. Data tersebut harus distandarkan agar dapat 

diintegrasikan dan diinteroperabilitaskan.  

6. Pengembangan infrastruktur teknologi ditujukan untuk menyediakan 

infrastruktur e-Administration yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan.  

Dengan demikian maka pengembangan teknologi harus direncanakan dalam 

tahapan-tahapan yang realis, dan pemilihan teknologi dilakukan secara bijak 

untuk mendukung efektifitas, efesiensi, keterpaduan dan keberlanjutan e-

Administration secara menyeluruh.  

7. Pengembangan sumber daya manusia ditujukan untuk menyediakan SDM 

yang berkompeten dalam mendukung penyelenggaraan e-Administration. 

Kompetensi SDM yang diperlukan tergantung pada peran SDM tersebut dalam 
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penyelenggaraan e-Administration, dapat berperan baik sebagai pengguna, 

pengelola, maupun pimpinan.  

 

B. ROADMAP PENGEMBANGAN E-ADMINISTRATION 

 

Berdasarkan rancangan tersebut teridentifikasi 64 kegiatan yang perlu 

dilaksanakan dalam pengembangan e-Administration. Masing-masing kegiatan 

tersebut kemudian dianalisa ketergantungannya. Kegiatan-kegiatan tersebut 

dianalisa kembali dan dikelompokkan menjadi: 

1) Penguatan Kapasitas e-Leadership 

a. Mendorong dan menggalang komitmen pimpinan unit/satuan kerja untuk 

melakukan inovasi dalam penyelenggaraan administrasi dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.  

b. Menjalin kerjasama dengan instansi terkait, badan dunia, lembaga 

pendidikan, dll.  

c. Penyelenggaraan e-office sebagai media komunikasi, dan kolaborasi.  

d. Penyelenggaraan advokasi/workshop, konsultasi dan pendampingan 

dalam pengembangan e-Administration kepada pimpinan unit/satuan kerja 

di instansi-instansi pemerintah. 

2) Penguatan Kapasitas Kebijakan dan Kelembagaan 

a. Mengkaji isu-isu kebijakan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan e-

Administration. 

b. Menyusun kebijakan dalam penyelenggaraan e-Administration. 

c. Menetapkan kelembagaan dalam penyelenggaraan e-Administration. 

d. Sosialisasi kebijakan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan e-

Administration. 

3) Penguatan Kapasitas SDM 

a. Penyusunan Peta Kebutuhan SDM 

b. Pelatihan SDM 

c. Penyelenggaraan e-learning, sebagai media berbagi informasi/ 

pengetahuan.  
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4) Implementasi Sistem 

a. Pengembangan Database 

b. Pengembangan Aplikasi 

c. Pengembangan Layanan 

d. Pemantapan infrastruktur teknologi. 

e. Penyelenggaraaan manajemen perubahan.  

5) Monitoring dan Evaluasi, dalam hal ini lebih menekankan pada aspek-aspek 

kesesuaian antara rencana dan realisasinya terhadap komponen-komponen e-

Administration, seperti kebijakan, kelembagaan, aplikasi, database, infrastruktur 

jaringan, dan SDM.  

a. Penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi. 

b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 

c. Penyelenggaraan e-monev, sebagai pendukung dalam pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi. 

d. Dokumentasi dan mekanisme untuk tindak lanjut hasil monitoring dan 

evaluasi. 

 

 

 

 

 

 


