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NETWORKING 

Menurut Supriyanto (2005) computer network 

atau jaringan komputer adalah kumpulan dua 

atau lebih komputer yang saling berhubungan 

untuk melakukan komunikasi data. Suatu 

komunikasi data dapat dilakukan melalui 

jaringan komputer berupa data teks, gambar, 

video, dan suara. 



NETWORKING 

Network is defined as it is collections of 

interconnected nodes.  

 

A Network is two more cumputers, or 

electronic devices, connected together so 

that they can exchange data. (Lienner dan 

Wolf (2009) 

 

For Example A network allows computers 

to share files, user to message each 

other, a whole room of computers to 

share a single printer.  

 



Menggunakan komputer yang terhubung ke netwok 
memungkinkan untuk melakukan banyak hal : 

 Berbagi file dan data dengan mudah 

 Bagikan sumber daya seperti Koneksi Internet 

 Berkomunikasi dengan pengguna jaringan lain (E-mail, pesan 
instan, konferensi video, dll) 

 Menyimpan data secara terpusat (Menggunakan server file) 
untuk kemudahan akses dan pencadangan 

 Simpan semua pengaturan kami secara terpusat sehingga 
kami dapat menggunakan waokstation dll 

 

Kenapa harus 

menggunakan jaringan ?? 



Tantangan & Keuntungan 

Penggunaan Jaringan  

Using a Computer is vulnerable 

means that 

 

1. The computer is vulnerable to 

hackers 

 

2. If the Network breaks, many 

tasks become very difficult 

 

3. Your computer can more easily 

be attacked by a virus 

In particular, if we use a computer 

connected to the internet 

 

1. We have to careful about 

revealing personal information 

 

2. We have to be careful to avoid 

suspect website that might 

contain malware 

 

3. We have to be awere that 

information found on the 

internet is not always accurate 

or reliable 

 

 

Advantages 

 

Disadvantages 

 



Sejarah Jaringan Komputer (1) 

Departemen 
Pertahanan Amerika 
Serikat melalui 
proyek ARPA yang 
disebut ARPANET 
(Advanced Research 
Project Agency 
Network), proyek ini 
bertujuan 
menghubungakan 
komputer di daerah-
daerah yang tersebar 
di daerah-daerah 
vital guna mengatasi 
masalah apabila 
terjadi serangan 
nuklir untuk 
menghindari adanya 
informasi terpusat 

1969-an 

ditemukan sebuah 
konsep distribusi 
proses berdasarkan 
waktu yang dikenal 
dengan nama TTS 
(Time Sharing 
System), dan untuk 
pertama kalinya pada 
saat itu bentuk 
jaringan (network) 
komputer 
diaplikasikan ( 

1950-an 

Bermula ketika 
muncul suatu konsep 
komunikasi data 
komputer dari 
sebuah proyek 
pengembangan 
komputer MODEL I 
di labolatorium Bell 
dan group riset 
Harvard University 
yang dipimpin oleh 
Profesor . H. Aiken. 
Proyek ini bertujuan 
untuk memanfaatkan 
sebuah perangkat 
komputer yang harus 
dipakai secara 
bersama-sama.  

1940-an 



Sejarah Jaringan Komputer (2) 

 (Computer 
Personal) mulai 
dipasarkan dan 
perusahaan DEC 
(Digital Equipment 
Corp), Intel Corp, 
dan Xerox kemudian 
bekerja sama 
meluncurkan 
Ethernet.  

1980-an 

perusahan IBM 
membentuk SNA 
(System Network 
Architecture) yang 
dirancang untuk 
komputer besar. Dan 
setelah itu 
muncullah cikal 
bakal TPC, 
kemudian 
dilanjutkan dengan 
munculnya protocol 
peer to peer untuk 
melakukan 
komunikasi jaringan 
tanpa harus 
bergantung pada 
komputer pengendali 

1974-an 



Sejarah Penting 

Perkembangan Internet  



Tujuan Membangun Jaringan Komputer 

Tujuan dibangunya suatu jaringan 

komputer adalah membawa 

informasi secara tepat dan tanpa 

adanya kesalahan dari sisi pengirim 

(transmitter) menuju kesisi 

penerima (receiver) melalui media 

komunikasi.  
 



Manfaat Jaringan Komputer 

1. Bagi Perusahan  

• Berbagi sumber daya 
Dengan adanya jaringan 
komputer sumber daya 
seperti data pada 
komputer server atau 
perangkat keras seperti 
printer dan scanner bisa 
di sharing untuk 
digunakan secara 
bersama-sama. Manfaat 
seperti ini sangat terasa 
apabila di sebuah 
perusahaan tempat kita 
bekerja memiliki 
beberapa ruangan / 
lantai / cabang 
perusahan dan letaknya 
berjauhan.  

• Arus informasi menjadi 
cepat      Jaringan 
komputer membuat arus 
informasi dalam sebuah 
perusahaan atau 
organisasi menjadi cepat 
dan tidak dibatasi oleh 
ruang dan tempat. 
Informasi antara divisi 
atau cabang mengalir 
melalui jaringan 
komputer tersebut tanpa 
perlu si karyawan / staf 
berpindah dari tempat ke 
tempat yang lain hanya 
untuk mendapatkan 
sebuah informasi.  

• Media Komunikasi 

• Jaringan komputer 
menjadi media 
komunikasi antara 
karyawan atau staf yang 
ada dalam perusahaan / 
organisasi 
tersebut.Media 
komunikasi dalam 
jaringan komputer bisa 
berupa email, chat, 
Video Conference dan 
VoIP yang 
memungkinkan kita 
berbicara layaknya 
telepon umum atau 
seluler. 



NETWORKING 

• Keamanan Data Dari sisi 
keamanan data, jaringan 
komputer bisa menjamin 
hak akses setiap pengguna 
dalam perusahaan atau 
organisasi tersebut. 
Sebagai contoh misalnya 
pimpinan bisa mengakses 
data yang menjadi haknya 
untuk diakses dan tidak 
bisa diakses oleh orang 
lain seperti karyawan, 
security dan sebagainya.  

• Integrasi Data         
Data yang ada dalam 
sebuah organisasi atau 
perusahaan bisa saling 
terintegrasi satu sama 
lain seperti data 
penjualan, data 
pembelian, data stok 
gudang, data keuangan 
dan data lainnya. 
Dengan menggunakan 
jaringan komputer, 
data tersebut akan 
saling terhubung satu 
sama lain meskipun 
berasal dari divisi yang 
berbeda-beda. 

• Efisiensi dan 
Penghematan         
Dengan adanya 
jaringan komputer, 
perusahaan atau 
organisasi bisa 
menghemat anggaran 
seperti transport dan 
angggaran yang 
sifatnya bisa digantikan 
oleh jaringan 
komputer. Hasil yang 
didapatkan oleh 
perusahaan menjadi 
maksimal karena 
adanya Efisiensi waktu 
dan dan sumber daya. 



Manfaat Jaringan Kompuetr 

2. Masyarakat Umum 

Bagi pendidikan, internet biasa dimanfaatkan 

untuk mencari sumber  referensi seperti jurnal, 

makalah, dan referensi dari blog melalui website. 

 

  Akses internet bisa dilakukan dimana saja 

dan menggunakan media  seperti komputer , 

Notebook dan smartphone. Fasilitas yang biasa 

dimanfaatkan oleh masyarakat di internet adalah 

Email, Social  media, Miling list atau forum 

diskusi, chat rooms, video conference  dan lain-

lain.  



Platform yang paling digunakan di Indonesia.  
 



Jenis – jenis Jaringan Komputer 

Berdasarkan Letak Geografis 

 Berdasarkan area kerja dan letak georafis jaringan 

komputer dibedakan menjadi : 

 • Local Area Network (LAN)  

 Local Area Network (LAN), merupakan Jaringan 

privat sebuah perusahaan yang terbatas hanya 

dalam area perusahaan /organisasi tersebut saja. 

Misalnya Jaringan yang ada dalam suatu ruangan 

atau dalam satu gedung / kampus / kantor. Areanya 

sekitar 100 M. Kebanyakan jaringan LAN 

sekarang mengadopsi teknologi IEEE 802.3. 

Contoh perangkatnya untuk masing-masing 

komputer harus terpasang Ethernet atau LAN 

Card dan terhubung ke sebuah device yaitu swicth. 

Standar kecepatan transfer data yang digunakan 

mulai dari 10 Mbps, 100 Mpbs, dan 1 Gbps.  

 



Metropolitan Area Network (MAN)  
 

Contoh:  

Misalnya jaringan yang 

menghubungkan kantor dengan 

kantor atau gedung yang satu 

dengan gedung lain yang letaknya 

berjauhan tetapi masih berada 

dalam satu lokasi / kota. Teknologi 

yang biasa digunakan untuk 

membangun jaringan MAN antara 

lain ATM, FDDI, Metro Ethernet 

dan beberapa juga ada yang 

menggunakan wireless untuk 

koneksi antar gedung. 

 

 Metropolitan Area Network (MAN), 

pada dasarnya adalah Gabungan dari beberapa 

jaringan LAN dan ruang lingkupnya berada dalam 

satu lokasi / kota. Areanya bisa mencapai jarak 50 

KM. 



Wide Area Network (WAN) 

 •  Wide Area Network (WAN), 

Merupakan jaringan komputer yang mencakup 

daerah geografis yang luas, seringkali mencakup 

sebuah negara, antara negara bahkan antara benua.  

 

Komunikasi WAN masih 

bersifat Privat terbatas pada 

suatu organisasi / perusahaan 

sedangkan Internet bersifat 

Publik dan bisa diakses oleh 

seluruh lapisan masyarakat. 
 



Berdasarkan media transmisi data 

jaringan komputer di bedakan menjadi :  

Jaringan kabel (Wired network), merupakan jaringan komputer yang media 

transmisinya berupa kabel yang menghubungkan semua komputer atau 

device kedalam jaringan. 

 

Jaringan Nirkabel (Wireless network), merupakan jaringan komputer yang 

media transmisinya berupa gelombang sebagai pengganti media transmisi 

kabel untuk menghubungkan komputer / device kedalam jaringan.  

 

Internet (Interconnected-networking) merupakan satu kesatuan dari seluruh 

jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar protokol 

TCP/IP untuk melayani kebutuhan pengguna di seluruh dunia.Wilayah 

cakupan nya hampir sama dengan WAN tetapi memiliki perbedaan dari sisi 

fungsi. 

 



Topologi  Jaringan 

• Topologi 
Star / 
Bintang 

 
 
 
• Topologi 

Pohon 
/Hirarkis 

 
 
 
• Topologi 

Acak / 
Mesh 

 



Topology Jaringan  

• Topologi Cincin / Ring 
• Topologi Bus 

 
 



Topology Jaringan 

Topologi jaringan adalah, hal yang menjelaskan hubungan geometris antara 

unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Topologi 

jaringan dapat dibagi menjadi 5 kategori utama seperti di bawah ini: 

 

Topologi bintang merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi 

dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang 

termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. 

 

Topologi cincin Topologi jaringan dimana setiap titik terkoneksi ke dua titik 

lainnya, membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Pada topologi cincin, 

komunikasi data dapat terganggu jika satu titik mengalami gangguan. 

 



Topology Jaringan 

Topologi Bus, kedua unjung jaringan harus diakhiri dengan sebuah terminator. Barel 

connector dapat digunakan untuk memperluasnya. Jaringan hanya terdiri dari satu 

saluran kabel yang menggunakan kabel BNC. Komputer yang ingin terhubung ke 

jaringan dapat mengkaitkan dirinya dengan mentap Ethernetnya sepanjang kabel. 

Linear Bus: Layout ini termasuk layout yang umum. Satu kabel utama 

menghubungkan tiap simpul, ke saluran tunggal komputer yang mengaksesnya ujung 

dengan ujung. Masing-masing simpul dihubungkan ke dua simpul lainnya, kecuali 

mesin di salah satu ujung kabel, yang masingmasing hanya terhubung ke satu simpul 

lainnya. 

 

Topologi mesh, menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jumlah saluran 

harus disediakan untuk membentuk jaringan Mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1 

(n-1, n = jumlah sentral). Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya 

jumlah sentral yang terpasang. Dengan demikian disamping kurang ekonomis juga 

relatif mahal dalam pengoperasiannya.  
 



Topology Jaringan 

Topologi Pohon  

 Disebut juga sebagai topologi jaringan bertingkat. 

Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar 

sentral denganhirarki yang berbeda. Untuk hirarki yang 

lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah dan 

semakin keatas mempunyai hirarki semakin tinggi. 

Topologi jaringan jenis ini cocok digunakan pada sistem 

jaringan komputer . 
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4 PARADIGMA BESAR PELAYANAN PUBLIK  

OPA (Old Public 
Administration)  

NPM (New 
Public 
Management 

NPS (New Public 
Service)  

NPG (New 
Public 
Governance)  



Perubahan Paradigma Pelayanan 

Publik (Denhart & Denhart, 2004) 



Tatakelola Pemerintahan publik dapat menggantikan 
apa saja yang dahulu tidak dapat digantikan melalui : 

1. Ikut terlibat dalam pembentukan pembuat 
kebijakan, yang biasanya hanya dilakukan oleh 
Legislator, eksekutif terpilih, petugas peradilan, dan 
administrator. 

2. Tujuannya adalah agar apa yang dihasilkan menjadi 
baru suatu yang benar-benar baru dan bermanfaat, 
setidaknya lembaga-lembaga  dapat stabil. 
(Osborne, 2010) 

New Public Governance 



Pemerintah membutuhkan model Tata Kelola 
baru (New Public Governance) Melalui Web 2.0. 

Pelayanan Publik menjadi 

subuah kepentingan bagi 

pemerintahan.  

Keterbukaan 

Informasi. 

Kolaborasi anatara masyarakat, 

pemerintah dan pihak swasta 

dalam berbagi pengetahuan 

tentang pelayanan publik dan 

tata kelola pemerintahan  

Untuk tercapainya semua 

itu, alat yang digunakan 

adalah bisa berupa social 

media, dan jaringan 

computer (Interet).  



TUJUAN PENERAPAN E-GOVERNANCE 

Agar Pemerintah menjadi lebih efektif, lebih efisien dan 

sesuai dengan asas-asas Good Governance:    

Seperti yang ada pada teori 

dan paradigma New Public 

Governance tujuan tersebut 

dapat tercapai melalui 

bantuan atau tools 

perangkat elektronik (E-

government) 



1. TWITTER DAN RUANG PUBLIK PEMERINTAHAN LOKAL 
YANG PARTISIPATIF 

2. Tingginya popularitas Twitter menyebabkan layanan ini 
telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam 
berbagai aspek, misalnya sebagai sarana protes, 
kampanye politik, sarana pembelajaran, dan sebagai 
media komunikasi darurat. (Sufyan, 2014) 

 

Praktik New Public Governance Melalui Medsos  





Twitter BMKG Jogja 

Sebagai alat penyampaian informasi yang cepat dan akurat serta bahkan 

disaat-saat urgensi seperti saat terjadinya gempa, menginfokan gempa 

susulan dan potensi tsunami misalnya pada kasus DIY 
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Apa itu E-government ?  

Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi 

informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara 

Pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi 

informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru 

seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government to 

Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship).  

(Word Bank) 



• Pemerintah di seluruh dunia, sejak 1990-an, telah 

meluncurkan proyek dengan misi menyederhanakan  

layanan publik  melalui sarana elektronik (Torres et al., 

2005). 

• E-government adalah sebuah terobosan komunikasi dan 

transaksi antara pemerintah dan warganya atau 

pemerintah dan industri. Tidak seperti struktur 

tradisional yang hierarkis, linier dan satu arah, sistem 

pengiriman internet adalah nonhierarchical, nonlinier, dua 

arah dan tersedia 24 jam sehari, tujuh hari seminggu 

(West, 2004). 

 



Roadmap Indonesia Menuju e-government 



Web 2.0 in Government: Why and How? 

Since 2003, a new wave of web-based applications, 

which now go under the name of web 2.0, 

have been launched with very little investment and 

have encountered dramatic success in 

terms of take-up. These applications rely on the 

concept of the user as a producer of: content 

(blog, wiki, Flickr), taste/emotion (Last.fm, 

de.li.cious), contacts (MySpace), and 

reputation/feedback (eBay, TripAdvisor). 

 



Roadma Indonesia Menuju e-government 

Website pemerintah daerah merupakan sarana komunikasi 

untuk menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat 

luas. Keberadaan website membantu sekaligus menutupi 

keterbatasan pemerintah dalam hal diseminasi berbagai 

informasi sehingga masyarakat tidak mengalami kesenjangan 

informasi. (Mansyur, 2014) 

 

Keuntungan ekonomis aplikasi Web 2.0 dibandingkan dengan 

aplikasi perangkat lunak tradisional adalah sebagian besar 

layanan itu gratis - terutama karena mereka diberi label 

sebagai versi seumur hidup (O'Reilly, 2005). 



Web Pemerintah Indonesia  

JUMLAH WEB PEMERINTAH 

Hasibuan, 2007 

Peringkat untuk parameter 

size dan traffik web 

Pemerintah  

(Slifianti, firdaus, 

permatasari 2014) 



Penggunaan E-Gov di tiap Provinsi 



Bagaimana website dapat berdampak terhadap 

pemerintahan melalui web 2.0 ?  

1. lingkaran pusat mewakili minoritas pengguna 

yang mengambil bagian aktif merancang dan 

memberikan layanan. Dalam kasus yang 

dianalisis untuk konteks pemerintah, ini adalah, 

misalnya, analis yang berkontribusi pada 

laporan intelijen berbasis wiki di Intellipedia, 

atau warga membuat petisi online baru. 

 2. Lingkaran kedua mewakili sejumlah besar 

pengguna yang mendukung layanan dengan 

menyediakan komentar dan ulasan, seperti 

umpan balik tentang perawatan yang mereka 

terima di rumah sakit di Opini Pasien atau 

peringkat bukti yang diajukan kepada Peer-to-

Patent. Orang-orang ini memainkan peran 

mendasar dalam memastikan kualitas dan 

relevansi konten yang dikirimkan oleh 

pengguna lain. 

2. Lingkaran ketiga mewakili orang-orang 

yang menggunakan aplikasi web 2.0 ini, 

dan mendapat manfaat dari layanan yang 

diberikan oleh pengguna lain. Misalnya, 

ini mengacu pada orang yang membaca 

komentar lain tentang Opini Pengguna 

lainnya. 

4. Lingkaran keempat mewakili semua 

pengguna internet, yang, tanpa keterlibatan 

sukarela apa pun, memberikan perhatian 

otomatis dan data rasa hanya dengan 

menggunakan layanan online. Di dalam pribadi 

sektor, contoh klasik adalah halaman "artikel 

yang paling banyak dibaca" di surat kabar 

online. 



Kesimpulan  

• Kesimpulannya, web 2.0 menyajikan peluang signifikan serta risiko 

bagi pemerintah, di beberapa area. Organisasi Masyarakat Sipil, 

warga negara perorangan dan bahkan pegawai negeri sudah 

menggunakan aplikasi ini sehubungan dengan kegiatan pemerintah, 

terutama berkenaan dengan masalah  di luar jangkauan dan kontrol 

institusi. Dengan demikian, keterlibatan web 2.0 bisa sangat 

membantu. Sekaligus  belajar bagaimana mengatasi kehilangan  

kontrol terhadap sesuatu yang penting, tampaknya web 2.0 tidak 

hanya membuka jalan untuk administrasi yang lebih efektif, tetapi 

juga merupakan elemen penting dari strategi manajemen risiko. 

(David, osimo, 2008) 
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• Information technology (IT) has become one of the core 

elements of managerial reform, and electronic government (e-

government) may figure prominently in future governance. 

(Jae Moon, 2017) 

 

• IT has opened up many possibilities for improving internal 

managerial efficiency and the quality of public service delivery 

to citizens. IT has contributed to dramatic changes in politics 

(Nye 1999; Norris 1999), government institutions (Fountain 

2001), performance management (Brown 1999), red tape 

reduction (Moon and Bretschneider 2002), and re-engineering 

(Anderson 1999) during the last decade.  

 

 

Evolusi dan revolusi teknologi 

informasi 
 



Ilustrasi Revolusi Personal Komputer  



1. Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. Dengan 

menguasai teknologi dan informasi, kita memiliki modal yang cukup untuk 

menjadi pemenang dalam persaingan global. Di era globalisasi, tidak 

menguasai teknologi informasi identik dengan buta huruf. Kemampuan TI 

dan multimedia dalam menyampaikan pesan dinilai sangat besar. Penekanan 

penting akan memaksimumkan sumber daya manusia di semua sektor, 

berarti kita akan membutuhkan sistem komunikasi yang sangat efektif 

 

2. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah 

menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. 

 

TEKNOLOGI INFORMASI ERA 

GLOBALISASI 



Beberapa 
sektor yang 

ikut 
mengalami 

evolusi  

Sektor  
Keuangan dan 

Perbankan 

Sektor 
Kesehatan 

dan 
Farmasian 

Pelayanan 
sektor Publik 

Tatanan dan 
cara hidup 
masyarakat 
era global 

Sektor  
Pemerintahan 

(E-
government) 

Industri 4.0 

Pendidikan  

Beberapa sektor yang ikut mengalami evolusi  
 



Sektor  Keuangan dan Perbankan 

Penerapan ICT menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan/perbankan 

seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses 

dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi 

informasi online, sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun dia 

berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut, atau seorang nasabah dapat 

mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya dalam hitungan 

menit saja, semua transaksi dapat dilakukan.  



Sektor Kesehatan dan Farmasian 

TI banyak diaplikasikan di bidang medis. Banyak rumah sakit menggunakan sistem informasi 

untuk menangani transaksi yang berhubungan dengan karyawan, medis, dan pasien. 

Teknologi informasi banyak diterapkan dalam bidang farmasi dan kedokteran, yaitu : 

 

1. scan (computer tomography). 

 CT scan adalah alat yang mampu memotret tubuh bagian dalam manusia tanpa 

perlu melakukan pembedahan. Peralatan ini menggambungkan teknolohi informasi dengan 

teknologi sinar – X. 

 

2. Smart Card  

 Sistem berbasis kartu cerdas (smart card) dapat digunakan juru medis untuk 

mengetahui riwayat penyakit pasien yang datang ke rumah sakit karena dalam kartu tersebut 

para juru medis dapat mengetahui riwayat penyakit pasien. 

 

 

 

 



Sektor Kesehatan dan Farmasian 

3. Robot 

 Digunakannya robot untuk membantu proses operasi pembedahan serta 

penggunaan komputer hasil pencitraan tiga dimensi untuk menunjukkan 

letak tumor dalam tubuh pasien. pembuatan resep juga dibuat dengan 

komputerisasi agar tidak terjadi kesalahan dalam pembacaan resep 

 



Sektor Pelayanan Publik 

• UPIK Jogjakarta 

• BCL Pontianak 

• Lapor Sleman 

• Kominfo Center Bandung 

• Tombol Bisa Sukabumi 

(TOP 99 Sinovik) 

 



Sektor Industri (4.0) 

• Di era globalisasi dan informasi ini penguasaan terhadap 

informasi tidak cukup hanya sekedar menguasai, diperlukan 

kecepatan dan ketepatan. Sebab hampir tidak ada guna 

menguasai informasi yang telah usang, padahal perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat 

mengakibatkan usia informasi menjadi sangat pendek, dengan 

kata lain, informasi lama akan diabaikan dengan adanya 

informasi yang lebih baru. 

 

• Lapangan pekerjaan yang sudah mulai tergantikan oleh mesin. 

 



Tatanan dan cara hidup masyarakat 

 era Global 

Teknologi Informasi memberikan peluang untuk 

berkembangnya kreativitas dan kemandirian siswa. 

Pembelajaran dengan dukungan Teknologi Informasi 

memungkinkan dapat menghasilkan karya-karya baru 

yang orsinil, memiliki nilai yang tinggi, dan dapat 

dikembangkan lebih jauh untuk kepentingan yang lebih 

bermakna. Melalui Teknologi Informasi masyarakat 

akan memperoleh berbagai informasi dalam lingkup 

yang lebih luas dan mendalam sehingga meningkatkan 

wawasannya. 

 



Sektor Pendidikan (e-education) 

Globalisasi telah memicu kecenderungan pergeseran dalam dunia pendidikan 

dari pendidikan tatap muka yang konvensional ke arah pendidikan yang 

lebih terbuka (Mukhopadhyay M., 1995). 

  

 Kecenderungan dunia pendidikan di Indonesia di masa mendatang adalah: 

– Berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus belajar jarak jauh 

(Distance Learning). Kemudahan untuk menyelenggarakan pendidikan 

terbuka dan jarak jauh perlu dimasukan sebagai strategi utama. 

– Sharing resource bersama antar lembaga pendidikan / latihan dalam 

sebuah jaringan 

– Perpustakaan & instrumen pendidikan lainnya (guru, laboratorium) 

berubah fungsi menjadi sumber informasi daripada sekedar rak buku. 



Sektor  Pemerintahan (E-government) 

 

• Kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi di negara-negara maju karma didukung oleh sistem 

informasi yang mapan. Sebaliknya, sistem informasi yang 

lemah di negara-negara berkembang mengakibatkan 

keterbelakangan dalam penguasaan.ilmu pengetahuan.dani 

teknologi. Jadi jelaslah bahwa maju atau tidaknya suatu negara 

sangat di tentukan oleh penguasaan teirhadap informasi, 

karena informasi merupakan modal utama dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan.teknologi yang 

menjadi senjata pokok untuk membangun negara. Sehingga 

apabila satu negara ingin maju dan tetap eksis dalam 

persaingan global, maka negara tersebut harus menguasai 

informasi 

 



Ilustrasi Revolusi Personal Komputer  

• E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh 

pemerintahan, seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai 

kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan 

lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan 

pemerintah melalui sistem otomasi dan jaringan internet, lebih umum lagi 

dikenal sebagai world wide web. 

• Pada intinya e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang 

dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. 

penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan 

bentuk baru seperti: G2C (Governmet to Citizen), G2B (Government to 

Business), dan G2G (Government to Government). 

 



Kesimpulan  

TI sudah digunakan hampir dalam setiap aspek kehidupan, 

hampir tidak ada yang lepas dari pengaruh IT. Dari hal-hal yang 

kompleks sampai ke hal yang kecil, hampir semuanya 

menggunakan teknologi terbaru. Globalisasi pun berkembang 

dengan cepatnya, seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, 

yang berkembang setiap menitnya. Guna mempersiapkan sumber 

daya manusia yang handal dalam memasuki era kesejagadan, 

yang salah satunya ditandai dengan sarat muatan teknologi, salah 

satu komponen pendidikan yang perlu dikembangkan adalah 

kurikulum yang berbasis pendidikan teknologi di jenjang 

pendidikan dasar. 

 





 

TATA KELOLA INFORMASI PEMERINTAHAN 

(G2G, G2C, G2E, G2B) 

 
MAS SAKIR  

 



Information Communication and technology (ICT) has 

become one of the core elements of managerial reform, 

and electronic gov- ernment (e government) may figure 

prominently in future governance. IT has opened up 

many possibilities for improving internal managerial 

efficiency and the quality of public service delivery to 

citizens. IT has contributed to dramatic changes in 

politics. 

Pippa Norris 1999 



Relasi atau Hubungan yang 

diciptakan dari E-Government  



In the case of Government-to-Business, it 

refers to e-commerce in which government 

sells to businesses or provides them with 

services, as well as businesses selling 

products and services to government. The 

objective of G2B is to enable businesses to 

interact, transact, and communicate with 

government online, with greater speed and 

convenience. (Alhakim, 2006) 

 

SUCH AS : SUPPLIER 

OFFERINGS, TAXES, 

CONTRACT.  

 

 

 

 

 G2B 



PROSES HUBUNGAN ANTARA PIHAK SWASTA DAN 

PEMERINTAH DALAM BISNIS MELALUI PERANGKAT 

ELEKTRONIK PEMERINTAHAN. 

Penyediah Mengirim Penawaran, 
perencanaan dan Harga.  

Evaluasi  

Verivikasi Penawaran 

Oleh LKPP 

Kontrak Pengadaan 
dengan LKPP Penyedia Menunggu Undangan dari 

ULP (Unit Penyedia Pengadaan) 

Chek Mail 
& User dan 

PSWRD 
REGISTRASI 

TELAH 
TEREGISTER 

PENYEDIAH  

PENYEDIAH 
Mengisi  
SIKAP  

LOGIN 

(Sitem Informasi Penyediah Kinerja 

Pemerintaha) 



Government-to-
Employees includes 
activities and services 
between government units 
and their employees. As 
the term implies, the 
objective of G2E is to 
develop and cultivate IT 
capabilities among 
government employees to 
deliver efficient and cost-
effective services. 
(Alhakim, 2006) 

 

 

 

Kemitraan di mana G2E dapat dibagi menjadi 
tiga level (Fang, 2002): 
 
• Tingkat informasi yang didedikasikan untuk 
bertukar informasi terkait kinerja, tugas, data 
personil, dan kebijakan, memastikan 
manajemen operator. 
 
• Komunikasi (online) level yang didedikasikan 
untuk pertukaran informasi di antara 
departemen atau orang yang berbeda, untuk 
memfasilitasi pengambilan keputusan, 
negosiasi, interaksi mengenai kinerja dan karya. 
 
• Tingkat transaksi yang tujuannya adalah untuk 
memastikan arus antarpribadi, pertukaran data 
personalia, informasi, kebijakan dan solusi, 
memfasilitasi partisipasi online. 

G2E 



BEBERAPA CONTOH KASUS DI iNDONESIA 

Nama Aplikasi/Platform Hubungan antar  Skala 

Sistem Elektronik Perencanaan, 
Penganggaran, dan Informasi Kinerja 

Terintegrasi (SEPAKAT) 

Pemerintah Pusat dan 
ANS/PNS  

Nasional 
(Kementrian 

PAN-RB) 

Sistem informasi Kenaikan Pangkat 
(SIKAPE) (Kabupaten Tegal) 

Pemerintah Kabupaten 
dan Pegawai daerah   

Kabupaten/
Kota 

Aplikasi Kepegawaian  (Kemenkes) Pemerintah dan 
Pegawai  (ASN/PNS) 

Nasional 
(Kemntrian) 

Sistem Aplikasi Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Kab.  Soppeng)  

Pemerintah Kabupaten 
dan ASN  

Kabupaten/
Kota 



contoh : Pajak, Pelayanan publik, 

tempat wisata, Rugulasi, e-democracy, 

keterlibatan masyarakat dalam 

mengambil keputusan melalui forum 

online.  

• (G2C): Government-to-Citizens, according 

to experts, includes all the interactions 

between a government and its citizens that 

can take place electronically. The objective 

of G2C is to offer citizens faster, more 

responsive, moreconvenient, and less 

complicated means to public services. 

(Alhakim, 2006) 

 

 

 

G2

C 



Beberapa contoh hubungan Pemerintah 

dengan Masyarakat melalui E-gov. 
 



Government-to-Governmentseems 

to have dual significance. One, 

G2G is said to consist of activities 

between government and other 

ministries, departments, and 

agencies (MDAs) of the same 

government. The other meaning of 

G2G is a situation in which 

Governments have to deal with 

their other counterpart 

governments of different countries. 

(Alhakim, 2006) 
 

G2G 

Terintegrasinya web Pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah, Pemerintah 

dengan dengan daerah dll.  

 

Interaksi Online Non-Komersial antara 

organisasi, departemen, dan otoritas 

pemerintahan dengan organisasi dan 

otoritas pemerintahan yang lain.  

 

2. Tipe sistem G2G 

 

- Internal Facing  (Menggabungkan 

departemen, agen, organisasi dan 

otoritas satu pemerintahan  

- Menggabungkan departemen, agen, 

organisasi, dan otoritas lebih dari satu 

pemerintahan.  

 



Table Relation in Government  





 

TATA KELOLA INFORMASI PEMERINTAHAN 

(DASAR HUKUM E-GOVERNMENT) 

 
MAS SAKIR  

 



• Yuridis adalah hukum atau peraturan yang 
wajib di pauhi oleh masyarakat, baik secara 
tertulis maupun secara lisan. tujuan 
dari aspek yuridis atau hukum adalah untuk 
meneliti keabsahan, kesempurnaan dan 
keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki.  



UU No 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

UU No 11 Tahun 2008 
tentang ITE 

Inpres No 3 Tahun 2003 
Tentang Kebijakan Nasional 

Pengembangan E-gov 

UU RI No 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan                 

Daerah.  

Aspek Yuridis  

E-Government 

ASPEK YURIDIS E-GOVERNMENT  



UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik 

Pasal 28 F UUD 1945 : “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 

sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, 

mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala 

jenis saluran yang tersedia”. 

UU No 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik 

(Pasal 3. a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui 

rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, 

dan program pengambilan keputusan publik, serta alasan 

pengambilan suatu keputusan publik. 



Inpres No 3 Tahun 2003 Tentang 
Kebijakan Nasional Pengembangan E-gov 

 

Instruksi ditujuhkan kepada: 

  

1. Menteri; 

2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; 

3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara; 

4. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 

5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

6. Jaksa Agung Republik Indonesia; 

7. Gubernur; 

8. Bupati/Walikota. 



Tujuan nstruksi Tentang Kebijakan 
Nasional Pengembangan E-gov 

 

Agar yang ditunjuk dapat 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. 

Merumuskan rencana tindak di lingkungan in stansi masing-masing 
dengan berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan 

Informasi. 

Leading Sector E-Government 
tingkat Nasional  

Menteri Negara Komunikasi dan 
Informasi. 



UU RI No 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah.  

 

Bab XXI  Pasal 386  menjelaskan Tentang Inovasi Daerah, yang 

artinya Daerah diberi ruang lingkup untuk berkreasi dan berinovasi 

dalam hal peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah. Termasuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi 

informasi yang ada.  

Misalnya, menyelenggarakan 

pelayanan publik berbasis 

elektronik, membentuk website 

Pemerintah Kbupaten. Membuat 

aplikasi kepegawaian dalam 

rangka meningkatkan kinerja 

aparatur negeri sipil dll. 



UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE 

Obyek Undang-Undang 

 

Pasal 2 

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan 

hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di 

wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang 

memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah 

hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. 

Ketentuan Umum  

 

Pasal 1 

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data 

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau 

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah 

diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya. 



Transaksi Elektronik & Asas 

pemanfaatan teknologi     

Pasal 1 Ayat 2 

 

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan 

Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 

BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 3  

 

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 

dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, 

kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi 

atau netral teknologi. 



Contoh Pelanggaran dan Hukuman UU ITE 



Contoh Kasus Pelanggaran UU ITE 





 

TATA KELOLA INFORMASI PEMERINTAHAN 

(ELEMENT SUKSES E-GOVERNMENT) 

 

MAS SAKIR  

 



Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua faktor berkorelasi 
dengan kesediaan untuk menggunakan layanan e-Government; 
di mana waktu, biaya, keamanan finansial, kepercayaan dan 
kualitas informasi adalah prediktor yang signifikan dari 
penggunaan. Hasil ini menunjukkan bahwa model sebelumnya 
dibatasi karena mereka tidak mempertimbangkan hambatan 
untuk adopsi dan bahwa manfaat penggunaan tidak akan pernah 
terwujud jika ini kekhawatiran tidak ditangani. Ini mendukung 
hasil yang diperoleh untuk model-model sikap dalam penelitian 
sebelumnya yang hanya menangkap 50 persen dari niat 
penggunaan (Venkatesh dan Davis, 2000), 

Faktor-Faktor Pendukung E-Gov 



 

 

E-
Government 

Sumber daya 
Manusia 

Sumberdaya 
keuangan  

Infrastruktur 

Kelembagaan  

Kepemimpinan 

Budaya  

Masyarakat 

ELEMENT PENTING E-GOVERNMENT 



Sumberdaya Pendukung dalam 

Penerapan E-Gov 

Keuangan 

“E-Government biaya Mahal Bagi 
pemerintah?” 

  

SDM 

“Pada masa awal penerapan E-
Gov, pernah menjadi 

permasalahan utama Indonesia” 

(Budi Raharjo, 2001 & Sosiawan 
Arif 2008) 



Pengembangan e-government di suatu lembaga pemerintah, dilandasi oleh 4 (empat) 
infrastruktur utama, meliputi (Dhani Ghartina & Farid Thalib 2012) : 

 

Infrastruktur Pendukung lainya dalam E-Gov 

• yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen 
lembaga (e-leadeship), sumberdaya manusia (human 
resources) dan peraturan di tingkat lembaga yang terkait 
dengan pengembangan e-Government (regulation). 
 

Suprastruktur 
e-government   

• yang memuat antara lain protokol komunikasi, 
topologi, teknologi dan keamanan, yang lebih 
lanjut dapat dilihat pada Panduan Pembangunan 
Infrastruktur Portal Pemerintah. 
 

Infrastruktur 
aplikasi 

• yang memuat antara lain struktur data, format 
data, metoda berbagi data (data sharing), dan 
sistem pengamanannya, yang lebih lanjut dapat 
dilihat pada Panduan Sistem Manajemen Dokumen 
Elektronik. 

Infrastruktur 
informasi 

Next 



• yang memuat antara lain aplikasi layanan 
publik, aplikasi antar muka (interface), dan 
aplikasi back office yang lebih lanjut dapat 
dilihat pada Panduan Standar Mutu, Jangkauan 
Layanan dan Pengembangan Aplikasi. 

. Infrastruktur 
jaringan 

• Infrastruktur telekomunikasi Indonesia memang 
masih belum tersebar secara merata. Di berbagai 
daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran 
telepon, atau bahkan aliran listrik. Kalaupun semua 
fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. 
Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan 
(budget) untuk keperluan ini.  

Infrastruktur 
Telekomunikasi   



• Telepon, faksimil, PDA, SMS, MMS, jaringan dan 
layanan nirkabel (wireless networks and services), 
Bluetooth, CCTV, sistem penjejak (tracking systems), 
RFID, Indentifikasi biometrik, Manajemen dan 
penegakan peraturan lalu lintas jalan, kartu identitas 
(KTP), kartu pintar (smart card) serta aplikasi NFC 
lainnya; Teknologi polling station, penyampaian 
penyampaian layanan pemerintahan berbasis TV dan 
radio, surat-e, fasilitas komunitas online, newsgroup 
dan electronic mailing list, chat online. 

Infrastruktur Pendukung lainya dalam E-Gov 



Kelembagan  Kepemimpinan  

POLITICAL WILL 

1. KONSISTENSI 

2. INGIN PERUBAHAN 

3. PEMANFAATAN 

TEKNOLOGI 

 

 

1. KONSISTENSI 

2. POLITICAL WILL 

3. KESADARAN 

APARATUR  

 

 

 

 



• Era modern diidentikkan dengan era masyarakat 
digital. Setiap aktivitas manusia akan digerakkan 
melalui serangkaian teknologi digital. Teknologi ini 
dioperasikan dengan menekan beberapa digit 
(angka) yang di susun dengan berbagai urutan. 
Relasi yang terbangun di antara individu adalah 
relasi pertukaran digital, setiap manusia hanya 
melakukan serangkaian transaksi atau interaksi 
melalui simbol-simbol digital. 

Budaya & Masyarakat Digital 

dalam E-Gov 



Masyarakat  

Pemerintaha 

Budaya  

Teknology  

Model : 

 

1. Langsung 

2. Terbuka 

3. Dinamis 

 

Relasi dan Hubungan dalam E-Government   



Teori Perubahan Sosial Budaya  

Terhadap Teknologi  

Gillin  

• Suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik 
karena perubahan-perubahan kondisi geografis, 
kebudayaan material, komposisi pendu-duk, dan 
ideologi maupun karena adanya difusi ataupun 
penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. 

Gregor Larson  

•Perubahan sosial merupakan suatu proses yang 
berkesinambungan dalam suatu bentangan waktu tertentu. 
Pemakaian teknologi tertentu oleh suatu warga ma-syarakat 
akan membawa suatu perubahan sosial yang dapat 
diobservasi lewat peri-laku anggota masyarakat yang bersang-
kutan. 

Soerjono Soekanto 

• perubahan sosial adalah segala perubahan yang 
terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam 
suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem 
sosialnya. 





 

TATA KELOLA INFORMASI PEMERINTAHAN 

(PRAKTIK ICT DAN E-GOVERNMENT DI BEBERAPA NEGARA) 

 
MAS SAKIR  

 



BELAJAR DARI NEGARA TETANGGA  SINGAPORE  

 Peringkat 7 Dunia E-Gov 

 • Customer satisfaction survey 

 – 93% satisfied with clarity and usefulness of 

information published on government websites  

– 94% satisfied with quality of government  

e-Services. 

 

 



International Benchmarks  

 

World Economic Forum Global IT Report: 2nd 

– United Nations e-Government Survey  

• e-Participation Index: 2nd  

• e-Development Index: 10th  

Waseda University World e-Government 

Ranking: 1st 



 

Website Pemerintah  



Portal Satu Pintu  
 

- informasi pemerintah dan 

e-Layanan 

 

- Tidak perlu tahu yang mana 

agen pemerintah untuk pergi ke 

 

- Akses cepat ke semua 

informasi dan e-Layanan a 

kebutuhan warga negara 

 

- Tautan ke situs web agensi untuk 

keterangan lebih lanjut 

 

Yang telah diluncurkan pada 24 

September 2012 



Contoh: Pengurusan izin usaha  

• Melalui sebuah aplikasi Bizfile, pengurusan izin di Singapore dapat 

dilakukan hanya dengan 1 satu bahkan kurang dari 24 jam.  





Perizinan di Indonesia  



The best Practice in Korea  Korea selatan  

1. Government Integrated Data Center - GIDC : http://www.ncia.go.kr 

Merupakan data center yang di operasikan secara individual oleh 

setiapkementerian Korea Selatan dan telah terintegrasi dan diatur oleh grup 

profesional sejak 2005. 

 

2. Electronic Customs Clearance System - UNI-PASS : 

http://portal.customs.go.kr Mengatur mengenai pajak dari kegiatan ekspor 

dan impor yang berkaitan dengan bisnis. 

 

3. Online Patent System - KIPOnet : http://www.patent.go.kr Semua 

prosedur mengenai hak patet seperti pengajuan patet secara online dan 

mengecek progres dari pengajuan di atur secara digital. 

 

4. Digital Budget & Accounting System - dBrain : 

http://www.digitalbrain.go.kr Semua aktivitas finansial dari pemerintahan 

Korea Selatan di atur secara real time dari pendapatan, budget, dan realisasi, 

aset, dana, dan lain-lain. 
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5. National Disaster Management System – NDMS NDMS mendukung       

mengenai manejemen dari bencana alam dari berbagai jenis bencana yang 

memiliki 119 prosedur penyelamatan. 

 

6. Immigration Control System Seluruh informasi mengenai 

penumpang imigrasi akan di analisa dan prosedur imigrasi di tangani secara 

digital. 

 

7. Korea Online e-Procurement System - KONEPS : 

http://www.g2b.go.kr Semua prosedur procurementpemerintahan Korea 

Selatan ditangani secara online melalui satu jendela. 

 

8. Comprehensive Tax System - Hometax : http://www.hometax.go.kr 

Pembayaran pajak dapat dilakukan secara online di rumah maupun kantor 

tanpa perlu datang ke kantor pajak. 

 

The best Practice in Korea  Korea selatan  
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Francis 

Situs nasional Perancis, www.premier-ministre.gouv.fr, mendapatkan 

nilai tertinggi di wilayah erofa barat. Situs ini sangat kuat dalam 

menerapkan e-participation dan memiliki fitur-fitur untuk konsultasi 

online, memiliki portal e-government yang terpisah.  

INTEGRATED 



Portal Pemerintah Prancis  



BELAJAR DARI RANKING  

PERTAMA DUNIA E-GOV  



PORTAL Pelayanan terhadap masyarakat 

Portal pelayanan terhadap masyarakat menjadi sangat penting, karena 

dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan akses dan portal yang 

ada, sehingga interaksi masyarakat dan pemerintah menjadi semakin 

sering dengan otomatis akan meningkatkan e-Partisapsi. 












