
 
 

    

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

 

Saat ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sudah berkembang sangat 

pesat, hal ini dapat terlihat pada setiap perkantoran suatu instansi pemerintahan 

telah menggunakan komputer dan internet. Masyarakat yang dinamis sudah akrab 

dengan perkembangan teknologi komunikasi guna mendapatkan informasi-

informasi terkini. Penggunaan sistem informasi pada instansi publik bertujuan 

untuk mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (public 

services), pengolahan dan dokumentasi data penduduk,  perencanaan, statistika, 

pengambilan keputusan, dan lain sebagainya.  

 

 

Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya 

perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang 

dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional (pelaksana teknis) 

maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah 

menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan 

keputusan, mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling 

akurat dan terkini yang dapat digunakannya dalam proses pengambilan keputusan. 
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Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah 

membawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, 

berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan 

jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara 

elektronis. 

 

 

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah 

membawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih 

akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan 

internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya 

secara elektronis. Sistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana dapat 

didefinisikan sebagai satu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi 

bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Para pemakai biasanya 

tergabung dalam suatu entitas organisasi formal, seperti Departemen atau 

Lembaga suatu Instansi Pemerintahan yang dapat dijabarkan menjadi Direktorat, 

Bidang, Bagian sampai pada unit terkecil dibawahnya. Informasi menjelaskan 

mengenai organisasi atau salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah 

terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin akan 

terjadi dimasa yang akan datang tentang organisasi tersebut.  

 

 

Pemanfaatan teknologi, informasi dan telekomunikasi memudahkan rangkaian 

pelayanan publik yang meliputi penyimpanan dan pengelolaaan informasi serta 

mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan 

sebaliknya agar terciptanya budaya efesiensi, efektivitas, transparansi dan 
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akuntabilitas penyelenggaran pemerintah. Maka dari itu dengan kemajuan 

teknologi saat ini pemerintah melaksanakan proses transformasi menuju E-

Government untuk mengeliminasi sekat-sekat yang ada pada birokrasi, serta 

membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan 

instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu.  

 

 

Inisiatif E-Government di Indonesia sudah dimulai sejak beberapa waktu yang 

lalu. Dari pendekatan institusional, pernah berdiri Badan Koordinasi Otomatisasi 

Administrasi Negara (Bakotan) yang menjadi cikal bakal konsep Nusantara. 

Tugas utama Bakotan pada waktu itu adalah menjadi institusi yang 

mengkordinasikan semua upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi 

Negara melalui penggunaan teknologi informasi. Bakotan dihapuskan ketika 

ternyata lembaga ini dinilai tidak mampu mengemban tugas yang diberikan 

kepadanya. Kebijakan yang secara khusus mengatur teknologi informasi di 

Indonesia baru muncul sejak tahun 1997 ketika terbit Keputusan Presiden Nomor 

30 tentang pembentukan Tim Kordinasi Telematika Indonesia (TKTI)
[1]

.
 
 

 

 

Istilah telematika mengacu pada fenomena bersatunya (konvergensi) antara 

Teknologi Informasi dan Teknologi Telekomunikasi yang salah satu wujud yang 

mudah dirasakan adalah internet. Mengikuti perkembangan politik, TKTI – 

Soeharto ini ikut berevolusi ketika Negara ini dipimpin oleh Presiden Habibie. 

Ketika itu Presiden Habibie mengeluarkan Keppres guna membentuk TKTI dan 

memperbarui mandat yang diberikan kepada tim kerja. Di masa Presiden Gusdur 

diperbaharui lagi dengan Keppres Nomor 50/2000 yang menunjuk Wakil Presiden 
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sebagai Ketua TKTI dengan anggota semua menteri baik yang memimpin 

departemen ataupun mentri Negara. Prestasi yang dihasilkan oleh TKTI selama 

masa Gusdur adalah berhasil menyusun Kerangka Kebijakan Pengembangan dan 

Pendayagunaan Teknologi Telematika di Indonesia yang dikukuhkan sebagai 

bagian dari Instruksi Presiden Nomor 6/2001. Menyusul Inpres ini, pemerintah 

beserta wakil sector swasta bersama-sama menyusun Daftar Rencana Aksi (Action 

Plan) yang terdiri dari 75 item kegiatan
[2]

 

 

 

Latar belakang terbitnya Ipres 6/2001 adalah sebagai wujud kepedulian dan 

komitmen akan pentingnya kebijaksanaan pemerintah dibidang Telematika serta 

dalam rangka mempercepat pengembangan, pembangunan dan pendayagunaan 

Telematika di Indonesia. Kebijakan ini berisikan arahan sebagai acuan dan 

landasan pemerintah, sector swasta, dunia usaha dan masyarakat dalam 

pengembangan dan pendayagunaan Telematika di Indonesia. Dilain pihak, sejak 

era kepemimpinan Soeharto, pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 

3/89 tentang telekomunikasi terus berlangsung dan akhirnya berhasil pada masa 

pemerintahan Presiden Habibie, menjadi Undang-Undang Nomor 36/1999 tentang 

Telekomunikasi yang mulai berlaku sejak 8 September 1999. UU ini memiliki 

semangat untuk mengakhiri monopoli penyelenggaran telekomunikasi yang 

dilaksanakan oleh PT. Telkom dan PT. Indosat. Selain itu, pada UU 36/1999 ini 

juga menetapkan struktur pasar yang baru bagi penyelenggaraan telekomunikasi
[3]

. 

  

 

Selanjutnya pemerintah masa Megawati mulai dilakukan pengembangan E-

Government diseluruh jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah dimulai 
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dengan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Pengembangan 

E-Government merupakan upaya penataan sistem manajemen dan proses kerja 

untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. 

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup aktivitas yang berkaitan meliputi 

pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja 

secara elektronik. Selain itu, pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar 

pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan cepat diterima oleh 

masyarakat
[4]

. 

 

 

Kepala Badan Narkotika Nasional, Drs. Gories Mere menandatangani Nota 

Kesepahaman dengan Tifatul Sembiring selaku Menteri Kominfo pada tanggal 28 

Februari 2011 di Kementrian Kominfo tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor. Ruang lingkup 

nota kesepahaman tersebut berbasis pada Undang-undang No.36/1999 tentang 

Telekomunikasi, UU No. 32/2002 tentang penyiaran, UU No. 11/2008 tentang 

ITE dan UU No. 38/2009 tentang Pos yang bertujuan memberikan informasi yang 

cukup tentang penyediaan dan penyebarluasan bahan-bahan informasi dan 

advokasi tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkotika (P4GN). Kerjasama ini juga meliputi, sosialisasi dan diseminasi 

tentang penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, konsultasi teknis dan 

sertifikasi untuk meningkatkan keandalan infrastruktur TIK, Peningkatan 

kapasitas SDM TIK, monitoring dan analisa transaksi narkotika melalui pos, 
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telekomunikasi, penyiaran, informasi dan transaksi elektronik. Serta bantuan ahli 

TIK termasuk saksi ahli TIK
[5]

. 

 

 

Sebagai koordinator program P4GN di Lampung maka BNN Provinsi Lampung 

mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi kepada BNNK di seluruh 

Lampung, Reserse Nakotika Polda Lampung, Rumah Sakit Instansi/lembaga 

terkait lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Departemen Agama; 

Ormas dan LSM yang peduli kepada program P4GN. Untuk mendukung kegiatan 

koordinasi BNN Provinsi Lampung yang sangat luas tersebut dengan berbagai 

pihak terkait maka BNNP Lampung sangat dibutuhkan adanya pengembangan 

sistem informasi P4GN berbasis web. 

 

 

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan jumlah 

pengguna internet pada 2013 mencapai 71,19 juta, meningkat 13% dari 2012 yang 

mencapai sekitar 63 juta pengguna. Sementara berdasarkan survey dari Indonesia 

Netizen tahun 2013 tercatat 74,57 juta pengguna, meningkat dari tahun 

sebelumnya yakni tahun 2010  tercatat 42,16 juta pengguna, tahun 2011 tercatat 

55,23 juta pengguna, tahun 2012 tercatat 61,08 juta pengguna. Penetrasi jumlah 

pengguna internet terus meningkat. Saat ini mencapai 28% dari jumlah penduduk 

Indonesia yang sebanyak 248 juta orang. Kata Ketua Umum APJII, Samuel A
[6]

. 

 

___________________________ 

[1][2][3][4]
 Wardiyanto, Bintoro. 2010. Revitalisasi Administrasi Negara. Graha Ilmu. Hal 58 

[5] 
http://www.bnn.go.id  diakses pada tanggal 3 Maret 2014 

[6] 
Koran Harian Lampung Post. Rabu, 30 April 2014 Halaman 10 

 

 

http://www.bnn.go.id/
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Gambar 1.1 Website Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 

 

Sumber : Website BNN Provinsi Lampung  http://bnnplampung.go.id/.  Diakses  

    pada tanggal 3 Maret 2014 

 

 

Website BNN Provinsi Lampung dengan domain http://bnnplampung.go.id 

merupakan suatu bentuk bahwa institusi ini sudah menerapkan E-Government. 

Website tersebut merupakan sumber informasi bagi masyarakat dan swasta dalam 

mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Pengembangan sistem informasi 

P4GN berbasis web di BNNP Lampung dapat mempercepat pengolahan data 

P4GN di BNNP Lampung dan menghasilkan informasi yang lebih relevan, akurat, 

tepat waktu dan lengkap. Namun, kondisi sistem informasi di BNNP Lampung 

saat ini mengalami hambatan yaitu data-data dan pelaporan-pelaporan program 

P4GN yang dibutuhkan dari berbagai lembaga di Lampung (Polda, Rumah Sakit, 

Rumah Sakit Jiwa, PUSKESMAS, Kantor Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten, 

Lembaga Pemasyarakatan, Pusat Terapi dan Rehabilitasi Pecandu Narkoba, dan 

http://bnnplampung.go.id/
http://bnnplampung.go.id/
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lain-lain) belum dapat terkumpulkan secara keseluruhan tiap bulan, triwulan dan 

tiap tahun di BNNP Lampung. Hal tersebut dapat terlihat pada form-form laporan 

yang tidak diisi dengan lengkap, keterlambatan pengiriman data dan belum 

dioptimalkannya basis data P4GN dengan manajemen yang tepat dalam 

mengelola data-data yang ada.  

 

 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi permasalahan dunia 

serta mengancam kehidupan individu, masyarakat, bangsa dan negara dimana saja. 

Laporan BNN RI menunjukan bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia 

semakin meningkat , jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2005 ke 

tahun 2008 naik sekitar 20 % yaitu 2,80 juta orang menjadi sekitar 3,3 juta orang 

pada tahun 2008. di perkirakan jumlah penyalahgunaan narkoba meningkat sekitar 

4,58 juta orang di tahun 2013. Fakta yang sangat memperihatinkan adalah bahwa 

dari jumlah 3,3 juta orang penyalahgunaan narkoba pada tahun 2008, sekitar 93% 

berada pada kelompok usia produktif yaitu umur 15-34 tahun 90% dari kelompok 

“Coba Pakai”. Sedangkan untuk daerah Provinsi Lampung menurut laporan BNN 

Provinsi Lampung pada tahun 2009 terdapat 534 kasus penyalahgunaan narkoba, 

pada tahun 2010 terdapat 514 kasus penyalahgunaan  narkoba, pada tahun 2011 

terdapat 533 kasus penyalahgunaan narkoba, pada tahun 2012 terdapat 627 kasus 

penyalahgunaan narkoba dan pada tahun 2013 terdapat 1.084 kasus 

penyalahgunaan narkoba.  

 

 

Berdasarkan data Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, tren remaja terlibat 

narkoba meningkat setiap tahunnya. Tahun 2010 remaja berusia 16-19 tahun yang 
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menjadi tersangka kasus narkoba sebanyak 43 remaja, jumlah ini meningkat 

signifikan di tahun 2011 menjadi 69 remaja. Tahun 2012, jumlah tersangka remaja 

kasus tindak pidana narkotika kembali mengalami kenaikan. Tersangka remaja di 

tahun 2012 sebanyak 96 remaja, pada tahun 2013 jumlah tersangka remaja 

sebanyak 104 remaja, pada tahun 2014 sampai dengan bulan Juni ini saja sudah 

ada 49 remaja yang ditangkap karena kasus narkoba 
[7]

. Data dari Direktorat 

Reserse Narkoba Polda Lampung, terlihat ada peningkatan jumlah kasus narkoba 

tiap tahunnya sejak tahun 2010. Pada tahun 2010, polisi mengungkap 532 kasus, 

jumlah ini meningkat di tahun 2011 dengan jumlah ungkapan sebanyak 535 kasus. 

Pada tahun 2012 terjadi peningkatan ungkapan kasus sebanyak 644 kasus, tahun 

2013 polisi mengungkap 815 kasus narkotika 
[8]

.  

 

 

Mengingat besarnya ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut di atas, 

maka dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran 

Gelap Narkoba (P4GN) pemerintah telah mencanangkan “Indonesia bebas 

narkoba 2015” dan membentuk sebuah badan yang berfungsi sebagai pusat 

kordinasi program P4GN di Provinsi Lampung yaitu Badan Narkotika Nasional 

(BNN) Provinsi Lampung yang bertanggung jawab dibawah Gubernur sesuai 

dengan pasal 11 Keputusan presiden No.17 Tahun 2002 tentang BNN yang 

kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Undang 

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebut BNN memiliki fungsi 

untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan lembaga- 

 

_________________________ 

[7] 
Koran Harian Tribun Lampung, Edisi Minggu, 20 Juli 2014. Halaman 2. 

[8] 
Koran Harian Tribun Lampung, Edisi Minggu, 10 Agustus 2014. Halaman 6.    
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lembaga pemerintahan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang 

berkaitan dengan drug demand dan supply reduction, mengimplementasikan 

langkah-langkah pengawasan, pencegahan dan kegiatan-kegiatan untuk 

mencegah, memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.  

 

 

Salah satu tugas pokok Badan Narkotika Nasional adalah membangun Sistem 

Pelayanan Informasi Bidang Pencegahan, Pengawasan dan Pengendalian 

Ketersediaan, serta Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba yang bersifat 

informatif, aktual dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga diperlukan 

jaringan informasi sampai tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota secara langsung 

yang akan mempercepat penyajian dan penyediaan data bagi masyarakat secara 

actual dan akurat. Pengembangan sistem informasi P4GN berbasis web tersebut 

juga perlu disesuaikan dengan sistem koordinasi P4GN di BNNP Lampung yang 

ada serta permasalahan yang dihadapi. BNNP Lampung dalam melaksanakan 

tugas pokok fungsinya harus melakukan koordinasi dengan BNN di seluruh 

Lampung, Instansi dan lembaga terkait lainnya, serta dengan anggota BNNP 

Lampung itu sendiri yang letaknya terpisah-pisah, sehingga membutuhkan sistem 

informasi manajemen yang dapat diakses bersama. Sistem Informasi Manajemen 

P4GN di BNNP Lampung berbasis web saat ini dapat meningkatkan kinerja 

BNNP Lampung dalam melaksanakan tugas koordinasinya. Peningkatan kinerja 

tersebut dapat terwujud dengan dihasilkannya kualitas informasi P4GN yang 

relevan, akurat, l engkap, tepat waktu dan mudah diakses akan membantu pihak 

manajemen BNNP Lampung dalam pengambilan keputusan dan informasinya 

dapat dijadikan landasan bagi pemerintah daerah untuk dapat menentukan tingkat 
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bahaya narkoba di Lampung. Pemaparan di atas membuat peneliti tertarik untuk 

meneliti fenomena tersebut. Kegiatan penelitian yang akan dilakukan yakni 

mengenai Sistem Informasi Manajemen Berbasis Web Badan Narkotika Nasional 

Provinsi Lampung 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan 

diungkapkan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Informasi Manajemen 

Berbasis Web Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk deskripsi dan analisis serta mendapatkan 

fakta-fakta yang menjadi unsur-unsur yang terkait Sistem Informasi Manajemen 

Berbasis Web Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu: 

a. Ditinjau dari kajian pengembangan  ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini 

dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan bagi studi Ilmu 

Administrasi Negara khususnya mengenai Sistem Informasi Manajemen 

Sektor Publik dalam menangani permasalahan narkoba. 
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b. Ditinjau dari kajian praktis, hasil penelitian ini mampu memberikan 

masukan dengan gambaran mengenai sistem informasi manajemen yang 

mampu mengupayakan perbaikan-perbaikan pada institusi serta 

memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah 

Provinsi Lampung dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung 

mengenai Sistem Informasi Sektor Publik.  

 

c. Sebagai salah satu bahan referensi penelitian lebih lanjut bagi 

pengembangan ide para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema 

atau masalah serupa. 

 


