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ABSTRACT 

 
The purpose of this research is to describe the implementation of the Free Open Source Software (FOSS) in the 

surabaya City Government. The problems that discussed in this research are 1) How does the implementation of the 

Free Open Source Software (FOSS) in the Surabaya City Government? 2) What factors that support or that inhibit the 

implementation of this policy?,3) What about the efforts made to overcome these obstacles? The type of this research is a 

qualitative descriptive research. data collection techniques performed in three ways: observations, interviews, and 

documentation. The credibility of the data was tested using triangulation techniques. The results showed that in the 

process of implementation of the Free Open Source Software (FOSS) in Surabaya City Government, through three stages, 

namely, preparation, socialization, and implementation. In the implementation there are several factors that affect, there 

are: (1) good communication between implementers are not followed by communication with the public, (2) the human 

resources or in this case the executor was still lacking, although the amount of budget available is sufficient (3) the 

tendency of the executor is commitment and consistency (4) bureaucratic structures often overlap between implementers. 

Beside that there are also several factors that inhibit the process of the implementation of the program Free Open Source 

Software (FOSS) in the Surabaya City Government such as the lack of support, the content of the policy that not clear, and 

the lack of information. The availability of budgetary resources have not been able to optimize the program 

implementation. Meanwhile there has been no strategic efforts and sanctions that bind to the officials who do not comply 

with FOSS program in Surabaya City Government as well as to overcome the obstacles, which becomes positive in the 

implementation process is the mentality of the implementer and budgetary resources. 
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Pendahuluan 
Di era globalisasi ini, penerapan teknologi 

informasi   menjadi   suatu   keharusan,   termasuk   dalam 

bidang pemerintahan. Pemerintah sebagau penyedia 

layanan publik dituntut untuk memberikan pelayanan 

publik yang prima, cepat, efektif dan efisien. Salah satu 

cara untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima 

cepat, efektif dan efisien adalah memanfaatkan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. Pelayanan publik berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi adalah salah satu 

inovasi yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki 

kualitas pelayanan publik yang diberikan. Manfaat 

penggunaan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi 

sangat besar. Diantaranya adalah dapat mempercepat 

pekerjaan, dari semula yang serba manual sekarang 

menjadi   serba   otomatis   dengan   bantuan   komputer. 

Dengan bantuan Teknologi Informasi dan 

Telekomunikasi, pengumpulan, pemanggilan dan 

pengolahan data dapat dengan gegas dilakukan. Selain itu 

pengiriman  data  antar  instansi  juga  dapat  dilakukan 

dengan cepat. Hal ini tentunya menjadi sangat bermanfaat 

bagi   peningkatan   pelayanan   publik,   karena   dengan 

bantuan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

publik, serta menjadikan pelayanan publik lebih cepat, 

efektif dan efisien. Penggunaan perangkat lunak harus 

disertai dengan lisensi, karena perangkat lunak yang 

berupa program komputer merupakan kekayaan 

intelektual manusia, yang penggunaannya diatur dalam 

undang-undang. Lisensi bisa diartikan pemberian izin, 

maksudnya adalah apabila ingin menggunakan suatu 

perangkat lunak tertentu, maka harus mendapatkan izin 

dari pemegang hak cipta  terlebih  dahulu  sebelum  

menggunakannya. Izin disini bukan hanya sekedar 

meminta izin, akan tetapi bisa berupa  membayar dengan 

sejumlah uang atau gratis sesuai dengan aturan lisensi 

yang tertera. 

Menurut UU No 19 tahun 2002 tentang hak cipta 

dijelaskan bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh 

Pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait kepada 

pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak 

ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan 

tertentu. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas Program 

Komputer memiliki hak untuk memberikan izin dan atau 

melarang orang lain yang tanpa persetujuan dari Pencipta 

atau Pemegang Hak  untuk menyewakan Ciptaan tersebut 
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untuk   kepentingan yang bersifat komersial. Pemegang 

Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain 

berdasarkan surat perjanjian lisensi.  

Perangkat lunak dari microsoft menggunakan 

lisensi komersial, sehingga jika menggunakannya harus 

membayar untuk mendapatkan izin penggunaan dari 

pemegang hak cipta. Harga lisensi untuk produk tersebut 

dirasa   mahal bagi kalangan masyarakat Indonesia. Hal 

tersebut menyebabkan pengguna menggunakan perangkat 

lunak bajakan karena tanpa membayar lisensi, pengguna 

sudah dapat menggunakan perangkat lunak tersebut. 

Indonesia adalah negara dengan angka 

pembajakan perangkat lunak yang tinggi. Data dari BSA 

menunjukkan bahwa tiap tahun angka pembajakan 

perangkat lunak di Indonesia mengalami kenaikan 1% 

mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 20101. Hal 

tersebut   menjadikan Indonesia sebagai negara dengan 

peringkat pertama di Asia Tenggara dalam pembajakan 

perangkat lunak pada tahun 2010 dengan tingkat 

pembajakan perangkat lunak sebesar 87%, sesuai laporan 

Business Software Alliance (BSA)2. Dari hasil tersebut, 

dapat   disimpulkan   bahwa   nyaris   semua   orang   di 

Indonesia menggunakan program bajakan. Nilai 

komersial software illegal ini mencapai USD886 juta. 

Persentase pembajakan software di Indonesia dapat 

dilihat dalam tabel 1.2. 

 

Tabel I.2 

Persentase pembajakan software di Indonesia 

Tahun Persentase 

2006 85% 

2007 84% 

2008 85% 

2009 86% 

2010 87% 

2011 86% 

2013 84% 

Sumber : The Compliance Gap BSA GLOBAL 

SOFTWARE SURVEY JUNE 2014 

 

 

 

 

1 The Compliance Gap BSA GLOBAL SOFTWARE 

SURVEY JUNE  2014 

2 

http://www.detikinet.com/read/2011/08/26/133633/17118

42/398/minim-edukasi-kesadaran- pembajakan-sulit- 

diredam, diakses tanggal 25-9-2011) 

Pemerintah  juga tak luput dari penggunaan 

perangkat  lunak  bajakan.  Penggunaan  perangkat  

lunak bajakan di instansi pemerintah diduga masih  

tinggi. "Masih tinggi. Tapi berapa banyak, saya tidak 

ada data pastinya,"  kata  Betti  Alisyahbana  selaku  

ketua  umum asosiasi  open  source  Indonesia  (AOSI ).  

Hal tersebut diungkapkan Betti Alisyahbana saat 

berbincang dengan detikINET usai penyerahan bantuan  

computer di Lab Komputer Fakultas Teknik Fisika ITB, 

Jalan Ganesha 10, Bandung3. 

Beberapa survei dilakukan untuk mengetahui 

persentase jumlah software bajakan yang digunakan 

dijajaran instansi pemerintah. Survei yang dilakukan 

Kementerian Riset dan  Teknologi pada 2009, 

menunjukkan baru 20% dari 490-an pemerintah daerah 

yang beralih ke open source4. Laporan dari Kementrian 

Pemberdayaan Aparatur  Negara  pada  awal  tahun  2011 

menunjukkan   peningkatan.   "Baru   sekitar   25   persen 

(Pemda yang menggunakan open source-red.)," kata 

Engkos Koswara, Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi, 

Komunikasi dan Transportasi, Kementerian Riset dan 

Teknologi pada era masa jabatan mantan Presiden Susilo 

Bambang Yudoyono, di sela-sela acara ASEAN Workshop 

to Draft The Implementation Plans of Commite in Science 

and Technology (COST) Flagship Programmes di 

Novotel Bandung, Selasa (3/5/2011)5. Survei yang 

dilakukan asosiasi pengusaha komputer kediri, ada 

sekitar 80 persen lebih perangkat lunak di jajaran instansi 

adalah bajakan6. Sekitar 87% SKPD di purbalingga 

masih menggunakan perangkat lunak bajakan. Data 

tersebut diperoleh dari hasil yang dilakukan Bagian 

Kominfo   Dinas   Perhubungan,    Komunikasi   dan   

Informasi   (Dishubkominfo)   Purbalingga,   tahun lalu7.   

Survei   di   Pemkot   Solo,   hampir   90   persen   

perangkat    lunak    yang   digunakan    adalah    bajakan.   

 

 

3 http://www.detikinet.com/read/2011/01/19/172710/155 

0086/398/instansi-pemerintah-masih-banyak-pakai-

software-bajakan/ diakses tanggal 25-9-2011). 

4 

http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/08/16/T

I/mbm.20100816.TI134324.id.html, diakses 18-10-2011 

5 

http://www.detikinet.com/read/2011/05/03/165536/1631

580/398/baru-25-pemda-yang-pakai-open-

source?i991102105, diakses tanggal 18-10-2011 

6 http://www.antarajatim.com/lihat/berita/55240/80- 

persen-software-di-instansi-bajakan, diakses tanggal 25-

9-2011. 

7 http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011 

/06/17/88588,diakses tanggal 25-9-2011) 

http://www.detikinet.com/read/2011/08/26/133633/17118
http://www.detikinet.com/read/2011/08/26/133633/17118
http://www.detikinet.com/read/2011/01/19/172710/155
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/08/16/TI
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/08/16/TI
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/08/16/TI
http://www.detikinet.com/read/2011/05/03/165536/16315
http://www.detikinet.com/read/2011/05/03/165536/16315
http://www.detikinet.com/read/2011/05/03/165536/16315
6%20http:/www.antarajatim.com/lihat/berita/55240/80-
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/
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Sekretaris  Daerah  (sekda) Kota  Solo,  Budi  Suharto,  

mengakui penggunaan perangkat lunak bajakan lantaran 

dari sisi harga dinilai lebih murah  dibandingkan  yang 

berizin. “Sekitar 80 sampai 90 persen software yang kita 

gunakan memang masih ilegal. Itu kan murah biayanya, 

masih nyaman digunakan, dan tidak mengganggu kinerja, 

“ ujar Budi kepada wartawan seusai membuka acara 

“Jambore Teknologi  Informasi  (TI), Sosialisasi Free 

Opensource Software di lingkungan Pemkot Solo” di 

Bale Tawangarum Balaikota8. 

Menanggapi permasalahan, guna mengurangi 

penggunaan software bajakan, pemerintah 

mendeklarasikan IGOS ( Indonesia Goes Open-source) 

dengan Program IGOS, pemerintah mencoba memberikan 

solusi kepada masyarakat/end user bahwa ada alternatif 

perangkat lunak yang bebas dan murah yang dapat di 

gunakan untuk menunjang proses  pengoperasian 

perangkat keras (komputer) yaitu dengan menggunakan 

perangkat lunak berbasis Open Source. Hal ini semakin 

diperkuat lagi melalui Menteri Komunikasi dan 

Informatika dengan Surat Edaran Nomor 

05/SE/M.KOMINFO/10/2005 yang menyerukan kepada 

seluruh instansi pemerintah untuk memanfaatkan 

penggunaan perangkat lunak Legal dan Surat Edaran 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat 

Lunak Legal dan Open Source Software (OSS). Surat 

edaran tersebut mewajibkan instansi pemerintah hingga 

tingkat  kabupaten  kota  menggunakan  perangkat  lunak 

legal dan open source. Di surat tersebut juga menegaskan 

pelaksanaan penggunaan perangkat lunak legal dan open 

source paling lambat tanggal 31 Desember 2011. Hal itu 

dimaksud untuk menghindari    terganggunya pelayanan 

public akibat pelanggaran  Undang-undang  Nomor  19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta.  

Pemerintah Kota Surabaya menanggapi hal 

tersebut dengan sesuai dengan surat edaran 

E/01/M.PAN/3/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang 

pemanfaatan Perangkat Lunak dan Open Source Software 

telah melakukan berbagai langkah untuk percepatan 

pemanfaatan FOSS di Surabaya dengan target pada akhir 

tahun 2011. Namun pada kenyataannya program ini tidak 

berjalan dengan baik di Pemerintah Kota Surabaya.  

Meski   telah   menghabiskan   anggaran   cukup 

besar, hingga kini pengguna software open source belum 

sesuai dengan target yang ditetapkan, yakni akhir tahun 

2011 seluruh komputer di Pemerintahan Kota Surabaya 

harus  menggunakan  software  legal  dan  open  source.  

 

8 http://www.republika.co.id/berita/breaking- 

news/nusantara/10/10/07/138558-90-persen- perangkat-

lunak-komputer-di-pemkot-solo-bajakan, diakses tanggal 

18-10-2011 

Hal ini  dapat  dapat  diketahui  dari  baru  

dimigrasikannya beberapa komputer di UPTSA Surabaya 

Timur pada bulan Juni lalu yang menggunakan Operating 

System (OS) Soerya 10.08 Lontong Balap untuk bagian 

Front Office dan  Back  Office.  Tujuh  Komputer  telah  

terinstall  di bagian Front Office dan dua komputer di 

bagian  Back Office yang semuanya ada di Lantai satu. 

Sementara di lantai dua telah terinstall baru satu komputer 

yang digunakan untuk pelayanan9. Padahal program ini 

seharusnya di implementasikan disetiap instansi 

Pemerintah kota Surabaya dengan batas akhir tanggal 

31 Desember 2011. 

Di kantor pemerintah kota Surabaya, yang 

menggunakan program open-source hanya ada di Dinas 

Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya. Hal ini 

menunjukkan bahwa program migrasi komputer 

menggunakan program open-source telah terhambat 

diimplementasikan, jika beracuan dengan Keputusan 

walikota, yang memberi target pada akhir tahun 2011 

seluruh komputer di Pemerintah Kota Surabaya harus 

sudah menggunakan perangkat lunak open-source. Masih 

banyak Komputer yang di Dinas ataupun SKPD dibawah 

Pemerintah Kota Surabaya yang tidak menggunakan 

program open-source, atau kembali menggunakan 

perangkat lunak berbayar, merupakan indikasi 

terhambatnya Pemerintah Kota Surabaya dalam 

menjalankan  implementasi  open-source  di  lingkup 

Pemkot Surabaya. 

Berdasarkan permasalahan yang telah 

dikemukakan di atas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian  lebih  lanjut  tentang  mengenai  faktor-faktor 

yang mempengaruhi menghambat implementasi 

penggunaan perangkat lunak open source di pemerintah 

kota Surabaya. Dan bertujuan menjelaskan faktor faktor 

apa saja yang menjadi penghambat implementasi program 

migrasi tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif. Tipe penelitian deskriptif 

yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

melukiskan sebuah keadaan atas fakta fakta yang benar 

benar terjadi sehingga peneliti diharapkan dapat 

memahami fenomena yang dijadikan permasalahan dalam 

penelitiannya. 

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya. Teknik 

penentuan informan menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, obervasi dan studi dokumentasi. Teknik 

analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan 

kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. 

 

9     sumber:http://soerya.surabaya.go.id/?p=805, diakses 

26 september 2012 

http://www.republika.co.id/berita/breaking-
http://soerya.surabaya.go.id/


Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 2303 - 341X 

Volume 3, Nomor 3, September - Desember 2015 

 

126 

 

Kebijakan Publik 
Menurut Harold Laswell dan Abraham  

Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu 

program yang   diproyeksikan   dengan   tujuan  -  tujuan   

tertentu, nilai – nilai  tertentu, dan praktik – praktik 

tertentu (a preojected  program  of  goals,  values,  and  

practices.)10. Selain itu Thomas R. Dye mendefinisikan 

kebijakan public sebagai segala sesuatu yang dikerjakan 

pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang 

membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda 

(public policy is “ What ever governments choose to do 

or not to do. Public policy is what government do, why 

they do it, and what difference it makes )11. 

Menurut Riant Nugroho, kebijakan publik 

terbentuk dari dua kata: kebijakan dan publik. Kebijakan 

(policy) adalah an authoritative decision. Decision made 

by the one who hold the authority, formal or informal. 

Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan isu 

tertentu. Jadi, “ Publik bukanlah umum, rakyat, 

masayarakat, maupun sekedar stakeholders. Publik adalah 

a  sphere  where  people  become  citizen,  a  space  when 

citizen  interact,  where  state  and  society  exist”.    Jadi 

public policy adalah: “ Any of state or government (as the 

holder of authority) decision to manage public life (as the 

sphere) in order to reach the nission of the nation 

(remember, nation is consist of two institution: state and 

society)”. 

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

kebijakan publik adalah :“...setiap keputusan yang dibuat 

oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan 

dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk 

mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki 

masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat 

yang dicita citakan.” 

Berdasarkan pengertian diatas, secara sederhana 

kebijakan publik adalah segala sesuatu yang 

dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. 

Dalam konteks peneltian ini kebijakan publik 

adalah suatu pedoman yang mengarahkan tindakan 

mencakup tujuan, stategi serta taktik untuk mencapai dan 

memungkinkan pelaksanaan secara nyata yang bertujuan 

untuk  mengatasi  masalah  –  masalah  dalam  

masyarakat oleh badan – badan dan pejabat – pejabat 

pemerintah. 

 

Implementasi Kebijakan Publik 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah 

cara  agar  sebuah kebijakan dapat mencapai  tujuannya. 

 

10  Ibid., hal. 99. 

11  Riant Nugroho,Public policy : Dinamika Kebijakan, 

Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan,(Jakarta: P.T 

Elex Media Komputindo,2012) 120 

Agar dapat memahami implementasi secara lebih jelas 

maka akan di uraikan beberapa definisi dari konsep 

implementasi kebijakan publik. Kamus Webster 

merumuskan secara pendek bahwa to implement 

(mengimplementasikan) berarti  to  provide  the  means  

for  carrying  out (menyediakan sarana untuk 

melaksanakan sesuatu). Sehingga berdasar pandangan 

tersebut implementasi kebijakan diartikan sebagai suatu 

proses melaksanakan keputusan kebijakan ( biasanya 

dalam bentuk undang – undanga, peraturan pemerintah, 

keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit 

presiden)12. Sedangkan definisi implmentasi menurut 

Van Meter dan Van Horn adalah: “Those actions by 

public or private individuals (or groups) that are 

directed at the achievement of objectiveness set fort in 

prior policy decisions” (tindakan – tindakan yang 

dilakukan baik oleh individu – individu atau kelompok – 

kelompok pemerintah maupun swasta yang  diarahkan  

untuk  mencapai  tujuan  –  tujuan  yang telah  digariskan 

dalam  keputusan kebijakan).13 Sabatier dan Mazmanian 

menegaskan bahwa implementasi kebijakan  adalah  

melaksanakan  suatu  keputusan kebijakan yang memiliki 

legalitas hikim, bisa berbentuk undang – undang, 

peraturan pemerintah, keputusan eksekutif dan 

sebagainya. 

Daniel  A.  Mazmanian  serta  Paul  A.  abartier 

mengemukakan makna dari implementasi yaitu: 

Memahami  apa  yang  senyatanya  terjadi  setelah  

suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan 

merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, 

yakni kejadian – kejadian  dan  kegiatan  –  kegiatan  

yang  timbul  setelah disahkannya pedoman – pedoman 

kebijakan negara, yang mencakup baik usaha – usaha 

untuk mengadminitrasikannya maupun untuk   

menimbulkan akibat atau dampak nyata pada 

masyarakat atau kejadian kejadian.14 

Sedangkan  definisi  implmentasi  menurut  Van 

Meter dan Van Horn adalah “Those actions by public or 

private individuals (or groups) that are directed at the 

achievement of objectiveness set fort in prior policy 

decisions” (tindakan – tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu  –  individu  atau  kelompok  –  kelompok 

pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan – tujuan yang telah digariskan dalam 

keputusan    kebijakan). 15   Sabatier    dan    Mazmanian 

 

12  Solichi Abdul Wahab,Analisis Kebijaksanaan : Dari 

Formulasi ke implementasi Kebijaksanaan Negara 

Kesatuan,(Jakarta: PT. Bumi Aksara,2005 ), 64 

13  Winarno.Op.Cit, 146 

14  Ibid, 65 

15  Winarno.Op.Cit, 146 
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menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah 

melaksanakan suatu keputusan kebijakan yang memiliki 

legalitas   hikim,   bisa   berbentuk   undang   –   undang, 

peraturan pemerintah, keputusan eksekutif dan 

sebagainya. 

Implementasi kebijakan dalam penelitian ini 

diartikan sebagai rangkaian keputusan yang telah di 

tetapkan  pemerintah  dimana  pelaksanaanya  dilakukan 

oleh aparat pelaksana dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

Implementasi Program 
Suatu kebijakan pemerintah baru bisa terlaksana 

jika diopersionalkan kedalam bentuk program–program. 

Menurut ensiklopedi administrasi, kata program berarti 

perumusan yang menuntut gambaran pekerjaan yang akan 

dilaksanakan dan petunjuk–petunjuk mengenai cara–cara 

pelaksanaannya.Suatu program yang baik harus 

mempunyai paling sedikit ciri–ciri sebagai berikut: 

1.   Tujuan yang dirumuskan harus jelas; 

2. Penentuan perlatan yang terbaik untuk mencapai 

tujuan tersebut; 

3. Suatu  kernagka  kebijaksanaan  yang  konsisten dan 

atau proyek –proyek yang saling berkaitan untuk 

mencapai tujuan program seefektif mungkin; 

4. Pengukuran dangan ongkos–ongkos yang 

diperkirakan dan keuntungan–keuntungan yang 

diharapkan akan dapat dihasilkan program tersebut;  

Berbagai upaya di bidang manajeman, termasuk 

penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain–lain untuk 

melaksanakan program tersebut.16 

 

Migrasi Open Source Software 
Definisi migrasi secara sederhana dapat diatikan 

sebagai   perpindahan   penduduk.   Hal   ini   dikarenakan 

isitilah migrasi banyak di gunakan dalam kependudukan 

atau   demografi.   Dalam   kajian   demografi,   migrasi 

diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan 

untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melalui 

batas politik/negara ataupun batas administrasi/batas 

bagian dari suatu negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa 

merumuskan: Migrasi penduduk sebagai suatu 

perpindahan tempat tinggal dari suatu unit administrasi ke 

unit administrasi yang lain (United Nations 1970, 1 dalam 

Eridiana 2010). Masih dalam Eridiana (2010), Gould dan 

Prothero (1975,41) juga menekankan unsur perpindahan 

tempat tinggal. Di Indonesia, konsep migrasi yang 

digunakan dalam sensus 1971 sama dengan sensus 1980. 

Migrasi adalah perpindahan seseorang melewati batas 

propinsi menuju ke propinsi lain dalam jangka waktu 6 

bulan atau lebih. 

 

16  Ibid, 195-196 

Kesimpulan dari definisi tentang migrasi diatas 

adalah adanya perpindahan, dari suatu tempat ke tempat 

yang  lain.  Meminjam  definisi  dari  kajian  demografi 

diatas, maka migrasi software dapat diartikan sebagai 

proses  perpindahan  dari  suatu   software  ke  software 

lainnya. Wikipedia menyebutkan  

“Software migration is the process of moving from the 

use of one operating environment to another operating 

environment that is, in most cases, is thought to be a 

better one.” (Migrasi perangkat lunak adalah proses 

berpindah dari penggunaan suatu sistem ke sistem yang 

lain,  dimana  dalam  kebanyakan  kasus,  dimaksudkan 

untuk menjadi lebih baik) 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Software_modernization). 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan 

migrasi open source-software adalah perpindahan dari 

software   proprietary   (   produk   dari   Microsoft   )   ke 

Software Open- Source). 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Dukungan    Komunikasi,    Sumber    daya,    

dan Disposisi Pelaksana dalam Implementasi 

Program Penggunaan Software Open source di 

Pemerintah Kota Surabaya. 
Implemetasi penggunaan software     open 

source merupakan kebijakan di bidang teknologi 

informasi. Menurut george edward III, terdapat 

empat variabel yang bisa mempengaruhi keberhasilan 

proses implementasi kebijakan, yaitu, 

• Komunikasi   yang   berkaitan   dengan   

proses penyampaian informasi kepada organisasi 

dan atau  publik.  Suatu  kebijakan  akan 

terimplementasi dengan baik apabila tercipta 

komunikasi yang baik antara pembuat dan 

pelaksana kebijakan. 

• Sumber  daya  yang  berkaitan  dengan  

sumber daya manusia, dana,dan sumber agar 

pengimplementasian suatu kebijakan dapat 

berjalan dengan efektif. 

• Disposisi   yang   berkaitan   dengan   sikap   

dan komitmen para pelaksana kebijakan. 

• Struktur    birokrasi    yang    berkaitan    

dengan kerjasama berbagai pihak yang terlibat 

dalam pengimplementasian kebijakan. 

Komunikasi 
Komunikasi merupakan proses penyampaian 

informasi kepada pihak lain, bisa perseorangan, instansi 

ataupun organisasi. Komunikasi yang baik sangat di 

butuhkan bagi keberlangsungan suatu organisasi atau 

instansi. Hal ini dikarenakan agar tidak terjadi 

kesalahpahaman antar individu. Dalam 

pengimplementasian suatu kebijakan, komunikasi sangat 

penting dan harus terjalin dengan baik dan efektif agar 

(http:/en.wikipedia.org/wiki/Software_modernization
(http:/en.wikipedia.org/wiki/Software_modernization
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antara  pembuat  kebijakan  dengan  pelaksana  kebijakan 

bisa saling mengerti dan memiliki pandangan yang sama 

terhadap suatu kebijakan. 

Komunikasi sangat diperlukan dalam 

implementasi kebijakan untuk mengalirkan perintah, 

petunjuk serta arahan mengenai program tersebut. Untuk 

melihat pengaruh komunikasi terhadap implemetasi 

program, dapat digunakan tiga indikator, yaitu transmisi, 

kejelasan, dan konsistensi. 

Transmisi merupakan penyampaian informasi 

yang menghendaki agar kebijakan disampaikan tidak 

hanya  kepada  pelaksana  kebijakan,  tetapi  juga 

disampaikan kepada kelompok sasaran. Dalam 

penyampaian informasi mengenai kebijakan ini di dapat 

dari Surat Edaran Nomor 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 

yang menyerukan kepada seluruh instansi pemerintah 

untuk memanfaatkan penggunaan perangkat lunak Legal 

dan   Surat   Edaran   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur 

Negara  Nomor  SE/01/M.PAN/3/2009  tentang 

Pemanfaatan  Perangkat  Lunak Legal dan  Open Source 

Software (OSS).    Sedangkan untuk target sasaran, 

Kominfo Surabaya dalam hal ini sebagai pelaksana 

memberikan surat pemberitahuan kepada SKPD 

dipemerintah Kota Surabaya yang akan di migrasi, 

kemudian sosialisai dengan mendatangi SKPD yang 

menjadi sasaran serta sekaligus melakukan pendataan 

atau survey terkait dengan spesifikasi komputer yang 

dapat di install dan kebutuhan komputer tersebut. Selain 

itu juga kominfo Surabaya sebagai pelaksana juga 

melakukn pelatihan atau workshop yang peseertanya 

adalah perwakilan dari SKPD di pemerintah Kota 

surabaya. 

Selain proses penyampaian Informasi, kejelasan 

informasi yang disampaikan juga merupakan hal penting 

dalam komunikasi. Hal ini karena ketidakjelasan 

informasi dapat menimbulkan beragam intrepetasi dari 

pelaksana. Dalam impementasi open source ini tidak 

ditemukan masalah mengenai kejelasan informasi. Dalam 

Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara 

Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan 

Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS) 

sudah jelas maksud dan tujuan dari kebijakan ini, yaitu 

agar seluruh sistem operasi yang digunakan oleh 

pemerintah haruslah legal dan Open Source. 

Setelah transmisi dan kejelasan informasi, 

konsistensi juga merupakan hal yang harus di 

perhatikan. Konsistensi menghendaki agar perintah 

yang di berikan dalam pelaksanaan komunikasi 

konsisten sehingga tidak berubah ubah ketika diterapkan. 

Hal itu dikarenakan jika perintah yang diberikan berubah 

ubah maka akan menimbulkan kebingungan dalam 

pelaksanaan di lapangan. Dalam implementasi program 

open source ini tidak  terjadi  adanya  inkonsistensi.  

Program  dari pemerintah ini tidak bertentangan dengan 

program kebijakan yng lain. 

Sumberdaya 
Sumberdaya merupakan variabel lain yang juga 

penting  dalam  implementasi  kebijakan. Tanpa 

sumberdaya yang memadai implementasi kebijakan tidak 

akan berjalan dengan baik. Sumberdaya dalam 

implementasi open source ini meliputi sumberdaya 

manusia ( Staf ), dalam hal ini adalah staf dari Dinas 

Kominfo Kota Surabaya yang menjadi pelaksana migrasi. 

Jumlah staf menurut peneliti sangat kurang, karena hanya 

ada 4 tim yang masing masing tim terdiri dari 2 anggota 

saja, sedangkan tugas mereka meliputi tahap survey atau 

pendataan awal, proses migrasi dan monitoring. Hal ini 

kemungkinan yang menyebabkan implementasi program 

ini tidak bisa selesai sesuai dengan harapan dan Surat 

Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

SE/01/M.PAN/3/2009.  Walaupun  staf  yang  ada 

merupakan staf yang ahli dan sesuai dengan bidangnya, 

namun jumlahnya yang sedikit menyebabkan 

kebijakan ini menjadi kurang efektif. 

Dalam rangka impementasi program open source 

ini implementor harus memiliki wewenang untuk 

dapat menjalankan tugas sesuai dengan perannya. 

Sumberdaya kewenangan merupakan bentuk legitimasi 

bagi para implementor dalam  melaksanakan  program  

migrasi ini. Dalam kebijakan ini, kominfo memiliki 

kewenangan sebagai implementor didasarkan dengan 

Keputusan Walikota yang membentuk tim open source 

bertugas melakukan migrasi ke open  source. Tim yang  

diketuai  oleh  Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi 

Kota Surabaya pada saat itu, Chalid Buhari ini 

dibentuk berdasarkan Kepwali nomor 

188.45/125/436.1.2/2010 melanjutkan tugas tim open 

source yang sebelumnya. 

Sumberdaya fasilitas dan dana juga 

menunjang untuk keefektifan kebijakan, sumbuer daya 

fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya 

dirasa cukup untuk menunjang kebijakan ini. Sumberdaya 

dana untuk kebijakan ini di ambil dari dana APBD, jadi 

untuk anggaran sudah mencukupi untuk kebijakan ini. 

Disposisi Pelaksana 
Disposisi pelaksana atau sikap pelaksana juga 

merupakan   faktor   yang   diperhatikan.   Migrasi   akan 

berjalan dengan baik jika ada kemauan pelaksana untuk 

menjalankan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tingkat 

pemahaman terhadap kebijakan / program. Respon 

pelaksana terhadap kebijakan, kemampuan serta kemauan 

pelaksana dalam mengatasi hambatan program. Para 

pelaksana dalam kebijakan open source di kota surabaya 

ini sudah mengerti dan memahami mengenai 

kebijakan ini. Para pelaksana dalam hal ini Kominfo 

Surabaya juga sangat mendukung dengan adanya 

kebijakan ini. Hal tersebut dikarenakan para implementor 

mengetahui kelebihan yang ada di dalam open source, 
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serta berbagai manfaat yang bisa didapat dari penggunaan 

software open source. Pada pelaksanaan kebijakan ini, 

pelaksana telah baik   dalam   melaksanakan   proses   

migrasi,   meskipun kurang mendapat apresiasi yang baik 

dari kelompok sasaran. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 
Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa implementasi program penggunaan 

perangkat lunak berbasis open-souce dalam penyusunan 

dan pengembangannya telah sesuai dengan prinsip atau 

perintah  yang  diberikan.  Dari  sisi  pencapaian, 

implemetasi program ini dinyatakan berhasil, walaupun 

tidak seluruh perangkat komputer menggunakan open 

source karena adanya beberapa halangan semisal 

keterbatasan perangkat lunak, belum adanya software 

pengganti   yang   bersifat   open   source   dari   software 

software khusus misalnya software di bidang akuntansi / 

keuangan.  Namun  untuk  komputer  dengen  jenis 

kebutuhan lain, semisal untuk informasi atau komputer 

yang digunakan untuk urusan administrasi perkantoran / 

office  sudah  menggunakan  software  legal  dan  open- 

souce. Pelaksanaan implementasi sudah berjalan dengan 

baik, hambatan yang terjadi semalam proses migrasi 

dapat diatasi seiring dengan berjalannya waktu. Hambatan 

hambatan yang terjadi juga sudah dijadikan umpan balik 

untuk memperbaiki kebijakan ini kedepannya. 

Namun dukungan dari kelompok sasaran dirasa 

masih kurang untuk kebijakan ini. Banyak staf dari SKPD 

yang mengeluhkan bahwa program ini sangat berbeda 

dengan sebelumnya. Sehingga membutuhkan waktu 

untuk terbiasa   dan   mampu   menjalankan   perangkat   

lunak berbasis   open   source   dengan   baik.   Namun   

untuk mengatasi hal tersebut impementor dalam hal ini 

kominfo surabaya sudah memberikan solusi berupa 

pelatihan dan workshop bagi staf SKPD, walaupun tidak 

semua namun hanya perwakilan saja yang mengikutinya. 

Pelatihan dan workshop   tersebut   telah   memberikan   

dampak   yang positif, hal ini dilihat dengan semakin 

berkurangnya pengaduan atau komplain masalah 

mengenai penggunaan software berbasis open-souce. 

 

Saran 
Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa implementasi   program   penggunaan   

perangkat lunak berbasis open-souce dalam penyusunan 

dan pengembangannya telah sesuai dengan prinsip atau 

perintah  yang  diberikan. Dari  sisi  pencapaian, 

implemetasi program ini dinyatakan berhasil, walaupun 

tidak seluruh perangkat komputer menggunakan open 

source karena adanya beberapa halangan semisal 

keterbatasan perangkat lunak, belum adanya software 

pengganti   yang   bersifat   open   source   dari   software 

software khusus misalnya software di bidang akuntansi / 

keuangan.  Namun  untuk  komputer  dengen  jenis 

kebutuhan lain, semisal untuk informasi atau komputer 

yang digunakan untuk urusan administrasi perkantoran / 

office  sudah  menggunakan  software  legal  dan  open- 

souce. Pelaksanaan implementasi sudah berjalan dengan 

baik,  hambatan  yang  terjadi  semalam  proses  migrasi 

dapat diatasi seiring dengan berjalannya waktu. 

Hambatan hambatan yang terjadi juga sudah dijadikan 

umpan balik untuk memperbaiki kebijakan ini 

kedepannya. 

Namun dukungan dari kelompok sasaran 

dirasa masih kurang untuk kebijakan ini. Banyak staf dari 

SKPDyang  mengeluhkan  bahwa  program  ini  sangat  

berbedadengan sebelumnya. Sehingga membutuhkan 

waktu untuk terbiasa   dan   mampu   menjalankan   

perangkat   lunak berbasis   open   source   dengan   baik.   

Namun   untuk mengatasi hal tersebut impementor dalam 

hal ini kominfo surabaya sudah memberikan solusi 

berupa pelatihan dan workshop bagi staf SKPD, 

walaupun tidak semua namun hanya perwakilan saja yang 

mengikutinya. Pelatihan dan workshop   tersebut   telah   

memberikan   dampak   yang positif, hal ini dilihat 

dengan semakin berkurangnya pengaduan atau komplain 

masalah mengenai penggunaan software berbasis open-

souce. 
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