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Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan
pembangunan melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut : 
a. Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan

tenologi yang terjadi dewasa ini, telah memberikan ontribusi positif
terhadap perubahan pola pikir dan kegiatan masyarakat yang berorientasi
pada kemudahan dan trasparansi dalam melakukan berbagai aspek gegiatan, 
baik bisnis, ekonomi, pemerintahan maupun kegiatan-kegiatan lainnya 
dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. 
  

b. Mengingat pentingnya teknologi informasi untuk pemberdayaan hidup
masyarakat serta sejalan kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan 
teknologi informasi, pemerintah telah mencanangkan program pembangunan
Telematika Indonesia menghadapi abad-21, dengan visi tersedianya jaringan 
informasi yang dapat mengakses seluruh pertukaran data dan informasi
dalam berbagai kegiatan secara elektronok, Pembangunan Telematika
Indonesia merupakan konsep pembangunan terpadu bidang aplikasi,
prasarana Telematika, dan sumber daya pendukung Telematika. 
  

c. Telematika Indonesia, melalui Tim Koordinasi Telematika Indonesia yang
dibentuk dengan Keppres Nomor 50 Tahun 2000, saat ini sedang melakukan
berbagai kebijakan mandasar dalam upaya pengembangan pembangunan
Telematika Indonesia, terutama untuk sektor pemerintahan dengan
mengembangkan Portal E-Government atau government on line. 
  

 Dalam sektor pemerintahan, untuk mempercepat ke arah terwujudnya
pemerintahan yang baik (good governance), akan diupayakan antara lain



 
 

 

melalui modernisasi sistem informasi administrasi pemerintahan dan
pembangunan dengan membangun Portal E-Government atau government on 
line yang merupakan salah satu aplikasi pemberdaya aparatur negara.
Aplikasi ini berfungsi untuk mengakses seluruh penyelenggaraan
pemerintahan secara elektronok yang terhubung antar instansi pemerintah,
baik di pusat maupun di daerah. 
  

d. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk menyamakan arah dan
persepsi dalam pengembangan aplikasi pemberdaya aparatur negara,
terutama pembangunan Portal E-Government, mohon kiranya Saudara dapat 
melaporkan serta menyampaikan kepada kami mengenai sistem informasi 
dan Situs Internet yang telah ada di lingkungan instansi Saudara. Data sistem
informasi dan keberadaan Situs Internet tersebut, akan diiventarisasi
sebagai bahan dalam pengembangan kebijakan pemerintah di bidang
Telematika lebih lanjut. 
  

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami
ucapkan terima kasih. 

   
MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 
SELAKU 
KETUA PELAKSANA HARIAN 
TIM KOORDINASI TELEMATIKA 
INDONESIA, 

  
ttd 
  
M. RYAAS RASYID 

Ibu Wakil Presiden RI, selaku  
Ketua TKTI, sebagai laporan  
 


