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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada era modern ini, globalisasi dan teknologi telah mempengaruhi beragam 

kegiatan dalam masyarakat dan menjadi dampak tersendiri bagi instansi pemerintah, 

dikenal dengan e-government, yaitu aplikasi teknologi informasi dan komunikasi 

dalam dan dengan pihak luar yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja 

pemerintahan dan memperbaiki pelayanan publik secara efisien dan efektif. 

Penggunaan teknologi dalam instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan 

komunikasi internal dan komunikasi eksternal pemerintah dengan masyarakat, 

swasta, maupun pemerintah lainnya. Pengenalan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) menjadi penting bagi pemimpin dan sumber daya manusia di 

pemerintahan untuk memperoleh kemampuan-kemampuan baru untuk melayani 

publik dengan menggunakan alat-alat baru (teknologi) dalam melayani publik. TIK 

dapat membuat masyarakat lebih berpartisipasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan, sehingga dengan adanya e-government diharapkan dapat terjadi 

interaksi yang dekat antara pemerintah dengan masyarakat, swasta, dan pemerintah 

lainnya.  
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Pemerintah masa Megawati mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 

Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan E-government serta panduan yang telah 

dihasilkan oleh Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) pada tahun 

2004 yang pada dasarnya telah menjadi acuan bagi penyelenggaranaan e-government 

di pusat dan daerah. Penggunaan berbagai media komunikasi elektronik (Internet) di 

beberapa pemerintah daerah setempat. Sejak dikeluarkannya Inpres no. 3 tahun 2003 

tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government, sebagian besar 

unit kerja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah menerapkan e-

government (Falih Suaedi, 2010:59).  

Menurut peringkat EGDI (E-Government Development Index) berdasarkan 

survei tahun 2016 yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia 

mendapat peringkat ke 116 EGDI, turun 10 peringkat dibandingkan tahun 2014 yang 

menduduki peringkat ke 106. Kondisi ini masih jauh berada di bawah negara-negara 

di Asia Tenggara seperti Malaysia (peringkat ke-60), Filipina (peringkat ke-71), dan 

Brunei Darussalam (peringkat ke-83). Sementara itu, nilai Online Service Index (OSI) 

dan Telecommunication Infrastructure Index (TII) Indonesia juga masih berada di 

bawah rata-rata di regional Asia Tenggara. Indonesia berada pada angka 0,3623 OSI 

dan 0,3016 TII, sedangkan rata OSI di kawasan Asia Tenggara adalah 0,4598 dan 

0,306 pada angka TII. Berbeda dengan OSI dan TII, Human Capital Index (HCI) 

Indonesia sudah mampu melebihi nilai rata-rata regional Asia Tenggara (0,6233) 

yaitu pada angka 0,6796. Angka yang diperoleh ini merupakan cermin dari kondisi 
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penerapan E-Goverment untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga publik apakah 

sudah lebih inklusif, efektif, akuntabel dan transparan. (sumber: 

http://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/09/2190/inilah-peringkat-e-government-

indonesia-berdasarkan-survei-pbb-2016/ diakses 2 Juni 2016) 

Pemerintah Daerah kini sudah mengembangkan pelayanan publik yang mudah 

dan terjangkau oleh seluruh kalangan masyarakat dengan memiliki sebuah situs 

website yang memuat segala informasi, interaksi dan transaksi sehingga masyarakat 

mendapatkan pelayanan yang mereka inginkan dari pemerintah tanpa harus datang ke 

kantor Pemerintah Daerah. Situs website Pemerintah Daerah tak hanya memberi 

informasi secara satu arah dari pemerintah ke masyarakat, namun juga 

memungkinkan terjadinya interaksi agar masyarakat mampu memberikan keluhan, 

saran, pengaduan, dan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah sehingga partisipasi 

masyarakat dapat meningkat. Situs website Pemerintah Daerah menjadi wadah yang 

sangat bermanfaat untuk menampung informasi dan keluhan masyarakat akan 

pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah karena selama ini masyarakat 

terlihat apatis akibat masyarakat yang tidak mengetahui tempat dimana 

menyampaikan saran dan kritik mereka kepada pemerintah dan masyarakat juga 

memiliki rasa sungkan untuk memberikan saran dan kritik terhadap Pemerintah 

Daerah. Namun, kini dengan adanya situs website Pemerintah Daerah meningkatkan 

partisipasi masyarakat dan menciptakan keterbukaan. 

http://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/09/2190/inilah-peringkat-e-government-indonesia-berdasarkan-survei-pbb-2016/
http://bpptik.kominfo.go.id/2016/09/09/2190/inilah-peringkat-e-government-indonesia-berdasarkan-survei-pbb-2016/
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Banyak masalah yang akan dihadapi bila e-government diterapkan secara 

tidak maksimal oleh instansi Pemerintah Daerah. Masalah umum yang dihadapi 

dalam pelaksanaan e-government diantaranya adalah keterbatasan anggaran untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana, langkanya sumber daya manusia di 

pemerintahan yang handal, infrastruktur yang belum memadai, besarnya kesenjangan 

digital (digital divide), kurangnya konsistensi pemerintah untuk terus 

mengembangkan e-government, serta keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang 

manfaat e-government.  

Praktek e-government di Indonesia, khususnya di Pemerintah Daerah sudah 

banyak dikembangkan walaupun banyak hambatan yang ditemui. Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terdiri dari 1 kota 

dan 4 kabupaten, telah menerapkan e-government dalam kegiatan pemerintahannya. 

Hal ini dapat dilihat dari sudah tersedianya website pemerintah provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta yaitu www.jogjaprov.go.id. Begitu pula pada setiap 

kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki 

alamat website. Berdasarkan, Peningkatan E-Government Indonesia, Kota 

Yogyakarta menempati peringkat ketujuh, berikut daftar Peningkatan E-Government 

di Indonesia: 

Tabel 1.1 

Daftar PeGI Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2015 

No Kabupaten/Kota Nilai Kategori 

1 Kota Surabaya 3,63 Sangat Baik 

2 Kota Pekalongan 3,62 Sangat Baik 

http://www.jogjaprov.go.id/
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3 Kota Malang 3.32 Baik 

4. Kabupaten Sragen 3.19 Baik 

5 Kabupaten Bojonegoro 3.15 Baik 

6 Kabupaten Lamongan 3.13 Baik 

7 Kota Yogyakarta 2.99 Baik 

8 Kota Tangerang 2.96 Baik 

9 Kabupaten Batang 2.95 Baik 

10 Kota Cimahi 2.92 Baik 

Sumber : Tabel Hasil PeGI Direktorat e-Government, Ditjen. APTIKA-

KOMINFO RI 

E-Government di Kota Yogyakarta menempati peringkat ketujuh dari hasil 

PeGI, dimensi yang digunakan dalam penilaian ini adalah kebijakan, kelembagaan, 

infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Setiap dimensi memiliki nilai tingkat e-

government, nilai untuk masing-masing dimensi dalam e-government di Kota 

Yogyakarta yaitu dimensi kebijakan sebesar 3.20, kelembagaan sebesar 3.03, 

infrastruktur sebesar 2.90, aplikasi sebesar 2.80, dan perencanaan sebesar 3 sehingga 

memiliki nilai rata-rata sebesar 2.99 dalam kategori baik. Meskipun dalam kategori 

baik, ada 6 kota/kabupaten yang memiliki peringkat e-government  yang lebih tinggi 

dibanding Kota Yogyakarta yaitu Kota Surabaya, Kota Pekalongan, Kota Malang, 

Kabupaten Sragen, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Lamongan. 

Tabel 1.2 

Pemeringkatan e-Government Kota Yogyakarta Tahun 2012, 2013, 2014, dan 

2015 

Dimensi 2012 2013 2014 2015 

Kebijakan 2.79 2.79 2.79 3.20 

Kelembagaan 2.67 2.87 2.93 3.03 
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Aplikasi 2.73 3.37 2.80 2.80 

Infrastruktur 2.90 3.00 2.95 2.90 

Perencanaan 2.80 3.07 2.93 3.00 

Rata-rata 2.71 3.02 2.88 2.99 

Kategori Baik Baik Baik Baik 

Sumber: data diolah dari Pemeringkatan e-Government di Indonesia 

PeGI untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Direktorat E-Government, 

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemkominfo) yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Pemeringkatan 

masing-masing dimensi dan secara keseluruhan sebagai berikut: 

3,50 ≤ SANGAT BAIK ≤ 4.00 

2,50 ≤ BAIK ≤ 3,50 

1,50 ≤ KURANG ≤ 2,50 

1,00 ≤ SANGAT KURANG ≤ 1,50 

Menurut tabel 1.2 diatas, pada tahun 2012 nilai rata-rata hasil PeGI kota 

Yogyakarta sebesar 2.71 dengan kategori baik. Tahun 2013 nilai rata-rata meningkat 

0,32 menjadi sebesar 3.02 dengan kategori baik. Peringkat e-government meningkat 

dikarenakan Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan dan mengembangkan nilai-

nilai yang ada di dalam pemeringkatan seperti meningkatkan kerjasama dengan pihak 

ketiga dalam pengembangan aplikasi dan infrastruktur sehingga aplikasi dan 

infratruktur yang digunakan untuk pelaksanaan e-government di Kota Yogyakarta 

terbantu oleh pihak ketiga. Kemudian tahun 2014 menurun 0,14 dengan hasil nilai 

rata-rata sebesar 2.88 dengan kategori baik. Menurut pernyataan Kasi Perangkat 

Lunak, 
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“Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Yogyakarta mencabut kerjasama dengan 

pihak swasta, yaitu Telkom dan XL”  

 

Terlihat dari nilai aplikasi dan infrastruktur menurun pada tahun 2014 

dikarenakan pencabutan kerjasama dengan pihak ketiga karena pemerintah Kota 

Yogyakarta ingin lebih mandiri dalam mengembangkan e-government, sehingga 

setelah pencabutan kerjasama tersebut pemerintah kota Yogyakarta masih belum siap 

mengembangkan aplikasi dan infrastruktur secara mandiri. Pada tahun 2015 

meningkat kembali sebesar 0,11 dengan nilai rata-rata sebesar 2.99 dengan kategori 

baik. Peningkatan peringkat e-government di Kota Yogyakarta terlihat dari kenaikan 

nilai kebijakan karena pada tahun 2015 telah dibuat Master Plan dalam Peraturan 

Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang E-Government yang mana kebijakan 

tersebut menjadi acuan dalam mengembangkan e-government yang lebih jelas dan 

lebih terarah. 

Berdasarkan Dokumen Master Plan E-Government yang dilampirkan dalam 

Peraturan Walikota Yogyakarta No. 15 Tahun 2015 Tentang E-Government, kota 

Yogyakarta memiliki isu strategis untuk menjadi kota cerdas (smart city). Kota cerdas 

harus memungkinkan setiap warga kota untuk terlibat dan berpartisipasi aktif atas 

semua layanan yang ditawarkan, baik oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha 

dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Konsep kota cerdas mencakup 

kota digital dan kota wireless, yang menggambarkan suatu manajemen terpadu atas 

informasi yang dapat menciptakan nilai tambah dengan menerapkan teknologi maju 
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untuk mencari, mengakses, mentransfer, dan mengolah informasi. Istilah cerdas di 

sini lebih mengacu pada kualitas infrastruktur. Oleh karenanya, website sebagai pintu 

utama dalam e-government harus benar-benar dikembangkan dengan baik agar dapat 

terwujud Kota Yogyakarta sebagai smart city. 

E-government di Kota Yogyakarta sendiri sudah dikembangkan mulai tahun 

2002 dengan pembuatan website resmi Pemerintah kota Yogyakarta yang dapat di 

kunjungi di www.jogjakota.go.id dan dikelola oleh Bagian Teknologi dan 

Informatika, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dengan 

tujuan untuk memudahkan masyarakat kota Yogyakarta dalam mengakses informasi 

serta menerima pelayanan dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Website milik 

Pemerintah Kota Yogyakarta berisikan informasi tentang fasilitas kota, pemerintahan, 

pelayanan, dan informasi-informasi aktual yang selalu diupdate hampir setiap hari. 

Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota Yogyakarta ini selalu 

menayangkan informasi terbaru dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses 

segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Yogyakarta ini hanya dengan 

memantau website ini. Keseriusan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memanfaatkan 

TIK secara optimal dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota 

Yogyakarta nomor 15 tahun 2015 tentang E-Government.  

Pengembangan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e-

government menjadi salah satu isu dalam pembangunan jangka panjang dalam 

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana 

http://www.jogjakota.go.id/
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 

dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Yogyakarta Tahun 

2012-2016 pada Kota Yogyakarta. 

Gambar 1.1 

Tampilan website Pemerintah Kota Yogyakarta (www.jogjakota.go.id) 

 

 

Gambar 1.2 

Tampilan website Pemerintah Kota Yogyakarta (www.jogjakota.go.id) 

 

http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/


10 
 

 

 

Website pemerintah daerah yang mudah diakses diharapkan akan membuat 

setiap lapis masyarakat mudah dalam mengetahui serta menggunakan informasi dan 

pelayanan secara cepat, tepat dan akurat serta tidak berbelit-belit. Dengan tujuan yang 

jelas sejak awal terbentuknya sistem informasi berbasis website Pemerintah Kota 

Yogyakarta, maka situs website Pemerintah Kota Yogyakarta tetap konsisten hingga 

saat ini. Sejak awal sistem informasi berbasis website diterapkan, situs sudah dilihat 

sekitar 28.000.000 kali dengan hasil penilaian sekitar 30% masyarakat menilai bagus, 

20% menilai bagus sekali, 23% menilai cukup dan 17% kurang. (sumber: 

http://jogjakota.go.id/ diakses tanggal 2 Juni 2016) 

Pada tahun 2014, Kota Yogyakarta menjadi yang terbaik dalam bidang 

keterbukaan informasi publik menurut hasil monitoring dan evaluasi seluruh Kota/ se 

–DIY dilaksanakan oleh Komisi Informasi DIY. Indikator penilaian adalah proses 

penyampaian informasi publik, terutama penyampaian informasi publik, melalui 

http://jogjakota.go.id/
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online website). Konten berita di website Kota Yogyakarta selalu update sesuai 

dengan isu terbaru. Seluruh informasi tentang perijinan, pariwisata, kesehatan, 

transportasi, umum dan lain-lain website Kota Yogyakarta (sumber: 

http://krjogja.com/read/242351/kota-yogyakarta-terbaik-di-diy.kr diakses tanggal 2 

Juni 2016). Sayangnya, masih terdapat beberapa kekurangan dalam situs website 

Pemerintah Kota Yogyakarta. Informasi yang terus update hanya terdapat di laman 

berita terkini. Di beberapa laman seperti info kota yang berisi informasi tentang 

travel guide, investasi, dan amdal tidak ditemukan data.  

Meskipun terjadi kenaikan jumlah pengunjung setiap harinya, tetapi website 

kota Yogyakarta tidak diimbangi dengan adanya sosialiasi kepada masyarakat terlihat 

dari jumlah setiap pengunjung pengakses portal website pemerintah kota Yogyakarta 

yang masih sangat sedikit yang setiap harinya kurang dari 150 orang, sedangkan 

jumlah penduduk Kota Yogyakarta pada tahun 2015 ada 412.704 orang (sumber: 

http://yogyakarta.bps.go.id/ diakses tanggal 2 Juni 2016). Bagaimanapun, sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai adanya website harus tetap dijalankan, karena banyak 

masyarakat yang menganggap sebelah mata sebuah situs website Pemerintah Daerah 

mengingat banyak situs Pemerintah Daerah yang tidak update. Saya telah melakukan 

pra-survey melalui e-mail dengan bagian Teknologi dan Informatika (TI) Pemerintah 

Kota Yogyakarta.  Salah satu pegawai dari bagian TI tersebut mengatakan bahwa 

website Kota Yogyakarta memang masih dalam pemberian informasi saja. 

http://krjogja.com/read/242351/kota-yogyakarta-terbaik-di-diy.kr
http://yogyakarta.bps.go.id/
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Permasalahan lain juga ditemukan di dalam laman forum warga online, 

komentar yang dituliskan di kolom tersebut justru didominasi komentar-komentar 

yang sama sekali tidak berkaitan dengan masalah yang ada di Kota Yogyakarta, 

justru berisi spam dari pengguna-pengguna yang tidak jelas. Memang ditemukan 

beberapa komentar dari akun-akun warga Yogyakarta, namun tertutup oleh komentar 

spam  yang mendominasi, sehingga komentar-komentar warga Yogyakarta tidak 

ditanggapi oleh admin website resmi Kota Yogyakarta. 

Gambar 1.3 

Tampilan Laman Forum Warga Online  
 

 
Sumber : www.jogjakota.go.id diakses tanggal 27 Agustus 2018 

Dalam pengembangan e-government pada Pemerintah Kota Yogyakarta 

ditandai dengan kurangnya komitmen pengelolaan jaringan portal yang sudah 

dibangun hanya sebatas akses internet. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta 

nomor 15 tahun 2015 tentang E-Government, tahap pengembangan e-government 

dijabarkan dalam beberapa komponen yaitu sumber daya manusia, infrastruktur 

jaringan, infrastruktur aplikasi, infrastruktur data dan informasi, serta komponen 

http://www.jogjakota.go.id/
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kebijakan. Pemerintah Kota Yogyakarta harus memiliki sistem intranet, extranet dan 

gateway ke/dari sistem Internet, yang tangguh, handal, dan nyaman bagi para 

penggunanya, mutlak perlu adanya penyesuaian, pembenahan dan peningkatan 

kinerja sistem komputer dan sistem jaringan informasi yang telah dimilikinya. 

Peningkatan keamanan infrastruktur fisik maupun perangkat lunak harus 

ditingkatkan.  

Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota yang menerapkan 

konsep e-government perlu memperhatikan hal yang berkaitan dengan keberhasilan 

dalam pengembangan e-government salah satunya yaitu elemen sukses 

pengembangan e-government yang terlaksana dengan baik dan berhasil, serta 

terciptanya Good Governance. Elemen sukses harus dimiliki agar pengembangan e-

government dapat berjalan dengan berhasil serta member manfaat yang nyata. Jika 

elemen sukses pengembangan e-government dapat berhasil dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kota Yogyakarta.. 

Dengan melihat permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Pengembangan Website www.jogjakota.go.id dalam Penyelenggaraan 

E-Government di Pemerintahan Kota Yogyakarta” untuk mengetahui elemen 

kesuksesan dan penghambat pengembangan website pemerintah kota Yogyakarta. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian mengenai pengembangan e-government 

di dukung dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi 

http://www.jogjakota.go.id/
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Pengembangan E-government, Pemerintah Kota Yogyakarta yang sedang melakukan 

pengembangan e-government. Oleh karena itu, perlu dilakukan perumusan masalah 

guna menentukan fokus dari penelitian yang ingin dikaji, berdasarkan uraian latar 

belakang maka obyek yang ingin diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis pengembangan website www.jogjakota.go.id dalam 

penyelenggaraan e-government di Pemerintah Kota Yogyakarta? 

2. Apa faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pengembangan 

website dalam penyelenggaraan e-government di Pemerintah Kota 

Yogyakarta? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah hal yang hendak dihadapi dalam penelitian adapun 

tujuan-tujuan antara lain. 

1. Menganalisis bagaimana pengembangan e-government pada Pemerintah 

Kota Yogyakarta. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat 

pengembangan e-government pada Pemerintah Kota Yogyakarta. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Bagi kepentingan akademis, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi 

pembaca serta data memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan 

http://www.jogjakota.go.id/
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kemajuan Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai pengembangan e-

government. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan kontribusi pemikiran kepada Bagian Teknologi, Infomasi 

dan Telematika Pemerintah kota Yogyakarta yang menangani e-

government, untuk terus meningkatkan pelayanan publik secara online. 

b. Dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Bagian Teknologi, Infomasi dan 

Telematika Pemerintah kota Yogyakarta untuk memperbaiki 

manajemen dalam pengembangan e-government. 

 

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.5.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian mengenai 

Analisis Pengembangan E-Government di Kota Yogyakarta ini dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini  

Tabel 1.3 

Tabel Penelitian Terdahulu Relevan 

No 

Nama 

Pengarang, 

Judul Artikel, 

Edisi 

Penerbitan 

Tujuan Penelitian 

Teori/Model yang 

Dipakai, Tipe 

Penelitian, Teknik 

Analisis 

Persamaan dan 

Perbedaan dengan 

Penelitian Peneliti 

1 2 3 4 5 

1. Nama : 

 M. Syaiful 

Arif  

Tujuan 

Penelitian: 

Tujuan penelitian 

Teori yang 

digunakan: 

1. Good 

Persamaan penelitian 

terletak pada metode 

penelitian. Perbedaan 
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Judul : 

Analisis 

Pengembangan 

Electronic 

Government  

Melalui 

Penyelenggara

an Website Di 

Kabupaten 

Kudus 

sebagai berikut :  

1. Untuk 

mendiskripsikan 

dan menganalisis 

bagaimana proses 

pengembangan e-

government yang 

dilakukan oleh 

Pemerintah 

Kabupaten Kudus. 

Governance 

2. E-Government 

Pengembangan E-

Government 

Metode Penelitian: 

Kualitatif 

terletak pada judul 

peneltian, teori yang 

digunakan, dan lokasi 

penelitian. 

 

 

1 2 3 4 5 

  2. Untuk 

mendiskripsikan 

dan menganalisis 

kendala / hambatan 

yang dihadapi 

dalam 

pengembangan e-

government di 

Kabupaten Kudus.  

  

2. Nama : 

Alfian Adi 

Prasetyo 

Judul : 

Analisis 

Pengembangan 

E-Government 

di Kota 

Semarang 

(Studi Website 

Resmi Kota 

Semarang) 

Tujuan 

Penelitian: 

Tujuan dalam 

penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk 

menganalisis 

pengembangan 

e-goverment di 

Kota Semarang. 

2. Untuk 

mengetahui 

hambatan yang 

terjadi didalam 

pengembangan 

e-goverment di 

Kota Semarang 

Teori yang 

digunakan: 

1. Administrasi 

Publik 

2. New Public 

Management 

3. E-Government 

4. Pengembangan E-

Government 

Metode Penelitian: 

Kualitatif 

 

Perbedaan terletak 

pada judul, masalah, 

penelitian, dan lokasi 

penelitian. Teori yang 

digunakan ada yang 

sama, ada yang 

berbeda. 

3.  Nama: Tujuan Teori yang Perbedaan terletak 
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Cynthia 

Judul: 

Analisis 

Pengembangan 

E-Government 

di 

Pemerintahan 

Kota 

Tangerang 

Penelitian: 

Tujuan penelitian 

ini adalah untuk 

mendeskripsikan 

pengembangan E-

Government di 

Pemerintahan Kota 

Tangerang dan 

untuk mengetahui 

faktor penghambat 

dari pengembangan 

E-Government di 

Pemerintahan Kota 

Tangerang. 

digunakan: 

1. Manajemen 

Publik 

2. Perubahan dan 

Manajemen 

Perubahan 

3. Reformasi 

Birokrasi 

4. E-Government 

Metode Penelitian: 

Metode analisis 

deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif 

pada judul penelitian, 

lokasi penelitian. teori 

yang digunakan.  

Dari penelitian terdahulu yang penulis pilih untuk dijadikan referensi dalam 

menyusun skripsi, tema yang diambil penulis dan tema penelitian-penelitian 

terdahulu memiliki persamaan. Persamaan lainnya terlihat dari metode penelitian 

yang penulis gunakan dan penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode kualitatif. 

Untuk teori yang digunakan, penulis dan penelitian terdahulu memiliki beberapa 

perbedaan. Lokasi penelitian penulis dan penelitian terdahulu juga berbeda. 

Penelitian penulis dengan penelitian milik M. Syaiful Arif dan Cynthia memiliki 

perbedaan pembahasan, penulis membahas tahapan pengembangan e-government dan 

juga elemen sukses e-government, sedangkan pada penelitian terdahulunya hanya 

membahas elemen suksesnya saja. Penelitian penulis dengan penelitian milik Alfian 

Adi Prasetyo, hampir memiliki pembahasan yang sama. 

1.5.2 Administrasi Publik 

1.5.2.1 Pengertian Administrasi 
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Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Syafiie (2006:13),  

Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu 

di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi ini berkaitan 

dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi.  

Jadi dalam pengertian tersebut, jika seseorang ingin mengetahui 

administrasi, haruslah melihat suatu organisasi tertentu. Adminitrasi ada di 

dalam sebuah organisasi. 

Menurut The Liang Gie dalam Syafiie (2006:13), 

 Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap 

pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama 

mencapai tujuan tertentu. 

Jadi menurut pengertian tersebut, administrasi dilakukan oleh sekelompok 

orang tertentu yang bekerja sama dalam kegiatan di dalam organisasi untuk 

mencapat tujuan yang telah ditetapkan oleh instansi atau organisasi. 

1.5.2.2 Publik 

Dalam Syafiie (2006:17),  

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris public yang berarti umum, 

masyarakat atau negara.  

Dalam konteks ini, artinya publik adalah masyarakat, dimana pemerintah 

melakukan pelayanan untuk masyarakat dalam suatu negara. 

1.5.2.3 Administrasi Publik 

Administrasi negara (publik) menurut Siagian dalam Ibrahim (2013:15), 
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Administrasi publik adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh 

seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan 

negara. 

 Administrasi negara (publik) menurut S. Prajudi Amosudirjo dalam 

Ibrahim (2013:17), 

Administrasi publik adalah administrasi daripada negara sebagai 

organisasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat  kenegaraan 

yang ditetapkan melalui Undang-undang. 

 Administrasi negara (publik) menurut Hadari dalam Ibrahim 

(2013:17), 

Administrasi publik adalah upaya administrasi yang dilaksanakan dalam 

kegiatan pembangunan yang bersandar pada nilai-nilai untuk kepentingan 

kesejahteraan rakyat dan bersifat non profit.  

 Administrasi publik mempunya berbagai macam peran. Salah satu 

peran administrasi publik adalah menyeimbangkan aspirasi masyarakat, untuk 

menyeimbangkan aspirasi masyarakat, administrasi publik memberikan 

pelayanan publik oleh pemerintah kepada masyarakat, agar memudahkan 

dalam memberikan pelayanan.  

Dari beberapa definisi diatas, administrasi publik adalah kerjasama antar 

elemen-elemen negara (eksekutif, yudikatif, legislatif) untuk mencapai tujuan 

negara berdasarkan regulasi yang telah disepakati.  

Salah satu cakupan dari administrasi publik adalah manajemen publik. 

Manajemen publik memiliki fungsi untuk memberikan standar dalam 

memberikan pelyanan kepada masyarakat. 
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1.5.3 Manajemen Publik 

1.5.3.1 Pengertian Manajemen Publik 

Pada dasarnya manajemen publik, yaitu manajemen instansi 

pemerintah. Menurut Overman dalam Pasolong (2007:83),  

Manajemen publik adalah suatu studi intersipliner dari aspek-aspek 

umum organisasi, dan merupakan gabungan antarta fungsi manajemen seperti 

planning, organizing dan conrtolling satu sisi, dengan sumber daya manusia, 

keuangan, fisik, informasi dan politik disisi lain.  

 

J. Steven Ott, Albert C. Hyde dan Jay M. Shafritz dalam Pasolong 

(2007:83),  

Berpendapat bahwa dalam tahun 1990an, manajemen publik 

mengalami masa transisi dengan beberapa isu terpenting yang akan sangat 

menantang, yaitu: privatisasi sebagai suatu alternative bagi pemerintah dalam 

memberikan pelayanan publik, rasionalitas dan akuntabilitas, perencanaan dan 

control, keuangan dan penganggaran serta produktifitas sumber daya manusia.  

 

Pengembangan manajemen publik dimasa mendatang, menurut “The 

National Commission on Public Service” di Amerika Serikat ditinjau oleh Ott, 

Hyde dan Sharfiz dalam Pasolong (2007:84),  

Perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu perlu mengidentifikasikian 

secara jelas peran dan pelayanan publik dalam proses yang demkoratis, 

sekaligus standar etika dan kinerja yang tinggi dari para pejabat kunci; perlu 

fleksibilitas dalam menata organisasi, termasuk kebebasan memperkerjakan 

dan memecat pegawai yang harus diberikan kepada para petinggi kabinet dan 

pimpinan instnasi; pengangkatan atau penunjukan pejabat oleh presiden harus 

dikurangi, dan lebih diberikan ruang pengembangan karier profesiobal dan 

pemerintah harus melakukan investasi lebih besar dibanding pendidikan dan 

pelatihyan eksekutif dan manajemen. 
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Dari beberapa definisi diatas, manajemen publik adalah kegiatan yang 

dilakukan organisasi atau instansi publik mulai dari planning, organizing, 

actuating, dan controlling untuk mencapai tujuan organisasi. 

Salah satu bagian penting yang dikaji dalam manajemen publik dan yang 

menjadi teori acuan penelitian ini adalah pelayanan publik. 

 

1.5.4 Pelayanan Publik 

Teori ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara 

pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi 

pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan 

dengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), 

sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu 

negara kesejahteraan (welfare state). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi 

pelayanan menyangkut semua segi kehiduan dan penghidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur 

pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggungjawab atas bidang-

bidang tertentu kedua fungsi tersebut (Siagian, 2001:128-129) 

1.5.4.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna,  

(1) perihal atau cara melayani;  

(2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan 

(uang); 

(3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau 

jasa.  

Pengertian pelayanan (service) menurut American Marketing Association, 

seperti dikutip oleh Donald dalam Hardiyansyah (2011:10), 

Pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain dan pada hakikatnya tidak 



22 
 

 

berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya 

mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.  

Menurut (Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2007:4-5), 

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala 

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik yang pada prinsipnya 

menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di 

daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha 

Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

 

 

Sadu Wasistiono dalam Ratminto (2014:11),   

Pelayanan umum atau publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, 

pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada msyarakat, 

dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau 

kepentingan masyarakat. 

 

Dari beberapa definisi diatas, pelayanan publik adalah pemberian bentuk 

jasa pelayanan kepada publik melalui organisasi atau instansi pemerintah 

berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. 

Pelayanan publik dalam era globalisasi ini dapat dipermudah dengan 

digunakannya teknologi informasi dan komunikasi dalam instansi 

pemerintahan agar pelayanan publik lebih mudah dan murah untuk diakses 

baik bagi masyarakat maupun sektor swasta. Penyelenggaraan pelayanan 

publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi disebut E-Government. 
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1.5.5 E-Government 

1.5.5.1 Pengertian E-Government 

Definisi e-government (dalam Indrajit, 2006:2) Bank Dunia menyebut, 

E-Government mengarahkan untuk penggunakan Teknologi Internet oleh 

semua agen pemerintahaan (seperti WAN, internet, mobile computing) yang 

mempunyai kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, 

bisnis, dan pihak yang terkait dengan pemerintahan.  

Di sisi lain, UNDP (United Nation Development Programme) (dalam 

Indrajit, 2006:2) dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secara lebih 

sederhana, yaitu: 

E-government is the application of Information and Communicat-ion 

Technology (ICT) by government agencies. 

Janet Caldow, Direktur dari Institute for Electronic Government (IBM 

Corporation) (dalam Indrajit, 2006:3) memberikan sebuah definisi yang 

menarik, yaitu: 

Electronic government is nothing short of a fundamental transformation 

of government and governance at scale we have not witnessed since the 

beginning of the industrial era. 

Definisi menurut beragam pemerintahan, yaitu: 

Pemerintah Federal Amerika Serikat (dalam Indrajit, 2006:3) 

mendefinisikan e-Government secara ringkas, padat, dan jelas, yaitu: 

e-Government refers to the delivery of government information and 

services online through the Internet or other digital means. 
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Sementara, Nevada, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, (dalam 

Indrajit, 2006:3) medefinisikan e-Government sebagai: 

[1] online services that eradicate the traditional barriers that prevent 

citizens and businesses from using government services and replace those 

barriers with convenient access; 

[2] government operations for internal constituencies that simplify the 

operational demands of government for both agencies and employees. 

Pemerintah New Zealand (dalam Indrajit, 2006:4) melihat e-Government 

sebagai sebuah fenomena sebagai berikut: 

E-Government is a way for governments to use the new technologies to 

provide people with more convenient acces to government information 

and services, to improve the quality of the services and to provide greater 

opportunities to participate in our democratic institutions and processes. 

Italy (dalam Indrajit, 2006:4) mungkin termasuk salah satu negara yang 

paling lengkap dan detail dalam mendefinisikan e-Government, yaitu: 

The use of modem ICT in the modernization of our administration which 

comprise the following classes of action: 

1. Computerization designed to enhance operational efficiency within 

individual departments and agencies; 

2. Computerization of services to citizens and firms, often implyinh 

intergration among the services of different departments and agencies; 

3. Provision of ICT acces to final users of government services and 

information. 

Menurut Clay G. Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank) 

(dalam Indrajit, 2006:4), mencoba mendefinisikan sebagai berikut: 

E-government is the use of information and communications technology 

(ICT) to promote more efficient and cost-effective government, facilitate 
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more convenient government services, allowa greater public access to 

information, and make government more accountable to citizens. 

Dari beberapa definisi diatas, e-government adalah kegiatan pelayanan 

yang dilakukan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi 

untuk mewujudkan pelayanan publik yang ekonomis, efisien dan efektif. 

1.5.5.2 Pengembangan E-Government 

Menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Strategi Pengembangan E-

government,  

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. 

Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen 

dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan 

pemanfaatan teknologi informasi.  

 

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas 

yang berkaitan yaitu : 

a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses 

kerja secara elektronis; 

b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat 

diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah 

negara. 

Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government 

diarahkan untuk mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu : 
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a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang 

memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas 

serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak 

dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh 

masyarakat. 

b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk 

meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat 

kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan 

internasional. 

c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-

lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat 

agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. 

d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan 

efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga 

pemerintah dan pemerintah daerah otonom. 

Pengembangan e-government di Indonesia dilaksanakan melalui 4 

tingkatan dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan E-

Government yaitu: 

a. Tingkat kesiapan yang meliputi: 

a). pembuatan situs informasi di setiap lembaga 

b). penyediaan SDM 
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c). penyiapan sarana akses yang mudah  

d). sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik  

b. Tingkat pematangan yang meliputi: 

a). pembuatan situs informasi publik interaktif 

b). pembuatan antarmuka keterhubungan antar lembaga lain  

c. Tingkat pemantapan yang meliputi: 

a). pembuatan situs transaksi pelayanan publik 

b). pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga 

lain 

d. Tingkat pemanfaatan yang meliputi: 

a). pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G 

(government to government), G2C (government to citizen), G2B 

(government to business) yang terintegrasi.  

Model e-government (Simangunsong, 2010:7) yang diterapkan di negara-

negara luar adalah juga menggunakan model empat tahapan perkembangan e-

government dalam perencanaan jangka panjang. Sebagai contoh, pentahapan 

egovernment yang diterapkan di Selandia Baru digambarkan memiliki empat 

tahapa/fase yaitu : 

a. Fase pertama, fase penampilan website (web presence). Dalam fase 

ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website 

pemerintah. 
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b. Fase kedua, interaksi. Dalam fase ini, informasi yang ditampilkan 

lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam 

website pemerintah. 

c. Fase ketiga, transaksi. Aplikasi/formulir untuk transaksi bagi 

masyarakat untuk melakukan transaksi secara online mulai diterapkan. 

d. Fase Keempat, fase transformasi. Dalam hal ini, pelayanan pemerintah 

meningkat secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah 

dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait (pemerintah 

ke antarpemerintah, sektor nonpemerintah, serta sektor swasta). 

 

 

1.5.5.3 Elemen Sukses E-Government 

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government 

(dalam Indrajit, 2006:15), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada 

sektor publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan 

sungguh-sungguh.  Masing-masing elemen sukses tersebut adalah: Support, 

Capacity, dan Value. 

a. Support 

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh 

pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat 

publik dan politik untuk benar-benar menerapkan konsep e-government, 
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bukan hanya sekedar mengikuti tren atau justru menentang inisiatif yang 

berkaitan dengan prinsip-prinsip e-government.  Tanpa adanya unsure 

“politic will” ini, mustahil berbagai insiatif pembangunan dan 

pengembangan e-government dapat berjalan dengan mulus. Karena 

budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “top 

down”, maka jelas dukungan implementasi program e-government yang 

efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada 

level tertinggi (Presiden dan para pembantunya – Menteri) sebelum 

merambat ke level-level dibawahnya (Eselon 1, Eselon , Eselon 3, dan 

seterusnya). Dalam Harvard JFK School of Government (dalam Indrajit, 

2006:16) yang dimaksud dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya 

pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan 

adalah dalam bentuk sebagai berikut: 

a. Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci 

sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, 

sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-

kunci sukses lain diperlakukan. 

b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial 

tenaga, waktu, informasi dan lain-lain) di setiap tataran 

pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat 

lintas sektoral. 
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c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur 

pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk 

mengembangkan e-government (seperti adanya Undang-

Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya 

lembaga-lembaga khusus-misalnya kantor e-Envoy – sebagai 

penanggungjawab utama, disusunnya aturan main kerja sama 

dengan swasta, dan lain-lain). 

d. Disosialisasikannya konsep e-government secara merata, 

kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan 

birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui 

berbagai cara kampanye yang simpatik. 

 

 

b. Capacity 

Dalam Harvard JFK School of Government (dalam Indrajit, 2006:17) 

yang dimaksud dengan elemen ini adalah adanya unsur kemampuan atau 

keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan “impian” e-

government terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling 

tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu: 



31 
 

 

a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan 

berbagai inisiatif e-government, terutama yang berkaitan 

dengan sumber daya finansial, 

b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai 

karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan 

penerapan konsep e-government. 

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 

dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government 

dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. 

Perlu diperhatikan disini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen 

prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah 

pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan e-government, 

terlebih-lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang 

berada di luar jangkauan (wilayah control) pemerintah. Justru pemerintah 

harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki 

ketiga prasyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha kerjasama dengan 

swasta, bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut 

SDM terbaik dari sektor-sektor non publik, mengalihdayakan 

(outsourcing) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya. 

c. Value 
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Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat 

dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai 

inisiatif e-government tidak aka nada gunanya jika tidak ada pihak yang 

merasa diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan 

dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh 

dengan adanya e-government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, 

melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (demand side). 

Untuk itulah makan pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih 

prioritas jenis aplikasi e-government apa saja yang didahulukan 

pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) secara 

signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti apa yang 

dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan boomerang bagi 

pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha 

mengembangkan konsep e-government. 

Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk 

sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan e-government yang akan 

merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata 

lain, pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi fokus 

sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep e-government 

berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk nexus) tersebut, 

maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi. 



33 
 

 

Salah satu tujuan pelaksanaan e-government adalah untuk memberikan 

penyelenggaraan pelayanan publik sesuai good governance. 

 

1.5.6 Good Governance 

Menurut Robert Charlick dalam Santosa (2009 : 130),  

Good Governance merupakan pengelolaan segala macam urusan publik 

secara efektif melalui peraturan dan/atau kebijakan yang absah untuk 

mempromosikan nilai-nilai masyarakat.  

 

Dalam menyelenggarakan Good Governance harus ada sinergi antara 

pemerintah yang menyediakan perangkat aturan dan kebijakan, swasta dengan 

menggerakan roda perekonomian, serta masyarakat (civil society) dengan 

melakukan aktivitas swadaya guna mengembangkan produktivitas ekonomi, 

efektivitas, dan efisiensi. 

Ada beberapa prinsip dasar bagi syarat terciptanya good governance dalam 

Santosa (2009 : 131):, antara lain  

a. Partisipatoris, yaitu dalam membuat peraturan dan/atau kebijakan selalu 

melibatkan masyarakat (melalui wakilnya). 

b. Rule of law, yaitu perlunya perangkat hukum yang menindak pelanggar 

hukum, menjamin perlindungan hak asasi manusia, tidak memihak 

siapapun, dan berlaku pada semua warga. 

c. Transparansi, yaitu adanya kebebasan untuk mendapat informasi publik 

bagi masyarakat yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). 
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Adanya ketegasan bagi rahasia negara dengan informasi yang terbuka 

untuk publik. 

d. Responsiveness, yaitu lembaga publik harus mampu member respon bagi 

kebutuhan masyarakat. 

e. Konsensus, yaitu apabila ada perbedaan kepentingan yang mendasar 

dalam masayarakat, penyelesaian harus dilakukan dengan dialog ataupun 

musyawarah menjadi consensus. 

f. Persamaan hak, yaitu pemerintah harus menjamin persamaan hak semua 

pihak. 

g. Efektivitas dan efisiensi, yaitu pemerintah harus efektuf dan efisien dalam 

produksi output seperti aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, 

dan lain sebagainya. 

h. Akuntabilitas, yaitu wujud kewajiban instansi pemerintahan untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

misinya. 

 

1.6 Operasionalisasi Konsep 

Operasionalisasi konsep sering dijelaskan sebagai suatu sarana peneliti untuk 

menganalisis permasalahan penelitian dengan berpedoman pada teori-teori atau 

konsep-konsep. Pengembangan e-government Pemerintah Kota Yogyakarta yang 
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dapat diukur dari Strategi Pengembangan E-Government dalam Inpres No. 3 

Tahun 2003 dan hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government.  

Pengembangan e-government di Indonesia dilaksanakan melalui 4 tingkatan, 

yaitu: 

1. Tingkat kesiapan  

Peneliti ingin melihat kesiapan situs informasi, penyediaan SDM, 

penyiapan sarana akses, serta sosialisasi pemerintah kota Yogyakarta 

tampilan situs informasi (website) yang menyangkut informasi dasar baik 

untuk para pegawai internal maupun bagi masyarakat. 

2. Tingkat pematangan  

Peneliti ingin melihat situs informasi publik (website) pemerintah kota 

Yogyakarta sudah termasuk kategori interaktif atau belum dan tampilan 

hubungan antar lembaga lain berupa fasilitas download dan komunikasi 

e-mail dalam website.  

3. Tingkat pemantapan 

Peneliti ingin melihat situs website pemerintah kota Yogyakarta sudah 

termasuk kategori transaksi pelayanan publik melalui aplikasi/formulir 

untuk transaksi secara online. 

4. Tingkat pemanfaatan 

Peneliti ingin melihat website pemerintah kota Yogyakarta sudah 

mencakup pelayanan yang bersifat G2G (government to government), 
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G2C (government to citizen), G2B (government to business) yang 

terintegrasi. 

Adapun keberhasilan e-government dapat dilihat dari elemen-elemen sukses 

e-government pada umumnya terdiri dari tiga elemen, sebagai berikut: 

a. Support 

Penulis akan melihat bagaimana dukungan pemerintah berupa regulasi, 

sosialisasi, sarana dan kerjasama dengan pihak swasta yang telah 

digunakan untuk pengembangan website dalam penyelenggaraan e-

government di Kota Yogyakarta. 

b. Capacity 

Penulis akan melihat bagaimana ketersediaan sumber daya finansial, 

sumber daya manusia, dan infrastruktur teknologi informasi yang ada 

untuk pengembangan website dalam penyelenggaraan e-government di 

Kota Yogyakarta. 

c. Value 

Penulis akan melihat bagaimana manfaat pengembangan website dalam 

penyelenggaraan e-government di Kota Yogyakarta bagi masyarakat kota 

Yogyakarta. Perpaduan antara ketiga elemen terpenting diatas akan 

membentuk sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan e-government yang 

akan merupakan kunci sukses utama penjamin keberhasilan. Atau dengan 

kata lain, pengalaman memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi 
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fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan konsep e-

government berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk nexus) 

tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi. 

(Indrajit, 18). 

1.7 Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono, (2016:2), metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut 

terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan 

dan kegunaan. 

 

1.7.1 Desain Penelitian 

Dalam Penelitian mengenai Pengembangan E-Government di Kota 

Yogyakarta, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana lebih 

menekankan pada suatu analisis dan sekaligus penggambaran tentang suatu 

kondisi realitas yang ada sehingga hasil dari penelitian tersebut adalah  

banyak menggunakan kata-kata deskriptif. Dengan demikian melalui 

penelitian deskriptif kualitatif ini hanya berusaha untuk menggambarkan 

permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan Pengembangan Website 

dalam Penyelenggaraan E-Government di Kota Yogyakarta. 



38 
 

 

1.7.2 Situs Penelitian 

Situs penelitian menempatkan tempat atau wilayah dimana penelitian 

akan dilaksanakan. Lokasi atau wilayah yang diambil dalam penelitian ini 

adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. 

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dipilih 

menjadi lokus atau wilayah penelitian karena Dinas Komunikasi Informatika 

dan Persandian merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas 

untuk mengembangkan e-government di Yogyakarta.  

1.7.3 Subjek Penelitian 

Adapun pemilihan informan atas dasar teknik Purposive Sampling yaitu 

metode yang penentuan informan dengan menggunakan pertimbangan-

pertimbangan tertentu dari peneliti. Dimana teknik pengambilan informan, 

sumber data dengan pertimbangan orang tersebut dianggap paling tahu 

tentang apa yang diharapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi 

objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2009: 218-219). Adapun informan 

dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan lokus penelitian 

diantaranya : Kepala Bidang Teknologi dan Telematika, Kepala Seksi 

Perangkat Lunak, pegawai Bagian Teknologi dan Telematika, dan masyarakat 

kota Yogyakarta.  
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1.7.4 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan adalah data yang bersifat deskriptif, yaitu data 

yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data diperoleh melalui 

berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara dan analisis 

dokumen. Bentuk lain dapat berupa gambar yang diperoleh melalui 

pemotretan. 

 

1.7.5 Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

Data-data primer diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti kepada informan dalam wawancara ataupun melalui 

pengamatan langsung atau observasi. Dalam penelitian ini, data primer 

diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Teknologi dan 

Telematika Kota Yogyakarta, Kepala Seksi Perangkat Lunak, pegawai Bidang 

Teknologi dan Telematika Kota Yogyakarta, masyarakat Kota Yogyakarta 

(pelajar atau mahasiswa, sektor swasta dan Organisasi Perangkat Daerah).  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari 

sumbernya. Data sekunder berisi catatan mengenai kejadian atau peristiwa 
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yang telah terjadi berupa tulisan dari buku, dokumen, internet, dan sumber-

sumber lainnya. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data sekunder dari 

buku dan internet serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. 

 

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data 

Ciri utama dari penelitian kualitatif adalah tidak dapat dipisahkan dari 

peranan peneliti itu sendiri sebagai penentu keseluruhan skenarionya. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, 

observasi, dokumentasi dan studi pustaka. 

1. Wawancara  

Dalam penelitian kualitatif sebaiknya digunakan wawancara terbuka, 

yaitu dimana para subjek atau informan mengetahui bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara 

tersebut. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan adalah wawancara 

tidak berstruktur. Dalam wawancara tidak terstruktur, responden biasanya 

terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya  

mereka memiliki pengetahuan yang mendalami situasi, dan mereka lebih 

mengetahui informasi yang diperlukan.  

2. Observasi  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe observasi Non-Partisipan 

(Non-Participant Observation). Peneliti hanya mencatat, menganalisis dan 



41 
 

 

selanjutnya dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat yang 

sedang diamati. 

3. Dokumentasi 

Metode ini merupakan metode pengumpulan data yang berupa data-data 

berupa gambar, dokumen resmi, data-data resmi yang ada di Dinas 

Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta. 

4. Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dilakukan dengan 

mempelajari buku-buku referensi, peraturan, laporan-laporan, dokumen serta 

melalui internet. 

 

1.7.7 Analisis dan Interpretasi Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan 

data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi 

dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian 

dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti 

penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan 

usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan semua hal 

yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data.  

1. Pengumpulan data 
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Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 

dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif 

dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan tentang apa yang 

dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya 

pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. 

Catatan desktriptif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan 

tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana 

pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara melakukan wawancara langsung, observasi, dan dokumentasi 

dengan narasumber yaitu Kepala Bagian TI, Kepala Subbag Perangkat Lunak, 

Kepala Subbag Pengembangan Smartcity, dan masyarakat kota Yogyakarta. 

Selain itu, untuk melihat pengembangan website www.jogjakota.go.id, 

peneliti mengunjungi website secara rutin untuk melihat data-data yang 

dibutuhkan guna penelitian ini. 

 

2. Reduksi Data 

Semakin lama peneliti melakukan penelitian di lapangan maka akan 

diperoleh data yang semakin banyak, kompleks dan rumit sehingga perlu 

segera dilakukan analisi data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2009:247). Dengan demikian 

http://www.jogjakota.go.id/
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data yang direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan 

lebih mempermudah peneliti untuk melanjutkan penelitian selanjutnya serta 

mencari bila diperlukan. Dengan melakukan reduksi data, maka peneliti akan 

merangkum dan mengambil data pokok yang penting, membuat kategorisasi, 

berdasarkan huruf besar, kecil dan angka. Dalam proses ini, peneliti akan 

memperoleh data-data dari lapangan mengenai pengembangan website 

www.jogjakota.go.id  kemudian peneliti memilah data yang sesuai dan 

dibutuhkan untuk penelitian ini. 

 

3. Penyajian Data (Display Data) 

Dalam penelitian ini, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori dan sebagainya. Yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif (Miles dan Huberman dalam 

Sugiyono,2009:249). Dalam penelitian ini pun penulis mendeskripsikan 

tentang pengembangan e-government oleh Bagian Teknologi Informasi dan 

Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Kota Yogyakarta 

dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. Selain dengan menggunakan 

teks naratif, penulis juga menggunakan grafik, gambar atau tabel-tabel untuk 

menyajikan data. Dengan melakukan penyajian data maka akan 

http://www.jogjakota.go.id/
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mempermudah memahami apa yang terjadi dan dapat merencanakan kegiatan 

selanjutnya berdasarkan pemahaman mengenai apa yang terjadi.  

 

4. Kesimpulan/Conclusion Drawing 

Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif hanya bersifat sementara 

dan bisa berubah jika tidak ada bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data. Apabila kesimpulan yang diambil pada tahap awal 

penelitian didukung oleh bukti-bukti kuat, valid dan konsisten saat 

pengambilan data maka kesimpulan yang dikemukakan akan menjadi 

kesimpulan yang kredibel.  Kesimpulan dalam penelitian kualiatif merupakan 

penemuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kausal 

atau interaktif, hipotesis atau teori. 

 

1.7.8 Kualitas Data 

Penelitian kualitatif harus memiliki standar kredibilitas yang baik. Standar 

kredibilitas ini untuk menunjukkan agar hasil penelitian kualitatif memiliki 

tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai fakta yang ada dilapangan tentang 

Pengembangan E-Government di Kota Yogyakarta. Karena tujuan penelitian 

kualitatif bukan semata-mata mencari kebenaran tetapi lebih kepada 
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pemahaman subyek terhadap dunia sekitar (Sugiyono, 2009: 241). Moloeng 

dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Kualitatif” merangkum 

pendapat beberapa ahli tentang trianggulasi, dan menyimpulkan penggunaan 

trianggulasi dengan membandingkan data yang diperoleh dengan sumber, 

metode dan teori (Moloeng: 2007:331). Trianggulasi yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu bertujuan untuk menganalisis Pengembangan Website dalam 

Penyelenggaraan e-government di Kota Yogyakarta. Teknik trianggulasi ini 

digunakan untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh penulis sesuai 

dengan pernyataan Moloeng yaitu dapat dicapai dengan cara : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara. 

Peneliti membandingkan hal-hal yang diamati seperti kualitas dan 

kuantitas pegawai pengelola website www.jogjakota.go.id, sarana dan 

infratruktur (komputer, jaringan internet, jaringan optik), telah dilakukan 

sosialisasi website www.jogjakota.go.id, serta konten dan konteks yang 

ada di dalam website www.jogjakota.go.id sesuai tidak dengan hasil 

wawancara kepada narasumber-narasumber yang peneliti pilih. 

2. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti masyarakat dan orang 

pemerintahan. Setelah melakukan wawancara, peneliti melihat 

pandangan antara masyarakat kota Yogyakarta dan pegawai Dinas 

Komunikasi Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta. 

http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
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3. Membandingkan hasil wawancara dengan misi sebuah dokumen yang 

berkaitan. Setelah melakukan wawancara, peneliti melihat dan 

membandingkan hasil wawancara narasumber dengan master plan e-

government yaitu pada Perwal No. 15 Tahun 2015 tentang e-

government 


