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BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

Di era yang modern ini, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan 

publik yang lebih cepat dan tidak bertele-tele. Penyelenggaraan e-government 

merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang 

lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Sejak dibuat Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 

2003 Tentang Strategi Pengembangan E-government menjadi tanda 

diselenggarakannya e-government di Pemerintah Indonesia. Salah satu wujud dari 

penyelenggaraan e-government adalah dengan dibuat dan dikembangkannya website 

bagi pemerintah mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. 

Kota Yogyakarta sendiri telah membuat master plan e-government dalam 

Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang E-Government. Master plan 

tersebut merupakan awal langkah dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

menerapkan e-government di Kota Yogyakarta. Dinas Komunikasi Informasi dan 

Persandian Kota Yogyakarta merupakan instansi yang mengelola e-government di 

Kota Yogyakarta. Pembuatan dan pengembangan website kota Yogya yang 

beralamatkan di situs www.jogjakota.go.id dibuat setelah adanya master plan 

tersebut. 

Di dalam penelitian ini, penulis telah mendapatkan hasil penelitian dari 

wawancara dan observasi terkait pengembangan website Kota Yogyakarta. Penulis 

http://www.jogjakota.go.id/
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melihat tahapan dari pengembangan website di Kota Yogyakarta dan juga faktor-

faktor kesuksesan pengembangan website Kota Yogyakarta yang akan dijabarkan 

dalam bab ini. 

4.1 Tahap Pengembangan Website dalam Penyelenggaraan E-Government di 

Kota Yogyakarta 

Pengembangan e-government dilakukan pemerintah dalam rangka 

pemanfaatan teknologi informasi yang memudahkan pelayanan publik serta 

melakukan aktivitas seperti pengelolaan informasi, pengolahan data, sistem informasi 

manajemen dan proses kerja pemerintahan secara elektronis. Untuk melihat 

pengembangan website Kota Yogyakarta yang dikelola Diskominfo Kota 

Yogyakarta, ada 4 tahapan yang dilalui yaitu, Tingkat Kesiapan (melihat pembuatan 

situs informasi di setiap lembaga, penyediaan sumber daya manusia, penyiapan 

sarana akes, sosialisasi situs informasi ke internal maupun ke publik, serta pelayanan 

di dalam website www.jogjakota.go.id.); Tingkat Pematangan (melihat situs 

informasi yang interaktif dan pembuatan antarmuka keterhubungan dengan lembaga 

lain); Tingkat Pemantapan (melihat situs transaksi dalam website dan pembuatan 

interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain); dan Tahap Pemanfaatan 

(pembuatan situs yang berguna untuk pelayanan G2G, G2B, dan G2C. 

 

 

 

http://www.jogjakota.go.id/
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1.1.1 Tingkat Kesiapan 

Di dalam tingkat kesiapan, yang perlu dilihat yang pertama adalah kesiapan 

situs informasi, apakah setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sudah memiliki 

situs informasi untuk digunakan sebagai layanan informasi dari pemerintah ke 

masyarakat, maupun sebaliknya. Yang kedua adalah kesiapan sumber daya manusia, 

dimana sumber daya manusia sebagai pengembang website pemerintah sudah 

disiapkan dengan baik atau belum, karena sumber daya manusia merupakan salah 

satu komponen yang penting dalam pengembangan website. Yang ketiga adalah 

kesiapan sarana akses, sarana akses seperti komputer, jaringan, internet, dan 

sebagainya sudah cukup dan baik atau belum. Yang terakhir adalah informasi dasar 

yang ditampilkan dalam website pemerintah Kota Yogyakarta seperti apa. 

Penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai tingkat kesiapan dalam 

pengembangan website dalam penyelenggaraan e-government di Kota Yogyakarta. 

Semua data yang telah didapat selama proses penelitian dianalisis sesuai dengan 

fokus dan kajian penelitian. 

 

1.1.1.1 Kesiapan Situs Informasi 

Di dalam tingkat kesiapan, yang penulis lihat pertama yaitu adanya situs 

informasi di setiap OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta. Dari data yang penulis 

dapatkan dan sesuai pernyataan narasumber dari Diskominfo Kota Yogyakarta, 

memang belum seluruh OPD di Kota Yogyakarta memiliki sub-domain di dalam 
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website Kota Yogyakarta, hanya ada beberapa OPD saja. Berikut adalah sub-domain 

di dalam website www.jogjakota.go.id : 

 

 

Gambar 4.1 

Sub-domain Website Pemerintah Kota Yogyakarta 

 

Sumber: www.jogjakota.go.id  

 

1.1.1.2 Kesiapan Sumber Daya Manusia 

Yang kedua adalah penyediaan SDM untuk mengelola e-government 

khususnya website Kota Yogyakarta. Teknologi informasi dan komunikasi akan 

menjadi sarana utama, maka sumber daya aparatur pemerintahpun perlu mengikuti 

perkembangan jaman. Dalam persiapan SDM untuk mengembangkan website Kota 

Yogyakarta perlu juga dipersiapkan dengan sungguh-sungguh SDM yang mempunyai 

kompetensi dan kualifikasi seperti yang disyaratkan, dengan didukung oleh adanya 

regulasi dan perundang-undangan yang relevan. Dalam Peraturan Walikota No 15 

http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
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Tahun 2015 tentang E-Government, kriteria kebutuhan SDM yang disusun dibedakan 

antara kemampuan dasar dan kemampuan khusus. Kemampuan dasar adalah 

merupakan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh seorang aparat pemerintah. 

Sedangkan kemampuan khusus adalah merupakan kemampuan yang dibutuhkan 

untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut hasil wawancara dari 

narasumber dan data yang penulis dapatkan, jumlah SDM yang menjadi pengelola 

website  sudah dirasa cukup, dengan jumlah 10 pegawai yang terdiri dari, pengelola 

konten dan pemelihara sistem. SDM yang menjadi pengelola website sudah diberikan 

Diklat seperti Diklat Komputer, Diklat Administrator Pengelola Website, Diklat 

Pemrograman Website, Kursus LINUX, Kursus Teknisi Komputer, Diklat Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah, Bimtek jaringan, dan Diklat Jurnalistik. Diklat-diklat yang 

diberikan diikuti oleh pegawai sesuai dengan kebutuhannya masing-masing dan 

apabila ada updating mengenai pembaruan sistem. Diklat-diklat yang diberikan atas 

dasar pemberian kebutuhan khusus bagi pegawai Diskominfo Kota Yogyakarta agar 

dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan website sebagai 

pelayanan informasi dari atau ke masyarakat.  

 

1.1.1.3 Kesiapan Sarana Akses 

Berikutnya adalah sarana akses. Kesiapan sarana akses bagi 

dikembangkannya website Kota Yogyakarta merupakan syarat utama yang harus 

disiapkan secara matang oleh Diskominfo Kota Yogyakarta agar saat 
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mengembangkan website Kota Yogyakarta dapat memudahkan Diskominfo dalam 

menyediakan pelayanan informasi dari atau ke masyarakat.  

Jika dilihat saat penulis melakukan penelitian dan dari hasil wawancara, 

internet sudah digunakan seluruh OPD di Pemerintah Kota Yogyakarta, mulai dari 

Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Ruang Terbuka Hijau yang 

dilengkapi wi-fi hotspot, hingga Kantor Pemerintahan lainnya. Komputer juga sudah 

digunakan seluruh pegawai di seluruh OPD. Di dalam Diskominfo sendiri, komputer 

sudah dimiliki masing-masing pegawai, khusunya bagi pengelola website Kota 

Yogyakarta. Terlihat di setiap ruangan sudah ada komputer yang terdapat di setiap 

meja pegawai. Untuk jaringan optik sendiri juga sudah dimiliki secara mandiri oleh 

Diskominfo Kota Yogyakarta.  

 

1.1.1.4 Informasi Dasar 

Informasi dasar harus mampu di tampilkan dalam setiap website pemerintah, 

tidak terkecuali dalam website Kota Yogyakarta. Informasi dasar sendiri terdiri dari 

profil Kota Yogyakarta, berita-berita mengenai Kota Yogyakarta, serta informasi 

pelayanan dasar yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja oleh masyarakat Kota 

Yogyakarta maupun pihak swasta. Informasi dasar harus di update apabila ada 

pembaruan informasi dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Dalam tahap ini juga dapat 

kita lihat informasi dasar yang ditampilkan dalam website www.jogjakota.go.id yaitu 

berita yang di update setiap harinya. Berikut adalah contohnya: 

http://www.jogjakota.go.id/
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Gambar 4.2 

Berita Utama di www.jogjakota.go.id  

 

Sumber: www.jogjakota.go.id  

Tak hanya berita, informasi lain tentang Kota Yogyakarta seperti visi dan misi 

Kota Yogyakarta, lambang identitas, sejarah Kota Yogyakarta, geografis, dan peta 

juga ditampilkan di website kota Yogyakarta. Informasi mengenai profil Kota 

Yogyakarta sendiri hanya akan di update apabila ada perubahan informasi, sehingga 

jarang ada perubahan. Berikut adalah menu Tentang Kami di www.jogjakota.go.id.: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
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Gambar 4.3 

Tampilan Menu Tentang Kami di www.jogjakota.go.id 

 

Sumber : www.jogjakota.go.id  

Ada juga informasi lain mengenai profil Walikota dan Wakil Walikota 

Yogyakarta, instansi, keuangan, dan musipda dalam menu Pemerintahan di 

www.jogjakota.go.id. Berikut adalah tampilannya: 

Gambar 4.4  

Tampilan Menu Pemerintahan di www.jogjakota.go.id  

 

Sumber : www.jogjakota.go.id  

http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
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Tak hanya itu, didalam menu Pelayanan terdapat informasi-informasi terkait 

syarat untuk mendapat pelayanan di Kota Yogyakarta. Berikut tampilan menu 

Pelayanan di www.jogjakota.go.id.: 

Gambar 4.5 

Tampilan Menu Pelayanan di www.jogjakota.go.id 

 

Sumber : www.jogjakota.go.id  

Berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara, penulis melihat dalam 

tingkat persiapan tidak di dapatkan banyak permasalahan. Situs informasi memang 

belum seluruh OPD memiliki, karena alasan SDM yang belum memiliki tugas khusus 

dalam mengelola sub-domain. Untuk segi lain seperti SDM pengelola e-government 

dan pengelola website tidak memiliki permasalahan. Begitu juga dengan sarana akses 

yang sudah dimiliki cukup lengkap. Informasi dasar yang ditampilkan dalam website 

http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
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pun sudah lengkap informasinya untuk dimuat di dalam website pemerintah Kota 

Yogyakarta. 

1.1.2 Tingkat Pematangan 

Di dalam tingkat pematangan, penulis melihat situs yang interaktif dengan 

masyarakat, seperti dalam website www.jogjakota.go.id sudah memiliki menu Buku 

Tamu, Forum Warga, dan E-Mail. Menu Buku Tamu terlihat tidak digunakan dengan 

baik oleh masyarakat. Hal ini terlihat dari postingan terakhir pada tahun 2016. 

Berikut adalah menu Buku Tamu beserta postingan dari masyarakat Kota 

Yogyakarta: 

Gambar 4.6 

Tampilan Menu Buku Tamu di www.jogjakota.go.id  

 

Sumber : www.jogjakota.go.id  

 

 

 

http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
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Gambar 4.7 

Tampilan Menu Buku Tamu di www.jogjakota.go.id  

 

Sumber : www.jogjakota.go.id  

 

Website www.jogjakota.go.id juga memiliki menu Forum Warga Online yang 

digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dengan media untuk mengemukakan 

pendapat. Forum Warga Online terlihat aktif ditulis oleh masyarakat Kota 

Yogyakarta. Berikut adalah tampilan menu Forum Warga Online: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
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Gambar 4.8 

Tampilan Menu Forum Warga Online di www.jogjakota.go.id 

 

Sumber : www.jogjakota.go.id  

 

Gambar 4.9 

Tampilan Menu Forum Warga Online di www.jogjakota.go.id 

 

Sumber : www.jogjakota.go.id  

http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
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Dilihat dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis, website 

www.jogjakota.go.id sudah mencapai tahap interaktif. Masyarakat mampu 

memberikan informasi, keluhan, dan saran di dalam Forum Warga Online. Respon 

dari pemerintah Kota Yogyakarta di balas melalui e-mail masyarakat yang 

mengirimkannya. 

 

1.1.3 Tingkat Pemantapan 

Di dalam tingkat pemantapan mengukur apakah website pemerintah Kota 

Yogyakarta sudah mencapai pada tahap yang transaksional atau belum. Transaksi 

secara online akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang 

diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. 

Dari hasil observasi dan hasil wawancara yang penulis dapatkan, transaksi 

belum bisa dilakukan di website www.jogjakota.go.id. Belum ada aplikasi atau 

formulir untuk melakukan transaksi secara online bagi masyarakat. Website 

www.jogjakota.go.id masih hanya pada tahap pemberian informasi saja. Pemerintah 

Kota Yogyakarta sendiri baru memiliki rencana untuk mengembangkan Jogja Smart 

Service. Nantinya Jogja Smart Service akan menjadi satu portal dimana pelayanan 

hanya ada di satu website saja. Begitu juga untuk interoperabilitas data yang kini 

belum ada di dalam website www.jogjakota.go.id. Interoperabilitas data-data yang 

dibutuhkan lembaga lain seperti data kepegawaian dan data kependudukan baru 

ditampilkan di sub-domain OPD-OPD terkait saja. 

http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
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1.1.4 Tingkat Pemanfaatan 

Dalam tingkat ini, website seharusnya sudah mampu memberikan pelayanan 

pemerintah yang meningkat secara terintegerasi. Di dalam website seharusnya ada 

integerasi pelayanan baik G2G, G2C, maupun G2B. Saat ini dapat dilihat sesuai hasil 

observasi dan hasil penelitian, belum terlihat adanya integerasi pelayanan untuk G2G, 

G2B, atau G2C. Pelayanan G2G dalam lingkungan kota Yogyakarta sendiri yang 

baru berjalan. G2G antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pemerintah pusat ada 

pada aplikasi LAPOR (milik pemerintah pusat) dan UPIK (Unit Pelayanan Informasi 

dan Keluhan milik Pemerintah Kota Yogyakarta) yang harus memiliki integerasi. 

UPIK juga dapat dikategorikan G2C karena masyarakat mampu mengirimkan 

informasi dan keluhan dalam waktu 24 jam yang akan direspon paling lama 2x24 

jam. Sedangkan G2B, ada penyedia jasa melalui LPSE (Lembaga Pengadaan Secara 

Elektronik) dari pemerintah pusat yang terintegerasi dengan LPSE Kota Yogyakarta.  

Yang dapat dilihat saat ini di website www.jogjakota.go.id hanya ada pelayanan 

publik yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat saja. Untuk G2B, G2C 

atau G2G hanya ada akses untuk melihat syarat perizinan atau AMDAL. Rencana 

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membuat Jogja Smart Service ini yang nantinya 

akan mengintegerasikan juga layanan G2G, G2B, maupun G2C sehingga pelayanan 

dari Pemerintah Kota Yogyakarta akan meningkat dan terintegerasi dengan baik. 

 

 

http://www.jogjakota.go.id/
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4.2 Faktor Pendorong Pengembangan Website dalam Penyelenggaraan E-

Government di Kota Yogyakarta 

Ada tiga faktor yang harus dimiliki dan diperhatikan di dalam pengembangan 

website pemerintah yaitu, support (dibuatnya regulasi sebagai kerangka e-

government, sarana yang ada untuk mengembangkan website, serta sosialisasi 

website), capacity (pengalokasian sumber daya manusia dan sumber daya financial), 

dan value (manfaat yang diperoleh).  

1.2.1 Support 

Hal yang dapat dilihat dalam faktor support yang pertama adalah kerangka e-

government. Master plan e-government dari pemerintah pusat dikeluarkan dalam 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi Pengembangan E-

Government. Master plan tersebut menjadi kerangka e-government yang dasar dalam 

pengembangan e-government baik untuk pemerintah pusat sendiri hingga pemerintah 

daerah. Di Kota Yogyakarta sendiri, telah dibuat master plan e-government yaitu 

yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang E-Government. 

Kerangka ini menjadi acuan dikembangkannya e-government di Kota Yogyakarta, 

salah satunya yaitu pengembangan website kota Yogyakarta. 

Dari hasil wawancara, sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Yogyakarta terkait website Kota Yogyakarta belum diterima untuk kesuluruhan 

elemen masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan hanya melalui media seperti kop 

surat, media massa, dan saat pelatihan pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta. 
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Sosialisasi tidak dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan tidak dilakukan 

secara berkala. Hal ini tentunya menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Yogyakarta 

karena tidak semua masyarakat tahu akan adanya website kota Yogyakarta yang 

dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi maupun dari pemberian 

informasi dari masyarakat kepada pemerintah. 

Sarana yang tersedia dalam mengembangkan website di Kota Yogyakarta 

sudah cukup memadai. Terlihat dengan adanya jaringan yang kuat, internet yang 

menyeluruh, dan penggunaan komputer bagi setiap pegawai di Pemerintah Kota 

Yogyakarta. Sarana tersebut juga selalu meningkat setiap tahunnya. 

 

1.2.2 Capacity 

Dari hasil wawancara dengan narasumber Diskominfo Kota Yogyakarta, 

Pemerintah Kota Yogyakarta setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk 

pengembangan website www.jogjakota.go.id sebesar 1,2 Milyar Rupiah dalam 

APBD. Tidak ada dana hibah dari pihak swasta untuk mengembangkan website 

www.jogjakota.go.id. Anggaran tersebut dirasa cukup untuk mengelola website, 

kecuali jika ada dana yang dibutuhkan secara mendadak. 

Sumber daya manusia pengelola website memiliki syarat pendidikan minimal 

D3 Komputer untuk pengelola sistem dan untuk pengelola jaringan, sedangkan untuk 

pengelola konten tidak ada syarat pendidikannya, namun harus ahli dalam jurnalistik. 

Jumlah pengelola website sendiri ada 10 orang, jumlah tersebut dirasa cukup untuk 

http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
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mengelola website kota Yogyakarta saat ini. Pelatihan yang dilakukan guna 

meningkatkan kinerja pegawai dalam pengembangan website sudah banyak diadakan, 

seperti pelatihan dan bimtek jaringan, diklat jurnalistik, diklat administrator pengelola 

website kota, dan lain-lain. Pelatihan tersebut tidak dilakukan secara berkala, apabila 

ada updating sistem atau jaringan baru dilakukan pelatihan kembali. 

 

1.3 Faktor Penghambat Pengembangan E-Government di Kota Yogyakarta 

1.3.1 Value 

Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri, e-government memiliki arti yaitu 

komputerisasi bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai serta 

membuat pelayanan publik lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Manfaat dengan 

adanya website www.jogjakota.go.id juga dirasakan oleh Pemerintah Kota 

Yogyakarta, yaitu pemberian informasi yang lebih cepat baik dari pemerintah ke 

masyarakat maupun sebaliknya. Tentunya dengan adanya website kota Yogyakarta 

sendiri tidak menjadi beban bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola dan 

mengembangkan website www.jogjakota.go.id agar masyarakat dalam mendapat atau 

memberikan informasi jauh lebih mudah dan cepat. 

Bagi masyarakat Kota Yogyakarta sendiri, melalui hasil wawancara dan hasil 

observasi, penulis mendapatkan bahwa masyarakat belum seluruhnya merasakan 

manfaat dari website kota Yogyakarta. Masyarakat sendiri mengaku belum pernah 

mendapatkan sosialisasi secara langsung, tetapi sebagian masyarakat sudah 

http://www.jogjakota.go.id/
http://www.jogjakota.go.id/
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mengetahui adanya website www.jogjakota.go.id yang membantu mendapatkan atau 

memberikan informasi dari  atau ke pemerintah. Masyarakat ingin agar aparatur 

bekerja lebih baik dalam pelayanan informasi di dalam website kota Yogyakarta. 

Namun sayangnya, beberapa masyarakat ada pula yang belum mengetahui isi dari 

website www.jogjakota.go.id karena memang belum pernah sama sekali membuka 

website tersebut. Kurangnya pengetahuan akan teknologi informasi, malasnya 

masyarakat mengakses website resmi karena pelayanan yang diberikan hanya sebatas 

informasi saja dan kurangnya timbal balik dari masyarakat kepada Pemerintah yang 

mampu disalurkan melalui website resmi Kota Yogyakarta., tentunya ini menjadi 

salah satu faktor penghambat dalam keberhasilan e-government di Kota Yogyakarta. 

Masyarakat seharusnya menjadi tolak ukur dalam merasakan manfaat dari 

diterapkannya e-government khususnya website yang menjadi jembatan informasi 

bagi masyarakat dan pemerintah maupun sebaliknya. 
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