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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Adanya pergeseran paradigma pelayanan publik dari birokratis menjadi 

paradigma e-government yang mengedepankan transparansi dan fleksibilitas, yang 

akhirnya bermuara oada kepuasan pengguna layanan publik. Hal ini mendorong 

pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Kendal untuk melakukan implementasi dan pengembangan e-

government. 

 E-government merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi berupa website yang 

dirancang untuk mengintegrasikan seluruh informasi dan komunikasi dari 

berbagai instansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal. Website 

resmi Pemerintah Kabupaten Kendal (www.kendalkab.go.id) disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat saat ini yaitu kebutuhan untuk memperoleh pelayanan 

publik secara cepat, tepat dan murah, kemudahan mengakses informasi, dan 

kemudahan dalam menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah.  

Pada bab sebelumnya telah disajikan hasil wawancara dan penyajian data 

yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Pada bab IV ini  

diapaparkan lebih lanjut analisis pengembangan e-government di Kabupaten 

Kendal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran umum mengenai 

sejauh mana pengembangan e-government website resmi pemerintah Kabupaten 

Kendal. Seluruh data yang didapat peneliti selama penelitian dianalisis sesuan 

dengan kajian penelitian. Pembahasan menjelaskan pada hasil penelitian 

http://www.kendalkab.go.id/
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pengembangan e-government di Kabupaten Kendal. Bab ini akan menjawab 

tujuan dari penelitian yang dilakukan mengenai pengembangan  e-government di 

Kabupaten Kendal. 

4.1 Pengembangan E-government di Kabupaten Kendal 

Pengembangan e-government dalam pelaksanaanya memiliki elemen sukses. 

Elemen sukses digunakan untuk mengetahui dan memahami bagaimana 

pengembangan e-government di suatu pemerintahan. Pada bab ini dapat 

diketahui bagaimana pengembangan e-government di Kabupaten Kendal yang 

dijelaskan dengan menggunakan elemen sukses pengembangan e-

government.  

4.1.1 Support 

Support merupakan elemen paling krusial yang harus dimiliki oleh 

pemerintah yaitu keinginan dari berbagai pejabat publik dan politik untuk 

benar-benar menerapkan konsep e-government, bukan hanya sekedar 

mengikuti trend yang justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan 

prinsip-prinsip e-government. Tanpa adanya unsur “political will”, 

mustahil berbagai inisiatif pengembangan e-government dapat berjalan 

dengan mulus. Hal ini dikarenakan budaya birokrasi yang cenderung 

bekerja berdasarkan perintah dari pimpinan yang berada pada level 

tertinggi sebelum merambat ke level-level dibawahnya. Selain unsur 

“political will”, sosialisasi juga menjadi faktor pendorong bagi 

keberhasilan pengembangan e-government, karena proses sosialisasi 
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merupakan usaha pemerintah untuk mengenalkan e-governemt kepada 

masyarakat luas. 

4.1.1.1 Political Will 

Pengembangan e-government memerlukan serangkaian kesepakatan 

untuk mendukung proses pengembangan e-government.  

Hasil penelitian pada bab sebelumnya menunjukan bahwa setelah 

berjalan hampir tujuh tahun dari tahun 2009-sekarang, Bupati selaku 

pemegang kekuasan tertinggi di lingkungan pemerintahan Kabupaten 

Kendal mensepakati pelaksanaan pengembangan e-government 

sebagaimana visi misi e-government yang telah ditetapkan. Visi e-

government Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu “terwujudnya  

keterbukaan informasi publik yang didukung sarana, akses, dan kualitas 

layanan komunikasi dan informatika” dan enam misi e-government yaitu 

Meningkatkan kualitas layanan Informasi publik melalui peningkatan 

kinerja dan pengembangan media elektronik dan non elektronik, 

mengembangkan sarana dan prasarana TIK serta profesionalisme 

suberdaya aparatur bidang komunikasi dan informatika, meningkatkan 

peran Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai sentral dalam 

menajemen bidang TIK dan mengembangkan inovasi guna pelayanan 

transfer data kepada aparatur pemerintah di Kabupaten Kendal, 

mengembangkan dan mengelola Database dan Informasi Daerah secara 

optimal untuk Kabupaten Kendal yang Informatif, mengembangkan 
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akses informasi yang terjangkau dan merata, mewujudkan pelayanan 

yang berkualitas guna menunjang penyelenggaraan good governance.    

Selain merupakan visi dan misi, dialokasikannya sumber daya 

yang memadai di tataran pemerintahan untuk membangun konsep e-

government ini dengan semangat lintas sektoral menjadi suatu kewajiban 

bagi pemerintah. Melalui pembentukan tim PPTIK (Petugas Pengelola 

Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang berfungsi sebagai pengelola 

e-government di masing-masing instasnsi pemerintah. Petugas PPTIK ini 

merupakan perwakilan dari masing-masing instansi pemerintahan yang 

dibina langsung oleh  Diskominfo Kabupaten Kendal. Tanpa adanya 

binaan dari Diskominfo Kabupaten Kendal, petugas PPTIK tidak dapat 

bekerja sesuai dengan fungsinya karena beban kerja mereka tidak hanya 

sebagai petugas PPTIK saja, tetapi juga sebagai pegawai yang memiliki 

tanggungjawab pekerjaan di instansi dari mana mereka berasal.  

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya 

pengaduan, pada tahun 2018 ini pemerintah sepakat  untuk meluncurkan 

UP4 (Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik) yang mendukung 

pelaksanaan pengembangan e-government. Adanya UP4 ini dapat 

membantu pemerintah dalam melayani aduan atau keluhan yang 

disampaikan oleh masyarakat. Hadirnya UP4 ini mempermudah 

mekanisme interaksi masyarakat dengan pemerintah melalui berbagai 

kanal akses baik yang telah disediakan oleh pemerintah, yaitu aplikasi 

apps knok-knok, aplikasi apps lapor, suara warga website 
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kendalkab.go.id, webiste lapor.go.id, facebook lapor kendal, twitter 

@lapor_kendal, SMS 1708, telepon nomor 0294-384008, surat melalui 

PO BOX lapor kendal atau datang langsung di Media Center Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. 

Hadirnya UP4 ini diharapkan mampu mengintegrasikan semua 

aduan yang disampaikan oleh masyarakat kepada masing-masing intansi 

pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap pokok permasalahan 

yang disampaikan. Agar tercipta suatu pola kerja yang terintegrasi 

dengan berbagai elemen instansi, masing-masing instansi khususnya 

instansi pemerintah perlu menerapkan inisiatif e-government. Salah satu 

inisiatif e-government yang perlu diterapkan adalah website yang 

nantinya akan terintegrasi dengan semua instansi pemerintahan di 

lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal dan website master 

pemerintah Kabupaten Kendal. Sayangnya, sampai saat ini masih 

terdapat beberapa instansi pemerintah yang belum memiliki portal 

website tersendiri, sehingga ketika terdapat aduan atau pertanyaan yang 

menyangkut suatu instansi tertuntu tidak dapat direspon atau bahkan 

tidak mendapat respon oleh instansi terkait. Seperti keluhan masyarakat 

tentang tindakan suatu perusahaan peleburan besi di Desa Nolokerto 

yang diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, karena 

tidak adanya pengelola situs website di Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kendal maka keluhan yang diajukan pada bulan September 

tersebut tidak dapat diproses.  



90 
 

Supaya instansi pemerintahan sadar akan pentingnya website 

sebagai pola komunikasi dan pertukaran informasi secara elektronik, 

pemerintah perlu memiliki suatu regulasi yang dapat dijadikan sebagai 

payung hukum yang kuat. Pelaksanaan pengembangan e-government di 

Kabupaten selama ini mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik, UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dan INPRES Nomor 3 Tahun 2003 Tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government di 

Indonesia. Jika dilihat, pemerintah Kabupaten Kendal sendiri belum 

memiliki produk hukum berupa perda atau pergub yang secara khusus 

mengatur tentang e-government.  Belum adanya peraturan daerah atau 

peraturan bupati yang secara khusus mengatur tentang e-government ini 

menjadikan sebagian instansi yang ada di lingkungan Pemerintahan 

Kabupaten Kendal beranggapan bahwa e-government bukanlah suatu 

kebijakan dari Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Sehingga 

pada kenyataannya sekarang ini, masih terdapat beberapa instansi yang 

belum memiliki portal website sendiri.  

4.1.1.2 Sosialisasi 

Sosialisasi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

mengenalkan e-government secara merata, kontinyu, konsisten dan 

menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusu dan 

masyarakat secara umum melalui berbagai cara  
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Hasil penelitian pada bab sebelumnya menunjukan bahwa 

terdapat berbagai cara-cara sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah 

untuk menyampaikan kepada khalayak umum tentang pengembangan e-

government di Kabupaten Kendal. Rapat koordinasi bersama dengan 

perwakilan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun PPTIK (Petugas 

Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang ada di lingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Kendal merupakan salah satu cara pemerintah 

untuk memberikan bimbingan teknis tentang bagaimana mengelola dan 

mengembangan e-government. Adanya rapat koordinasi ini juga 

diharapkan memberikan pengetahuan para pejabat publik terkait dengan 

pemanfaatan teknologi informasi dalam lingkup pemerintahan untuk 

dimanfaatkan sebagai pemberi pelayanan publik secara online.  

Selain rapat koordinasi dengan kalangan pemerintahan, pemeritah 

juga melakukan sosialisasi dengan kalangan siswa atau mahasiswa 

dengan terjun langsung ke sekolah-sekolah (SMA dan SMK) yang ada di 

Kabupaten Kendal. Hal ini perlu dilakukan karena siswa atau mahasiswa 

dianggap lebih mampu menggunakan kecanggihan teknologi informasi 

dibandingkan mereka yang sudah berusia lanjut.  

Sementara itu, pada tahun 2017 ini tidak ada program sosialisasi 

pengembangan e-government kepada masyarakat. Meskipun demikian, 

Diskominfo Kabupaten Kendal tetap menyampaikan kepada masyarakat 

secara tidak resmi seperti ketika mereka melakukan perjalanan dinas, 

disela-sela kesibukan mereka menyempatkan untuk berbagi informasi 
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kepada masyarakat bahwa Kabupaten Kendal telah memiliki website dan 

laboratorium TIK yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi atau 

kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat.  

Sosialisasi pengembangan e-government bukan hanya 

tanggungjawab pengelola saja, semua elemen lembaga yang ada di 

lingkungan pemerintahan Kabupaten Kendal juga harus ikut serta dalam 

mensosialisasi pengembangan e-government tersebut. Melalui akun 

instagram pribadinya, Dr, Mirna Annisa, M.Si selaku Bupati Kendal 

periode 2015-2019 juga ikut melakukan sosialisasi terhadap website 

pemerintah Kabupaten Kendal (dapat dilihat pada gambar 3.1).  Adanya 

sosialisasi tersebut mampu menjadi contoh bagi seluruh elemen birokrat 

yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kendal secara sadar 

ikut serta mensosialisasikan e-government khususnya website, baik yang 

diterapkan di masing-masing instansi maupun website master Kabupaten 

Kendal. 

4.1.2 Capacity 

Dalam menerapkan e-government perlu diimbangi dengan berbagai unsur 

kapasitas atau kemampuan pemerintah dalam melakukan pengembangan 

e-government. Kapasitas atau kemampuan tersebut dalam hal ini terbagi 

menjadi tiga yaitu kapasitas sumberdaya manusia, kapasitas sumberdaya 

finansial dan kapasitas infrastruktur terknologi informasi yang telah 

tersedia. 
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4.1.2.1 Kapasitas Sumberdaya Finansial 

Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk melaksanakan 

berbagai inisiatif pengembangan e-government menjadi tolok ukur 

terhadap keseriusan pemerintah dalam melaksanakan pengembangan e-

government.  

Hasil penelitian pada bab sebelumnya menunjukan bahwa setelah 

berjalan hampir tujuh tahun, pengembangan e-government tidak memiliki 

sumber anggaran lain selain dari dana APBD Kabupaten Kendal. 

Anggaran yang hanya bersumber dari APBD Kabupaten Kendal ini juga 

masih berbagi dengan pos anggaran lain seperti pengembangan sdm dan 

kehumasan. 

Jumlah anggaran yang menurut Bapak Heri Aryanto, SH., 

M.Kom masih dalam kategori minim atau rendah, menyebabkan 

pengembangan e-government terkendala karena dana yang dianggarkan 

untuk pengembangan e-government hanya cukup untuk pengelolaan 

infrastruktur teknologi yang ada. Dengan minimnya anggaran 

pengembangan e-government ini, menyebabkan pemerintah harus 

mensiasati agar pengembangan e-government di Kabupaten Kendal tetap 

berjalan sesuai dengan rencana. Cara yang digunakan oleh pemerintah 

untuk mensiasati hal tersebut adalah dengan memilih skala prioritas 

kegiatan yang dinilai urgent sehingga pelaksanaannya tidak dapat 

ditunda lagi. Seperti peluncuran UP4 dan aplikasi knok-knok yang 

merupakan wujud dari pengembangan e-government untuk memenuhi 
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kebutuhan masyarakat yang ingin dilayani secara cepat, tidak berbelit-

belit dan murah. 

Pelaksanaan pengembangan e-government rencananya pada tahun 

2018 akan dibantu dana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang 

merupakan dana pembangunan e-government dari Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah. Adanya bantuan dari pemerintah provinsi pada tahun 2018, 

diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dana pengembangan e-

government yang masih kurang, terlebih pada tahun 2018 anggaran untuk 

Diskominfo mengalami penurunan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 

50% dari anggaran tahun sebelumnya. Penurunan besaran anggaran ini 

dikarena pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Kendal fokus pada 

pembangunan infrastruktur jalan. 

4.1.2.2 Infrastruktur Teknologi Informasi 

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan 50% dari kunci 

keberhasilan pengembangan e-government.  

Hasil penelitian pada bab sebelumnya menunjukan bahwa 

kebutuhan infrastruktur telekomunikasi seperti komputer dan komputer  

yang dimiliki untuk pengembangan e-government sudah mencakup ke 

seluruh daerah yang ada di Kabupaten Kendal. Perangkat keras komputer 

bukanlah hal yang asing lagi bagi sebagian kalangan masyarakat di 

Kabupaten Kendal, ketersediaan perangkat keras ini sudah menjadi 

tanggung jawab di masing-masing desa untuk melaksanakan pekerjaan 

sehari-harinya. Perangkat komputer tanpa adanya konektivitas internet 
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tidak dapat dimanfaatkan untuk tukar dan menukar informasi secara 

online. Konektivitas jaringan yaitu internet menjadi kebutuhan mendasar 

dalam melaksanakan kegiatan pertukaran data secara elektronik. Jaringan 

internet yang sudah sangat luas dengan dibantu oleh beberapa penyedia 

layanan seperti indihome, telkom, dan biznet . Adanya konektivitas 

jaringan internet yang sudah mencakup sampai wilayah terpencil di 

Kabupaten Kendal diharapkan mampu membantu masyarakat untuk 

memperoleh kebutuhan secara online. 

Pelaksanaan pengembangan e-government tidak hanya 

membutuhkan infrastruktur telekomunikasi saja. Pengembangan konten 

yang menyangkut pengembangan aplikasi (perangkat lunak) juga 

menjadi keharusan bagi pemerintah dalam melakukan pengembangan e-

government. Pengembangan perangkat lunak untuk mendukung 

pengembangan e-government sudah dilakukan oleh pemerintah 

Kabupaten seperti aplikasi knok-knok. Aplikasi knok-knok merupakan 

wujud dari adanya pengembangan e-government yang dapat diunduh 

melalui google play. Aplikasi knok-knok terdiri dari menu laporan ke 

pemerintah dan swasta. Adanya aplikasi knok-knok ini, diharapkan dapat 

meningkatkan kebutuhan masyarakat untuk dilayani dengan cepat 

dimana saja dan kapan saja secara mudah.  

Pelaksanaan pengembangan e-government tidak dapat terlepas 

dari hardware dan infrastruktur jaringan yang berfungsi untuk 

menghubungkan koneksitivitas jaringan yang ada di lingkungan 
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pemerintah Kabupaten Kendal. Bandwith internet yang digunakan oleh 

pemerintah Kabupaten sebesar 60 mbps telah terkoneksi di semua SKPD, 

disamping beberapa SKPD yang berlangganan. Jaringan data sudah 

terbangun di semua 32 SKPD, 20 Kecamatan dan 20 Desa.  

Selain itu server yang memiliki fungsi sebagai penyedia layanan 

akses kepada pengguna melalui protokol komunikasi. Penggunaan paling 

umum server web adalah untuk menempatkan situs web, namun pada 

praktiknya penggunaannya diperluas sebagai tempat peyimpanan data. 

Keamanan server sebagai penyimpanan data juga menjadi hal yang harus 

diperhatikan oleh pengelola e-government di Kabupaten Kendal. Server-

server yang menjadi infrastruktur utama dalam pengembangan e-

government di Kabupaten Kendal diletakkan pada ruangan server yang 

khusus. Pintu masuk dan keluar dari dan ke ruangan ini hanya ada satu 

pintu dengan dilengkapi dengan pengamanan sidik jari yang ditangani 

oleh admin pada bagian Aplikasi Informatika. Pengamanan ini dilakukan 

untuk menghindari kehilangan data dan gangguan keamanan sistem 

informasi seperti tiba-tiba tidak dapat terkoneksi dengan server dan 

jaringan down.  

4.1.2.3 Kapasitas Sumberdaya Manusia 

Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 

keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai 

dengan asas manfaat yang diharapkan. 
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Hasil penelitian pada bab sebelumnya menunjukan bahwa sumber 

daya manusia yang ada di dalam Dinas Komunikasi dan Informasi sudah 

memadai bahkan setengah dari 41 pegawai yang ada memiliki keahlian 

dan kompetensi di bidang IT yang dibuktikan dengan latarbelakang 

pendidikan dari bidang komunikasi dan teknologi informasi. Adanya 

sebagian besar pegawai yang memiliki keahlian dan kompentensi di 

bidang IT tentu saja menjamin keberhasilan pengembangan e-

government di Kabupaten Kendal. 

Pelaksanaan pengembangan e-government di Kabupaten Kendal 

tidak hanya membutuhkan sumber daya manusia dari Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Kendal saja, semua sumber daya manusia 

yang ada di instansi dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Kendal juga 

perlu memiliki keahlian dan kemampuan di bidang IT karena 

pengembangan e-government tidak hanya untuk webiste master yang 

dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Kendal tetapi secara menyeluruh.  

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada bab sebelumnya 

menunjukan bahwa sumber daya manusia yang ada di lingkungan 

pemerintah kabupaten Kendal masih rendah. Tidak adanya inisiatif 

sumber daya manusia yang ada di masing-masing instansi pemerintahan 

untuk mengelola e-government menyebabkan beberapa pengelolaan 

website terbengkalai. Contohnya adalah website BNN Kabupaten Kendal 

yang diakses oleh narasumber dengan tujuan untuk memperoleh 
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informasi namun kenyataannya informasi yang ditampilkan sangat 

minim, sehingga informasi yang dibutuhkan tidak tersedia. 

Selain itu, pengembangan sumberdaya manusia diperlukan 

pelatihan dan pendidikan teknologi informasi dan komunikasi secara 

terus menerus. Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Kendal membentuk tenaga PPTIK (Petugas 

Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang berasal dari 60 

OPD yang ada di Kabupaten Kendal bekerja dibawah binaan Dinas 

Komunikasi dan Informatika karena tanpa binaan secara terus menerus 

tenaga PPTIK masih seringkali kesulitan dalam melakukan upload dan 

pembaharuan konten di masing-masing website. Tenaga PPTIK 

berfungsi sebagai pelaksana penyusunan rencana dan program di masing-

masing OPD, menghimpun, mengolah dan menyiapkan data, informasi 

dan materi elektronik, bertukar informasi melalui medsos dan upload 

berita dan artikel ke kendalkab.go.id maupun situs web masing-masing 

OPD.  Adanya tenaga PPTIK ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan masing-masing instansi pemerintahan untuk menerapka e-

government tanpa adanya perintah dari atasan. 

4.1.3 Value 

Beberapa inisiatif e-government tidak ada gunanya jika tidak ada pihak 

yang diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut, dalam hal 

ini tidak hanya kalangan pemerintah saja yang dapat menilai seberapa 

besar keuntungan yang didapat melainkan masyarakat dan mereka yang 
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berkepentingan. Untuk itulah pemerintah harus benar-benar teliti dalam 

memilih prioritas aplikasi e-government apa saja yang harus didahulukan 

pengembangannya agar memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh 

khalayak umum secara signifikan. Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Kendal terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat maupun kepada SKPD yang ada dengan memfasilitasi setiap 

SKPD dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi. 

4.1.3.1 Bagi Pemerintah 

Pemerintah sebagai pelaksana dalam penerapan dan pengembangan e-

government harus menimbang manfaat-manfaat yang akan diperoleh dari 

penerapan dan pengembangan e-government.  

Hasil penelitian pada bab sebelumnya menunjukan bahwa melalui 

pengembangan e-government ini banyak manfaat yang diperoleh oleh 

pemerintah. Manfaat tersebut diantaranya pemerintah dapat berinteraksi 

dengan instansi pemerintahan lain, pemerintah dapat melakukan 

komunikasi dengan masyarakat, meningkatkan keterbukaan informasi 

publik, mengurangi biaya administrasi dan pemerintah bekerja lebih 

efektif dan efisien. 

Pelaksanaan pengembangan e-government di Kabupaten Kendal 

dilakukan dengan mempertimbangkan sisi manfaat bagi pemerintah itu 

sendiri. Adanya website dan jenis aplikasi dapat meningkatkan kinerja 

komunikasi antar instansi atau lembaga-lembaga terkait sehingga yang 

terlibat dapat meningkatkan  kecepatan dan ketepatan dalam berbagai 
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proses seperti konsolidasi, kontrol internal dan intern instansi, dan 

penyusunan kebijakan bersama.  

Selain meningkatkan kinerja pemerintah, pengembangan e-

government juga meningkatkan keterbukaan informasi publik atau 

transparansi proses yang jelas, karena melalui komputer semua rangkaian 

aktivitas transaksi terekam dengan baik sehingga dapat dengan mudah 

diakses sewaktu-waktu jika diperlukan. Adanya keterbukaan informasi 

publik melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Kendal diharapkan 

meningkatkan pelayanan publik terkait pemenuhan kebutuhan informasi 

kepada masyarakat. 

Manfaat lain yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal 

dengan adanya pengembangan e-government ini adalah dapat menghemat 

waktu dan mengurangi biaya yang bersifat administratif dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menghemat waktu artinya 

dengan adanya e-government pemerintah Kabupaten Kendal tidak perlu 

melaksanakan berbagai pelayanan yang dapat dilaksanakan secara online 

seperti pertukaran data informasi. Misalkan Dinas Kependudukan 

memiliki data kependudukan kemudian di Dinas Sosial ada data 

kependudukan entang masyarakat miskin, pengolahan data yang selama 

ini dilakukan dengan mengetik by name by address, maka dengan adanya 

pertukaran data informasi secara elektronik setiap instansi dapat saling 

melengkapi kebutuhan data informasi. Sehingga dengan adanya 
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pertukaran data secara elektronik, pemerintah Kabupaten Kendal dapat 

bekerja secara efektif dan efisien. 

Selain itu, adanya pengembangan e-government juga dapat 

mengurangi biaya yang bersifat administratif di kalangan pemerintahan, 

seperti sebelum adanya website resmi pemerintah Kabupaten Kendal 

untuk melakukan pengadaan barang dan jasa informasi disampaikan 

secara tertulis dan juga menyediakan form pendaftaran bagi perusahaan 

yang ingin mengikuti tender tersebut. Namun, dengan adanya website 

saat ini pemerintah Kabupaten Kendal dapat menyampaikan informasi 

pengadaan barang dan jasa melalui website. 

Walaupun manfaat dari keberhasilan pengembangan e-

government tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, 

namun pemerintah cukup merasakan beberapa manfaat khususnya dalam 

memberikan pelayanan publik. 

4.1.3.2 Bagi Masyarakat 

Masyarakat sebagai pengguna layanan e-government mengambil peranan 

penting dalam menerima manfaat pengembangan e-government. 

Hasil penelitian pada bab sebelumnya menunjukan bahwa 

manfaat e-government belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat di 

Kabupaten Kendal. Informasi yang ada dalam website resmi pemerintah 

Kabupaten Kendal sebagai salah satu wujud pengembangan e-

government masih terlihat kurang informatif sehingga tidak memudahkan 

pengguna untuk mencari informasi yang diinginkan. Padahal tujuan 
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daripada pengembangan website resmi pemerintah Kabupaten Kendal 

adalah untuk memberi kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh 

informasi. 

Selain kurang informatifnya informasi konten yang ada di website 

resmi pemerintah Kabupaten Kendal, kurang update nya berita-berita dan 

informasi yang ditampilkan di dalam website instansi pemerintah yang 

ada di dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Kendal menyebabkan 

pengguna merasa kecewa karena informasi yang dicari tidak dapat 

ditemukan.  

 Belum terintegrasinya seluruh portal website instansi pemerintahan 

dengan website resmi Kabupaten Kendal juga menyulitkan pengguna 

untuk menemukan portal website instansi yang dicari seperti yang 

disampaikan oleh Sdri. Visca Kenia bahwa dia pernah mengunjungi 

website resmi pemerintah Kabupaten Kendal untuk mencari informasi 

laman website BPS dan BNN Kabupaten Kendal, namun setelah di cari 

dalam website ternyata informasi yang diinginkan tersebut tidak dapat 

ditemukan. 

4.2 Faktor-Faktor yang Menghambat Pengembangan E-government di 

Kabupaten Kendal 

4.2.1 Sumber Daya Manusia 

Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 

keahlian yang dibutuhkan agar pengembangan e-government dapat sesuai 

dengan asas manfaat yang diharapkan. 
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Hasil penelitian pada bab sebelumnya menunjukan bahwa 

sumberdaya manusia masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah 

Kabupaten Kendal dalam melakukan pengembangan e-government. Belum 

adanya inisiasi pemerintah untuk memberikan pelatihan secara khusus 

kepada sumberdaya manusia yang ada di lingkungan OPD pemerintah 

Kabupaten Kendal menyebabkan pengelolaan website di masing-masing 

OPD tidak berfungsi.  

Kondisi saat ini adalah hampir seluruh kegiatan yang berhubungan 

dengan e-government khususnya situs website masih tersentral di 

Diskomfo Kabupaten Kendal. Idealnya masing-masing OPD yang ada di 

lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal harus mengelola situs mereka 

sendiri-sendiri. Namun, karena keterbatasan sumber daya manusia di 

masing-masing OPD inilah yang menyebabkan mereka tidak mampu 

mengelola situs website secara mandiri.  

4.2.2 Infrastruktur 

Hasil penelitian pada bab sebelumnya menunjukan bahwa terdapat 

hambatan yang sulit untuk ditangani, seperti belum dimilikinya aplikasi 

intelligent manajemen dan genset yang dapat digunakan sebagai pengganti 

daya listrik ketika listrik padam. 

Aplikasi intellegent manajemen merupakan sebuah aplikasi yang 

dapat menarik berita dari media sosial, situs lapor, berita online, atau pun 

sistem aduan yang disediakan pada situs website. Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Kendal selaku pengelola e-government di 
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Kabupaten Kendal sebetulnya ingin memiliki aplikasi tersebut, tetapi 

mengingat anggaran yang masih minim aplikasi ini belum dapat dimiliki 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal. 

Selanjutnya genset merupakan sebuah alat pembangkit listrik 

cadangan yang dapat digunakan ketika listrik padam. Diskominfo 

Kabupaten Kendal selaku pengelola masih memiliki hambatan dalam 

pengadaan genset ini karena tidak ada anggaran yang dialokasikan untuk 

pembelian genset. Hal ini tentu saja menyebabkan server down ketika 

terjadi mati listrik. Server down ini menyebabkan terputusnya jaringan 

koneksi di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, karena 

server yang ada di Diskominfo Kabupaten Kendal merupakan server 

utama yang digunakan untuk menghubungkan jaringan koneksi di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.  

 


