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RINGKASAN 

 

Penelitian berjangka waktu dua tahunan ini merupakan bagian dari usaha 

pemberdayaan pemerintahan daerah, khususnya melalui penerapan e-government. 

Tujuan akhirnya adalah tersusunnya desain kebijakan penerapan e-government yang 

lebih sempurna di lokasi penelitian. Hasilnya akan direkomendasikan kepada 

pemerintah daerah sebagai pertimbangan pembuatan kebijakan strategis terkait 

dengan topik penelitian ini. Sedangkan tujuan tahun I penelitian ini adalah 

memahami dan menjelaskan secara lengkap dan mendalam profil penerapan e-

government selama kurun waktu penelitian.  

Hasil penelitian tahun I menunjukkan bahwa kondisi penerapan e-government 

di lokasi penelitian sangat bervariasi. Ada bidang tertentu yang masih berada pada 

level sekedar hadir (emerging), ada bidang yang berada pada level mulai 

berkembang (enhanced) dan ada pula yang sudah berada pada posisi transactional. 

Namun belum terlihat bukti yang menunjukkan pelayanan pemerintah pada warganya 

bertambah lancar secara signifikan karena prosesnya telah terintegrasi dan bisa di-

access melalui satu portal saja (seamless). Penyajian informasi sepihak dari 

Pemerintah Kota masih terlihat mendominasi pemanfaatan sarana e-government ini. 

Belum banyak informasi yang bisa ditindak-lanjuti secara interaktif dan 

transaksional untuk menciptakan pelayanan pemerintah yang seamless. Dampak 

yang bersifat transformasional juga belum banyak ditunjukkan dalam penerapan e-

government ini di lokasi penelitian. Walaupun demikian kecenderungan ke arah 

pembentukan atribut interaktif dan transaksional ini sudah mulai terlihat. Di satu sisi 

terlihat dorongan yang begitu besar untuk maju, namun di sisi lain terlihat pula 

hambatan besar yang menjadi tantangannya. 

 

Kata kunci :  

E-government, produktivitas administrasi negara 
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PRAKATA 

 

Syukur alhamdlulilah peneliti haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

selesainya laporan tahun I penelitian ini. Dengan berbagai usaha dan doa yang dilakukan 

tim peneliti di tengah kesibukan akhir tahun yang begitu padat akhirnya laporan 

penelitian ini bisa diselesaikan.  

Penelitian ini merupakan bagian dari usaha pemberdayaan pemerintahan daerah, 

melalui penerapan e-government. Substansinya pada tahun 1 berisi telaah mendalam 

terhadap implementasi kebijakan penerapan e-government di lokasi penelitian secara 

retrospektif. Hasilnya langsung digunakan untuk menjelaskan framework prospektif 

desain kebijakan strategis pengembangan e-government di lingkungan Pemerintah Kota 

Yogyakarta. Sasarannya adalah mengoptimalkan kemanfaatan e-government ini untuk 

masa-masa yang akan datang. Selain alasan tersebut, penelitian ini juga dilandasi oleh 

dorongan akademis menjelaskan dampak radikal yang bisa ditimbulkan oleh penerapan e-

government pada umumnya, seperti kemampuannya merubah cara kerja pemerintah 

dalam menjalankan fungsinya ke depan, meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas 

publik, dan lain sebagainya.  

Pelaksanaan penelitian ini tidak akan bisa berlangsung dengan lancar tanpa 

dukungan dari banyak pihak, terutama dukungan dana dari Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Depdikbud dan dukungan administratif dari LPPM Universitas Negeri 

Yogyakarta. Oleh karena itu kami, tim peneliti, mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga. Selanjutnya kami juga masih berharap ada lagi dukungan dana untuk tahun ke 

2 penelitian ini. Karena pada hakekatnya penelitian ini baru merupakan satu bagian – dari 
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2 bagian – paket program pemberdayaan pemerintahan daerah melalui penerapan e-

government ini. 

Kritik, saran dan berbagai bentuk masukan untuk menyempurnakan hasil 

penelitian ini sangat kami harapkan. Akhir kata semoga hasil penelitian ini bisa 

memberikan banyak manfaat baik dari aspek akademis maupun praktis. 

 

       Ketua Peneliti  

 

       Argo Pambudi 

  



vi 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN SAMPUL ------------------------------------------------------- i 

HALAMAN PENGESAHAN ---------------------------------------------- ii 

RINGKASAN  ---------------------------------------------------------------- iii 

PRAKATA ------------------------------------------------------------------------- iv 

DAFTAR ISI  ---------------------------------------------------------------- vi 

DAFTAR TABEL  ---------------------------------------------------------------- vii 

DAFTAR GAMBAR   ------------------------------------------------------- viii 

DAFTAR LAMPIRAN ------------------------------------------------------ -- ix 

 

BAB 1 PENDAHULUAN ---------------------------------------------- 1 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA ------------------------------------- 6 

BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN    ----------------- 17 

BAB 4 METODE PENELITIAN -------------------------------------- 18 

BAB 5 HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  --------------- 23 

A. Profil Kebijakan Penerapan E-Government Pemkot Yogyakarta    

a. Kebijakan Strategis Pengembangan E-Government 

b. Website Resmi Pemerintah Kota Yogyakarta 

c. Aspek Pelayanan E-Government Kota Yogyakarta 

B. Pelayanan Umum On line Pemerintah Kota Yogyakarta 

BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA ------------------- 44 

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN ---------------------------- 47 

A. KESIMPULAN   ------------------------------------------------------- 47 

B. SARAN  ----------------------------------------------------------------- 49 

 

DAFTAR PUSTAKA  ------------------------------------------------------- 52 

LAMPIRAN-LAMPIRAN ------------------------------------------------------- 54 

 

  



vii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 : E-government Development in South-Eastern Asia  4 

Tabel 2 : The Model’s Steps 14 

Tabel 3 : Delivery of e-services: Technologies and examples by 

stages of e-government developments 

 

15 

Tabel 4 : The Five Stages of E-Government 

 

15 

Tabel 5 : The main Indicators and Dimensions of E-Government 16 

Tabel 6 : Bagan Alir Penelitian  19 

Tabel 7 : Frekwensi Unggah Data Menu Aktualita Website Resmi 

Pemerintah Kota Yogyakarta sepanjang Tahun 2013 

 

30 

Tabel 8 : Peta Situs Web Pemerintah Kota Yogyakarta 36 

 

  



viii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1 : Contoh Simbolisasi Saling Adaptasi Antara TIK dengan 

Organisasi Administrasi Negara 

 

10 

Gambar 2 : Perkembangan Lingkup Efek Penerapan TIK pada 

Organisasi Pemerintahan (e-government) 

 

12 

Gambar 3 : Bagan Alir Penelitian 20 

   

 

 

 

   

 

 

 

    

    

 

  



ix 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Pengembangan Instrumen Penelitian 1 

Lampiran 2 : Surat Ijin Penelitian 4 

Lampiran 3 : Personalia Tenaga Peneliti  6 

Lampiran 4 : Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2007 

tentang e-Government. 

 

8 

    

    

    

 

 



1 
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

E-government – singkatan dari electronic government – adalah istilah yang 

paling lazim digunakan untuk menunjuk fenomena  penerapan teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK) dalam rangka mendukung keberlangsungan fungsi-fungsi 

pemerintahan atau administrasi negara pada umumnya. Masih ada istilah-istilah lain 

yang sering digunakan untuk menunjuk fenomena tersebut, yaitu e-gov, digital 

government, on-line government dan connected government, namun penggunaan 

istilah-istilah ini di Indonesia tidak sepopuler istilah e-government tersebut. Secara 

lebih spesifik sesungguhnya e-government ini ditujukan untuk meningkatkan 

intensitas interaksi antar aktor yang terlibat dalam sistem administrasi negara. Antara 

sesama aktor pemerintah, antara aktor pemerintah dengan warga negara, dan juga 

antara aktor pemerintah dengan lembaga-lembaga lain melalui sistem jaringan 

digital. Pada hakekatnya, interaksi ini merupakan core sistem kerjasama dari aktivitas 

administrasi negara. Jeong (2007) memerinci pola interaksi tersebut menjadi 5 macam 

kategori, yaitu : “...between a government and citizens (G2C), government and 

businesses/commerce/eCommerce (G2B), and between government agencies (G2G), 

Government-to-Religious Movements/Church (G2R), Government-to-Households 

(G2H)”. 

Dari waktu ke waktu e-government ini diterima sebagai sesuatu yang semakin 

penting artinya, karena banyak terbukti mampu meningkatkan intensitas interaksi dan 
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akses informasi di antara mereka yang terlibat. Selain karena itu, e-government juga 

memungkinkan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya 

publik yang diidam-idamkan banyak pihak penganut paham good governance. 

Dengan e-government ini pemerintah dan lembaga penyelenggara negara lainnya bisa 

lebih mudah dan lebih cepat memberikan laporan pertanggung-jawabannya pada 

siapa saja yang membutuhkan secara lebih terbuka dan lebih akurat. Sementara itu 

siapa saja juga bisa melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan/program 

pemerintah secara lebih mudah. Demikianlah urgensi penerapan e-government ini. 

Namun demikian di sisi yang lain, penerapan e-government ini di lapangan 

ternyata bukan tanpa masalah. Perkembangan TIK yang begitu cepat dan 

unpredictable telah membuat respon pemerintah dan masyarakat cenderung 

tertinggal. Dalam ketertinggalan itu muncul banyak masalah dan potensi masalah 

terkait dengan penerapan e-government ini. Masalah ini kian rumit dan cenderung ter-

akumulasi manakala e-government ini diterapkan di lingkungan yang memiliki norma 

tradisi yang sudah "mapan" seperti halnya tradisi di lingkungan pemerintahan daerah 

pada umumnya. Selain itu, ada juga faktor "jarak" non-geografis  yang membatasi 

pergaulan organisasi pemerintah dengan lingkungan pergaulan  modern. Hal ini 

dikarenakan infrastruktur yang terbatas – walaupun secara geografis berada di 

perkotaan. Demikian pula dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan via e-

government ini. Di tengah upaya penerapan e-government ini masih banyak anggota 

masyarakat yang masih masih “asing” dan gagap dengan TIK yang diaplikasikan. 

Akibatnya mereka tidak mampu memanfaatkan berbagai layanan pemerintah melalui 

e-government ini secara optimal. Singkatnya, pemanfaatan e-government pada fungsi-
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fungsi administrasi negara menyimpan banyak potensi masalah yang sewaktu-waktu 

bisa berubah menjadi masalah nyata. Argumentasi ini kiranya sejalan dengan 

pendapat Min-Shiang Hwang c.s. dalam artikelnya “Challenges In E-Government 

and Security of Data” yang mengidentifikasi berbagai persoalan yang membutuhkan 

banyak perhatian untuk dikaji, yaitu masalah keamanan (data), service requirements 

for e-Government, model e-Government, strategi dan kebijakan e-government dan 

domain of e-Government (Min-Shiang Hwang c.s : 2004). 

Keberadaan masalah dan potensi masalah tersebut di atas diperkuat oleh 

laporan hasil survai global dan regional dari PBB. Menurut laporan PBB antara tahun 

2008 s.d. 2012, dalam hal pengembangan e-government Indonesia mengalami pasang 

surut pada tingkatan yang rendah. Pada tahun 2008 Indonesia menduduki ranking 

106. Pada tahun 2010 justru melorot ke urutan 109. Selanjutnya pada tahun 2012 

peringkat Indonesia naik 12 tingkat dan menduduki ranking 97 dari 193 negara. 

Namun demikian ranking 97 tersebut tergolong sangat rendah karena hanya menang 

dari negara-negara terbelakang pada umumnya. Sementara itu di tingkat regional 

Asia-Tenggara Indonesia hanya menang dengan Kamboja, Myanmar, Republik 

Demokratik Laos dan Timor-Leste saja. Data selengkapnya bisa dilihat pada tabel 1. 
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Table 1 : E-government Development in South-Eastern Asia 

Country 

E-Government 

Development Index Value 

World E-Government 

Development Ranking 

2012 2010 2008 2012 2010 2008 

Singapore   0.8474 0.7476 0.7009 10 11 23 

Malaysia 0.6703 0.6101 0.6063 40 32 34 

Brunei   0.6250 0.4796 0.4667 54 68 87 

Thailand   0.5093 0.4653 0.5031 92 76 64 

Philippines   0.5130 0.4637 0.5001 88 78 66 

Viet Nam  0.5217 0.4454 0.4558 83 90 91 

Indonesia   0.4949 0.4026 0.4107 97 109 106 

Cambodia   0.2902 0.2878 0.2989 155 140 139 

Myanmar   0.2703 0.2818 0.2922 160 141 144 

Laos 0.2935 0.2637 0.2383 153 151 156 

Timor-Leste  0.2365 0.2273 0.2462 170 162 155 

Sumber : Diolah dari United Nations E-Government Survey 2012, 2010 dan 2008. 

 

Data di atas, sudah barang tentu menyimpan makna bahwa rendahnya peringkat yang 

disandang Indonesia tersebut disebabkan oleh karena masih banyaknya persoalan 

dalam penerapan e-government ini. Berdasarkan latar belakang inilah maka ide 

penelitian ini hendak dikembangkan.  

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah profil penerapan e-government di lingkungan Pemerintahan Kota 

Yogyakarta? Apakah profil penerapan e-government tersebut telah  mampu 

meningkatkan produktivitas fungsi-fungsi pemerintahan di Kota Yogyakarta 

secara optimal? 

Perlu disampaikan disini bahwa profil penerapan e-government yang dimaksud 

dalam penelitian ini merupakan bentuk dampak implementasi kebijakan 
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pemerintah terkait dengan e-government di wilayah tertentu. Aspek pokoknya 

meliputi : 

a. Efektivitas e-government di lokasi penelitian. 

b. Kesiapan SDM dan tata-kerja organisasi pemerintah dalam rangka 

menjalankan e-government. 

c. Kesesuaian pola interaksi antar aktor yang terlibat dalam aktivitas 

pemerintahan dengan tuntutan penerapan e-government. 

d. Aspek kesiapan masyarakat dalam merespon pemanfaatan e-government ini 

untuk menjalankan fungsi pemerintahan, dan 

e. Aspek infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung penerapan e-

government ini. 

 

2. Bagaimanakah content kebijakan pemerintah yang ideal untuk meningkatkan  

produktivitas pemerintah Kota Yogyakarta melalui penerapan e-government 

dengan profil seperti itu ? 

Butir 1 dan 2 rumusan masalah di atas akan dijawab pada akhir tahap I penelitian ini, 

sedangkan butir 3 akan dijawab pada akhir tahap II penelitian ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab disajikan tinjauan pustaka dari berbagai sumber yang ditujukan 

untuk menjelaskan hal-ikhwal serta jalinan hubungan berbagai faktor yang berkaitan 

dengan berfungsinya e-goverment itu pada umumnya dan e-government di Kota 

Yogyakarta pada khususnya.  

A. Konsepsi E-Government dan Fungsi Administrasi Negara 

Pemerintah di negara modern memiliki kewajiban konstitusional maupun 

moral, untuk melaksanakan fungsi-fungsi administrasi negara. Pelaksana fungsi-

fungsi tersebut senantiasa dituntut bekerja lebih produktif, lebih efektif, lebih efisien, 

lebih adil, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada rakyat secara memuaskan. 

Dalam konteks terkini, misi untuk merealisir idealisme tersebut perlu didukung 

penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) digital. Penerapan TIK untuk 

mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi negara ini lazim disebut dengan 

istilah e-government. Disebutkan dalam berbagai sumber pustaka sebagai berikut : 

1. Jeong (2007 : 2) mengemukakan : 

“Electronic Government” essentially refers to the approach “How government 

utilized IT, ICT, and other web-based telecommunication technologies to improve 

and/or enhance on the efficiency and effectiveness of service delivery in the public 

sector”.  

 

2. Curtin (2007 : 2) :  

In its broadest sense, electronic government, more popularly referred to as e-

government, is the use of information and communications technologies by 

governments to operate more effectively and transparently; to provide more and 

better information and services to the public; and to facilitate the participation of 

individuals, businesses and groups throughout society in their own governance. 

Another, more succinct, way of putting this may be that e-government is the use of 
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electronic technology to facilitate better and more open government and 

governance. 

 

3. PBB pada laporannya tentang UN Global E-Readiness memaknai pengertian e-

government sebagai "penggunaan TIK dan penerapannya oleh pemerintah untuk 

menyediakan informasi dan layanan publik kepada masyarakat". (Division for 

Public Administration and Development Management, Departement of Economic 

and Social Affairs UN [2008]) 

 

4. Bhatnagar (2003) berpendapat bahwa sekarang ini tidak ada definisi istilah e-

government  yang diterima secara umum : 
“E-Government is understood as the use of emerging ICTs like Internet, World Wide 

Web and mobile phones to deliver information and services to citizens and 

businessesiii. As a first step, information about services is published on a web site and 

citizens can interact with the site to download application forms for a variety of 

services. The next stage involves the use of ICT in the actual delivery of service such 

as filing a tax return, renewing a license, etc. More sophisticated applications 

include processing on-line payments.” 
 

5. Adeel Ghayur (2006) menggunakan istilah e-government sebagai langkah menuju 

e-governance, dan mengartikannya sebagai berikut : 

“Government’s use of technology, particularly web-based Internet applications, 

to enhance the access to and delivery of government information and service to 

citizens, business partners, employees, other agencies, and government entities,” 

or “the continuous optimization of service delivery, constituency participation, 

and governance by transforming internal and external relationships through 

technology, the Internet, and new media.” 

 

6. Konsep e-Government versi Pemerintah Republik Indonesia (2001) : 

Istilah e-government di Indonesia diperkenalkan secara resmi pertama kali 

sebagai “government on-line” pada Kerangka Kebijakan Pengembangan dan 

Pendayagunaan Telematika di Indonesia. Dituangkan dalam lampiran Instruksi 

Presiden RI No. 6/2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika 

di Indonesia. Dasar pertimbangan dikeluarkannya kebijakan pengembangan dan 

pendayagunaan telematika itu adalah potensinya yang sangat besar untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempererat persatuan bangsa sebagai 

landasan yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Content yang ada di 

dalamnya meliputi penggunaan teknologi telematika dan aliran informasi untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberantasan kemiskinan 

dan kesenjangan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penerapan 

jaringan informasi di lingkungan pemerintah pusat dan daerah menjadi prasyarat 

yang penting untuk mencapai good governance dalam rangka meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan 

pemerintahan guna memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi 

pelaksanaan otonomi daerah, serta mengurangi berbagai kemungkinan kebocoran 

anggaran. 
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Pemberdayaan potensi teknologi telematika itu secara khusus ditujukan untuk 

keperluan:  

a. Meniadakan hambatan pertukaran informasi antar masyarakat dan antar 

wilayah negara; 

b. Memberikan kesempatan yang sama serta meningkatkan ketersediaan 

informasi dan pelayanan publik yang diperlukan untuk memperbaiki 

kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, serta memperluas jangkauannya 

agar dapat mencapai seluruh wilayah negara;  

c. Memperbesar kesempatan bagi usaha kecil dan menengah untuk berkembang 

karena dengan teknologi telematika mampu memanfaatkan pasar yang lebih 

luas;  

d. Meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kemampuan inovasi dalam sektor 

produksi, serta memperlancar rantai distribusi, agar daya saing ekonomi 

nasional dalam persaingan global dapat diperkuat;  

e. Meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pelayanan publik, serta 

memperlancar interaksi antar lembaga-lembaga pemerintah, baik pada tingkat 

pusat maupun daerah, sebagai landasan untuk membentuk kepemerintahan 

yang efektif, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.  

 

7. Konsep e-Government versi Pemerintah Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam 

pasal 1 butir 4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2007 tentang 

eGovernment. 

“eGovernment adalah penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis 

(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik 

secara efektif dan efisien” 

 

Demikianlah konsepsi e-government versi pemerintah di Indonesia. 

 

Dalam e-government ini ada unsur upaya men-sinergi-kan fungsi-fungsi 

konvensional organisasi administrasi negara dengan memanfaatkan keunggulan TIK 

modern.  Untuk mendapatkan kemanfaatan TIK diciptakanlah convergence antara 

teknologi yang dipilih dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi 

negara secara parsial maupun terpadu dalam suatu sistem. Di satu sisi, dalam 

menciptakan konvergensi tersebut perancang TIK itu menciptakan desain teknologi 

yang – sedapat  mungkin – mampu memenuhi kebutuhan individu dan sistem 

organisasi (user). Dalam memenuhi kebutuhan user tersebut terdapat unsur 
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kreativitas, inovasi, adaptasi dan lain sebagainya. Sementara itu di sisi lain 

perkembangan penerapan TIK tersebut senantiasa menuntut pihak user menyesuaikan 

fungsi-fungsi organiknya dengan teknologi yang diadopsinya. Ilustrasi selengkapnya 

bisa dilihat pada gambar 1 berikut ini. 

Gambar 1 : 

Contoh Simbolisasi Saling Adaptasi Antara TIK dengan Organisasi Administrasi 

Negara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : 

Diadaptasi dari Laudon & Laudon (2000 : 14). 

 

  

Didesain, diadaptasi, disesuaikan, dirubah, dsb. 

untuk mendapatkan peningkatan kemanfaatan e-
government. 

TECHNOLOGY 

Alternative 1 : 

- Prosesor 

Alternatif 2 :  

- Storage device 

Alternatif 3 : 

- Teknologi MMX 

ORGANIZATION 

Alternative 1 : 

- Kebutuhan peningkatan 

kecepatan pelayanan  

Final Design of Applied 
Technology & Organization 

Alternative 2 : 

- Peningkatan jumlah client 

pelayanan masyarakat 

Alternative 3 : 

- Kebutuhan peningkatan 

kualitas layanan informasi 

publik 

Menghasilkan peningkatan 

effektivitas, efisiensi & 
produktivitas organizational 
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Terkait dengan penerapan e-government ini aparatur negara secara individual maupun 

organisasional dituntut menyesuaikan fungsi-fungsi organiknya dengan TIK yang 

diadopsinya. Selanjutnya masyarakat sebagai end user ataupun sebagai kelompok 

sasaran (client) pelaksanaan e-government ini harus pula  menyesuaikan pola 

perilakunya dengan TIK yang diaplikasikan. Singkatnya semua pihak yang terlibat 

dalam implementasi kebijakan penerapan TIK tersebut dituntut menyesuaikan pola 

pikir dan perilaku mereka dalam berhadapan dengan TIK yang diaplikasikannya. 

Dalam meningkatkan produktivitasnya organisasi administrasi negara 

memerlukan sistem pelayanan informasi yang lebih  cepat, lebih tepat, dan lebih 

akurat menjangkau seluruh organnya sendiri serta seluruh lapisan masyarakat yang 

harus dilayaninya. Jangkauan tersebut meliputi mereka yang berada di sekitar pusat 

kendali organisasi maupun yang jauh di pedalaman.  Dikaitkan dengan substansi 

keunggulan TIK, maka aspek keunggulan yang relevan untuk bisa diadopsi dalam e-

government adalah : (1) aspek peningkatan kecepatan penyediaan informasi yang 

dibutuhkan dalam bekerja, (2) aspek peningkatan kapasitas dalam bekerja, (3) 

peningkatan keakuratan atau ketelitian kerja, serta (4) keistimewaan (feature) TIK 

yang tidak dipunyai oleh alat bantu lain. Oleh karena itu pemberdayaan administrasi 

negara di daerah melalui aplikasi e-government ini harus dilakukan melalui treatment 

pada ke empat aspek tersebut di atas. 

Dengan munculnya internet, cakupan pengertian e-govrnment berkembang 

luar biasa memasuki ranah publik.  Peran teknologi yang semula hanya membantu 

peningkatan kinerja tugas-tugas teknis berkembang ke arah peningkatan kinerja 

institutional core activities massal. Seiring dengan perkembangan TIK tersebut 
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selanjutnya, teridentifikasi 3 tingkatan perubahan kearah peningkatan kinerja tersebut. 

Meliputi peningkatan produktivitas kerja,  peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja 

dalam sistem administrasi negara (efek aplikasi TIK ini) dan sebagainya. 

Sebagaimana dikemukakan Laudon & Laudon (2000 : 15) dari waktu ke waktu efek 

aplikasi TIK ini mengalami perubahan peran dalam organisasi. Pada tahap awal 

penerapannya (tahun 1950-an), TIK hanya memainkan peranan membantu kelancaran 

pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya teknis saja. Oleh karena itu produktivitasnya  

hanya berkisar pada peningkatan efektivitas dan efisiensi aktivitas yang sifatnya 

teknis juga. Perubahan ini terutama dirasakan oleh sebagian kecil staf pelaksana 

teknis saja, misalnya tukang ketik dokumen, petugas pembayar gaji pegawai dan 

sebagainya.  Selanjutnya pada tahun 1960-an sampai dengan tahun 1970-an efek 

penerapan TIK tidak hanya menjamah perbaikan-perbaikan teknis saja, melainkan 

sudah menjamah ke peningkatan fungsi kontrol dan fungsi-fungsi manajerial pada 

umumnya. Akhirnya, pada tahun 1980-an sampai tahun 1990-an – dan berlanjut 

sampai kini dan masa-masa mendatang – perkembangan cakupan efek TIK itu telah 

meningkat sampai dengan mempengaruhi – bahkan mengubah – pola aktivitas 

institusional organisasi. Pertimbangan barang dan jasa apa yang akan diproduksi, 

dibawah kondisi apa, siapa pelaksananya dan bagaimana cara melaksanakannya 

tergantung pada penerapan TIK ini (lihat gambar 2). Kiranya penerapan e-government 

dalam penelitian ini termasuk dalam kategori terakhir ini. E-Government telah 

merubah  aktivitas inti institusional organisasi pemerintah, dan akhirnya akan 

meningkatkan produktivitasnya. 
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Gambar 2 : 

Perkembangan Lingkup Efek Penerapan TIK pada Organisasi Pemerintahan (e-

government) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diadaptasi dari Laudon & Laudon (2000 : 15) 

 

 

Isu penting yang berkembang semenjak penerapan e-government itu adalah : 

a. Bagaimana implementasi e-government itu mampu meningkatkan kualitas 

pelayanan publik dan mendapat dukungan dari semua pihak yang terkait. Semua 

pihak ini mencakup penyelenggara e-government itu sendiri, sebagai suatu sistem 

organisasi, dan masyarakat yang menjadi sasarannya. 

b. Penerapan e-government merupakan pekerjaan jangka panjang dan berkelanjutan 

yang tidak mungkin berulang kembali (restart). Oleh karena itu inovasi dan 

penerapan teknologi pendukungnya memerlukan waktu panjang yang terbagi dalam 

pentahapan yang bervariasi. Indikator keberhasilannya tidak hanya pada ukuran 

Aplikasi 
TIK 

Time                      1950s                        1960s      --    1970s            1980s    --   1990s    

Technical  

Changes   

Managerial  

Control    

Institutional  

Core  

Activities   

Aplikasi 
TIK 

Aplikasi 
TIK 

E-Government 
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kuantitatif saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek-aspek kualitatif untuk 

mencapai tingkat kemapanan masyarakat dalam era perubahan (Utomo, 2003 :2).  

c. Aspek risiko merupakan konsekwensi logis yang harus ditanggung dalam proses 

awal penerapan e-government ini. Hal ini disebabkan dalam realitasnya penerapan 

TIK selalu dihadapkan pada (1) kondisi keterbatasan sarana dan prasarana 

implementasi yang tidak mungkin di-eliminir ; (2) realitas format interaksi antara 

aparatur negara dan masyarakat penerima layanan yang sudah “mapan” 

sebelumnya. Jadi tidak mudah merubah format tersebut untuk memenuhi tuntutan 

penerapan teknologi ini – walaupun dengan alasan untuk mendapatkan 

produktivitas, efektifitas dan efisiensi yang lebih baik. 

Demikianlah kajian pustaka yang mendasari logika pengembangan ide 

penelitian ini. Dalam penelitian ini penerapan e-government difokuskan pada 

pengembangan kemanfaatannya bagi pemberdayaan administrasi negara di wilayah 

kerja Pemerintah Kota Yogyakarta.  

B. Berbagai Indikator E-Government dari Peneliti Terdahulu 

Berikut ini kami sajikan ringkasan indikator pengukur perkembangan penerapan 

e-government yang dikemukakan oleh para peneliti terdahulu di berbagai tempat, 

yaitu dari : Norris dan Lloyd (2006), Coursey and Norris (2008 : 523).  Coursey dan 

Norris mengatakan bahwa ada beberapa model teori, sebagian bersifat deskriptif, 

sebagian prediktif dan sebagian lagi normatif. Kebanyakan pemikiran dan tulisan 

tentang e-government didorong oleh keberadaan model yang bersifat normatif. Model 

normatif diuji dengan fakta empiris untuk membuktikan apakah model tersebut 
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bermanfaat untuk pengembangan e-government ke depan. Berbagai model yang telah 

dikembangkan tersebut diantaranya terangkum dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel 2 : The Model’s Steps 

 

 
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 

 
Step 6 

Layne and Lee 
(2001) 

 Catalogue Transaction Vertical 
integration 

Horizontal 
integration 

 

Baum and Di Maio 
(2000) 

 Presence Interaction Transaction Transformation  

Ronaghan 
(2001) 

Emerging 
presence 

Enhanced 
presence 

Interactive Transactional 
government 

Seamless  

Hiller and 
Bélanger 
(2001) 

 Information 
dissemination 

Two-way 
communication 

Integration Transaction Participation 

Wescott 
(2001) 

E-mail 
and 
internal 
network 

Enable 
interorganizational 
and public access 
to information 

Two-way 
communication 

Exchange of 
value 

Digital 
democracy 

Joined-up 
government 

 

Sumber :  

David Coursey and Donald F. Norris (2008 : 524)  

 

 

 

Table 3 :  

Delivery of e-services: Technologies and examples by stages of e-government 

developments 

 
 

Stages of E-Government 
Development  

 

 

Service Delivery Modes  

 

Examples of E-Government Services-
Internet or Intranet  

 
Tingkat I : 

Presence 
 

 
− Information access and 

delivery  
− Document access and 

download  
− Online Mapping/GIS 

(Geographic information 

systems) Applications  
 

 
Providing names and phone numbers of 

government officials  
Allow access to government documents  

 

Tingkat II : 
Interaction and Communication  

 

− Communication with officials  
− Multimedia-Streaming and 

Playback  
− Interactive discussions  
 

 

Email forms to allow citizens to send requests 
for services to government officials  
Multimedia Presentations  
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Tingkat III : 

Transaction  

 
− Online databases  

− Online forms  
− E-Commerce Applications  
 

 
E-commerce transactions such as the purchase 

and renewal of licenses, and the purchase of 
government data or documents  
 

 
Tingkat IV : 
Transformation  

 
− Online Mapping/GIS 

Applications  
− E-Permitting/Wireless 

Applications  

 
Smart permitting involving online request 
submissions, GIS, document management, 3D 
modeling of proposed projects, wireless 
applications  

 

 

Sumber :   

Sherri R. Greenberg (2006 : 13) – dengan sedikit modifikasi. 
 
 

Table 4 : The Five Stages of E-Government 

 
 

Stage of E-government  

 

Description of Government 

Websites  
 

 

Applications and Services  

 

Emerging  
 

 

Limited and static information  

 

− Website posts government information 
on-line  

− Interaction and transactions are not 
possible for government inquiries and 

services  
 

 
Enhanced  

 
Regularly updated information  

− The number of websites increases  
− Websites include frequently updated 

information  
− Updated information includes 

newsletters, publications, new legislation, 
search engines, and e-mail capabilities  

 

 
Interactive  

 
Downloading and communication 
is possible  

− Many government service interactions are 
possible  

− Message posting, e-mail, document and 

data downloading, and document 
submission are possible  

 

 
Transactional  

 
Payment of service is possible  

 
− Passport, visa, birth/death certificates, 

and payments for licenses, permits, fees, 

bills, and taxes are available on-line  

− Security measures and more 
sophisticated functions are available 
including digital signatures, encryption, 
and passwords  

 

 
Seamless  

 
Total integration of all services 
across administrative and 

departmental boundaries – 
misalnya :  
e-KTP untuk semua urusan  
 

 
− All services can be accessed from one 

portal “without differentiation between 

government agencies”  
 

 

Sumber :  Sherri R. Greenberg (2006 : 14) 
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Tabel 5 : The main Indicators and Dimensions of E-Government 

Indicators Dimensions 

 

1. Network Preparedness/Infrastructure 

 
1-1 Internet Users 
1-2 Broadband Subscribers 
1-3 Mobile Cellular Subscribers 

1-4 PC Users 
 

 

2. Management Optimization/Efficiency 

 
2-1 Optimization Awareness 

2-2 Integrated Enterprise Architecture 
2-3 Administrative and Budgetary Systems 
 

 

3. Required Interface – Functioning Applications 

 
3-1 Cyber Laws 
3-2 e-Tender systems 
3-3 e-Tax system 
3-4 e-Payment system 

3-5 e-Voting system 

3-6 Social Security Service 
3-7 Civil Registration 
3-8 e-Health system 

 

 

4. National Portal – Homepage 

 
4-1 Navigation 
4-2 Interactivity 

4-3 Interface 
4-4 Technical 
 

 

5. Government CIO 

 
5-1 GCIO Presence 
5-2 GCIO Mandate 
5-3 CIO Organizations 

5-4 CIO Development Programs 
 

 

6. e-Government Promotion 

 
6-1 Legal Mechanism 

6-2 Enabling Mechanism 
6-3 Support Mechanism 
6-4 Assessment Mechanism 
 

 

7. e-Participation/ Digital Inclusion 

7-1 e-Information and Mechanisms 
7-2 Consultation 
7-3 Decision-Making 
 

 

Sumber :  

The 2012 Waseda University International e-Government Ranking released, Institute of 

e-Government, Waseda University. 
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan akhir penelitian ini adalah tersusunnya desain kebijakan penerapan e-

government yang lebih sempurna di lokasi penelitian. Sedangkan tujuan antaranya 

adalah memahami dan menjelaskan secara lengkap dan mendalam profil penerapan e-

government selama kurun waktu penelitian. Pemahaman itu diharapkan dapat 

berfungsi : (1) Mengantisipasi dan mencegah berubahnya potensi masalah penerapan 

e-government menjadi masalah nyata yang di kelak kemudian hari bisa menjadi 

masalah yang lebih rumit pemecahannya. (2) Menyusun bahan asistensi untuk 

pemerintah dalam bentuk rekomendasi desain kebijakan penerapan e-government 

agar pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi negara di daerah lebih produktif. 

 

B. MANFAAT PENELITIAN 

Berubahnya potensi masalah menjadi masalah nyata akan menyulut 

interpretasi prediktif bahwa di masa depan pemanfaatan e-govenrment tidak akan 

mampu memberdayakan fungsi-fungsi administrasi negara secara optimal. 

Pemanfaatan e-government tidak akan berdampak nyata pada peningkatan 

produktivitas pemerintahan di daerah. Bahkan sebaliknya, justru bisa menjadi 

penghambat pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi negara itu sendiri. Penelitian ini 

diharapkan bermanfaat untuk mencegah munculnya kekawatiran prediktif tersebut. 

Dengan kata lain, disamping hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk 
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memberdayakan fungsi-fungsi administrasi negara melalui pemanfaatan e-

government di masa mendatang, juga bisa digunakan untuk mengantisipasi 

kemunculan berbagai persoalan yang tidak diinginkan sehubungan dengan penerapan 

e-government ini.  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

A. DESAIN PENELITIAN  

Rangkaian penelitian ini didesain selama 2 tahun pelaksanaan yang terbagi dalam 

2 tahapan. Dalam tahap I penelitian ini dilakukan : 

1. Telaah retrospektif terhadap pemanfaatan e-government secara umum menggunakan 

observasi, dokumentasi dan wawancara. 

2. Telaah tentang kesiapan organisasi, tata-kerja dan pola interaksi antar aktor yang 

terlibat serta infrastruktur dalam penerapan e-government. 

3. Telaah tentang kesiapan masyarakat dalam penerapan e-government.  

Untuk aspek-aspek lain yang tidak mampu dijelaskan dengan instrumen di atas, akan 

dilengkapi penjelasan-penjelasan kualitatif hasil observasi dan wawancara atas kasus-

kasus menonjol yang pernah terjadi. Selanjutnya pada tahap II penelitian ini akan 

dilakukan kajian mendalam atas efektivitas, efisiensi dan produktivitas fungsi-fungsi 

pemerintahan sesudah diaplikasikannya e-government dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Ukuran keberhasilan tahap-tahap penerapan e-government merupakan basis 

awal kajian ini. Keterangan selanjutnya tentang pentahapan ini bisa dilihat pada Bagan 

Alir Penelitian berikut ini. 
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Tabel 2 : Bagan Alir Penelitian 

Tahun I --- Tahap I 
Output/Luaran/Indikator tercapainya tujuan  

(Laporan terintegrasi) 

 

1. Problem structuring penerapan e-

government bagi peningkatan efektivitas, 
efisiensi, serta produktivitas pemerintahan 

daerah. 

 
2. Studi tentang potensi pemberdayaan  e-

government pada tugas pokok, fungsi, 

struktur dan tata-kerja organisasi 

pemerintah daerah  
 

3. Studi tentang pola interaksi masyarakat  

dengan pemerintah  daerah dan potensi 
pemberdayaannya melalui penerapan e-

government. 

 
 

4. Studi kelayakan penerapan  e-government 

untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, 

serta produktivitas pemerintahan di daerah 
 

 

 

- Identifikasi problema  penerapan e-

government bagi peningkatan efektivitas, 
efisiensi, serta peningkatan produktivitas 

pemerintahan daerah. 

 
- Identifikasi potensi pemberdayaan  e-

government pada tugas pokok, fungsi, 

struktur dan tata-kerja organisasi 

pemerintah daerah  
 

- Identifikasi pola interaksi masyarakat  

dengan pemerintah  daerah dan potensi 
pemberdayaannya melalui penerapan e-

government. 

 
 

- Identifikasi  kelayakan penerapan  e-

government untuk peningkatan efektivitas, 

efisiensi, serta produktivitas pemerintahan 
di daerah 

 

 
 

 

5. Penelitian retrospektif dan monitoring 

penerapan e-government yang pernah dan 
sedang diimplementasikan di lokasi 

penelitian 

 
 

 

 

 
 

 

 Tersusunnya laporan penelitian 

retrospektif tentang penerapan e-

government yang pernah dan sedang 
diimplementasikan di lokasi penelitian 

 

 

 

 

 

Tahun II .............................  

 

Laporan Penelitian Tahun I 
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Penelitian Tahun II  (Tahap II) Output/Luaran 

 

1. Studi Implementasi e-government 

mutakhir untuk pemberdayaan 
pemerintahan daerah 

 

 

 Tersusunnya hasil studi  implementasi e-

government mutakhir untuk pemberdayaan 

pemerintahan daerah 
 

 

2. Re-design (penyusunan kembali 

rancang-bangun) kebijakan penerapan e-

government bagi peningkatan efektivitas 
serta produktivitas pemerintahan daerah 

untuk lokasi penelitian 

 

 

 

 Tersusunnya design (rancang-bangun) 

kebijakan penerapan e-government yang 

lebih sempurna bagi peningkatan 

efektivitas serta produktivitas pemerintah 

daerah di lokasi penelitian 
 

 

3. Penyusunan rekomendasi  strategi dan 

model kebijakan penerapan e-
government bagi peningkatan efektivitas 

serta produktivitas pemerintahan di 

daerah. 
 

 

 Tersusunnya rekomendasi revisi rencana 

strategis dan  model kebijakan penerapan 

e-government bagi peningkatan efektivitas, 
serta produktivitas pemerintahan di daerah. 

 Hasil kajian apakah model e-government 

itu telah tersusun secara akurat dan cocok 

untuk diaplikasikan lebih lanjut. 

 

Gambar 3 :  

Gambar 3 : Bagan Alir Penelitian 

Kajian retrospektif 
tentang penerapan 

e-government di 
lokasi penelitian

Monitoring 
Penerapan e-

government di lokasi 
penelitian

Re-design penerapan 
e-government bagi 

peningkatan 
produktivitas

Penyusunan 
rekomendasi  

strategi dan model 
kebijakan penerapan 

e-government

Pelaksanaan Tahap IIPelaksanaan Tahap I 
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B. SASARAN PENELITIAN 

Sasaran utama penelitian ini adalah organ-organ e-government di lingkungan 

Pemerintahan Kota Yogyakarta dan anggota masyarakat penerima layanan e-government 

ini. Satuan elementernya terbagi dalam 3 kelompok, yaitu : 

1. Aparatur pemerintah yang mengelola e-government 

2. Aparatur pemerintah yang membutuhkan layanan e-government 

3. Anggota masyarakat yang menjadi kelompok sasaran penerapan e-government. 

Aktivitas mereka bisa dipantau melalui data statis maupun dinamis yang tertayang dalam 

web resmi Pemerintah Kota Yogyakarta. Wawancara langsung maupun tidak langsung 

dengan informan sifatnya merupakan crosscheck validitas dan eksplorasi data saja. 

  

C. METODE ANALISIS DATA 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebegai berikut : 

1. Untuk data hasil observasi, wawancara dan telaah dokumen akan dianalisis 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis serta interpretasi 

fenomenologis. Teknik content analysis terhadap data yang tersaji dalam website 

resmi Pemerintah Kota Yogyakarta memegang peran utama untuk mencari 

temuan penelitian ini.   

2. Membuat kesimpulan dan memanfaatkannya untuk menyusun rancang-bangun 

atau desain kebijakan penerapan e-government bagi peningkatan produktivitas 

pemerintahan daerah. 
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D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik observasi dan 

wawancara secara langsung maupun tidak langsung (tersamar) dengan informan 

karyawan Pemerintah Kota Yogyakarta dan informan dari masyarakat yag menjadi 

sasaran pelayanan publik Pemerintah Kota Yogyakarta. Informan yang berstatus 

karyawan ini terdiri dari 2 kategori, yaitu karyawan yang bertanggung-jawab sebagai 

pengelola e-government dan karyawan yang hanya sekedar sebagai pemakai (user) saja. 

Sementara itu, anggota masyarakat pemakai jasa e-government ini dipilih mereka yang 

pernah memiliki pengalaman kasus, baik kasus yang baik maupun yang buruk. Selain itu, 

untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara tersebut dilakukan telaah dokumen-

dokumen terkait yang tersedia. Ketiga-tiganya kemudian dipadukan sebagai sarana 

crosscheck untuk meningkatkan validitas data terkumpul. 

 

E. PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA  
 

Terdapat banyak model untuk memahami penerapan e-government. Sebagian 

bersifat deskriptif, sebagian prediktif dan sebagian lagi bersifat normatif. Kebanyakan 

pemikiran tentang e-government didorong oleh keberadaan model yang bersifat normatif. 

Model normatif ini kemudian diuji dengan fakta empiris untuk membuktikan apakah ada 

manfaat untuk memahami dan mengembangkan e-government ke depan.  Pengembangan 

instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini pada hakekatnya adalah penjabaran 

model-model yang diambil dari tinjauan pustaka di muka, tentu dengan penyesuaian di 

sana-sini agar sesuai dengan tuntutan dan keadaan nyata di lapangan. Pengembangan 

instrumen ini selengkapnya tertera dalam lampiran 1 laporan penelitian ini. 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Meskipun belum semua aspek tercover, aktivitas e-government telah banyak 

diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Tujuan pokoknya adalah 

mendukung peningkatan produktivitas fungsi-fungsi administrasi negara. E-government 

ini merupakan fasilitas untuk mendapatkan kemudahan, kecepatan serta kepastian dalam 

menjalankan kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta.  

Pemerintah Kota Yogyakarta pernah meraih penghargaan The 4-th E Government 

Award 2005 dari Warta Ekonomi. Penghargaan ini diberikan terkait kemampuan 

pemerintah dalam meng-implementasikan e-Government ini menuju excellent public 

service. Penghargaan ini diberikan atas komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

mendukung e-Government, e-leadership, transparansi, akses pelayanan publik, 

pembangunan infrastruktur dan juga portal jogja.go.id.  

Dari waktu ke waktu Pemerintah Kota Yogyakarta  meng-klaim terus-menerus 

membenahi e-government ini karena penerapannya dipandang mampu memberikan 

banyak  kemudahan dalam berbagai bidang pekerjaan, walaupun belum maksimal. Masih 

banyak aspek pekerjaan aparatur pemerintah yang ternyata belum efektif terjangkau 

penerapan e-government ini. Walaupun telah online sejak 7 Oktober 2002, baru pada 

tahun 2007 dikeluarkan Peraturan Walikota yang mengatur pelaksanaan e-government 

ini, yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2007. Dalam peraturan itu 

dilampirkan Master Plan E-Government Kota Yogyakarta yang digunakan sebagai acuan 

pengembangan e-government. Berikut ini profil kebijakan penerapan e-government di 

Kota Yogyakarta. 
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A. PROFIL KEBIJAKAN  PENERAPAN E-GOVERNMENT  DI KOTA 

YOGYAKARTA 

 

Penerapan e-government di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebenarnya 

sudah lama dilakukan jauh sebelum dikeluarkannya Peraturan Walikota Yogyakarta 

Nomor 78 Tahun 2007 tentang eGovernment. Persoalannya, pada tingkat awal penerapan 

e-government ini terkadang tidak disadari oleh para pelaksananya, karena istilah e-

government itu sendiri sering tidak dimengerti oleh pegawai yang mengoperasikannya. 

Pada umumnya mereka lebih memahaminya sebagai pemakaian komputer yang 

terhubung dengan internet saja, tidak lebih dari itu.  

Bilamana digunakan parameter tingkat perubahan penggunaan IT di lokasi 

penelitian (Laudon &Laudon : 2006), maka kebanyakan perubahan yang terlihat masih 

berkisar pada perubahan teknis dan kontrol manajerial sederhana saja. Sementara itu 

perubahan yang menjangkau institusional core activity, yaitu sebagai instrument 

pelayanan publik Pemerintah Kota Yogyakarta masih belum berarti. Sementara itu 

bilamana digunakan parameter  Tahapan Penerapan E-Government dari Greenberg (2006 

: 13) maka penerapan e-government di Lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta pada 

penghujung tahun 2013 ini masih tergolong tahapan presence, yaitu sekedar “hadir” saja. 

Bentuk layanan yang diberikan baru sebatas memberikan akses informasi dan layanan 

dokumen yang bisa di-download. Fungsi komunikasi dan diskusi interactive antara warga 

masyarakat dengan aparatur pemerintah via e-mail belum banyak dilakukan – meskipun 

sarana teknologi sudah memungkinkan.  

Selanjutnya, berbagai bentuk transaksi dalam pelayanan publik dari Pemerintah 

Kota Yogyakarta kepada warganya, seperti pengajuan data aplikasi, pembayaran fee 
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pelayanan, pembayaran pajak, pembayaran biaya pengurusan ijin, bea meterai dan biaya 

operasional pelayanan publik lainnya, juga belum terdampak secara signifikan oleh e-

government ini. Terlebih-lebih dampak yang berwujud perubahan tranformasional core 

institutional activities. Hal ini belum terwujud sama sekali. Artinya aktivitas pelayanan 

pemerintah belum berubah – secara radikal – dari teknologi manual ke teknologi digital. 

Pelayanan masyarakat belum sepenuhnya dilakukan melalui e-government ini secara 

terpadu. Misalnya permohonan ijin dilakukan secara online sepenuhnya. Pemenuhan 

persyaratan dan verifikasi terpadu antar instansi yang terlibat dilakukan secara online, 

pembayaran biaya dilakukan secara online dan penerbitan dokumen ijin dikirim secara 

online pula. Selanjutnya arsip-arsip-nya pun disimpan dalam bentuk data digital dalam 

Integrated Database Manajemen System. Hasil penelitian selengkapnya terurai dalam 

hasil penelitian berikut ini. 

1. Kebijakan Strategis Pengembangan E-Government Pemerintah Kota Yogyakarta 

a. Kebijakan strategis pengembangan e-government di Kota Yogyakarta secara 

lengkap tertuang dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No. 78 Tahun 2007 

tentang eGovernment. 
1
 Pengembangkan penerapan e-government Pemerintah 

Kota Yogyakarta dilaksanakan melalui tahapan-tahapan 4 tahunan yang 

cenderung kaku (Pasal 5 Ayat 1). Tahapan tersebut dibatasi waktu, sebagai 

berikut  : 

1) Tahap I dilaksanakan dari tahun 2007-2011 

2) Tahap II dilaksanakan dari tahun 2012-2016  

3) Tahap III dilaksanakan dari tahun 2017-2021 

                                                             
1 Dalam Peraturan Walikota tersebut teknis penulisan e-government dilakukan dengan tanpa tanda “-“. 

Kiranya cara penulisan ini tidak perlu diperdebatkan. 
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4) Tahap IV dilaksanakan dari tahun 2022-2026 

b. Penanggung-jawab penyelenggaraan pengembangan e-government ini adalah 

instansi yang membidangi pengembangan teknologi dan informasi (pasal 6). 

Kiranya, nenunjukkan instansi penanggung-jawab ini terlalu parsial. Dengan 

ketentuan itu, beban penyelenggaraan e-government menjadi terlalu bertumpu 

pada satu institusi saja. Padahal cakupan aktivitas penyelenggaraan e-government 

ini meliputi semua institusi pemerintah yang ada dalam naungan Pemerintah Kota 

Yogyakarta, institusi swasta maupun masyarakat di lingkungannya. Oleh karena 

itu penunjukkan satu institusi sebagai penanggung jawab dirasa kurang tepat. 

Akan lebih tepat bilamana penanggung-jawabnya adalah Walikota Yogyakarta 

yang secara langsung membawahi semua institusi yang berhubungan dengan 

pelaksanaan e-government. Instansi yang membidangi pengembangan teknologi 

dan informasi lebih tepat ditempatkan sebagai penanggung-jawab penyediaan dan 

pemeliharaan sarana dan prasarana saja. 

2. Website Resmi Pemerintah Kota Yogyakarta 

Mencermati hasil analisis dan interpretasi data dalam website resmi Pemerintah Kota 

Yogyakarta
2
 – yang kemudian dielaborasi dengan hasil wawancara dan eksplorasi 

data berikutnya – diketahui bahwa profil penerapan e-government Pemerintah Kota 

Yogyakarta masih belum banyak berfungsi sebagai sarana menjalankan fungsi 

pemerintahan yang ideal, yaitu sebagai sarana melaksanakan pelayanan publik, sarana 

                                                             
2 Website resmi Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan indikator utama penyelenggaraan e-government 

ini di lokasi penelitian. Dari sinilah awal diketahuinya berbagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan  

fungsi pelayanan pemerintah kepada warga masyarakat, baik dalam bentuk layanan informasi (berita, 

dokumen pemerintah, dan lain sebagainya) maupun dalam bentuk teksnis operasional pelayanan publik 

lainnya. 
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menjalankan fungsi mengatur masyarakat (competitive regulation policy dan 

protective regulation policy), dan lain sebagainya. 

a. Tampilan awal produk Google Search :
3
 

Pada hari senin, 28 Oktober 2013 sekitar pukul 19.10 pencarian dengan 

menggunakan tag atau kata kunci “Kota Yogya”, “Yogyakarta”, “Jogja” dan 

“Jogjakarta” melalui Google Search Engine versi bahasa Indonesia dihasilkan 

“page rank” berupa link ke situs-situs yang kurang-lebih sama, yaitu : 

1) Website Pemerintah Kota Jogja 

www.jogjakota.go.id/  

2) Kota Yogyakarta - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas 

id.wikipedia.org/wiki/Kota_Yogyakarta  

3) Gambar untuk kota yogyakarta 

4) Lihat Ini Keliling Kota Yogyakarta - YouTube 

https://www.youtube.co.id/watch?v=gifvFTYY7ek  

5) Kotajogja.com merupakan media promosi ...  

6) Daerah Istimewa Yogyakarta - Wikipedia bahasa Indonesia ... 

id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta  

7) JOGJA /YOGYAKARTA - Surga Wisatawan di Pulau Jawa, Indonesia 

www.yogyes.com/id/  

8) MENGEJA JOGJA - Yogyakarta, Jogja, Jogjakarta, atau Yogya? 

www.yogyes.com › Jogja › Panduan Wisata Jogja  

9) JOGJA atau YOGYAKARTA adalah tujuan wisata utama di Pulau Jawa, 

Indonesia, dengan banyak pesona yang belum terungkap. YogYES.COM 

menyajikan ...dst. 

 

Selebihnya hasil penelusuran tersebut  diisi oleh pemberitaan media massa, iklan 

atau promosi online dan informasi lainnya yang berhubungan dengan kata 

Yogyakarta.  Kebanyakan informasi tersebut bersifat komersial.  

b. Karakteristik Data Website Pemerintah Kota Jogja (www.jogjakota.go.id) : 

Content website resmi Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki karakteristik lebih 

merupakan bulletin Pemerintah Kota Yogyakarta daripada sebagai sebuah 

                                                             
3 Google Search (atau Google Web Search) adalah mesin pencari informasi web yang dimiliki Google Inc. 

Google Search ini adalah mesin pencari informasi yang konon paling populer dan banyak digunakan di 

Indonesia. Proses pencariannya menggunakan kata kunci spesifik (tag). 

http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.jogjakota.go.id%2F&ei=NlZuUsceh4ysB_jsgJAC&usg=AFQjCNHVl1EVZAmNqJF7PPkIyIXF22-5Tg&bvm=bv.55123115,d.bmk
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FKota_Yogyakarta&ei=NlZuUsceh4ysB_jsgJAC&usg=AFQjCNFSQx_jWW31GeEip8SUOS76EdGqvQ&bvm=bv.55123115,d.bmk
https://www.google.co.id/search?q=kota+yogyakarta&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NlZuUsceh4ysB_jsgJAC&sqi=2&ved=0CDoQsAQ&biw=1280&bih=622
https://www.youtube.co.id/watch?v=gifvFTYY7ek
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FDaerah_Istimewa_Yogyakarta&ei=Wa97UuSfPML-rAervoDADQ&usg=AFQjCNFPBNVc6gT0KCsWvopENPYcPQAAIg&sig2=Vrig_BVQIhJHgYBAAYDBVg&bvm=bv.56146854,d.bmk
http://www.yogyes.com/id/
http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.yogyes.com%2Fid%2Fyogyakarta-tourism-article%2Fjogja-or-yogya%2F&ei=ALJ7UrGBEoqSrgeOy4HgBg&usg=AFQjCNEHC3cj6Q3nsEB0UEBjd3fb-nAesQ&sig2=VYPhGuqtTzrPlh2a0S-P3Q&bvm=bv.56146854,d.bmk
http://www.yogyes.com/
http://www.yogyes.com/id/
http://www.yogyes.com/id/yogyakarta-tourism-article/
http://www.jogjakota.go.id/
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instrumen pelayanan publik.  Atribut bulletin ini lebih menonjol karena isi home 

page – dan page-page lainnya – didominasi oleh berita tentang aktivitas aparatur 

Pemerintah Kota Yogyakarta saja. Sedikit sekali informasi yang berhubungan 

dengan aktivitas kongkrit pelayanan publik.  

Content website yang berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik lebih banyak 

terfokus pada kepentingan mempermudah aparatur dalam menjalankan tugas-

nya. Sementara itu kepentingan WN mendapatkan hak layanan sangat minim, 

bahkan tidak ada kecuali layanan informasi saja. 

Isi website resmi Pemerintah Kota Yogyakarta itu kebanyakan sekedar sebagai 

media komunikasi sepihak atau layanan penyediaan informasi saja. Dengan 

asumsi nilai informasinya selalu up to date, sebenarnya fungsi pemanfaatan 

website ini sebagai instrumen  pelayanan informasi publik sebenarnya sudah 

mencukupi. Namun sayang sekali informasi yang tersaji dalam home page tersebut 

ternyata banyak sekali yang sudah out of date. Up date data jarang sekali dilakukan 

– kecuali untuk rubrik Berita Utama. Oleh karena itu ditinjau dari kepentingan 

masyarakat kemanfaatan website resmi Pemerintah Kota tersebut sebagai instrumen 

pelayanan informasi publik sangat minim. 

a) Sub-menu Berita Utama 

Pengamatan pada hari Rabu, 06/11/2013 pukul 06:12 terhadap Sub-menu Berita 

Utama web ini ditemui berita-berita dengan judul : “Walikota Buka Bazar Kube 

FM dan USEP KM” (di upload 05/11/2013), “Musim Hujan Waspadai Penyakit 

DBD dan Leptospirosis” (di upload 04/11/2013), “Walikota Resmikan Upacara 

Adat Jaga x Jaga Ke 2” (di upload 04/11/2013), dan sebagainya. Substansi berita-
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berita itu hanyalah informasi internal Pemerintah Kota Yogyakarta, pernyataan 

dan himbauan aparatur negara (Walikota dan pejabat dinas daerah) saja. Informasi 

tersebut tidak mengandung unsur pelayanan publik yang kongkrit.  

Selanjutnya, data yang di-upload sesudahnya tidak jauh dari karakteristik itu. 

Observasi pada hari Jumat, 08 November 2013 jam 00:57 tertayang tambahan 3 

buah berita utama berjudul : “Walikota Serahkan Simbolis Dana Stimulan RW”, 

“Merti Tumpeng Robyong Dewa Brongto” dan “Walikota Pimpin Pasang Pathok 

Tahun Alip 1947/2013, UMKM akan difasilitasi”. Kesemua berita tersebut di-

upload Kamis, 07 November 2013. Dari aspek kemutakhiran data, frekwensi 

upload data yang 2 hari sekali itu kiranya sudah cukup memadai, namun tinjauan 

dari aspek pelayanan publik data ini tidak memiliki nilai yang tinggi. 

Sebagai catatan, bila dibandingkan dengan rubrik berita utama dengan sistem 

online dewasa ini, frekwensi up date data yang 2 hari sekali itu masih sangat 

kurang. Rubrik sejenis biasa dilakukan setiap hari, bahkan sehari bisa 2 atau 3 

kali. Fenomena ini kiranya bisa menunjukkan budaya atau tradisi peyebar-luasan 

informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta belum menjadi 

prioritas utama. Bisa jadi pengelola beritanya belum profesional dan/atau belum 

ada petugas yang khusus menanganinya.  

b) Aktualita Jogja 

Dalam home page resmi Pemerintah Kota Yogyakarta terdapat sub-menu Aktualita 

Jogja yang isinya bisa didalami dengan meng-klik tautan SELENGKAPNYA 

KLIK DISINI. Informasi yang tersaji di dalamnya adalah pengumuman singkat dari 

Pemerintah Kota. Selanjutnya disediakan pula fasilitas tombol untuk melihat arsip.   
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Dengan asumsi nilai informasi dan relevansi data yang tinggi dengan kebutuhan 

masyarakatnya dewasa ini, maka fungsi sub-menu aktualita ini sudah cukup 

memadai. Namun demikian hasil pengamatan menunjukkan bahwa meskipun 

telah tersedia informasi aktualita dalam rentang waktu yang cukup panjang 

(30/01/2008 s.d. 06/11/2013) namun frekwensi peng-upload-annya terasa masih 

terlalu jarang. Data sepanjang tahun 2013 menunjukkan validitas data aktualita – 

validitas content maupun yuridis – masih rendah, dan proses peng-upload-annya 

pun tidak teratur. Pengamantan sepanjang tahun 2013 – sampai dengan tanggal 08 

November – terhitung “hanya” ada 16 kali upload. Proses upload dilakukan pada 

bulan September sebanyak 3 kali, Agustus 1 kali, Juni 2 kali, Mei 1 kali, Maret 2 

kali, Februari 2 kali dan Januari 5 kali. Bulan-bulan di luar itu, yaitu April, Juli, 

Oktober dan November tidak ada aktivitas upload data. Lihat tabel 7 berikut ini. 

Tabel 7 :  

Frekwensi Unggah Data Menu Aktualita Website Resmi Pemerintah Kota 

Yogyakarta sepanjang Tahun 2013 

 

 

No. 

 

Bulan 

 

Frekwensi 

 

 

Keterangan 

1.  Desember --- Belum ada data 

2.  November --- s.d. 6 November 2013 

3.  Oktober ---  

4.  September 3  

5.  Agustus 1  

6.  Juli ---  

7.  Juni 2  

8.  Mei 1  

9.  April ---  

10.  Maret 2  

11.  Februari 2  

12.  Januari 5  
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- Validitas Data dan Teknis Upload Data 

Berikut ini beberapa sampel data menu Aktualita Jogja yang masih mengandung 

problematika terkait dengan kurang optimalnya pemanfaatan e-government di 

Kota Yogyakarta : 

1) Ketika peneliti mencoba mengetahui lebih dalam informasi terkini pada Rabu, 

27 Nopember 2013 pukul 22:33:10 ditemukan ketidak-akuratan informasi. 

Dibawah judul PENGUMUMAN JUARA LOMBA TEKNOLOGI TEPAT 

GUNA – di-upload pada 24 September 2013 pada Sub-Menu Aktualita Jogja 

diketahui bahwa informasi selengkapnya tidak relevan, karena ternyata 

informasi detailnya berisi perihal yang tidak relevan, yaitu Ralat 

Pengumuman dari Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota 

Yogyakarta tentang Pengunduran Waktu Lomba Teknologi Tepat Guna Kota 

Yogyakarta tahun 2013. Kedua judul ini tidak nyambung. Dengan kata lain 

validitas substansial data yang ditayangkan rendah. 

2) Ketika peneliti mencoba mengetahui lebih dalam informasi dengan judul 

artikel Pengumuman Pemenang Gebyar Pasar Tradisional dan Belanja 

Berhadiah (diunggah pada 5 September 2013) pada Rabu, 27 Nopember 2013 

pukul 22:33:10 ditemukan fakta sebagai berikut :  

Informasi yang ditayangkan hanya berupa file pdf yang berisi daftar pemenang 

lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta 

Tahun 2013. Dalam dokumen tidak terdapat tanda-tangan dan cap dari instansi 

yang bertanggung-jawab. File tersebut tidak memuat atribut keabsahan 

sebagaimana biasa ada dalam semua dokumen negara. Atribut keabsahan ini 
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sangat penting karena biasanya substansi yang terkait dengan hadiah itu rawan 

akan konflik berupa gugatan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. 

Selain itu substansi aktivitas undian berhadiah ini juga banyak berkaitan 

dengan tugas negara yang lain, seperti : Ijin penyelenggaraan undian dari 

Kementerian Sosial RI, status hukum penyelenggaraan aktivitas undian itu 

dari Notaris yang ditunjuk, tata-cara dan mekanisme penarikan pajak hadiah, 

dan lain sebagainya. Rupanya persoalan validitas yuridis data ini belum 

menjadi prioritas penyelenggaraan e-government di Kota Yogyakarta dewasa 

ini. 

Memang telah ada penayangan dokumen resmi yang terkait dengan 

penyelenggaraan undian itu, yaitu Surat Edaran dari Kepala Dinas 

Pengelolaan Pasar No. 510/1163 tentang Pengundian Promo Pasar dan 

Belanja Berhadiah Tahun 2013. Berupa 2 file berformat portable document 

format (pdf) hasil scan satu dokumen asli yang diunggah secara terpisah pada 

29 Agustus 2013.  Namun demikian cara terpisah (tidak terintegrasi) ini tetap 

belum mampu meningkatkan legitimasi dokumen daftar pemenang yang 

diunggah pada 5 September 2013. Data ini menunjukkan bahwa motivasi 

untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat terlihat sudah cukup 

baik, namun teknis operasionalnya belum mendapat dukungan pola pikir 

penanganan data digital yang memadai. Secara teknis penanganan file 

dokumen resmi tersebut sebelum diunggah masih dilakukan secara manual. 

Belum didukung dengan kemampuan teknis yang memadai. Intervensi manual 
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terhadap data digital masih terlampau banyak, padahal penanganan secara 

digital yang lebih progressif sudah memungkinkan untuk dilakukan.  

Sebagai catatan, fenomena intervensi manual semacam ini sesungguhnya 

sering dilakukan di banyak aktivitas manajemen dokumen, mulai dari 

creating, storing/retrieving maupun communicating dokumen digital,
4
 namun 

arahnya sering mengingkari kemampuan teknologi tersebut demi 

“kemudahan” pragmatis yang dirasakan sesaat para petugasnya. Fenomena ini 

menunjukkan perubahan pola pikir dan pola kerja aparat belum memenuhi 

tuntutan teknologi yang diterapkan. Perubahan pola pikir dan pola kerja 

aparatur negara belum  mengarah pada terciptanya konvergensi antara 

kemampuan SDM dan kemampuan teknologi mutakhir. Secara teori bisa 

dilihat pada gambar 1 : Simbolisasi Saling Adaptasi Antara TIK dengan 

Organisasi Administrasi Negara dari Laudon & Laudon (2000 : 14). 

c) Pokok dan Tokoh 

Sub-menu Pokok dan Tokoh juga mirip dengan sub-menu Berita Utama. 

Keduanya lebih mirip bulletin Pemerintah Kota Yogyakarta daripada sebagai 

instrumen pelayanan publik. Informasi yang ada didalamnya berupa berita tentang 

aktivitas internal aparatur Pemerintah Kota dan informasi-informasi yang tidak 

memiliki fungsi pelayanan pada masyarakat. Substansi content-nya tidak 

bermuara pada peningkatan efektivitas pelayanan pemerintah kepada warganya. 

Analisis data yang tertayang pada hari Rabu, 20 November 2013 sekitar pukul 

11.00 – berupa 5 berita terakhir – membuktikan kesimpulan interpretatif tersebut. 

Lima berita teakhir itu berjudul : 

                                                             
4 Sebagai dasar komparasi bisa dilihat pada KC. Laudon & JP. Laudon (1991 : 468) dan  
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1) Dendang Orkestra Ala Balaikota (diunggah Rabu, 22 Mei 2013) 

2) Kampung Ketandan, Bukti Ragam Budaya Jogja Sejak Tempo Dulu 

(diunggah Kamis, 14 Februari 2013) 

3) Agus Win Menembus Batas (Rabu, 12 Desember 2012) 

4) Nahkoda Baru Humas Kota (Senin, 19 November 2012) 

5) Imam Priyono, Semakin Semangat di Usia Empat Puluhan (Selasa, 04 

September 2012) 

 

B. PELAYANAN UMUM ONLINE PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 

Pada hakekatnya penyelenggaraan situs resmi Pemerintah Kota Yogyakarta 

merupakan indikator utama penerapan e-government. Substansi content-nya secara 

ideal harus selalu bermuara pada peningkatan efektivitas dan produktivitas pelayanan 

pemerintah kepada warganya. Mengacu pada teori yang dikemukakan Greenberg 

(2006 : 13) tingkatan penyelenggaraan e-government Pemerintah Kota Yogyakarta 

secara empiris cocok diklasifikasikan dalam tingkatan I atau presence untuk bidang-

bidang tertentu dan untuk bidang-bidang tertentu yang lain mulai meningkat ke 

tingkatan II, yaitu mulai difungsikan untuk kegiatan yang interaktif antara pejabat 

pemerintah dengan warganya. Sedangkan untuk klasifikasi tingkatan ke 3 dan ke 4, 

yaitu transactional dan tranformational belum dicapai oleh e-government yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. 

Penerapan e-government pada tingkat I (awal) ini berupa pelayanan akses 

informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk macam-macam tujuan. Bentuk 

informasinya searah, baik untuk informasi yang statis (tetap) maupun informasi yang 

dinamis atau selalu berubah, sehingga perlu di-update terus menerus, secara berkala 
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maupun insidentil. Informasi ini bisa bermacam-macam rupa yang tujuannya 

menginformasikan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya berupa gambar 

peta (Geographic information systems), informasi berupa petunjuk keberadaan 

fasilitas layanan umum (ATM, Rumah Sakit, dan sebagainya). Layanan dokumen 

resmi pemerintah (sosialisasi kebijakan pemerintah, peraturan per-UU-an terbaru).  

Informasi tersebut ada yang hanya bisa dibaca saja dan ada pula yang bisa di-

download dengan format tertentu.  

Selanjutnya, pada tingkat ke II website resmi tersebut bisa ditindak-lanjuti dan 

berfungsi sebagai media komunikasi dua arah antara aparatur negara dengan warga 

negara dalam rangka melaksanakan aktivitas pelayanan pada masyarakat. 

Persoalannya disini adalah apakah informasi yang tertayang di dalam situs resmi 

pemerintah itu sudah berfungsi meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pada 

masyarakat atau belum. Berikut ini analisis terhadap content fungsi pelayanan dari 

situs resmi yang diselenggarakan Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut. 

Situs web yang resmi diselenggarakan oleh pemerintah pada umumnya bertujuan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi interaksi antara unsur pemerintah dengan 

unsur pemerintah yang lain (G to G), antara pemerintah dengan warga negaranya,  

termasuk di dalamnya adalah perusahaan (G to C). Interaksi itu berfungsi 

menjalankan aktivitas fungsi-fungsi negara, seperti pelayanan pada masyarakat, 

pembayaran pajak, administrasi kependudukan, dan lain sebagainya. 

Peta situs web resmi Pemerintah Kota Yogyakarta secara eksplisit maupun implisit 

telah menunjukkan usaha ke arah peningkatan fungsi-fungsi tersebut. Namun ketika 

dilakukan telaah secara mendalam, ternyata sebagian besar hanya berupa layanan 
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informasi searah kepada masyarakat saja. Dari sekian banyak informasi yang 

tertayang dalam home page resmi Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki nilai 

bagi peningkatan pelayanan publik kebanyakan hanya berupa layanan informasi 

searah dari pemerintah ke warga masyarakat saja. Sering tidak memiliki relevansi 

dengan fungsi normatif negara. Kebanyakan informasi  tersebut tidak bisa ditindak-

lanjuti secara interaktif melalui website itu juga. Selain itu, bentuk informasinya pun 

tidak terpadu, sepotong-sepotong (parsial) serta tidak terhubung dengan informasi 

lain via fasilitas hyperlink. Oleh karena itu tidak memungkinkan digunakan sebagai 

fasilitas pelayanan publik secara full on line. Berikut ini informasi yang ada dalam 

home page Pemerintah Kota Yogyakarta yang menunjukkan interpretasi tersebut. 

Penelaahan pada awal bulan November 2013 menunjukkan pada sisi kiri atas home 

page – di bawah logo Pemerintah Kota Yogyakarta – terdapat 6 menu utama yang 

bisa dibuka sub-menunya. Sub-menu terdiri dari: (1) Jogjaku, (2) Fasilitas Kota, (3) 

Pemerintahan, (4) Pelayanan, (5) Info Kota, dan (6) Blog. Disamping itu ada sub-

domain yang menyertainya. Kesemuanya memiliki sub-menu dan dipetakan sebagai 

berikut : 

 

 

Tabel 8 : 

Peta Situs Web Pemerintah Kota Yogyakarta 

 

 

No. 

 

 

Menu 

 

Sub Menu 

 

Keterangan 

1.  - Jogjaku  

 

- Visi dan Misi  

- Lambang dan 

Identitas  

- Sejarah Kota  

- Geografis  

- Peta  

 

2.  - Fasilitas Kota  1. Telepon Penting  

2. ATM  

 

javascript:void(0);
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/20
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1503
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1503
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/21
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/22
http://www.jogjakota.go.id/app/modules/extra/images/1221066000_Administrasi_F.pdf
javascript:void(0);
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/11
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1552
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 3. BANK  

4. Money Changer  

5. Rumah Sakit  

6. Apotek  

7. Klinik 24 Jam  

8. Terminal  

3.  - Pemerintahan - Profil WaliKota  

- Profil Wakil 

Walikota  

- Instansi  

- Keuangan  

- Muspida 

 

4.  - Pelayanan  

 

- Pelayanan 

Umum  

- Pajak  

- Retribusi  

- Download 

Formulir 

 

 

5.  - Info Kota  

 

- Berita Utama  

- Pokok dan 

Tokoh  

- Transportasi  

- Pariwisata  

 

 

 
 

Hasil telaah kualitatif terhadap peta situs web di atas diperoleh intepretasi bahwa : 

1. Pemerintah Kota Yogyakarta selama ini memandang fungsi pelayanan itu “terpisah” 

dari fungsi-fungsi yang lain. Fungsi pelayanan dijadikan menu tersendiri. Oleh karena 

itu logikanya pemberian informasi tentang Jogjaku (visi dan misi, lambang dan 

identitas, sejarah kota,  geografis, peta),  informasi tentang Fasilitas Kota (telepon 

penting, ATM, BANK, money changer, rumah Sakit, dsb),  info Pemerintahan dan 

Info Kota bukan merupakan bentuk pelayanan pemerintah pada warganya. Padahal 

semua itu minimal merupakan salah satu bentuk pelayanan dari pemerintah kepada 

http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1553
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1554
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/2185
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1555
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1556
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1557
javascript:void(0);
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1883
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1889
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1889
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/28
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/30
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/3649
javascript:void(0);
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/32
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/32
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/34
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/35
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/37
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/37
javascript:void(0);
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/20
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/21
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/21
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/24
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/40
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/20
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1503
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1503
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/21
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/22
http://www.jogjakota.go.id/app/modules/extra/images/1221066000_Administrasi_F.pdf
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/11
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/11
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1552
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1553
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1554
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/2185


39 
 

warganya, yaitu pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik ini bisa 

dimanfaatkan sebagai sarana sosialisasi nilai, sosialisasi peraturan per-undang-

undangan yang berlaku, sosialisasi kebijakan pemerintah terbaru, dan lain sebagainya. 

Walaupun sifatnya searah/sepihak dan tidak bisa ditindak-lanjuti secara interaktif 

melalui website itu juga, namun keberadaan sarana ini sudah memadai. Persoalan 

yang masih mengganjal adalah persoalan relevansi, kemanfaatan dan validitas data 

content dalam website tersebut yang masih rendah. Sebagai catatan, website yang 

berisi informasi sepihak dan bersifat statis ini merupakan atribut e-goverment tingkat 

paling awal. 

Data empiris pada website resmi Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa 

dari ke 6 menu yang ada – termasuk menu Pelayanan – kebanyakan hanya sekedar 

layanan informasi sepihak saja. Menu-menu yang tersaji itu tidak lebih hanya sebagai 

penyedia informasi saja. Hanya ada satu sub-menu yang sedikit lebih progressif yaitu 

sub-menu Download Formulir. Namun formulir yang bisa di-download inipun tidak 

bisa ditindak lanjuti secara on line. 

a. Menu Jogjaku : 

Menu Jogjaku isinya hanya berupa informasi sepihak yang bersifat statis, yaitu visi 

dan misi, lambang dan identitas, sejarah kota, informasi geografis dan peta 

administratif kota Jogjakarta. Menu ini jelas tidak terlalu banyak relevansinya dengan 

fungsi pelayanan publik dari pemerintah. 

  

http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/20
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/20
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1503
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/21
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/22
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b. Menu Fasilitas Kota : 

Menu Fasilitas Kota ini juga berisi informasi searah saja yang tidak interaktif. 

Menu ini terdiri dari sub menu informasi tentang telepon penting, ATM, bank, 

money changer, rumah sakit, apotek, klinik 24 jam dan terminal. Bentuknya 

hanya berupa tulisan manual dalam format PDF. Hampir sama dengan menu 

Jogjaku, fasilitas ini hanya sekedar layanan informasi statis saja yang tidak 

terhubung dengan fasilitas hyperlink atau communication device yang lain.  

Selain minimnya kemanfaatan informasi tersebut, ternyata kemutakhiran 

datanyapun sangat jauh tertinggal dengan perkembangan keadaan di masyarakat. 

Telaah mendalam terhadap data ATM yang tersaji pada awal bulan November 

2013 menunjukkan bahwa ternyata data tersebut tidak lengkap, tidak 

merepresentasikan keadaan nyata ATM di wilayah Kota Yogyakarta. Informasi 

tersebut hanya memuat 40 buah ATM. ATM BCA sejumlah 16, ATM BII 

sejumlah 6, ATM Mandiri sejumlah 8, ATM BNI sejumlah 8. Selebihnya, yaitu 2 

buah hanya menunjukkan alamat lokasi saja, tidak menunjukkan bank 

penyelengara ATM di lokasi tersebut. Selain tidak lengkap, ternyata ATM yang 

ditayangkan pun bukan ATM yang khusus berada di wilayah Kota Yogyakarta 

saja, namun ATM yang berada di luar batas administratif kota Yogyakarta juga 

ikut ditayangkan, seperti ATM BCA Wonosari Gunungkidul, ATM BNI UGM 

Bulaksumur, BNI UNY Jln Gajayan (Sleman).  

Fakta lapangan saat ini sudah berubah. Jumlah ATM sudah jauh lebih banyak dari 

jumlah yang ditayangkan tersebut, termasuk ATM dari bank-bank lain yang tidak 

termuat, misalnya ATM BTN, Bank Mega, Bank Danamon, Bank Permata dan 

http://www.jogjakota.go.id/index/extra.arsip/11
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1552
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1554
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/2185
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1555
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1556
http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/1557
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lain sebagainya. Kiranya informasi ini sudah lama tidak di-update. Update 

terakhir diketahui tanggal 28 Oktober 2007. Oleh karena itu informasi tentang 

ATM tersebut ibarat “nguyahi segoro” atau tidak memberikan manfaat pada 

masyarakat, bahkan cenderung manyesatkan. 

Demikian pula informasi tentang Bank,  Money Changer, Rumah Sakit, Apotik, 

Klinik 24 Jam dan terminal.  Sudah lebih dari 6 tahun informasi tidak 

diperbaharui. Di up date terakhir pada tanggal 28 Oktober 2007.  

c. Menu Pemerintahan, Info Kota dan Blog 

Ke tiga menu ini kebanyakan berisi informasi sepihak saja kecuali sub-menu 

Transportasi – berada di bawah menu Info Kota – yang memiliki link ke website 

PT Kereta Api Indonesia dan website Trans Jogja. 

Link ke website PT KAI sangat lancar, mudah dibuka, aksesnya cepat, interaktif 

dan transaksional. Melalui website ini masyarakat bisa melihat berbagai 

informasi tentang layanan produk PT KAI, informasi reservasi tiket kereta api 

maupun Tiket Terpadu Antar Moda (TITAM), dan lain sebagainya.  

Namun demikian ketika peneliti mencoba membuka link dengan website Trans 

Jogja, muncul pesan : “Memuat laman bermasalah”, “Server tidak ditemukan” 

dan “Firefox tidak menemukan server di www.transjogja.com”.  Hal ini 

mengindikasikan server Trans Jogja itu tidak aktif atau sedang dalam perbaikan, 

atau alamat tersebut fiktif. Setelah peneliti cek melalui Google Search Engine, 

ternyata memang alamat www.transjogja.com  tersebut tidak dikenal. 
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d. Menu Pelayanan 

Menu Pelayanan pada umumnya merupakan menu yang paling penting dalam 

penerapan e-government ini. Karena bisa menjadi sarana membantu peningkatan 

efektivitas dan produktivitas pemerintahan. Selanjutnya pelayanan sektor 

perijinan merupakan titik yang paling strategis dalam administrasi negara. 

Mengapa ? Karena melalui mekanisme perijinan ini fungsi-fungsi pemerintah bisa 

dilaksanakan dan sekaligus dikendalikan.  

Kewenangan mengeluarkan ijin  merupakan monopoli  pemerintah – mewakili 

negara dan kepentingan masyarakat. Ijin sangat fleksibel untuk digunakan sebagai 

instrumen menjalankan fungsi negara yang lain, misalnya fungsi fungsi 

pengawasan, fungsi regulasi/deregulasi, fungsi proteksi, fungsi 

distribusi/redistribusi, menciptakan ketertiban dan keamanan, dan lain sebagainya.  

Sebagai contoh : IMBB (Ijin Mendirikan Bangun Bangunan, ijin ) bisa digunakan 

sebagai instrumen pengawasan kebijakan peruntukan lahan, mempertahankan 

swasembada beras, sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari bencana 

alam, sebagai instrumen mengantisipasi konflik SARA di masyarakat, dan lain 

sebagainya. Pemberian ijin ini sering di klaim pemerintah sebagai bentuk 

pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Namun demikian sejatinya dalam 

mekanisme pembuatan ijin ini kepentingan pemerintah jauh lebih dominan 

daripada kepentingan masyarakat. Masyarakat yang mengurus ijin ini sebenarnya 

merupakan kelompok sasaran yang diatur, diawasi, diarahkan, dikoordinir, dan 

sebagainya, demi perlindungan kepentingan masyarakat lain yang lebih besar 

(public interest). Pekerjaan ini secara teknologi sudah memungkinkan untuk bisa 
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dilakukan melalui penerapan e-government ini. Namun ternyata Pemerintah Kota 

Yogyakarta belum melakukannya secara on line melalui website yang 

diselenggarakannya. 

Menu Pelayanan dalam website resmi Pemerintah Kota Yogyakarta terdapat 4 

sub-menu, yaitu : Pelayanan Umum, Pajak, Retribusi dan Download Formulir. 

Sub-menu pelayanan perijinan tidak dikenal. 

Namun kesemua sub-menu tersebut  hanya berisi item informasi tentang peraturan 

dan persyaratan untuk mendapatkan layanan tertentu, seperti Tatacara dan 

Persyaratan Pembuatan KTP dan KIA, Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga 

(KK), dan sebagainya. Selanjutnya sub-sub menu tersebut tidak terhubung dengan 

sub domain yang dikelola oleh Dinas Perijinan tersendiri.  

 

Demikianlah hasil tahap I penelitian ini. Walaupun belum sempurna benar, kiranya hasil 

penelitian ini sudah bisa digunakan untuk mengambil kesimpulan yang cukup 

representatif dalam rangka menyusun rekomendasi strategi pengembangan e-government 

di lokasi penelitian.  Namun tentunya hasil penelitian ini nanti tetap akan dipertajam pada 

tahap ke 2 dengan sajian data dan wawasan yang lebih luas. 

  



44 
 

BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Pada umumnya perkembangan penerapan e-government itu linier dan melalui alur 

tertentu yang jelas, yaitu emerging, enhanced, interactive, transactional dan seamless 

(Greenberg, 2006 : 13). Sementara itu hasil penelitian tahun pertama ini menunjukkan 

bahwa kondisi penerapan e-government antar bidang di lokasi penelitian sangat 

bervariasi. Linieritas berlaku khas pada masing-masing bidang. Ada bidang tertentu yang 

masih berada pada level sekedar hadir (emerging). Ada pula bidang yang berada pada 

level enhanced atau mulai berkembang dan ada pula yang sudah berada pada posisi 

transactional. Namun belum terlihat bukti yang menunjukkan level yang seamless atau 

pelayanan pemerintah pada warganya begitu lancar karena prosesnya telah terintegrasi 

dan bisa di-access melalui satu portal. Penyajian informasi sepihak dari Pemerintah Kota 

Yogyakarta masih terlihat mendominasi pemanfaatan e-government ini. Tidak banyak 

informasi yang tersaji itu yang bisa ditindak-lanjuti secara interaktif dan transaksional 

untuk menciptakan pelayanan yang seamless. Dampak yang bersifat transformasional 

belum banyak ditunjukkan dalam penerapan e-government ini di lokasi penelitian. 

Walaupun demikian kecenderungan ke arah pembentukan atribut interaktif, transaksional 

yang seamlessly sudah mulai terlihat. Di satu sisi terlihat dorongan yang sangat besar 

untuk maju, namun di sisi lain terlihat besar pula hambatan yang menjadi tantangannya. 

Hasil penelitian tahun I tersebut akan ditindak-lanjuti dengan langkah-langkah 

yang sudah ter-rencana pada proposal penelitian ini. Pada pokoknya ingin menjawab 

butir ke 2 Rumusan Masalah Penelitian ini, yaitu : “Bagaimanakah content kebijakan 
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pemerintah yang ideal untuk meningkatkan  produktivitas fungsi kepemerintahan di Kota 

Yogyakarta melalui penerapan e-government ini ?”. 

Adapun langkah kongkritnya tergambar di dalam bagan alir penelitian ini sebagai berikut : 

 

Penelitian Tahun II  (Tahap II) Output/Luaran 

 

6. Studi Implementasi e-government mutakhir 
untuk pemberdayaan pemerintahan daerah 

 

 

 Tersusunnya hasil studi  implementasi e-

government mutakhir untuk pemberdayaan 
pemerintahan daerah 

 

 

7. Re-design (penyusunan kembali rancang-
bangun) kebijakan penerapan e-

government bagi peningkatan efektivitas 

serta produktivitas pemerintahan daerah 

untuk lokasi penelitian 
 

 

 

 Tersusunnya design (rancang-bangun) 

kebijakan penerapan e-government yang 
lebih sempurna bagi peningkatan 

efektivitas serta produktivitas pemerintah 

daerah di lokasi penelitian 
 

 
8. Penyusunan rekomendasi  strategi dan 

model kebijakan penerapan e-government 

bagi peningkatan efektivitas serta 

produktivitas pemerintahan di daerah. 
 

 

 Tersusunnya rekomendasi revisi rencana 

strategis dan  model kebijakan penerapan 

e-government bagi peningkatan efektivitas, 

serta produktivitas pemerintahan di daerah. 

 Hasil kajian apakah model e-government 

itu telah tersusun secara akurat dan cocok 
untuk diaplikasikan lebih lanjut. 
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Studi Implementasi e-
government mutakhir untuk 

pemberdayaan pemerintahan 
daerah

Re-design penerapan e-
government bagi peningkatan 

produktivitas

Penyusunan rekomendasi  
strategi dan model kebijakan 

penerapan e-government

Pelaksanaan Tahap II

 

 

Hasil atau luaran penelitian tahap II itu nanti akan direkomendasi untuk dituangkan 

dalam revisi renstra dan berbagai kebijakan pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan 

komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta  yang akan terus-menerus membenahi e-

government ini.  
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 Berikut ini kesimpulan hasil penelitian tahun I yang menyangkut profil penerapan 

e-government di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta : 

1. Fakta menunjukkan bahwa penerapan e-govenment di Kota Yogyakarta belum  

maksimal dan belum mencerminkan terlaksananya Rencana Strategis sesuai harapan 

perancang kebijakan tersebut.  

2. Banyak kendala penerapan e-government di lokasi penelitian. Kendala ini tidak 

mungkin dihindari karena merupakan komponen dari aktivitas pengembangan itu 

sendiri. Oleh karena itu kendala ini harus dipandang sebagai tantangan. Kendala 

tersebut terdiri dari kendala internal organisasi administrasi negara sendiri, dan 

kendala eksternal dari masyarakat yang menjadi client-nya.  

3. Bentuk dampak positip penerapan e-government di Kota Yogyakarta selama ini 

kebanyakan  masih berkisar pada perubahan teknis dan kontrol manajerial sederhana 

saja. Belum banyak menjangkau perubahan institutional core activities. Dengan kata 

lain e-government di lokasi penelitian belum berubah menjadi sebuah instrumen 

pelayanan publik yang handal. 

4. Content informasi website resmi Pemerintah Kota Yogyakarta – sebagai indikator 

utama penerapan e-government – memiliki karakteristik : 

a. Kebanyakan hanya sekedar layanan informasi sepihak dari pemerintah ke warga 

masyarakat saja. Tidak banyak yang bisa ditindak-lanjuti secara interaktif melalui 
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website itu juga. Apalagi ditindak-lanjuti untuk kepentingan lebih lanjut yang  

bersifat transaksional dan transformatif. 

b. Informasi website Pemkot Yogyakarta lebih kental sifatnya sebagai bulletin 

pemerintah daripada sebagai instrumen pelayanan publik.  Substansinya banyak 

didominasi oleh berita internal tentang aktivitas aparatur negara sendiri. Sedikit 

sekali relevansinya dengan aktivitas nyata pelayanan publik.  

c. Produk informasi website yang berfungsi sebagai instrumen pelayanan publik  

lebih terfokus pada kepentingan teknis mempermudah aparatur dalam 

menjalankan tugas-nya saja. Sementara itu kepentingan WN dalam mendapatkan 

kemudahan pelayanan sangat minim.  

d. Bentuk informasi produk e-government ini juga belum terpadu, kebanyakan 

bersifat parsial (sepotong-sepotong), tidak terhubung dengan informasi lain via 

fasilitas hyperlink. Sajian informasi yang belum terpadu ini menurunkan tingkat 

kemanfaatannya dalam mendukung fungsi-fungsi kepemerintahan yang lebih 

efektif dan lebih produktif. 

e. Khusus sebagai instrumen pelayanan informasi publik, substansi content website 

Pemkot sebenarnya sudah bisa mencukupi, namun persoalan validitas data-nya 

masih belum menjadi prioritas perhatian para pengelolanya. Persoalan upload dan 

update data masih banyak yang terlantar dan belum terjaga sepenuhnya di mata 

para operatornya. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh karena komitmen 

dan pola pikir aparatur belum berubah menyesuaikan tuntutan teknologi yang 

selalu berkembang. 



49 
 

5. TIK merubah pola interaksi antar manusia. Perubahan ini menjalar ke perubahan 

struktur hubungan antar elemen dalam organisasi publik yang menjadi basis aktivitas 

administrasi negara. Perubahan ini ternyata belum diikuti dengan perubahan sikap, 

komitment dan perilaku aparatur negara serta masyarakat dalam proses pelayanan 

publik.  Secara yuridis formil – tercermin dalam kebijakan Rencana Strategis – 

Pemerintah  Kota Yogyakarta sebenarnya sudah berniat memanfaatkan teknologi ini, 

namun perilakunya sering tidak mendukung ke arah itu. Kesimpulan terakhir inilah 

yang menjadi tantangan terbesar dalam pengembangan e-government di Kota 

Yogyakarta. 

6. Investasi bidang teknologi sebagai sarana penyelenggaraan e-government terkadang 

bernilai  “sangat besar”,  sementara itu keuntungannya sering tidak bisa langsung 

dirasakan dalam jangka pendek.  Hal ini sedikit-banyak ber-implikasi pada persoalan 

pembuatan keputusan anggaran dan prioritas program yang tidak pro-pengembangan 

e-government di lokasi penelitian. Akibatnya keputusan untuk “menghemat” 

anggaran sering  sia-sia, tidak selalu produktif dan tidak pula bermanfaat menghemat 

dana. Bahkan sebaliknya, justru membuahkan kekecewaan besar yang tidak perlu. 

 

B. SARAN 

Dalam rangka mendapatkan kesempurnaan capaian tujuan penelitian ini, maka 

disusun beberapa saran sebagai berikut : 

Pada hakekatnya e-government itu merupakan sarana untuk merealisir peningkatan 

efektivitas dan produktivitas aparatur negara dalam rangka menjalankan fungsi-
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fungsinya. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian ini bisa dilakukan upaya-

upaya :   

1. Meninjau kembali kebijakan strategis penerapan dan pengembangan e-

government di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Kesuksesan ataupun 

kegagalan penerapan e-government saat ini maupun di masa mendatang selalu 

berawal dari kebijakan strategis ini. Oleh karena itu peninjauan kembali perlu 

dilakukan untuk dilakukan revisi demi terselenggaranya e-government yang lebih 

sempurna, lebih efektif dan lebih produktif bagi semua pihak, terutama pihak 

Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat yang menjadi kelompok sasarannya.  

2. Melakukan redesign organisasi dan cara kerjanya – menyesuaikan  

menyesuaikan berbagai tuntutan teknologi namun tetap menjaga prinsip-prinsip 

kepentingan publik yang harus tetap dipertahankan, seperti aspek legalitas, aspek 

pengutamaan kepentingan publik di atas kepentingan individu maupun 

kepentingan golongan tertentu, aspek responsibilitas dan akuntabilitas publik, dan  

lain sebagainya. Titik tekannya ada pada pemanfaatan content  kreatif yang bisa 

ditindak-lanjuti secara interaktif dan transaksional dalam mendukung pelakanaan 

kebijakan publik. 

3. Meningkatkan komitmen serta pemahaman yang exhaustive semua unsur yang 

terlibat, secara langsung maupun tidak langsung, terhadap keberadaan dan 

kemanfaatan e-government ini di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. 

Diantaranya yang paling crucial adalah dengan melakukan treatment dalam hal :  

a. Perilaku organisasi 

b. Pengembangan model aktivitas yang baru 
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c. Meng-eliminasi in-efisiensi, dan hal-hal yang ketinggalan zaman dalam 

struktur organisasi. 

 

Catatan Penutup : 

Dalam rangka menjalankan saran tersebut, hasil penelitian tahap ke II ini nantinya 

(tahun 2014) bisa digunakan sebagai acuan. Tahap ke II penelitian ini nanti akan 

menelaah secara prospective penerapan e-government ini di lingkungan Pemerintah 

Kota Yogyakarta.  Hasilnya lebih-kurang  berbentuk :  

1. Program pelaksanaan saran tersebut di atas secara lebih operasional. 

2. Re-design atau desain kebijakan strategis yang baru dan kebijakan pelaksanaanya 

yang mampu memberdayakan fungsi-fungsi administrasi negara secara optimal, 

mampu mengantisipasi kemunculan berbagai persoalan yang tidak diinginkan dan 

mampu merealisir peningkatan efektivitas dan produktivitas Pemerinah Kota 

Yogyakarta dalam menjalankan fungsi normatifnya. 
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PENGEMBANGAN INSTRUMEN PEMAHAMAN E-GOVERNMENT 
(Output Tindak Lanjut Studi Pustaka) 

 
Judul Penelitian : PENGEMBANGAN APLIKASI E-GOVERNMENT UNTUK  

PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA 
Peneliti  : (1) Drs. Argo Pambudi, M.Si. 
   (2) Lena Satlita, M.Si. 
   (3) F. Winarni, M.Si. 
 
Pemahaman aplikasi e-government Pemda di Indonesia dilakukan melalui telaah indikator :1) 
1. Aspek Formal : 

a. Pemahaman Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan E-Government  
b. Pemahaman Kebijakan Pemerintah tentang Pemanfaatan TIK pada umumnya – Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 

2. Aspek Substansial : 
a. Pemahaman webmetric 
b. Kelengkapan fitur web, kekayaan informasi – yang bermanfaat dan/atau mendukung efektivitas, efisiensi dan produktivitas pelayanan 

publik. 
c. Popularitas fitur web dan informasi yang ada di dalamnya. Popularitas dipahami dari jumlah pengunjung dan pemakai informasi tersebut 

secara on line. 
 
Pengambilan data dilakukan dengan observasi langsung terhadap website resmi dari Pemerintah Kota dan website lain yang berhubungan dengan 
keberadaan website Pemerintah Kota. Observasi ini dilakukan oleh tim peneliti dibantu oleh  tim survey mahasiswa yang sebelumnya ditraining 
tentang kemampuan di bidang evaluasi website. 
 
ASPEK FORMAL : 

No. Indikator Pertanyaan Variasi Pengembangan Keterangan 

 

1. 

 

Dukungan 
Peraturan/Kebijakan 
Pemerintah 
 

 

1. Tertuang dalam kebijakan 
apa penerapan e-government 
ini di lingkungan Pemerintah 
Kota Yk ? – Perda, SK 

Walikota, dsb. 
 
2. Apakah Pengembangan e-

Government di Kota 

 

Penjabaran definisi kebijakan 
pemerintah tentang penerapan e-
government : 
“Apa saja yang dipilih pemerintah – 
untuk  dilakukan dan apa saja yang 
dipilih pemerintah – untuk tidak 
dilakukan atau dihindari Pemerintah”.   
Terdiri dari : 

 

a. Apakah content  kebijakan 
pemerintah itu sudah memenuhi 
tuntutan pemecahan masalah 
publik yang dituju ? 

 
b. Apakah kebijakan pemerintah 

tentang penerapan e-
government itu cocok 

 

Analisis kebijakan dan 
pelaksanaannya 

Lampiran 1 : 
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Yogyakarta sudah 

berpedoman pada Kebijakan 
dan Strategi Nasional 
Pengembangan e-
Government sebagaimana 

tercantum dalam lampiran 
Inpres No. 3 Tahun 2003. 

 

a. Kebijakan Pemerintah Kota 

Yogyakarta 
b. Kebijakan Pemerintah Pusat 

diimplementasikan dalam policy 
context  yang  nyata  ? 
 
 

c. Apakah variabel hubungan 

sebab-akibat dalam kebijakan 
pemerintah itu sudah relevan 
untuk memenuhi tuntutan 
kelancaran proses implementasi 

penerapan e-government di 
Kota Yogyakarta ? 

 
d. Apakah koordinasi dengan unsur 

pemerintah yang lain sudah 
dimasukkan dalam content 
kebijakan tersebut ? Dalam 
kaitan ini adalah Kementerian 
Negara Komunikasi dan 

Informasi,  Kementerian Dalam 
Negeri, dan lain sebagainya. 

 

 
ASPEK SUBSTANSIAL : 

No. Indikator Pertanyaan Variasi Pengembangan Keterangan 

 
2. 

 
Informasi yang 
disediakan melalui 

website resmi 

Pemerintah Kota 
Yogyakarta.  

 
Informasi apa saja yang 
ditampilkan dalam website resmi 

Pemerintah Kota Yogyakarta ? 

 
Observasi informasi yang ditampilkan di 
Web resmi. Dikategorikan dan 

diklasifikasikan sesuai dengan : 

1. Kelengkapan 2) 

2. Kemanfaatan 
3. Validitas data – drajat kesalahan 

4. Ketelitian 
5. Kemutakhiran : 
− Isi selalu berganti (berita) 
− Isi selalu dimutakhirkan (informasi 

dinamis/selalu berubah) di-update 
secara rutin atau insidental 

− Ralat kesalahan, dsb . 

 

- Macam informasi yang 
ditampilkan  bisa berupa 
informasi asli dari Pemerintah 

Kota Yogyakarta itu sendiri 
maupun informasi dari pihak lain 
(Pemerintah Pusat, Kementerian 
Negara, dsb) yang diteruskan 

(dipancar-luaskan) ke 
masyarakat di wilayahnya. 

- Kesemua informasi ideal harus 
relevan dan tertuju untuk 
peningkatan kualitas pelayanan 
publik. 

 
 

 
Profil umum e-
government  di 

lingkungan Pemerintah 

Kota Yogyakarta 
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3. 

 
Kemanfaatan informasi 
dalam website  resmi 
Pemerintah Kota 
Yogyakarta bagi 

masyarakat umum  

 
Apakah Informasi yang 
ditampilkan dalam website itu 
bermanfaat bagi masyarakat ?  

 
1. Sekedar sebagai tambahan 

pengetahuan masyarakat  

- Sosialisasi nilai dan kebijakan 
pemerintah 

- Sebagai  bentuk layanan 
informasi publik 

- Aspek pendidikan masyarakat 
 

 
- Kekinian data (up date  data)  

dan relevansi informasi yang 
ditayangkan menjadi ukuran 
kualitas pelayanan informasi dari 

pemerintah kepada warganya. 

 
Informasi searah 

   

Dengan informasi website itu 
apakah masyarakat tidak lagi 

perlu datang ke kantor Pemerintah 
Kota untuk kejelasannya ? 
a. Mendapatkan informasi 

tambahan 
b. Untuk klarifikasi 
c. Untuk konfirmasi kebenaran, 

dsb. 

 

 

2. Sebagai informasi untuk ditindak-
lanjuti dalam rangka pelaksanaan 

pelayanan pemerintah pada 
masyarakatnya. 
Misalnya : 

Warga masyarakat hendak 
membayar pajak, memenuhi syarat 
pengurusan ijin mendirikan 
bangunan (IMBB), dan memenuhi 

kewajiban-kewajibannya yang lain.  
 

 

Tingkat pemanfaatan selanjutnya 
oleh anggota masyarakat. 

1. Ditindak-lanjuti secara manual – 
transaksi informasi searah 

2. Ditindak-lanjuti secara on line  

via internet atau webn site yang 
disediakan Pemerintah Kota 
Yogyakarta – terjadi transaksi 
informasi timbal balik 

 

 
 

Informasi searah 
 
 

 
Informasi dua arah 
(timbal-balik) 

 

4. 

 

Keterpaduan sistem 
informasi dan 
Kemanfaatan produk 
SIM bagi semua unit 
organisasi Pemerintah 

Kota dengan sistem 
kolaborasi. 
 

 

Apakah instansi-instansi di 
lingkungan Pemerintah Kota 
Yogyakarta telah terintegrasi 
melalui sistem  informasi off line 
maupun on line ? 

  

 

1. Sekedar sebagai pengetahuan para 
birokrat  

a. Sosialisasi nilai dan 
peraturan/kebijakan 

pemerintah 

b. Aspek pendidikan untuk para 
birokrat 

c. Sebagai  bentuk layanan 

informasi antar bagian dalam 

tubuh birokrasi. 
2. Sebagai informasi untuk ditindak-

lanjuti  para birokrat dalam rangka 
menjalankan tugasnya, yaitu :  

a. Membuat kebijakan pemerintah 

b. Memberikan pelayanan pada 

masyarakat 

 

1. Sebagai instrumen peningkatan 
kualitas SDM aparatur negara 

2. Sebagai bentuk upaya menuju 
pelayanan terpadu antar unit. 
Sistem satu atap ditingkatkan 

menjadi sistem satu pintu. 
 
3. Pemanfaatan selanjutnya oleh 

aparatur pemerintah. 

a. Ditindak-lanjuti secara 
manual – transaksi 
informasi searah 

b. Ditindak-lanjuti secara 

online  via LAN dan/atau 
WAN (internet) – transaksi 
informasi timbal balik 

 

Pemanfaatan : 
 

1. LAN (Local Area 
Network) 
 

2. WAN (Wide Area 
Network) 

     

4. Apakah informasi pada homepage  telah lengkap ? 
a. Peraturan atau undang-undang produk pemda dan 

peraturan yang terkait sebagai sumber hukum yang 
terkait secara hyperlink. 
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b. Apakah Pemerintah Kota Yogyakarta telah membuat 
link inter-agency ke institusi lainnya?  Jika telah ada, 
apakah hanya sekedar link biasa – yang tidak 
diketahui pihak lain yang di-link tersebut – ataukah 
sudah ada koordinasi pembuatan/penyediaan  

integrated data’s ?  
 

 

5. 

 

Kolaborasi antar bagian 
yang terkait dalam satu 
pekerjaan.  
 

 

1. Pekerjaan apa saja yang membutuhkan kolaborasi informasi antar bagian? 
Misal :  
Dinas Perijinan, Dinas Tata-kota dan  Dinas Pajak dalam menindak-lanjuti 
diterbitkannya IMBB. 

2. Bagaimana bentuk kolaborasi informasi ini diciptakan melalui penerapan 
TIK ? 

 

 

1. Apakah terjadi peningkatan 
efektifitas, efisiensi dan 
produktivitas kerja ? 
 

2. Apakah ada kendala ? 
 

 

 

 

6. 

 

Kemudahan akses 
informasi dan umpan 
balik dari masyarakat 4) 

 

 

 

1. Aspek teknis 

 

1. Ketersediaan perangkat PC yang terkoneksi dengan internet 
2. Keberadaan jaringan internal (LAN) 
3. Koneksi dengan Wide Area Network 
4. Keberadaan Wi-fi disetiap area. 

 

  2. Aspek non-teknis 1. Kemudahan akses masyarakat umum : 
Layanan  24 jam per hari, kecepatan memenuhi standar kebutuhan, harus 
registrasi terlebih dahulu, butuh ID, butuh Password, gratis atau berbayar. 

2. Ketersediaan Buku Tamu di website 
3. Ketersediaan media penyampaian masukan dari masyarakat, kesan dan 

pesan, kritik, saran, dan sebagainya. 
4. Polling via  web untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka 

penyusunan kebijakan pemerintah. 
5. Respon balik dari Pemerintah Kota : 

a. Kecepatan respon 

b. Kualitas dan kewenangan petugas yang merespon 

6. Substansi respon. 
 

Substansi respon bisa 
jadi hanya basa-basi : 
“Terima kasih atas 
masukan Bapak. Kami 
akan teruskan kepada 
Pejabat yang 
berwenang menjawab”. 
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Lampiran 2 : 

SURAT IJIN PENELITIAN 
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Lampiran 3 : 

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI DAN PEMBAGIAN TUGAS 

 

No. Nama/NIDN Instansi 

Asal 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

Uraian Tugas 

 

1. 

 

Drs. Argo 

Pambudi, 

M.Si./0024026207 

 

FIS – 

UNY 

 

Ilmu 

Administra

-si Negara 

 

14 

(Jam/Min

ggu) 

 

1. Merancang dan 

bertanggung jawab atas 

penyusunan proposal 

Penelitian 

2. Bertanggung-jawab atas 

keseluruhan pelaksanaan 

penelitian ini 

3. Bertanggung-jawab atas 

pelaksanaan tugas Problem 

Structuring yang akan 

dipecahkan dengan e-

Government 

4. Bertanggung-jawab atas 

pelaksanaan Studi 

kelayakan penerapan  e-

government 

5. Mengkoordinir 

Penyusunan desain e-

Government 

6. Menulis artikel untuk 

Jurnal Penelitian 

7. Melaksanakan Tugas 

Umum Penelitian 

 

 

2. 

 

Lena Satlita, M.Si./ 

0015125812 

 

 

FIS – 

UNY 

 

Ilmu 

Administra

-si Negara 

 

14 

(Jam/Min

ggu) 

 

1. Bertanggung-jawab atas 

pelaksanaan tugas 

identifikasi tugas pokok, 

fungsi, struktur dan tata-

kerja organisasi 

pemerintah daerah empiris 

maupun normatif. 

2. Mengkoordinir 

Pengumpulan dan Tabulasi 

Data Kuantitatif 

3. Melaksanakan Tugas 

Umum Penelitian 
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3. 

 

 

F. Winarni., M.Si./ 

0019015908 

 

 

 

FIS – 

UNY 

 

 

Ilmu 

Administra

-si Negara 

 

 

14 

(Jam/Min

ggu) 

 

 

1. Bertanggung-jawab atas 

pengumpulan data tentang 

pola interaksi masyarakat  

dengan pemerintah  daerah 

dan potensi 

pemberdayaannya melalui 

penerapan e-government. 

2. Analisis Data kuantitatif 

3. Melaksanakan Tugas 

Umum Penelitian. 
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Lampiran 4 : 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 78 TAHUN 2007 

TENTANG E-GOVERNMENT 

 


