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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan semakin cepatnya perubahan lingkungan strategis yang 

komplek, dinamis, dan beraneka ragam yang mengakibatkan terjadinya kompetisi 

serta berakibat semakin luasnya keinginan dan kebutuhan masyarakat. Untuk 

memenuhi hal tersebut pemerintahan pada saat ini perlu ditunjang dengan 

memanfaatkan Teknologi Informasi supaya reformasi birokrasi dalam 

penyelenggaraan dan pemerintahan dapat dioptimalkan dengan efektif.  Sebagai 

daerah baru hasil pemekaran, harus memiliki rencana induk TI untuk mendukung 

implemintasi E-Governmentseperti diamanatkan oleh Inpres No 3 tahun 2003 

tentang E-Governmentdi pemerintahan. Salah satu cara yaitu melalui 

implementasi E-Government.Dalam implementasi E-Government tersebut perlu 

adanya rencana induk teknologi informasi sebagai pedoman dalam integrasi 

teknologi informasi di Pemda, sehingga implementasi E-Governmentdiharapkan 

dapat membantu meningkatkan interaksi antara pemerintah, masyarakat dan bisnis 

sehingga mampu mendorong perkembangan politik dan ekonomi. 

Pedoman penyusunan rencana induk teknologi informasi sudah ditetapkan 

oleh pemerintah dan MPR RI supaya pengimplemintasian E-Governmentdi 

lemabaga pemerintah lebih fokus sehingga hasil yang diharapkan optimal, adapun 

peraturan dan pedoman yang sudah ada sampai saat ini adalah kerangka kerja 

teknologi informasi nasional sesuai dengan Garis- garis Besar Haluan Negara 



2 
 

(GBHN) Tahun 1999, mengamanatkan pada setiap lembaga Negara baik pusat 

maupun di daerah mempercepat integrasi teknologi informasi guna mempercepat 

reformasi birokrasi sehingga tercipta penyelenggaraan yang bersih dan berwibawa 

yang bebas dari KKN yang sejalan dengan cita-cita reformasi. E-Government 

pada dasarnya adalah penyampaian informasi dan layanan dari suatu lembaga 

pemerintahan terhadap masyarakat, pelaku bisnis dan industri, dan lembaga 

pemerintahan lainnya melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, layanan 

yang lebih baik dan nyaman, mencakup jangkauan yang lebih luas, serta 

menjamin transparansi dan akuntabilitas.(Kumorotomo, 2010). 

Kita ketahui bersama bahwa belum semua masyarakat mampu menerapkan 

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi dengan adanya tantangan 

global, pemerintah harus menganggarkan dana yang cukup untuk untuk 

menerapkan tahapan-tahapan E-Government ini. Apabila kita tidak segera 

menyesuaikan dengan tuntutan global, maka pemerintah kita akan tertinggal dan 

terisolasi dalam dunia pembedaan digital. Masing-masing daerah di Indonesia 

memiliki visi dan misi yang belum tentu sama, sehingga perlu adanya formula dan 

strategi jelas penerapan E-Government terutama atau dengan kata lain, penerapan 

E-Government harus memiliki tujuan dan agenda. 

Pengembangan TI di Pemerintah Propinsi DIY telah dimulai sejak tahun 

2002 yang diawali dengan pembangunan situs www.pemda-diy.go.id dan diikuti 

dengan penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Governmentdan 

pembangunan infrastruktur interkoneksi antar instansi Pemerintah Propinsi DIY 
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dengan menggunakan kabel hibrid fiber optic coaxia(HFC) serta pengadaan 

perangkat keras pendukungnya seperti komputer server, personal komputer, dan 

lain sebagainya. Mengingat kegiatan pengembangan E-Governmentdemikian 

banyaknya dan tidak akan selesai dalam jangka waktu yang pendek dan dalam 

rangka memenangkan persaingan baik antar pemerintah daerah maupun antar 

wilayah di luar negari diperlukan terobosan-terobosan, maka pada tahun anggaran 

2005 Pemerintah Propinsi DIY mulai memutuskan untuk menemukenali bidang-

bidang yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan memanfaatkan 

jaringan internet/intranet dengan apa yang disebut dengan Digital Government 

Services(DGS). 

Pengembangan DGS ini diyakini akan mempercepat tercapainya visi 

pemerintah daerah yaitu ”Mantapnya Pemerintah Daerah yang katalistik dan 

mendukung terbentuknya masyarakat kompetitif”, karena dengan pengembangan 

DGS diyakini dapat mewujudkan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat 

serta merupakan bagian upaya menuju terwujudnya Jogja Cyber Province. Jogja 

Cyber Provinceadalah model propinsi yang melakukan transformasi layanan yang 

berorientasi kepada pelanggan (masyarakat) dengan berbasis pada proses bisnis, 

informasi dan pengetahuan yang memanfaatkan TIK sebagai akselerator . (junaidi, 

2011). 

Komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta untuk memerangi KKN 

diwujudkan dengan mempermudah sambungan komunikasi Antara pemerintah 

dengan masyarakat. Untuk membuka akses partisipasi masyarakat dibentuk Unit 

Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK).  Unit ini tidak sekadar menampung 
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keluhan masyarakat, seperti halnya layanan hotline service yangmemiliki 

kelemahan, karena masyarakat tak dapat mengetahui status tindak lanjut 

keluhannya, serta pencatatan laporan yang masih manual. UPIK 

bertanggungjawab menerima pengaduan dan keluhan masyarakat, serta 

menyampaikan informasi dan keluhan kepada setiap dinas atau unit kerja. UPIK 

juga juga memberikan informasi terkait respons atau tindak lanjut keluhan dan 

masukan.   

Gagasan awal layanan informasi dan keluhan yang mudah diakses 

masyarakat ini, pertama kali digagas Walikota Yogyakarta Herry Zudianto tahun 

2001. Semula layanannya sangat sederhana, informasi dan keluhan masyarakat 

disampaikan secara lisan atau terulis melalui SMS ke hotline. Sistem informasi ini 

kemudian dievaluasi dan dikembangkan menjadi system komputerisasi. Sejak 14 

November 2003, unit pelayanan informasi dan keluhan masyarakat dikelola oleh 

Kantor Humas dan Informasi.Pada tahap awal implementasi UPIK, Walikota 

secara berkala memantau tindak lanjut penanganan UPIK hingga tahun 2009, dan 

diterbitkan Peraturan Walikota No. 77/2009 yang mengalihkan tugas monitoring 

pelaksanaan UPIK kepada Wakil Walikota.Di Pemda kota Jogja, sejak tahun 2003 

telah dikembangkan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) dengan 

dukungan TIK karena komitmen walikota untuk mengembangkan interaksi antara 

warga dan pejabat Pemda secara intensif dan terbuka. Layanan pengaduan ini 

tersedia melalui telepon, SMS dengan kode 2740, alamat email: upik@jogja.go.id 

dan 9 situs web www.upik.jogja.go.id. Warga secara antusias menggunakan sarana 
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ini untuk mengadukan berbagai persoalan mengenai perijinan, pendidikan, 

pekerjaan umum, pariwisata dan berbagai fungsi pemerintah lainnya.  

Pengembangan SI UPIK (Sistem Informasi dalam Unit Pelayanan Informasi 

dan Keluhan) merupakan salah satu terobosan dalam sistem manajemen 

pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jogjakarta. Gagasan untuk 

mengembangkan sistem ini bermula dari perhatian Walikota Jogja, Herry 

Zudianto, yang melihat pentingnya masukan, keluhan atau kritikan terhadap 

kinerja pemerintah.UPIK dibentuk dengan dilandasi tiga persoalan, yaitu: Tidak 

semua warga masyarakat mengetahui saluran pengaduan yang dapat dipergunakan 

secara mudah, Adanya hambatan waktu bertemu antara rakyat dengan pejabat atau 

penguasa, dan Adanya rasa takut dan sungkan untuk mengadukan keluhan 

diantara masyarakat. Maka UPIK diharapkan akan bisa menampung sejumlah 

aspirasi, keluhan, saran, kritik atau sekadar informasi yang bisa segera ditanggapi 

sesuai masukan dari warga masyarakat sebagai pengguna layanan publik. 

Terbentuknya UPIK yang berada di bawah kantor BID (Badan Informasi Daerah) 

merupakan terobosan yang memang didorong oleh tuntutan masyarakat daerah di 

kota Jogja. (Kumorotomo, 2010). 

Kebijakan untuk membentuk UPIK digariskan melalui Keputusan Walikota 

Jogja No.86 tahun 2003 yang ditetapkan pada tanggal 14 November 2003. 

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi satuan ini adalah sebagai penerima keluhan 

masyarakat atas pelayanan administratif maupun kebijakan yang diambil oleh 

pemerintah kota. Proses pembentukan unit ini dimulai dari ditetapkannya PT. 

Exindo sebagai pemenang tender untuk pengadaan sistem dan pelatihan SDM 
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untuk mengoperasikan sistem komunikasi antara warga masyarakat dan 

pemerintah daerah berbasis elektronik.  UPIK merupakan sebuah upaya 

pengembangan E-Governmentyang telah masuk kategori interaktif. Informasi 

melalui media elektronik tidak hanya bersifat sepihak, dari pemerintah ke 

masyarakat, tetapi sudah bersifat timbal-balik dengan mengutamakan informasi 

dari masyarakat ke pemerintah.  

Perkembangan ini memang tidak mudah karena menuntut aparat pemerintah 

daerah untuk lebih responsif dan peka terhadap semua aduan dari masyarakat. 

Tentu saja tanggapan yang ideal dari aparat pemerintah bukan sekadar jawaban 

yang segera tetapi juga tindakan riil yang sesuai dengan kehendak masyarakat. 

(Junaidi, 2011) 

Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota nomor 77 tahun 2009 adalah 

untuk melaksanakan fungsi pelayanan informasi tentang pelayanan informasi dan 

keluhan pada UPIK sebagai wujud transparansi informasi. Tujuan 

diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah untuk menjelaskan pembentukan 

dan susunan organisasi UPIK, serta memberikan panduan dalam menerima, 

memberikan dan menindaklanjuti informasi, keluhan, pertanyaan, usul/saran dari 

dan untuk masyarakat. (Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 77 tahun 2009). 

Pada tahun 2014 Responden pengguna layanan yang diwawancarai adalah 

247 responden. Sebagian besar responden berusia 30 tahun ke atas (86,3 persen). 

Sebanyak 71,7 persen responden berjenis kelamin laki-laki dan 28,3 persen 

perempuan. Persentase keterlibatan perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan 

tahun 2013 yang lalu sebesar 20,4 persen. Jenis pekerjaan responden cukup 
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beragam, yaitu karyawan/pegawai (25,9 persen), pensiunan (11,3 persen), 

pedagang (17,8 persen), penyedia jasa 14,2 persen, ibu rumah tangga (14,2 

persen), buruh (9,3 persen),dan pelajar/mahasiswa (2,8 persen). Yang tidak 

bekerja sebanyak 4,5 persen. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan sebagian besar 

SMA sederajat (44,1 persen), D4/S1 (29,1 persen), D1/D2/D3 sebanyak 10,9 

persen, dan pendidikan di bawah SMP sederajat sebanyak 10,1 persen. Terkait 

dengan identitas kependudukan, responden yang ber-KTP Kota Yogyakarta 

sebanyak 86,6 persen dan hanya 13,4 persen yang tidak ber-KTP Kota 

Yogyakarta,tetapi masih di lingkup wilayah DI Yogyakarta.Nilai indeks total jenis 

layanan UPIK menurut pendapat pengguna layanan UPIK sebesar 70,68 (kategori 

baik), yang disusun dari tujuh indikator (akses, penggunaan bahasa, informatif, 

jaminan kerahasiaan, isi dan tampilan website, reponsivitas, sertapelayanan secara 

umum). Menurut Kepmenpan Nomor 25/M.PAN/2/2004, nilai ini termasuk dalam 

klasifikasi baik. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 

68,92.Apabila dilihat dari nilai indeks pada setiap indikator, nilai indeks tertinggi 

pada indikator akses sebesar 78,54. 

 Pesan singkat/short massage system (SMS) merupakan media yang paling 

banyak digunakan responden karena mudah/sangat mudah untuk diakses. 

Indikator penggunaan bahasa memiliki nilai indeks sebesar 75,98, termasuk dalam 

klasifikasi baik. Ini mengindikasikan bahwa bahasa yang digunakan dalam 

merespons telah baik dan benar serta menunjukkan keramahan dan kesopanan. 

Penilaian responden terhadap indikator informatif juga baik, yang tergambar dari 

nilai indeks sebesar 74,09. Nilai ini mengindasikan bahwa isi jawaban yang 
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diberikan oleh UPIK jelas dan dapat dipahami responden. Nilai indeks untuk 

indikator jaminan kerahasiaan sebesar 69,39, termasuk dalam klasifikasi baik, 

tetapi masih perlu perhatian. Masih ada sebagian responden yang merasa 

tidak/kurang yakin terhadap kerahasiaan identitas akan terjaga. Masyarakat juga 

diminta menilai isi dan tampilan website. Nilai indeks untuk indikator ini sebesar 

69,38, termasuk dalam klasifikasi baik, tetapi masih memerlukan 

perhatian.Sementara itu, indikator dengan nilai terendah ada pada indikator 

responsivitas yang sebesar 68,49. Ini mengindikasikan masih adanya beberapa 

persoalan. Masih ada sebagian responden yang tidak menerima jawaban dan juga 

ada yang menerima jawaban lebih dari 3 kali 24 jam. Di samping itu, masih ada 

sebagian responden yang merasa tidak/kurang yakin bahwa 

aduan/keluhan/informasi yang mereka sampaikan melalui UPIK akan 

disampaikan ke instansi terkait, serta merasa tidak/kurang puas terhadap jawaban 

yang disampaikan.Apabila dilihat dari penilaian secara umum, masyarakat masih 

kurang puas terhadap pelayanan UPIK. Ini tergambar dari nilai indeks sebesar 

62,15, yang termasuk dalam klasifikasi kurang baik. Ketidakpuasan ini 

disebabkan olehtanggapan yang diterima tidak sesuai dengan aduan/keluhan yang 

disampaikan, atau menerima jawaban terlalu lama(Triyastuti Setianingrum, 2014). 
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Tabel 3. Statistik Pengaduan Melalui UPIK tahun 2015 



10 
 

(index.php/statistik/distribusi_keluhan, 2015) 

Dalam data yang tertera dalam table 3 diatas menunjukan keluhan 

masyarakat selama tahun 2015 bahwa terdapat 33 keluhan terhadap layanan 

publik sebagai keluhan tertinggi yang dilaporkan masyarakat, serta 29 keluhan 

terhadap kimpraswil, dan 27 keluhan terhadap kesehatan. 

Dari data pengaduan yang ada di website UPIK mengenai pelayanan publik. 

terdapat pengaduan berkaitan dengan masalah yang sama yaitu pelayanan di 

No Keluhan Total 

1  PERIJINAN 8 

2  PERPAJAKAN 2 

3  INDUSTRI 2 

4  PERDAGANGAN 5 

5  PENGELOLAAN PASAR 1 

6  PARIWISATA DAN ENTERTAINMENT 1 

7  PENATAAN REKLAME 0 

8  KIMPRASWIL 29 

9  LINGKUNGAN HIDUP 2 

10  OLAH RAGA 0 

11  KETERTIBAN 17 

12  PERHUBUNGAN 27 

13  KEPEGAWAIAN 17 

14  KETENAGAKERJAAN 3 

15  SOSIAL 5 

16  PERTANIAN DAN KEHEWANAN 0 

17  PELAYANAN KEPENDUDUKAN 9 

18  LAYANAN PUBLIK 33 

19  ADMINISTRASI UMUM 1 

20  PEMERINTAHAN 2 

21  SENI DAN BUDAYA 0 

22  KEBERSIHAN 12 

23  TAMAN 2 

24  POLUSI 0 

25  HUMAS & INFORMASI 9 

26  KESEHATAN 27 

27  PENDIDIKAN 4 
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PDAM Tirtamarta. Pada tanggal 24 april 2015 terdapat keluhan masalah air 

PDAM yang mati di pagi hari sekitar 6 bulan di jalan Argulobang 7, Baciro. 

Terdapat keluhan yang sama pada tanggal 21 Februari 2016 masalah air yang mati 

pagi hari. Menurut data pengaduan mengenai kimpraswil, terdapat keluhan pada 

tanggal 18 Desember 2015 yang dikirimkan viaSMSdan baru di tanggapi pada 

tanggal 4 januari 2016 yang memberikan keterangan baru akan diperbaiki. Di 

bidang kesehatan terdapat juga pengaduan yang sama terhadap pelayanan rumah 

sakit umum kota Yogyakarta. Pada tanggal 19 januari 2015 dan pada tanggal 06 

maret 2015(upik.jogjakota.go.id, 2015). 

Faktor penting yang perlu ditinjau bersama yakni respon dan tindak lanjut 

dari keluhan tersebut. Ditindak lanjuti atau tidak menjadi indikator dalam 

menentukan efektivitas program UPIK. Karena yang selama ini terjadi dikalangan 

pemerintah hanya menampung keluhan-keluhan tersebut. Jadi dalam penelitian ini 

kita akan melihat bersama seberapa besar efektivitas program UPIK guna 

mendukung pelayanan publik yang efisien dan prima.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis 

berusaha mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanaefektivitaspenanganan keluhan masyarakat berbasis E-

Government melalui unit pelayanan informasi dan keluhan  (UPIK ) Kota 

Yogyakarta tahun 2015? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitaspenanganan keluhan  

masyarakat berbasis E-Government melalui unit pelayanan informasi dan 

keluhan (UPIK ) Kota Yogyakarta tahun 2015? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penanganan keluhan 

masyarakat berbasis E-Government serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam 

penanganan keluhan masyarakat berbasis E-Government melalui Unit Pelayanan 

Informasi dan Keluhan (UPIK) Tahun 2015. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis 

maupun praktis, antara lain : 

1. Sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu sosial dan ilmu politik 

bagi peneliti-peneliti yang berminat dalam melakukan penelitian 

terhadapobjek serupa. 
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2. Manfaat praktis, yaitu Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukanbagi pemerintah khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

menangani keluhan masyarakat melalui unit pelayanan informasi dan 

keluhan (UPIK) di Kota Yogyakarta. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Efektivitas  

a. Definisi efektivitas  

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa 

jauh target dapat di capai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada 

keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian 

utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektifitas maka walaupun terjadi 

peningkatan efektifitas belum tentu efisiensi meningkat(Sedamaryanti, 2009). 

Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung 

jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada 

keluaran yang di hasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat 

di katakana efektif pula unit tersebut(supriyono, 2009). 

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi 

kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak 

adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. (Kurniawan, 2005). 

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas,kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana 
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target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sesuatu dapat berjalan sesuai 

dengan apa yang di harapkan dengan tepat dan berhasil, maka sesuatu itu sudah 

berjalan dengan efektif dan efisien, artinya informasi harus sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Serta efektivitas merupakan suatu tindakan yang 

mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang di 

kehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. 

 

b. Ukuran efektivitas  

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, 

karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada 

siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas juga dapat 

diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil 

nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan 

tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai 

atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. (M.Rihadini, 

2012). 

Menurut hasil riset yang dilakukan oleh Congressional managemen 

foundation ketika ketika yang bersangkutan meneliti 605 website pemerintahan 

Amerika Serikat. Salah satu hasil kesimpulan tersebut adalah beberapa aspek 

penting yang harus di pertimbangkan oleh pembuat website pemerintah agar 

teknologi tersebut dapat secara efektif menunjang fungsi dan peranan e-

Government. Hasil dari kajian itu memperlihatkan lima aspek penting yang harus 
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di perhatikan serta di pertimbangkan pengembangannya oleh mereka yang ingin 

membangun website e-Goverenmnt, yaitu(Indrajid, 2005) : 

1). Audience  

Sebuah komunikasi dapat terjadi secara efektif jika pemerintah dapat 

mendefinisikan secara jelas secara jelas siapa yang menjadi target atau 

audience-nya, sehingga isi website benar-benar dapat di arahkan untuk 

melayani komunikasi tersebut. 

2). Contence  

Setelah berhasil mendefinisikan audience, barulah di bangun dan di 

kembangkan “jantung” dari sebuah websitenya, yaitu konten atau isi yang 

ada di dalam website. Jelas terlihat bahwa content yang dimiliki harus 

sesuai dengan targen audience yang telah di tetapkan, dalam arti kata 

pemerintah harus mampu membangun content yang tersedia dapat (a). 

membantu audience (masyarakat) dan stekeholders dalam memenuhi 

kebutuhan terkait dengan layanan prima.  (b). menunjang pencapaian visi, 

misi, tujuan dari pemerintah terkait. (c). menggalang hubungan atau relasi 

yang kuat dengan para audience. (d). menghemat waktu dan biaya dari 

audience dalam berkomunikasi dengan pihak pemerintah. (e). menyediakan 

jawaban dari setiap kebutuhan informasi dari audience. (f). memperkuat 

keterlibatan public dalam proses pemerintahan. (g).  memperkuat tingkat 

kepercayaan public melalui sebuah proses keterbukaan yang demokratis. 

3). Intractivity 
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Mengingat bahwa setiap pihak yang terlibat pasti membutuhkan terjadinya 

sebuah komunikasi yang bersifat “dua arah”, maka pihak pengelola website 

perlu memperhatikn aspek yang satu ini.  

4). Usability  

Audience yang jelas, conten yang berkualiatas dan intractifity yang baik 

tidak ada artinya jika website yang di banging sangat sulit untuk digunakan. 

Hasil riset memperlihatkan banyak pengunjung yang tidak berniat untuk 

mengakses kembali website yang loading-nya lambat atau system 

navigasinya buruk. Elemen-elemen yang harus dimiliki oleh sebuah website 

e-Government agar tingkat usability-nya tinggi adalah sebagai berikut : (a) 

system pengorganisasian content atau isi website harus memiliki arsitektur 

yang jelas dan terstruktur secara logis. (b) navigasi yang di terapkan dlam 

website haruslah mudah pengoprasiannya. (c) content harus mudah di baca 

dan enak mata, dalam arti tidak bertele-tele, warna tidak mengusik mata, 

pemakaian font yang sesuai, gambar dan animasi secukupnya, dan lain-lain. 

(d) isinya harus up-tu-date. Waktu loading harus cepat (max.10detik). (e) 

tampilam website haruslah menarik. 

5). Innovation  

Inovasi dalam kaitan ini bukanlah sekedar merupakan aspek tambahan 

belaka, mengingat banyknya ide-ide kreatif dari para pembuat website yang 

secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan “konteks” 

penggunaan website bagi pengguna. 
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c. Efektivitas penerapan E-Government 

Darcy dalam bukunya  Indrajit(Indrajid R. E., 2002) mengungkapkan bahwa 

terdapat delapan elemen sukses yang harus dimiliki dalam mengembangkan 

konsep-konsep digital pada sektor publik melalui penerapan E-Government. 

Melalui delapan elemen sukses tersebut diharapkan penerapan E-Government 

dapat berjalan efektif. Selanjutnya, Darcy dalam Indrajit menjabarkan sebagai 

berikut:  

1). Political Environment 

Elemen pertama dan paling krusial dalam penerapan E-Government adalah 

political environment. Political environment adalah keadaan atau suasana 

politik di mana program E-Government tersebut diterapkan. Ada dua tipe 

proyek sehubungan dengan hal ini. Pertama adalah TopDown Project, di 

mana eksistensi sebuah proyek ditentukan oleh adanya inisiatif dari 

lingkungan eksekutif sebagai otoritas tertinggi pemerintah didukung oleh 

kalangan legislatif sebagai pemberi mandat. Sementara itu proyek kedua 

adalah Bottom-Up Project yang didasarkan pada inisiatif dari para birokrat 

yang berada di salah satu lembaga pemerintah atau departemen. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa yang diharapkan dalam efektivitas penerapan E-

Government adalah keinginan dari berbagai kalangan pejabat publik dan 
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politik untuk benarbenar menerapkan konsep-konsep E-Government secara 

serius dan mendukung inisiatif yang berhubungan dengan E-Government. 

2). Leadership 

Elemen kedua ini berhubungan dengan unsur kemampuan atau keberdayaan 

dari pemerintah setempat dalam mewujudkan kenyataan dalam penerapan 

E-Government. Untuk mencapai efektivitas, setidaknya ada tiga hal 

minimum yang dibutuhkan pemerintah, yaitu: (a). Ketersediaan sumber 

daya yang cukup untuk melaksanakanberbagai inisiatif E-Government, 

terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial. (b). Ketersediaan 

infrastruktur teknologi informasi yang memadai. (c) Ketersediaan sumber 

daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan 

demi tercapainya efektivitas E-Government. 

3). Planning  

Planning atau perencanaan adalah sebuah proses. Perencanaan merupakan 

tahapan yang sangat penting, karena pada tahap inilah gambaran 

menyeluruh dan detail dari rencana keberadaan sebuah inisiatif E-

Government diproyeksikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah 

perencanaan yang baik akan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap 

penyelenggaraan sebuah program, dalam hal ini yang ingin dicapai adalah 

efektivitas penerapan E-Government.  

4). Stakeholders  

Stakeholders adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan baik 

kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung terhadap 
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penyelenggaraan program E-Government terkait. Pihak-pihak yang 

dianggap sebagai stakeholder utama dalam proyek E-Government adalah 

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat yang bersama-sama dalam usaha 

penerapan E-Government.  

 

5). Transparency/Visibility 

Transparansi sebuah proyek E-Government sangaterat kaitannya dengan 

keberadaan stakeholder, dalam arti kata adalah bahwa harus selalu tersedia 

seluruh data dan informasi mengenai seluk beluk dan status proyek yang 

sedang berlangsung untuk dapat secara bebas diakses oleh stakeholder. 

Dimungkinkannya pihak-pihak yang berkepentingan mengakses data dan 

informasi terkait dengan proyek yang sedang berlangsung secara tidak 

langsung merupakan sarana pemasaran (marketing) yang cukup efektif, 

karena di sana terlihat keseriusan pemerintah untuk selalu memberikan yang 

terbaik untuk rakyatnya melalui penerapan beragam proyek E-Government.  

6). Budgets  

Kekuatan sumber daya finansial yang dianggarkan pada sebuah proyek E-

Government merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan 

berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah proyek. Besarnya anggaran yang 

disediakan pemerintah sangat bergantung pada tingkat prioritas yang 

diberikan oleh pemerintah terhadap status proyek terkait.  

7). Technology Spektrum 
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Teknologi informasi yang dipergunakan di dalamE-Government sangatlah 

lebar, dari yang paling sederhana dan murah sampai dengan yang paling 

canggih. Pilihan teknologi yang akan diimplementasikan di dalam sebuah 

proyek E-Government sangat tergantung dengan anggaran yang 

tersedia.Maksudnya, semakin besar anggaran yang ada, semakin canggih 

teknologi yang dapat dipilih dan dipergunakan, yang cenderung akan 

meningkatkan probabilitas tercapainya efektivitas suatu program.  

8). Innovation  

Aspek inovasi dalam hal ini adalah sebuah aspek di mana terdapat ide-ide 

yang kreatif dari para pembuat program yang secara langsung maupun tidak 

langsung dapat meningkatkan koneksi penggunaan website bagi 

pengunjungnya. Inovasi dapat dilakukan dengan memperhatikan 

keleluasaan search engine, video camera maupun jejak pendapat secara 

online yang dilakukan pengguna terhadap website yang bersangkutan. 

 

2. Pelayanan publik  

Dasar teoritis pelayanan publik ideal menurut paradigm New Publik Service 

adalah pelayanan public yang responsife terhadap berbagai kepentingan dan nilai 

yang ada. Tugas pemerintah melakukan negoisasi dan elaborasi berbagai 

kepentingan komunitas sehingga karakter dan nilai yang terkandung dalam 

pelayanan publik harus berisi prefrensi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 

Karena masyarakat bersifat dinamis, maka karakter pelayanan publik  harus selalu 

berubah mengikuti perkembangan masyarakat. (Denhardt, 2003). 
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Pendapat Boediono bahwa pelayanan merupakan suatu proses bantuan 

kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan 

hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. (Boediono, 

2003). 

Gie mendefenisikan pelayanan merupakan suatu kegiatan dalam suatu 

organisasi atau instansi yang dilakukan untuk mengamalkan dan mengabdikan diri 

kepada masyarakat. (Gie, 1993). 

Menurut Kurniawan, pelayanan publik diartikan sebagai pemberi pelayanan 

(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan. 

(Sinambela, 2006). 

Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 adakah segala bentuk 

kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, di 

daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara / Daerah dalam bentuk barang 

dan jasa, baik  dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 

dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. (Boediono, 2003). 

Dari defenisi di atas dapatlah dipahami bahwa pelayanan publik merupakan 

jenis bidang usaha yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk barang dan jasa 

untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa berorientasi. 

Adapun bentuk dan sifat penyelenggaraan pelayanan umum harus 

mengandung sendi-sendi : kesederhanaan, kejelasan, kepastian, keamanan, 
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keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan, dan ketepatan waktu (Boediono, 

2003). Uraiannya sebagai berikut : 

a. Kesederhanaan Yang dimaksud dengan kesederhanaan meliputi mudah, lancar, 

cepat, tidak  berbelit– belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan dan kepastian arti adanya kejelasan dan kepastian di sini adalah hal-

hal yang berkaitan dengan : 

1). Prosedur atau tata cara pelayanan umum; 

2). Persyaratan pelayanan umum, baik teknis maupun administratif; 

3). Unit kerja dan atau pejabat yang berwewenang dan bertanggung 

jawab  dalam memberikan pelayanan umum; 

4). Rincian biaya / tarif pelayanan umum dan tata cara poembayarannya; 

5). Jadwal waktu penyelesaian pelayanan umum; 

6). Hak dan Kewajiban, baik bagi pemberi pelayanan maupun penerima 

pelayanan umum berdasarkan bukti-bukti penerimaan permohonan / 

kelengkapannya, sebagai alat untuk memastikan pemprosesan pelayanan 

umum. 

7). Pejabat yang menerima keluhan masyarakat. 

c. Keamanan  

Artinya bahwa dalam proses dan hasil pelayanan umum dapat memberikan 

kepastian hukum. 

d. Keterbukaan  
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Hal-hal yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib 

diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh 

masyarakat. 

e. Efisiensi 

1). Persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang 

berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan 

tetap  memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk 

pelayanan umum yang diberikan. 

2). Dicegah adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan, persyaratan 

dalam hal proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan 

dari satuan kerja / instansi pemerintah lain yang terkait. 

f. Ekonomis 

Dalam arti pengenaan biaya pelayanan umum harus ditetapkan secara 

wajar dengan memperhatikan : 

1). Nilai barang dan atau jasa pelayanan umum dan tidak menuntut biaya 

yang tinggi di luar kewajaran. 

2). Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar secara umum; 

3). Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

g. Keadilan 

Dimaksud dengan sendi keadilan disini adalah keadilan yang merata, dalam 

arti cakupan / jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin 

dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil. 

h. Ketetapan waktu 



24 
 

yang dimaksud dengan ketetapan waktu di sini adalah dalam 

pelaksanaan  pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 

ditentukan. 

Dengan adanya tata cara pelayanan yang jelas dan terbuka, maka 

masyarakat dalam pengurusan kepentingan dapat dengan mudah mengetahui 

prosedur ataupun tata cara pelayanan yang harus dilalui. Sehingga pelayanan itu 

sendiri akan dapat memuaskan masyarakat. 

Ada beberapa masalah pokok dari pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat, dimana faktor-faktor yang  mempengaruhi  pelayanan tersebut antara 

lain (Moenir, 2002):  

a. Tingkah laku yang sopan 

b. Cara penyampaian 

c. Waktu menyampaikan yang cepat 

d. Keramah – tamahan 

Dalam pelayanan terdapat beberapa faktor pendukung yang penting , antara 

lain faktor kesadaran, aturan, organisasi, keterampilan petugas, dan sarana, 

Urainnya adalah sebagai berikut : 

a. Faktor kesadaran, yaitu kesadaran para pejabat serta petugas yang 

berkecimpung dalam kegiatan pelayanan. Kesadaran pegawai pada segala 

tingkatan terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya, membawa 

dampak sangat positif terhadap organisasi. Ia akan menjadi sumber 

kesungguhannya dan disiplin dakan melaksanakan tugas, sehingga hasilnya 

dapat diharapkan melalui standar yang telah ditetapkan 
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b. Faktor aturan, aturan dalam organisasi yang menjadi landasan kerja 

pelayanan. Aturan ini mutlak kebenarannya agar orgnaisasi dan pekerjaan 

dapat berjalan lancar teratur dan terarah. Agar peraturan dapat mencapai apa 

yang dimaksud, maka ia harus dipahami oleh semua orang yang bertugas 

dalam bidang yang diatur dengan disertai displin yang tinggi. 

c. Faktor organisasi, yaitu merupakan alat serta sistem yang memungkinkan 

berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan. Sebagai suatu sistem, 

organisasi merupakan alat yagn efektif dalam usaha pencapaian tujuan, 

dalam hal ini  pelayanan yang baik dan memuaskan. Agar organisasi 

berfungsi dengan baik perlu ada pembagian, baik dalam hal organisasi 

maupun tugas pekerjaan sampai pada jenis organisasi atau pekerjaan yang 

paling kecil. 

d. Faktor pendapatan, pendapatan pegawai yang berfungsi sebagai 

pendukung pelaksana pelayanan. Pendapatan yang cukup akan memotivasi 

pegawai dalam melaksanakan pekerjaan dengan baik sehingga ia tidak 

melakukan penyimpangan yang dapat merugikan organisasi 

e. Faktor keterampilan tugas, yaitu kemampuan dan keterampilan para 

pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. 

f. Faktor sarana sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pekerjaan 

layanan. Sarana terbagi atas dua macam : pertama, sarana kerja meliputi 

peralatan, perlengkapan, dan alat bantu; kedua, fasilitas meliputi segala 

kelengkapannya dengan fasilitas komunikasi dan segala kemudahan lainnya. 



26 
 

Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu 

yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ( Men PAN) Nomor 81 

Tahun 1993 mengutarakan pula bahwa pelayanan umum mengandung unsur-

unsur sebagai berikut : 

a. Hak dan Kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum 

harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. 

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan  dengan 

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan 

tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitas. 

c. Mutu, proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat 

memberi keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang 

dapat dipertanggungjawabkan. 

d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah 

terpaksa harus mahal maka instansi pemerintah yang bersangkutan 

berkewajiban    memberikan    peluang    kepada   masyarakat    untuk   ikut 

menyelenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. (Sedermayanti., 2004). 

Bentuk pelayanan ada tiga macam yaitu (Moenir, 2002) : 

a. Pelayanan dengan lisan Pelayanan dengan lisan ini dilakukan oleh 

petugas-petugas bidang hubungan masyarakat (humas), bidang layanan 

informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan 
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atau keterangan kepada masyarakat mengenai berbagai fasilitas layanan 

yang tersedia. Agar layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, 

ada syarat- syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku pelayanan, yaitu : 

1). Memahami benar masalah-masalah yang termasuk dalam bidang 

tugasnya. 

2). Mampu memberikan penjelasan apa-apa saja yang perlu dengan 

lancar, singkat tetapi cukup jelas sehingga memuaskan bagi mereka yang 

ingin memperoleh kejelasan mengenai sesuatu. 

3). Bertingkah laku sopan dan ramah tamah. 

4). Meski dalam keadaan sepi tidak berbincang dan bercanda dengan 

sesama pegawai, karena menimbulkan kesan tidak disiplin dan 

melalaikan tugas. 

b. Pelayanan melalui tulisan dalam bentuk tulisan, layanan yang diberikan 

dapat berupa pemberian penjelasan kepada masyarakat dengan 

penerangannya berupa tulisan suatu  informasi mengenai hal atau masalah 

yang sering terjadi. 

Pelayanan melalui tulisan terdiri dari dua macam, yaitu: 

1). Layanan yang berupa petunjuk, informasi dan sejenis yang ditujukan 

pada orang-orang yang berkepentingan, agar memudahkan mereka dalam 

berurusan dengan instansi atau lembaga.  

2). Pelayanan berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, 

pemberitahuan dan lain sebagainya. 
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c. Pelayanan berbentuk perbuatan pelayanan dalam bentuk perbuatan adalah 

pelayanan yang diberikan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, 

bukan sekedar kesanggupan dan penjelasan secara lisan. 

Berbicara tentang pelayanan yang diberikan pemerintah tentunya tidak 

terlepas dari pelayanan pemerintah pada sektor publik karena umumnya pelayanan 

yang diberikan pemerintah itu dalam bidang/sektor yang menyangkut kepentingan 

masyarakat.  

 

3. Efektivitas pelayanan publik  

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tepat, tepat guna, dan 

berhasil. Sedangkan efektivitas itu sendiri menurut Kamus Ilmiah Populer berarti 

ketepatgunaan, hasil guna, menunjang tujuan. 

Menurut Ratminto & Winarsih (Ratminto, 2010)efektivitas adalah 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran 

jangka panjang maupun misi organisasi. Akan tetapi pencapaian tujuan ini harus 

juga mengacu pada visi organisasi. Efektivitas erat kaitannya dengan kegiatan 

yang pada umumnya dilakukan oleh organisasi baik pemerintah maupun swasta.  

Menurut Etzioni (Kurnianti, 2011)efektivitas organisasi diukur dari tingkat 

sejauh mana ia berhasil mencapai tujuan. Tujuan organisasi merupakan keadaan 

yang dikehendaki pada masa yang akan datang yang senantiasa dikejar oleh 

organisasi agar dapat direalisasikan. Efektivitas berdasar pada gagasan bahwa 

organisasi diciptakan untuk mencapai tujuan. Apabila tujuan dari sasaran tercapai 

maka dapat menunjukkan tingkat efektivitas.  
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Dilihat dari pengertian mengenai efektivitas organisasi yang telah 

dikemukakan dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi dapat diukur 

keberhasilannya dari sejauh mana organisasi tersebut mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Apabila suatu organisasi tersebut telah dapat merealisasikan visi dan 

misinya maka organisasi tersebut dinilai telah berhasil dan berjalan secara efektif.  

Richard M. Steers (Ruswati, 2005)mengemukakan bahwa pada dasarnya 

carayang terbaik untuk meneliti efektivitas ialah dengan memperhatikan secara 

serempak tiga buah konsep yang saling berhubungan yaitu : 

a. Paham mengenai optimasi tujuan : efektivitas dinilai menurut ukuran 

seberapa jauh sebuah organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak 

dicapai; 

b. Perspektif sistematika : tujuan mengikuti suatu daur dalam organisasi; 

c. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi bagaimana 

tingkah laku individu dan kelompok akhirnya dapat menyokong atau 

menghalangi tercapainya tujuan organisasi.  

Berdasarkan pendapat tersebut, untuk mengukur efektivitas pelayanan maka 

dapat dilihat dari optimasi tujuan, perspektif sistematika dan perilaku pegawai 

dalam organisasi. Dari konsep tersebut, indikatorindikator efektivitas pelayanan 

adalah sebagai berikut : 

a. Optimasi tujuan, Efektivitas pelayanan dapat diukur dengan indikator 

optimasi tujuan yaitu bagaimana kita melihat pada pencapaian target kerja, 

apakah sesuai dengan yang telah direncanakan atau tidak. Kita juga melihat 
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apakah ada keluhan yang datang dari masyarakat tentang pelayanan yang 

sudah diberikan pegawai atau tidak, sebab adanya keluhan berarti 

menunjukkan tujuan organisasi belum tercapai sepenuhnya. 

 b. Perspektif sistematika,Indikator lain yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas pelayanan adalah perspektif sistematika yaitu melihat pada 

kemampuan masingmasing pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan kedudukannya dalam organisasi tersebut, apakah pegawai mampu 

mengerjakan tugasnya dengan kemampuan sendiri, apakah pegawai 

memiliki keterampilan atau keahlian khusus.  

c. Perilaku pegawai dalam organisasi. Indikator ketiga yang digunakan 

untuk mengukur efektivitas pelayanan adalah perilaku pegawai dalam 

organisasi, yaitu bagaimana tingkat ketelitian pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya, baik ketelitian dalam hal kebersihan maupun tingkat 

kesalahan yang mungkin terjadi pada saat bekerja. Bagaimana kita melihat 

pada kecepatan dan ketepatan waktu pegawai dalam menyelesaikan 

pekerjaannya, bagaimana konsentrasi pegawai dalam bekerja. 

 

4.Adopsi E-Government Dalam Pelayanan Publik 

a. Pengertian E-Government 

Secara sederhana Heeks1999 dalam (Hasibuan, 2002)mendefinisikan E-

Government sebagai berikut:  

“Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan Teknologi 

Informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat”.  
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Dari definisi tersebut, dapat kita lihat bahwa tujuan utama E-Government 

adalah untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Menurut Heeks, hampir 

semua lembaga pemerintahan di dunia ini mengalami ketidakefisienan, terutama 

di negara yang sedang berkembang. 

Adapun Bank Dunia (The World Bank Groups) memberikan 

pengertian(Group, 2005):  

“E-Government refers to the use by government agencies of information 

technologies (such as Wide Area Network, the Internet and mobile 

computing) that have the ability to transform relations with citizen, 

businesses and other arms of government” 

 

Disebutkan pula, sebagaimana halnya E-Commerce yang memungkinkan 

bisnis bertransaksi dengan pelaku bisnis lainnya dengan lebih efisien (Business to 

Business - B2B) dan membawa pelanggan lebih dekat pada bisnis (Business to 

Consumer - B2C), E-Government bertujuan untuk membuat interaksi antara 

pemerintah dan masyarakat (Government to Citizen - G2C), pemerintah dan 

kalangan bisnis (Government to Business - G2B), serta antar instansi pemerintah 

(Government to Government - G2G) lebih bersahabat, nyaman, transparan, dan 

murah.  

Di samping pengertian di atas, terdapat pula pengertian yang didasarkan 

pada tingkatan atau tahapan dalam pengembangan aplikasi E-Government. 

Agarwal(Agarwal, 2000)membagi pengertian E-Government ke dalam lima 

tingkatan, yang semakin tinggi tingkatannya, semakin kompleks permasalahan 

yang akan dihadapi.  

1). Tingkatan yang paling awal adalah apa yang disebut dengan E-

Government untuk menunjukkan wajah pemerintah yang baik dan 
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menyembunyikan kompleksitas yang ada di dalamnya. Hal ini ditandai 

dengan munculnya berbagai website yang cantik-cantik pada hampir semua 

institusi pemerintah. Pada dasarnya, E-Government pada tingkat awal ini 

masih bersifat menginformasikan tentang apa dan siapa yang berada di 

dalam institusi tersebut. Dengan kata lain, informasi yang diberikan kepada 

masyarakat luas, masih bersifat satu arah. Kondisi E-Government yang 

masih berada pada tahap awal ini belum bisa digunakan untuk membentuk 

suatu pemerintahan dengan Good Governance.  

2). Tingkat kedua dari E-Government, mulai ditandai dengan adanya 

transaksi dan interaksi secara online antara suatu institusi pemerintah 

dengan masyarakat. Misalnya, masyarakat tidak perlu lagi antri membayar 

tagihan listrik, memperpanjang KTP, dan lain-lain. Semuanya bisa 

dilakukan secara online. Usaha ke arah ini sudah mulai dilakukan oleh 

beberapa institusi di pusat maupun di daerah. Misalnya, Kabupaten Takalar, 

salah satu contoh daerah yang sudah mulai menerapkan layanan satu atap 

terhadap masyarakatnya. Komunikasi dua-arah antara institusi pemerintah 

dengan masyarakat. 

3). Level ketiga dari E-Government, memerlukan kerja sama (kolaborasi) 

secara online antar beberapa institusi dan masyarakat. Apabila masyarakat 

sudah bisa mengurus perpanjangan KTP-nya secara online, selanjutnya 

mereka tidak perlu lagi melampirkan KTP-nya untuk mengurus Paspor atau 

membuat SIM. Dalam hal ini perlu kerjasama antara Kantor Kelurahan yang 

mengeluarkan KTP dengan Kantor Imigrasi yang mengeluarkan Paspor atau 
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Kantor Polisi yang mengurus SIM. Mungkin di Indonesia hal ini belum 

terwujud, tetapi pembicaraan ke arah sana sudah banyak beredar. Manfaat 

yang sangat terasa pada level ini adalah waktu pemrosesan dokumen yang 

relatif lebih singkat dibanding secara manual, dan pada akhirnya akan 

meningkatkan produktifitas dan kualitas layanan. Peran intermediaries 

(perantara) yang biasanya sebagai sumber ketidakefisienan, pada level tiga 

ini sudah semakin hilang, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi 

setransparan mungkin. Sekiranya level tiga ini diimplementasikan di 

kalangan institusi pemerintah, ketidakefisienan sudah tidak punya ruang lagi 

untuk berkembang.  

4). Level keempat dari E-Government sudah semakin kompleks. Bukan 

hanya memerlukan kerjasama antar institusi dan masyarakat, tetapi juga 

menyangkut arsitektur teknis yang semakin kompleks. Dalam level 4 ini, 

seseorang bisa mengganti informasi yang menyangkut dirinya hanya dengan 

satu-klik, dan pergantian tersebut secara otomatis berlaku untuk setiap 

institusi pemerintah yang terkait. Misalnya, seseorang yang pindah alamat, 

dia cukup mengganti alamatnya tersebut dari suatu database miliki 

pemerintahan yang besar, dan secara otomatis KTP, SIM, Paspor dan lain-

lainnya ter-update. Di beberapa negara Eropa sudah mulai menerapkan hal 

ini, dimana mereka hanya mengumpulkan cukup sekali saja informasi 

mengenai masyarakatnya.  

5). Level kelima, dimana pemerintah sudah memberikan informasi yang 

terpaket (packaged) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, 
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pemerintah sudah bisa memberikan apa yang disebut dengan “information-

push” yang ber-orientasi kepada masyarakat. Masyarakat benar-benar 

seperti raja yang dilayani oleh pemerintah. Apa saja yang menjadi 

kebutuhan masyarakat, E-Government pada level lima ini bisa 

menyediakannya.  

 

Sedangkan menurut(InfoDev, 2005)proses implementasi E-Government 

terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yang tidak bergantung satu sama lain, atau harus 

dilakukan secara berurutan, tetapi masing-masing menjelaskan mengenai tujuan 

dari E-Government. 

Tahapan tersebut antara lain:  

1). Tahap pertama adalah Publish, yaitu tahapan yang menggunakan 

teknologi informasi untuk meluaskan akses untuk informasi pemerintah. 

Misalnya dengan cara pembuatan situs informasi di setiap lembaga, 

penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi situs informasi baik untuk 

internal maupun untuk publik, serta penyiapan sarana akses yang mudah.  

2). Tahap kedua, adalah Interact, yaitu meluaskan partisipasi masyarakat 

dalam pemerintahan. Misalnya dengan cara pembuatan situs yang interaktif 

dengan publik, serta adanya antar muka yang terhubung dengan lembaga 

lain.  

3). Tahap ketiga adalah Transact, yaitu menyediakan layanan pemerintah 

secara online. Misalnya dengan cara pembuatansitus transaksi pelayanan 

publik, serta interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.  
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b. Manfaat E-Government 

E-government pada dasarnya dapatmemberikan peluang yang sangat besar 

bagipengembangan daerah. Dimana daerah dapatmenggunakan fasilitas yang ada 

untuk mempermudahproses layanan, memperkenalkan potensi 

organisasi,meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan bisnisdan sebagainya. 

Adapun manfaat yang dapatdiperoleh dariE-Government(Matti Mälkiä, 2004), 

diantaranya: 

1).Pelurusan operasi pemerintah untuk menjaminkecepatan respons terhadap 

kebutuhanmasyarakat. Pelayanan yang lebih baik dan cepatkepada 

masyarakat. 

2). Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelakubisnis, dan masyarakat 

umum. Dengan adanyaketerbukaan (transparansi) diharapkan 

hubunganantara berbagai pihak menjadi lebih baik. 

3). Pemberdayaan masyarakat melalui informasiyang mudah diperoleh. 

4). Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.Sebagai contoh, koordinasi 

pemerintahan dapatdilakukan melalui email atau bahkan videoconferencing. 

5). Menhapus lapisan dalam manajemenpemerintahan. 

6). Memungkinkan masyarakat, bisnis, levelpemerintah lainnya dan 

karyawan untuk secaramudah menemukan informasi dan 

mendapatkanlayanan dari pemerintah. 

7). Menyederhanakan proses bisnis dan mengurangibiaya melalui integrasi 

dan penghapusan systemyang berlebihan. 



36 
 

8). Memungkinkan pencapaian elemen dari agendamanajemen 

pemerintahan. 

 

c.Sektor-Sektor E-Government 

Menurut Zhou ada tiga konstituen E-Government yaitu: pemerintah, 

masyarakat dan bisnis(Zhou, 2001). Oleh karena itu, aplikasi E-Government dapat 

dibagi menjadi tiga kategori: Government-to-Government (G2G), Government-

toBusiness (G2B), dan Government-to-Citizen (G2C)(J. Young & J, 2003). Inpres 

Nomor 3 Tahun 2003 juga menggunakan pengelompokan semacam ini dalam 

mewujudkan strategi e-government nasional. Perluasan terhadap wilayah lain dari 

e-government yang diusulkan adalah Government-to-Employees (G2E). 

hubungan antar sektor e-government. G2C dan G2E melibatkan interaksi 

antara pemerintah dan individu-individu, sedangkan G2B dan G2G terfokus pada 

interaksi dan kerjasama antara pemerintah dengan organisasi. G2C dan G2B 

mewujudkan interaksi eksternal dan kolaborasi antara pemerintah dengan 

institusi-institusi di sekelilingnya, sedangkan G2E dan G2G berkaitan dengan 

interaksi internal baik antara pemerintah dan pegawainya maupun antar 

pemerintah pada level-level kepemerintahan horisontal dan vertikal (Gonzalez, 

2007) 

Berikut adalah penjelasan mengenai sektor-sektor E-Government dan 

contoh-contoh penerapannya menurut Carter dan Belanger. G2C memfasilitasi 

interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, misalnya untuk memperbarui 

surat-surat ijin, lisensi dan sertifikat, membayar pajak, dan mendaftar tunjangan 
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sosial, dengan cepat dan lebih mudah. G2C umumnya menggunakan perangkat 

seperti situs web atau kios-kios informasi. Tujuan utama menerapkan G2C 

umumnya adalah untuk menciptakan one-stop shops supaya masyarakat dapat 

melakukan tugas dan kewajibannya, yang melibatkan banyak instansi pemerintah, 

tanpa mengharuskan masyarakat untuk menghubungi tiap instansi secara individu. 

Penerapan utama G2B adalah proses pengadaan barang dan jasa. Sektor G2B 

mendapat perhatian yang signifikan, karena tingginya antusiasme sektor bisnis 

dan potensi untuk mengurangi kos melalui praktik-praktik perbaikan pengadaan 

dan peningkatan kompetisi. Dengan G2B pemerintah membolehkan bisnis 

untukmemperoleh informasi dari pemerintah secara tepat waktu dan melakukan 

transaksi dengan instansi pemerintah, seperti penawaran dan pelelangan pekerjaan 

secara on-line. G2G mewujudkan inti dariE-Government. Sektor G2G melibatkan 

sharing data melalui pertukaran elektronik di antara instansi-instansi 

pemerintahan. G2G melibatkan pertukaran intra dan antar instansi pemerintah, 

baik pada level pusat atau nasional, maupun pertukaran antara level pusat, 

propinsi dan kabupaten/kota. G2E dapat menyediakan informasi tentang 

bagaimana menghitung tunjangan pensiun, menyediakan informasi tentang 

kesempatan kerja, dan meningkatkan sharing informasi dan kolaborasi tim. 

Selanjutnya penelitian ini menggunakan istilah “masyarakat” yang mengacu pada 

Consumer, “bisnis” yang mengacu pada Business, dan “pemerintah” yang 

mengacu pada Government seperti yang digambarkan dalam hubungan antara 

pemerintah, masyarakat dan bisnis dalam sektor-sektor E-Government(Carter, 

2003). 
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F.  Definisi Konsepsional 

Definisi konsepsional adalah suatu pemikiran umum yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang nantinya akan menentukan variable-

variabel yang saling berhubungan yang menjadi pokok perhatian. Definisi 

konseptual ini sebagai gambaran yang lebih jelas untuk menghindari 

kesalahpahaman terhadap pengertian tentang istilah yang ada dalam pokok 

permasalahan dan sangat diperlukan sebagai upaya untuk menghindari 

pengkaburan tema dari penelitian, maka perlu diperjelas bahwa yang dimaksud 

dengan: 

1. Efektivitas  

Merupakan ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target 

tercapai. 

2. Pelayanan publik  

Merupakan jenis bidang usaha yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk 

barang dan jasa untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa berorientasi.  

3. Efektivitas pelayanan publik 

bahwa suatu organisasi dapat diukur keberhasilannya dari sejauh mana 

organisasi tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila suatu 

organisasi tersebut telah dapat merealisasikan visi dan misinya maka 

organisasi tersebut dinilai telah berhasil dan berjalan secara efektif. 

4. Adopsi e-government dalam pelayanan publik 
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Kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan Teknologi 

Informasi (TI) untuk memberikan layanan kepada masyarakat. 

 

G. Definisi Oprasional  

Definisi operasional digunakan agar mengetahui indikator-indikator yang 

merupakan dasar pengukuran variabel-variabel penelitian.Yang menjadi indikator 

untuk mengukur efektivitasdalam penelitian ini adalah : 

 

 

 

 

1. Political Environment 

Suasana politik dalam penerapan UPIK. 

2. Leadership 

a. Kemampuan dan keberdayan pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

penerapan UPIK. 

b. Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup dalam penerapan 

UPIK. 

c. Ketersediaan infrastruktur dan teknologi dalam penerapan UPIK. 

d. ketersediaan sumber daya manusia dalam penerapan UPIK.  

3. Planning  

Perencanaan dalam penerapan UPIK.  

4. Stakeholders  
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a. sektor pemerintah . 

b. sektor masyarakat.  

5. Transparency/Visibility 

Tersedia seluruh data dan informasi mengenai UPIK. 

6. Budgets . 

Besaran anggaran dalam penerapan UPIK 

7. Technology Spektrum 

Teknologi informasi yang digunakan dalam UPIK. 

8. Innovation  

a. Ide kreatif dari program UPIK. 

b. Memperlihatkan keleluasaan website UPIK. 

Penulis dalam penelitian ini menggunakan konsep pengukuran indikator 

yang telah disebutkan diatas dikarenakan adanya relevansi antara konsep dengan 

tujuan penelitian. 

 

H.Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini mengunakan analisis kualitatif dengan metode deskriptif 

analitis yang memberikan gambaran tentangefektivitaspenanganan keluhan 

masyarakat berbasis E-Government dalam unit pelayanan informasi dan keluhan 

(UPIK) kota Yogyakarta tahun 2015. 
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Menurut pendapat Moleong dinyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami 

oleh subjek penelitian secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dan metode penelitian kualitatif adalah 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif barupa kata-kata 

tertulis maupun lisan dari orang-orang dan prilaku yang di amati. (Meleong, 

2012). 

 

2. Jenis Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam jenis data 

dikerenakan terdapat dua unit analisa yang ingin diteliti oleh penulis menurut 

klasifikasi berdasarkan dari jenis dan sumbernya, yaitu : 

a. Data primer, yakni data yang di peroleh dari data-data yang di kumpulkan 

penulis secara langsung dari objek penelitian setelah mereka memberikan 

jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian. 

b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh dari bahan kepustakaan yang 

relevan dengan permasalahn yang di teliti. Bentuk dari data sekunder ini 

bias berupa catatan, buku literature, Koran, dokumen, laporan, dan sumber 

lainnya. Data sekunder ini di butuhkan unuk melengkapi dan menunjang 

data primer yang berhubungan dengan permasalahan di dalam penelitian. 
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3. Unit Analisa  

Yang menjadi unit analisa penelitian pada karya ilmiah ini adalah : 

a.Pemerintah Kota YogyakartaSub. Bagian TIK Humas dan Informasi 

selaku pelaksanaa UPIK. 

b. Website resmi UPIK Pemerintah Kota Yogyakarta upik.jogjakota.go.id. 

4.Teknik pengumpulan data  

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan teknik sebagai berikut:  

a. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dokumen dan hasil-hasil 

penelitian yang relevan serta melalui lembaga terkait dengan masalah yang 

diteliti.  

b. Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data yang langsung pada obyek 

penelitian. Dalam pelaksanaannya, tetap memperhatikan perkembangan 

kondisi serta faktor-faktor lain yang berpengaruh baik langsung maupun 

tidak langsung terhadap penelitian ini, misalnya tingkat validitas, dan 

tingkat kejenuhan data. Pengumpulan data dilapangan dapat dilakukan 

melalui:  

1). Wawancara yaitu dengan mengadakan dialog atau komunikasi baik 

secara bebas maupun secara mendalam pada informan yaitu kepala 

bagian humas pemerintah Kota Yogyakarta. 
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2). Observasi yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap 

obyek penelitian yang dimana dalam penelitian ini website UPIK. 

3). Kajian Pustaka, yakni dengan mengumpulkan data-data tulisan baik 

itu dari dokumen maupun arsip-arsip lainnya mengenai UPIK. 

Dengan demikian Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah 

informan yang diharapkan mampu memberikan informasi utama tentang fokus 

kajian dari penelitian ini. 

 

5. Teknik Analisa Data  

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Meoleong,2012  analisa data kualitatif 

adalah upaya yang di lakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, 

mengintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang di pelajari, dan menemukan apa yang dapat di ceritakan kepada 

orang lain. Penelitian yang kaya data tidak akan berarti sama sekali jika data 

tersebut tidak di rangkai dalam struktur makna yang logis (salim, 2006).Proses-

proses analisa data kualitatif tersebut dapat di jelaskan, sebagai berikut : 

a. Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang di 

lakukan oleh peneliti dengan metode yang telah di tentukan. 

b. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di 

lapangan studi. 
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c. Penyajian data, yaitu  deskripsi kumpulan informasi tersusun yang 

memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

d. Penarikan kesimpulan dan verivikasi, dari proses pengumpulan data, 

peneliti mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dilapangan, 

mencatat keteraturan atau pola penjelasan dan konfiurasi yang mungkin ada, 

alurkausalitas, dan proposisi. Jika penelitian masih berlangsung maka setiap 

kesimpulan yang di tetapkan akan terus-menerus diverifikasi hingga benar-

benar memperoleh kesimpulan yang valid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


