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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab akan kemajuan daerah 

setempat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandeman dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, definisi otonomi 

daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban 

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.  

Menurut Heryana & Dewi (2013), dalam pelaksanaan tanggung jawab 

yang dimilikinya tersebut, maka muncul beberapa permasalahan dalam 

implementasinya, seperti sistem kerja yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah 

berlandaskan pada birokrasi yang kaku, sehingga terjadi interaksi yang komplek 

antara lembaga-lembaga negara, masyarakat, dan dunia usaha dengan pemerintah 

karena proses yang panjang, lambat dan rumit. Kondisi ini terjadi pada saat 

pengurusan berbagai perijinan yang membutuhkan waktu yang panjang dan biaya 

yang mahal, serta ketidakpastian dalam ketepatan dan kecepatan dalam proses 

pelayanannya. 

Birokrasi yang kaku tersebut mengakibatkan tidak efisien dan efektifnya 

kinerja aparat pemerintah dalam menjalankan kegiatan pemetintahan. 

Kewenangan dalam mengatur urusan pemerintah sendiri juga berkaitan dengan 
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pengambilan keputusan atas pengadaan pelayanan publik. Maka kepuasan 

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah sepenuhnya 

menjadi tanggungjawab Pemerintah itu sendiri.  (Permana, 2015) 

Pada kenyataanya berbagai keluhan dari masyarakat menjadi suatu hal 

yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Berbagai keluhan atas pelayanan publik 

ini dapat kita lihat pada data tahunan Ombudsman Republik Indonesia. Data 

keluhan masyarakat Indonesia tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Substansi Laporan Keluhan Masyarakat Tahun 2016 

No Substansi Laporan Tahun 2016 

1 Penundaan Berlarut 31,2% 

2 Tidak Memberikan Pelayanan 15,2% 

3 Penyalahgunaan Wewenang 10,6% 

4 Tidak Patut 5,3% 

5 Berpihak 0,7% 

6 Penyimpangan Prosedur 17,6% 

7 Tidak Kompeten 10,8% 

8 Permintaan Imbalan, Uang/Jasa 6,5% 

9 Diskriminasi 1,5% 

10 Konflik Kepentingan 0,7% 

Sumber : Laporan Tahunan Ombudman Republik Indonesia 2016 

Berdasarkan data pada tabel diatas, mayoritas masyarakat mengeluh 

terhadap penundaan yang berlarut, hal ini menandakan bahwa proses kerja 

pemerintah sangat lambat dan membutuhkan waktu yang lama. Keadaan ini 

mencerminkan kurang efektifnya proses kerja aparat pemerintah, dengan 

demikian peningkatan pelayanan publik (public service) harus mendapatkan 

perhatian utama dari pemerintah, karena pelayanan publik merupakan hak-hak 
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sosial dasar dari masyarakat (social rights ataupun fundamental rights), karena 

pada kenyataannya kualitas pelayanan publik masih butuh perbaikan dan 

peningkatan dalam kualitas pelayanannya. (Agustine, 2005) 

”Rendahnya pelayanan publik masih menjadi persoalan terbesar negara 

kita,” ujar Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam diskusi Kaleidoskop 

Kinerja Kementrian Hukum dan HAM pada Rabu di Jakarta. Berita tersebut 

dilansir oleh Hayati Nupus di laman AA.com yang diakses pada tanggal 28 

Februari 2018  

Permasalahan lain yaitu adanya tuntutan transparansi dari pihak 

Pemerintah terkait dengan pengelolaan tatanan Pemerintah, dengan adanya 

keterbukaan maka arus informasi dapat terlaksana secara seimbang yaitu antara 

Pemerintah dan masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah 

mengetahui seluruh informasi terkait dengan keputusan dan kepentingan publik 

secara aktif. Permasalahan terkait dengan transparansi lainnya yaitu dengan 

adanya peristiwa-peristiwa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang di blow 

up oleh pemberitaan dalam berbagai macam media informasi yang ada. Hal 

demikian memperlihatkan bahwa tidak adanya transparansi dari pihak pemerintah 

terkait pengelolaan keuangan daerah dan mencerminkan kondisi tatanan 

Pemerintah yang tidak baik (Heryana & Dewi, 2013).  

Permasalahan-permasalahan dalam implementasi otonomi daerah yang 

telah dipaparkan, mencerminkan lemahnya akuntabilitas Pemerintah terhadap 

masyarakat, kualitas pelayanan yang diberikan masih kurang baik, dan bahkan 

permasalahan tersebut dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan masyarakat 
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terhadap pemerintah. Permasalahan ini juga mencerminkan bahwa secara nyata 

tata kelola pemerintah yang baik pada dasarnya tidak terlaksana dengan baik atau 

dengan kata lain bad governance yang terjadi. (Apriadi, 2017) 

Adanya permasalahan tersebut juga mengharuskan Pemerintah untuk 

melakukan upaya dalam peningkatan kualitas layanan publik, untuk itu perlu 

adanya “setting” baik pada tataran sistem, tataran institusi maupun tataran 

individu untuk berorientasi kepada pengedepanan proses good governance dalam 

pengelolaan pelayanan publik. (Fauziah, 2007) 

 Sistem informasi sangat penting, karena berperan sebagai pendukung 

fungsi pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan yang baik untuk masyarakat. 

Adaya sebuah sistem informasi yang diterapkan di instansi Pemerintah maka 

masyarakat akan dengan mudah mengakses informasi terkait dengan kegiatan 

pelayanan yang diberikan seperti kebijakan pemerintah, program yang akan dan 

telah dilaksanakan oleh pemerintah. (Mulyawan, 2009) 

Semakin dituntutnya pemerintah untuk melaksanakan tatanan 

pemerintahannya dengan baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik, hal 

tersebut menjadi dorongan pelaksanaan penerapan electronic government (e-gov) 

sebagai sistem yang memanfaatkan teknologi informasi dipemerintahan. Sistem e-

government secara umum didefinisikan sebagai penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi di sektor publik untuk meningkatkan kualitas operasi dan 

memberikan layanan (Kumar & Best, 2006). 
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Penerapan sistem e-government sendiri, telah diperintahkan oleh Presiden 

yaitu pada Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan e-Government yang menginstruksikan kepada: 

Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan 

Lembaga Tertinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, 

Gubernur, Bupati/Walikota untuk Mengambil langkah-langkah yang diperlukan 

sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya 

pengembangan e-Government secara nasional dengan berpedoman pada 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden. 

 

Maka setiap pemerintah baik pusat maupun daerah harus 

mengimplementasikan program e-government tersebut dan harus dilaksanakan 

dengan baik. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Menteri Komunikasi dan 

Informasi Syamsul Muarif (2005) “bahwa masing-masing lembaga pemerintahan, 

baik pusat maupun daerah, akan membuat titik-titik sistem informasi secara 

mandiri. Pemerintah ingin membangun sebuah masyarakat berbasis pengetahuan”  

Adanya penerapan e-government ini memiliki peran yang penting dalam 

mendukung terwujudnya pelaksanaan tata kelola pemerintah, karena pemanfaatan 

teknologi informasi menjadikan sistem informasi pemerintah daerah terhubung 

secara online sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang mereka 

butuhkan dengan lebih cepat, tepat, dan mudah. Hal ini sesuai akan pentingnya 

dari penerapan e-government terhadap tata kelola atau good governance yang 

tertuang pada intruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tersebut yaitu: 

1. Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses 

pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, 

transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah; 

2. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) 

dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan 

adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka tuntutan dari masyarakat akan tata kelola 

pemerintahan dapat terealisasi dengan baik, sehingga paradigma tata kelola 

pemerintahan atau yang lebih sering digunakan dengan istilah Good Government 

Governance tidak hanya dijadikan sebagai sebuah konsep atau pemahaman saja, 

akan tetapi diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah dalam pelaksanaan 

yang nyata sehingga dapat memberikan manfaat kepada seluruh pihak yang 

memiliki kepentingan terhadap Pemerintah. (Dwiyanto, 2006) 

Penerapan e-government di Indonesia pada tahun 2003, di era Presiden 

Megawati Soekarno Putri, Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang lebih 

fokus terhadap pelaksanaan e-government. Hal tersebut diperkuat berdasarkan 

survei United Nations (UN)-2014, implementasi e-government yang dilakukan 

oleh Pemerintah mengalami peningkatan seperti dengan adanya pelayanan e-

procurement, e-commerce, serta e-audit. 

 Hal tersebut diperkuat oleh Waseda University Institute of e-Government 

Tokyo, Jepang, dalam laporan yang bertajuk Waseda University International e-

Government Ranking, pada tahun 2009 Indonesia berada pada posisi 23 dari 34 

negara dengan penyelenggaraan e-government terbaik. Pada tahun 2012 Persatuan 

Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan survei dengan tema e-government for the 

People, yang dalam survei tersebut posisi Indonesia berada pada peringkat 97 dari 

193 negara. Hal tersebut naik 12 peringkat dari 109 pada tahun 2010 (Wahid & 

Afriani, 2009). 

Selain pemerintah pusat, dengan adanya instruksi Presiden tersebut maka 

semua Pemerintah Daerah juga ikut berlomba memberikan pelayanan perijinan 
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yang lebih transparan dengan mengaplikasikan sistem e-government. Begitupula 

dengan Kabupaten Garut, turut menerapkan sistem e-government. Penerapan e-

government yang dilakukan oleh Kabupaten Garut guna untuk mengatasi 

permasalahan-permasalahan dalam otonomi daerah, dimana kualitas pelayanan 

publik yang diberikan kepada masyarakat masih dirasakan kurang maksimal dan 

perlu adanya perbaikan. (Heryana & Dewi, 2013) 

Menurut Pepi Tresnawati Selaku Kepala Bidang Pengelola Informasi 

Administrasi Kependudukan (PIAK) mengatakan bahwa Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut adalah salah satu badan publik yang kerap 

dikeluhkan masyarakat buruknya pelayanan administrasi seperti KTP, KK, dan 

Akte Kelahiran di Kabupaten Garut membuat kecewa semua warga, bahkan 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut, Rina Siti 

Robiah mengakui dibuat pusing dengan kondisi maraknya para calo di lingkungan 

dinasnya. Kendala yang masih dirasakan oleh masyarakat mengenai pelayanan di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya kehabisan nomor antri, ada 

masuk antrian namun nomor KTP elektronik yang katanya masih salah, komputer 

error dan fasilitas yang kurang memadai.  

Permasalahan lainnya adalah laporan keuangan yang disediakan tidak 

selalu update, sehingga masyarakat akan kesulitan untuk mengetahui informasi 

dari pemerintah. Lalu pada salah satu website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kabupaten Garut egovgarut.url.ph tidak update, untuk informasi website terakhir 

kali di update oleh Kabupaten Garut pada Juni 2014. Berdasarkan hal tersebut 

maka pada dasarnya Kabupaten Garut telah berupaya untuk menerapkan sistem e-
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government. Adanya sistem e-government menjadikan sebuah harapan baru bagi 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menangani peningkatan 

kualitas pelayanan publik yang berdampak pada terwujudnya tata kelola 

pemerintahan. Berita tersebut dilansir oleh Iggie di laman indonesia.tempo.co 

yang diakses pada tanggal 01 Maret 2018. 

Maka pada dasarnya tuntutan akan terlaksananya tata kelola pemerintahan 

yang baik sangat wajar. Pemerintah harus dengan bijak memperhatikan apa yang 

akan dilakukan atau direncanakan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam 

pemerintahannya yang akan datang terkait dengan tuntutan paradigma tersebut 

dan sebagai bentuk akuntabilitas terhadap masyarakat. Adanya sistem e-

government, menjadikan sebuah harapan baru bagi pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah dalam menangani peningkatan kualitas palayanan publik yang 

berdampak pada terwujudnya tata kelola pemerintah. 

Penelitian mengenai pengaruh penerapan e-government terhadap 

pelaksanaan tata kelola pemerintah telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa 

penelitian tersebut. Peneliti-peneliti tersebut yaitu diantaranya penelitian yang 

dilakukan oleh Karin dan Fathul (2009) mengenai Dampak e-Government pada 

Good Govermnent : Temuan Empiris Dari Kota Jambi. Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa e-goverment berdasarkan prinsip good government 

mengalami peningkatan secara signifikan, artinya e-government dapat digunakan 

untuk mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintah. Adapun penelitian yang 

dilakukan oleh Habib (2007) mengenai Pengaruh e-Government Terhadap Upaya 



9 
 

Pelaksanaan Good Governance pada Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai Jakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh positif 

antara penerapan e-government dengan upaya pelaksanaan good governance. 

Dalam hal yang dilakukan oleh Nurcahyani & Daru (2008) dengan judul 

Penerapan e-Government Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Bagi 

Masyarakat menyatakan bahwa penerapan e-government dibutuhkan guna untuk 

menciptakan good governance. 

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian 

diatas, yaitu peneliti memfokuskan kepada pengaruh penerapan e-government 

yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat pada 

Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam usaha mewujudkan pelaksanaan tata 

kekola pemerintah. Berdasarkan keadaan tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai dampak penerapan sistem informasi yang 

diterapkan pemerintah yaitu e-government sebagai sebuah aspek pendukung 

dalam perwujudan dan paradigma pelaksanaan tata kelola pemerintah khususnya 

pada Kabupaten Garut yang dituangkan dengan judul “Pengaruh Penerapan E-

Government Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di SKPD 

Kabupaten Garut”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, masalah yang 

diidentifikasi dalam penelitian ini adalah penerapan Tata Kelola Pemerintah di 

SKPD Kab Garut yang belum optimal dilaksanakan. 

1. Bagaimana penerapan e-Government di SKPD Kab Garut. 
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2. Bagaimana Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di SKPD Kab  

Garut.  

3. Apakah Penerapan e-Government berpengaruh terhadap 

Pelaksanaan Tata Kelola SKPD Kab Garut. 

1.3     Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

penerapan e-Government terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di SKPD 

Kab Garut yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi. Selain itu juga 

dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan dan perbedaan antara teori dengan 

praktik. 

 Adapun tujuan dari penelitian ini untuk: 

1. Mengetahui penerapan e-Government di SKPD Kab Garut 

2. Mengetahui pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah di SKPD Kab Garut 

3. Mengetahui pengaruh penerapan e-Government terhadap  pelaksanaan 

Tata Kelola Pemerintah di SKPD Kab Garut. 

1.4    Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap 

beberapa segmen, antara lain: 

1. Bagi Penulis 

- Dapat menambah pengetahuan mengenai ada atau tidak adanya 

pengaruh penerapan e-government terhadap tata kelola pemerintah 

di SKPD Kab Garut. 

- Sebagai sarana guna menambah wawasan, kemampuan dan 

pengetahuan bagi penulis dalam membandingkan teori yang 

didapatkan selama studi dibangku kuliah mata kuliah Akuntansi 

Sektor Publik dengan praktik yang terjadi di lapangan. 
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2. Bagi Intansi 

- Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan masukan yang 

bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penerapan e-government di tata kelola pemerintahan. 

3. Bagi Pihak Lain 

- Dapat menjadi sumber informasi yang dapat menambah wawasan 

pembaca dengan mengetahui apakah penerapan e-government 

berpengaruh terhadap tata kelola pemerintah di SKPD Kab Garut. 

1.5   Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas 

dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di SKPD 

Pemerintahan Kabupaten Garut yang berlokasi di Jl. Patriot No.8, Sukagalih, 

Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44151 Telp/Fax (0262) 233063. 

Waktu yang diperlukan penulis dalam melakukan penilaian pada bulan maret 

2018 sampai dengan selsai. 


