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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1 e-Government 

Teknologi informasi yang berkembang saat ini, bertujuan untuk 

pengembangan kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah kepada 

masyarakat luas. Hal tersebut terkait dengan pengolahan data informasi mengenai 

pelaksanaan kegiatan pemerintah atau kebijakan pemerintah. Hasil pemanfaatan 

teknologi digital telah melahirkan sebuah bentuk mekanisme birokrasi 

pemerintahan yang baru yang mereka istilahkan sebagai Electronic Government 

(e-Government) (Richardus, 2004: xi). 

2.1.1.1 Pengertian E-Government 

Menurut Bank Dunia (World Bank) (2012) definisi e-Government 

merupakan :  

e-government refer 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 relation with citizens, 

bussiness, and other arms of government. 

 

e-government pun didefinisikan oleh Eddy Satriya (2009) yaitu: 

Sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk 

meningkatkan efisiensi dan cost-effective pemerintahan, memberikan 

berbagai jasa pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan 

akses informasi kepada publik secara lebih luas, dan menjadikan 

penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung jawab (accountable) serta 

transparan kepada masyarakat. 
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Sedangkan e-government (variabel bebas) menurut Richardus (2004:4)  

yaitu: 

Merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintahan dengan 

masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan dimana melibatkan 

penggunaan teknologi informasi dengan tujuan memperbaiki mutu 

pelayanan yang selama berjalan. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penerapan e-government 

merupakan penggunaan teknologi informasi oleh semua pihak baik di wilayah 

kekuasaan legislatif, yudikatif maupun eksekutif terkait dengan informasi 

mengenai kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dalam menyediakan 

partner bisnis dan akses informasi kepada publik secara lebih luas. 

2.1.1.2 Manfaat E-Government 

Menurut Richardus (2004:5) manfaat e-government yaitu : 

a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakehoder-nya 

(masyarakat, kalangan bisnis dan industri) terutama dalam hal kinerja 

efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. 

b. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep good corporate governance. 

c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi 

yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan 

aktivitas sehari-hari. 

d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber 

pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 



16 
 

 
 

e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat dan 

tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai 

perubahan global dan trend yang ada. 

f. Memperdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah 

dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan 

demokratis. 

Sedangkan manfaat penerapan e-government sebagaimana yang dikatakan 

oleh CIMSA (2012) : 

1. E-Government Meningkatkan Efisiensi 

Teknologi Informasi dan Komunikasi membantu meningkatkan 

efisiensi tugas dan pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. 

Aplikasi berbasis internet juga dapat melakukan penghematan pengumpulan 

dan transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan 

pelanggan. 

2. E-Government Meningkatkan Layanan 

Layanan yang berhasil adalah yang dibangun atas pemahaman 

kebutuhan pelanggan. Layanan e-government juga dikembangkan berdasarkan 

permintaan dan nilai pengguna. 

3. E-Government Membantu Mencapai Hasil Kebijakan Tertentu 

Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat membantu pemangku 

kepentingan berbagai informasi dan ide, untuk kemudian berkontribusi dalam 

menentukan hasil kebijakan. 

 



17 
 

 
 

4. E-Government Berkontribusi Terhadap Tujuan Kebijakan Ekonomi 

E-Government membantu mengurangi korupsi, meningkatkan 

keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi 

terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan 

pengeluaran pemerintah melalui program yang lebih efektif, efisiensi serta 

peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang 

dimungkinkan oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi dan peningkatan 

informasi pemerintah. 

5. E-Government Adalah Kontributor Reformasi Utama  

Perkembangan saat ini berarti bahwa proses reformasi harus 

berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mendukung 

reformasi di banyak wilayah, misalnya dengan meningkatkan transparansi, 

memfasilitasi proses berbagi informasi dan menyoroti inkonsistensi internal. 

6. E-Government Membantu Membangun Kepercayaan Antara Pemerintah 

dan Warganya 

Teknologi Informasi dan Komunikasi ini dapat membantu membangun 

kepercayaan dengan memungkinkan keterlibatan warga dalam proses 

kebijakan, mempromosikan pemerintah yang terbuka dan bertanggungjawab 

serta membantu mencegah korupsi. Selain itu, jika batasan dan tantangan 

diatasi dengan baik, e-government dapat membantu memperdengarkan suara 

rakyat agar diperdebatkan dengan lebih luas. 
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7. E-Government Meningkatkan Transparansi dan TanggungJawab 

Teknologi Informasi dan Komunikasi ini membantu meningkatkan 

transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan 

informasi untuk dapat diakses – mempublikasikan debat dan rapat, anggaran 

dan pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil keputusan 

penting. 

Berdasarkan manfaat tersebut, maka sistem e-government merupakan 

salah satu pendorong utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Karena 

sesuai dengan fungsinya, yaitu dengan melaksanakan sistem e-government ini, 

akan tercipta sebuah sinkronisasi antara efektif dan efisiensi kerja aparat 

pemerintah, tersedianya wadah aspirasi masyarakat akan keterlibatannya terhadap 

pengembilan keputusan pemerintah dengan pertanggungjawaban pemerintah 

kepada publik atau masyarakat luas serta keterbukaan terhadap publik. 

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pelayanan Pada e-Government 

Dalam konsep e-government dikenal empat jenis klasifikasi, hal ini seperti 

yang dikemukakan Richardus (2004:42) yaitu : 

1. Governments to Citizens (G-to-C) 

Merupakan aplikasi e-government yang paling umum yaitu dimana 

pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi 

informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan 

masyarakat (rakyat). Aplikasi ini untuk mendekatkan pemerintah dengan 

rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat 
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dengan mudah menjangkau pemerintahannya untuk pemenuhan berbagai 

kebutuhan pelayanan sehari-hari. 

2. Government to Business (G-to-B) 

Adanya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis 

dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan 

efektif dengan industri swasta. 

3. Government to Government (G-to-G) 

Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat 

dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar, bank-bank asing milik pemerintah 

di negara lain.  

4. Government to Employees (G-to-E) 

Aplikasi ini untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para 

pegawai negeri atau karyawan pemerintah yang bekerja di sejumlah institusi 

sebagai pelayan masyarakat. 

Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan e-Government, untuk menjamin keterpaduan sistem 

pengelolaan dan pengolahan dokumen dan informasi elektronik dalam 

mengembangkan pelayanan publik yang transparan, pengembangan e-government 

pada setiap instansi harus berorientasi pada kerangka arsitektur, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Akses yaitu jaringan telekomunikasi, jaringan internet, dan media komunikasi 

lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengakses portal 

pelayanan publik. 
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2. Portal Pelayanan Publik yaitu situs-situs internet penyedia layanan publik 

tertentu yang mengintegrasikan proses pengolahan dan pengelolaan informasi 

dan dokumen elektronik di sejumlah instansi yang terkait. 

3. Organisasi Pengelolaan dan Pengolahan Informasi yaitu organisasi pendukung 

(back-office) yang mengelola, menyediakan dan mengolah transaksi informasi 

dan dokumen elektronik. 

4. Infrastruktur dan aplikasi dasar yaitu semua prasarana baik berbentuk 

perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk mendukung 

pengelolaan, pengolahan, transaksi, dan penyaluran informasi. Baik antar 

back-office, antar Portal Pelayanan Publik dengan back-office, maupun antara 

Portal Pelayanan Publik dengan jaringan internet, secara andal, aman, dan 

terpercaya. 

Dengan demikian adanya pelayanan dalam penerapan e-government 

tersebut, maka terlihat fungsi dari sistem e-government yaitu tidak hanya semata 

untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya, namun 

lebih jauh lagi untuk meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan pemerintah 

sebuah negara. Adapun menurut Prastowo Bambang (2004), e-government 

memiliki elemen-elemen penting dalam implementasinya yaitu : 

1. Sumber Daya Manusia 

Implementasi e-government dapat dan sudah selayaknya merubah pola 

kerja aparat pemerintahan. Hal ini karena segala bentuk laporan, bila 

diperlukan, telah disediakan oleh sistem dengan ketelitian yang hanya 

bergantung pada kualitas data yang dimasukkan. Fasilitas akses ke sistem e-
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government bagi masyarakat luas dapat diberikan dalam bentuk terminal-

terminal secara khusus yang dipasang publik maupun memasang sistem 

informasi berbasis website agar bisa diakses melalui internet. Sedangkan 

kunci keberhasilan e-government terletak pada ketelitian kerja operator. 

2. Perangkat Lunak 

Hal ini terkait dengan sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat 

lunak yang berhubungan dengan manajemen perangkat keras yang digunakan. 

Ada 4 komponen utama sistem operasi yang berhubungan dengan operasional 

hardware: input/output, data storage, manajemen proses dan komunikasi.  

3. Perangkat Keras 

Perangkat keras sistem informasi, termasuk e-government terdiri dari 

peralatan pemasukan data, peralatan penyajian data, peralatan penyimpanan 

data dan peralatan pengolahan data. 

4.  Sistem Informasi Terintegrasi 

Ada 2 dimensi penyumbang kompleksitas e-government: dimensi 

fungsional dan dimensi wilayah. Fungsi yang sama bisa mendapat perlakuan 

berbeda di wilayah yang sama. Sebagai contoh, tidak semua wilayah memiliki 

fasilitas teknologi komunikasi dengan kualitas yang sama. Singkronisasi data 

dengan suatu kecamatan bisa dilakukan on-line karena sistemnya telah 

terhubung langsung bisa pula dilakukan offline bila belum ada koneksi secara 

langsung. Perbedaan ini bisa mengakibatkan perbedaan pelayanan ke 

masyarakat yang pada gilirannya bisa mengakibatkan perbedaan user 

interface. 
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5. Standar Prosedur Pengoperasian 

Yaitu terkait dengan pemahaman akun standar prosedur pengoperasian 

sistem e-government oleh pihak pemerintah, masyarakat, dan pihak yang 

berkepentingan. 

6. Hak Kekayaan Intelektual 

Yaitu terkait dengan pemahaman hak kekayaan intelektual bidang 

perangkat lunak komputer oleh Pemerintah. 

Sedangkan komponen penunjang dalam aplikasi sistem informasi menurut 

Azhar Susanto (2008:207), komponen sistem informasi akuntansi, antara lain: 

1. Perangkat Keras (Hardware) 

Hardware merupakan peralatan fisik yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan, memasukan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan 

hasil pengolahan data dalam bentuk informasi. Sejumlah perangkat hardware 

pada setiap organisasi harus dimiliki secara lengkap dan memadai. Hal 

tersebut untuk menunjukkan adanya keterkaitan antar komponen hardware. 

Selain itu, setiap organisasi juga harus melakukan penggantian hardware, 

guna untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan operasional organisasi.  

2. Perangkat Lunak (Software) 

Software merupakan kumpulan dari program-program yang digunakan 

untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Dalam hal ini, software 

yang digunakan harus sesuai dengan program aplikasi yang dibutuhkan oleh 

sebuah organisasi serta terkait dengan kemudahan yang diberikan oleh 

software tersebut. 
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3. Sumber Daya Manusia/Pengguna (Brainware) 

Brainware merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan, 

sistem informasi, pengumpulan data pengolahan data, pendistribusian dan 

pemanfaatan informasi. Dalam komponen ini, terkait dengan klasifikasi 

pegawai yaitu pengetahuan akan sistem informasi, maka seharusnya setiap 

organisasi mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan pelatihan di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi secara berkala sebagai tambahan wawasan para 

pegawainya. Selain itu, organisasi/instansi juga harus menempatkan pegawai 

yang tepat sesuai dengan tingkat pendidikan pegawai sebagai penunjang pola 

kerja pegawainya. 

4. Prosedur 

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan 

secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Prosedur akan menjadi 

pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang akan 

dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Adanya prosedur ini, akan 

memberikan kemudahan bagi pemberian informasi layanan dan aktivitas 

instansi secara sistematis. Oleh sebab itu para pegawai harus memahami setiap 

aktivitas yang dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. 

5. Database 

Database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam 

media penyimpanan di suatu perusahaan (arti luas) atau di dalam komputer 

(arti sempit). Infomasi dan data yang tersedia harus tersimpan dan terkelola 

dengan baik dan terorganisir. Hal ini terkait dengan pentingnya sebuah data 
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atau informasi maka penempatan dan penyimpanan data/informasi instansi 

harus baik. 

6. Teknologi Jaringan Komunikasi  

Telekomunikasi adalah penggunaan media elektronik atau cahaya 

untuk memindahkan data atau informasi dari satu lokasi ke satu atau beberapa 

lokasi lain yang berbeda. Pada saat ini komunikasi satelit menggantikan 

saluran komunikasi kabel dan serat optik. Strategi telekomunikasi dan jaringan 

merupakan kunci sukses dalam membangun sistem komunikasi antara 

pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, maka setiap organisasi harus 

memiliki sistem telekomunikasi yang lengkap dan memiliki jaringan 

komunikasi yaitu koneksi internet yang memadai sebagai pendukung kegiatan. 

Berdasarkan komponen-komponen tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

setiap komponen memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga 

komponen tersebut harus dipenuhi guna untuk pencapaian sistem e-government. 

Komponen tersebut dapat dijadikan sebagai indikator untuk sistem informasi, 

dalam hal ini yaitu penerapan e-government. 

E-Gov di Indonesia mulai dilirik sejak tahun 2001 yaitu sejak munculnya 

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tgl. 24 April 2001 tentang Telematika 

(Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat 

pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good 

governance dan mempercepat proses demokrasi. Namun dalam perjalanannya 

inisiatif pemerintah pusat ini tidak mendapat dukungan serta respon dari segenap 
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pemangku kepentingan pemerintah yaitu ditandai dengan pemanfaatan teknologi 

informasi yang belum maksimal. 

Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan E-Government di Indonesia 

sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada 

tahap pemberian informasi. Data Maret 2002 menunjukkan 369 kantor 

pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan tetapi 24% dari situs tersebut 

gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu operasi karena anggaran yang 

terbatas. Saat ini hanya 85 situs yang beroperasi dengan pilihan yang lengkap. 

(Jakarta Post, 15 Januari 2003). Indikator lainnya adalah penestrasi internet baru 

mencapai 1,9 juta penduduk atau 7,6 persen dari total populasi Indonesia pada 

tahun 2001. Pada tahun 2002 dengan 667.000 jumlah pelanggan internet dan 

4.500.000 pengguna komputer dan telepon, persentasi penggunaan internet di 

Indonesia sangatlah rendah. (Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia/APJII). 

Pada tahun 2003, di era Presiden Megawati Soekarno Putri, Pemerintah 

mengeluarkan suatu kebijakan yang lebih fokus terhadap pelaksanaan E-Gov, 

melalui Instruksi Presiden yaitu Inpres Nomor 3 tahun 2003. Inpres ini berisi 

tentang Strategi Pengembangan E-gov yang juga sudah dilengkapi dengan 

berbagai Panduan tentang e-gov seperti: Panduan Pembangunan Infrastruktur 

Portal Pemerintah; Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah; 

Pedoman tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemda; dan lain-lain. Demikian 

pula berbagai panduan telah dihasilkan oleh Depkominfo pada tahun 2004 yang 

pada dasarnya telah menjadi acuan bagi penyelenggaraan e-gov di pusat dan 
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daerah. Dalam Inpres ini, Presiden dengan tegas memerintahkan kepada seluruh 

Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk membangun E-government dengan 

berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi & Informasi. 

 

2.1.2  Good Governance 

Tata kelola pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan Good 

Governance merupakan suatu konsep yang sangat penting bagi sebuah organisasi. 

Hal ini dikarenakan dalam konsep Good Governance mencakup mekanisme 

pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk pemenuhan pelayanan 

publik/masyarakat pada suatu daerah/pemerintahan dan konsep good governance 

sendiri menjadi cita-cita bagi setiap bangsa pada saat ini. Berikut penjelasan 

mengenai konsep Good Governance. 

2.1.2.1 Pengertian Good Governance 

 Menurut Lembaga Administrasi Negara (2000:1) mengartikan governance 

adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan 

penyediaan public goods and services. Sedangkan secara konseptual menurut 

Sedarmayanti (2004:3) good governance yaitu : 

Nilai yang menjungjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan dapat 

meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) 

kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial serta 

pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk 

mencapai tujuan tersebut.  

 

Good governance merupakan perangkat untuk menciptakan 

penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, 

dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, 

sektor swasta dan masyarakat (http://www.menpan.go.id). 

http://www.menpan.go.id/
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Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa good 

governance merupakan penyelenggaraan kepemerintahan dalam penyediaan 

pelayanan barang dan jasa secara efektif dan efisien, tanggungjawab dan dengan 

supermasi hukum yang jelas bagi seluruh pihak yang berkepentingan. 

2.1.2.2 Pengertian Tata Kelola Pemerintah (Good Government Governance) 

Menurut Sedarmayanti (2004:2) Pemerintah atau “Government” dalam 

bahasa inggris diartikan sebagai “the authoritative direction and administration of 

the affairs of men/women in a nation, state, city, etc”, berarti pengarahan dan 

administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, 

negara bagian, kota dan sebagainya. Sedangkan istilah “kepemerintahan” atau 

dalam bahasa inggris “governance” yaitu the act, fact, manner of govenning” 

berarti tindakan, fakta, pola, dan kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan”. 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemerintah 

didefinisikan sebuah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam 

mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-

bagiannya. 

Menurut Joko Widodo (2001:18) konsep “government” menunjuk pada 

suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi (negara dan 

pemerintah). Perwujudan good government menurut LAN dalam Joko Widodo 

(2001:24) adalah :  

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, 

serta efisien dan efektif dengan menjaga “kesinergiaan” interaksi yang 

konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat 

(society). 
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Sedangkan wujud Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) adalah 

Penyelenggaraan Negara yang solid dan bertanggung jawab dan efektif dan 

efisien dengan mensinergikan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain 

Negara (Badan Pendidikan&Latihan.2010). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka tata kelola pemerintahan merupakan 

sebuah proses pengarahan, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang 

memiliki interaksi yang konstruktif di antara lembaga negara, sektor swasta dan 

masyarakat. Maka terselenggaranya tata kelola pemerintah merupakan prasyarat 

bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai 

tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. 

2.1.2.3 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintah 

Untuk dapat memenuhi tata kelola yang baik tersebut, maka 

penyelenggaraan pemerintah harus dijalankan sesuai dengan prinsip good 

government governance itu sendiri. Menurut United Nation Development Program 

(UNDP) (1997) dalam Sedarmayanti (2004:44) mengemukakan bahwa 

karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek 

penyelenggaraan kepemerintahan yang baik meliputi : 

1. Partisipasi (Participation) 

Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan 

memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik 

secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan 

kepentingan dan aspirasinya masing-masing. Keterlibatan masyarakat secara 

langsung turut menggambarkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan 
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yang sedang berjalan. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat maka pemerintah 

harus menyediakan sebuah forum tertentu untuk manampung aspirasi publik 

dan melibatkan instansi dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. 

2. Aturan hukum (Rule of Law) 

Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, 

ditegakkan dan dipatuhi secara utuh (impartially), terutama aturan hukum 

tentang hak asasi manusia. Good government memerlukan kerangka kebijakan 

yang fair, yang diterapkan tanpa keberpihakan. Penerapan kebijakan 

pemerintah yang tidak biasa memerlukan lembaga yang ada di masyarakat 

untuk menjadi pengawas atas penerapan kebijakan tersebut. Sehingga dengan 

pengendalian dan pengawasan yang memadai turut memberikan kontrol 

terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang diusung pemerintah 

3. Transparansi (Transparency) 

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. 

Pelaksanaan roda pemerintahan harus didukung dengan keterbukaan informasi 

kepada publik/rakyat. Pemerintah memberikan kemudahan dalam berbagai 

akses informasi dan menyediakan informasi yang jelas tentang prosedur, biaya 

dan tanggungjawab kepada masyarakat. Sehingga tidak ada yang ditutup-

tutupi dalam pelaksanaan pembangunan, semua disampaikan secara transparan 

kepada rakyat dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Dengan melakukan kerjasama dengan media massa dan lembaga non 

pemerintah lainnya akan memberikan arus informasi yang cepat pula. 
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4. Daya Tanggap (Responsiveness) 

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk 

melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder). Pemerintah 

menampung dan menjalankan aspirasi rakyat dengan maksimal. Optimalisasi 

pelayanan yang diberikan oleh pemerintah memberikan manfaat dengan 

dukungan dan partisipasi yang besar dari rakyat demi tercapainya tujuan 

pelaksanaan pembangunan. 

5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation) 

Pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi 

berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau 

kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika 

dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan 

prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. Penetapan visi dan misi bersama 

antara pemerintah dan rakyat ini akan membawa kearah suatu tindakan atau 

kegiatan yang dilaksanakan akan saling menunjang yaitu adanya kesamaan 

dalam visi dan misi antara publik dan pemerintah. Hal ini baru dapat dicapai 

bilamana pada saat yang bersamaan Pemerintah dan rakyat juga harus mau 

memahami tanggung jawab dan kewenangan pihak lain. Pemerintah mengerti 

akan hak dan kewajibannya, begitu juga dengan rakyat juga harus mampu 

memberikan kewajibannya. 

6. Berkeadilan (Equity) 

Pemerintahan yang baik akan memberi kesempatan yang baik terhadap 

laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan 
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memelihara kualitas hidupnya. Good government juga berarti seluruh rakyat 

memperoleh perlakuan yang sama oleh pemerintah baik disegala bidang dalam 

batas kewenangan dan tanggung jawabnya. Pemberian hak-hak yang sama dan 

perlakuan ini memerlukan keterbukaan, sehingga setiap elemen dalam 

masyarakat merasakan bahwa perlakuan yang fair telah diberlakukan dengan 

tepat, tanpa pandang bulu. 

7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency) 

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk 

menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui 

pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. 

Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada sebuah instansi akan 

mempermudah tujuan efektif dan efisien dalam pelaksanaan pemerintahan 

tercapai. 

8. Akuntabilitas (Accountability) 

Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor publik, swasta, dan 

masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada 

publik (masyarakat umum), sebagaimana halnya kepada para pemilik 

(stakeholder). Adanya kejelasan terkait dengan kebijakan yang dibuat dan 

dilaksanakan merupakan sebuah perwujudan akuntabilitas. Akuntabilitas yang 

dapat diuji dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat mencerminkan proses 

pelaksanaan pemerintahan berjalan pada rel dan koridor yang benar sesuai 

dengan harapan dari rakyat. 
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9. Visi Strategis (Strategic Vision) 

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan 

jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 

pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya keterbukaan. Prinsip-

prinsip tersebut harus dipenuhi dan diselenggarakan dalam pelaksanaan setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah agar terciptanya tata kelola 

pemerintahan yang baik. 

 

2.1.3 Hubungan Penerapan e-Government Terhadap Pelaksanaan Tata 

Kelola Pemerintah  

Dari kajian pustaka diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, kemajuan 

teknologi informasi saat ini, mempengaruhi bagaimana pemerintah memenuhi 

segala aspek dalam tatanan pemerintahan termasuk dalam hal peningkatan 

kualitas pelayanan publik. Pesatnya kemajuan teknologi informasi yang ada 

sehingga data, informasi, dan pengetahuan dapat diciptakan dengan sangat cepat 

pula. Hal tersebut sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa yang 

akan datang dimana masyarakat modern yang dimiliki bersifat komplek, dinamis 

dan beraneka ragam harus bersikap dalam melayani berbagai aspek dalam 

melayani masyarakat tersebut. Sebagai akibatnya terjadi tekanan dari masyarakat 

agar pemerintah memperbaiki kinerjanya secara signifikan dengan cara 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang ada. Maka muncul sistem e-

government sebagai akibat dari tuntutan masyarakat tersebut.  

E-government menurut Richardus (2004:9) adalah mekanisme dimana 

pemerintah menggunakan teknologi informasi (terutama internet) sebagai sarana 
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utama yang menghubungkan antara dirinya dengan para stakeholder, yaitu 

masyarakat umum, kalangan industri, dan sektor publik lainnya. Dengan 

menerapkan sistem e-government, maka akan memacu kinerja pemerintah yang 

lebih baik, karena manfaat e-government sendiri dapat meningkatkan efektif dan 

efisiensi kerja aparat pemerintah, arus informasi yang cepat, mudah dan tepat, 

adanya media yang menampung aspirasi masyarakat sehingga partisipasi antara 

masyarakat luas dengan pemerintah dapat terjalin secara langsung. Hal ini sesuai 

dengan Instruksi Presiden No. 3 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan e-Government yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan. 

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah dijelaskan pula bahwa untuk menindaklanjuti 

terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan 

teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah 

dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penerapan e-government dalam tatanan kegiatan 

pemerintah harus diterapkan dengan baik oleh aparat pemerintah baik pusat 

maupun daerah guna untuk meningkatkan kinerja pemerintah itu sendiri. Ketika 

kinerja pemerintah dinyatakan baik, hal tersebut mencerminkan bahwa secara 
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keseluruhan proses dalam tatanan pemerintahan juga berjalan dengan baik. Maka 

good government governance atau tata kelola pemerintah yang baik dapat 

terwujud. 

Dalam instruksi Presiden juga dikatakan bahwa untuk menyelenggarakan 

pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik 

yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan 

e-government. Penerapan e-Government juga sejalan dengan kebijakan 

penyelenggaraan otonomi daerah, dengan harapan agar penyampaian layanan 

pemerintah kepada masyarakat dapat berlangsung secara lebih efisien dan efektif. 

Karena efisien, efektif dan transparansi merupakan unsur yang juga penting dalam 

penerapan e-government, sehingga pemanfaatannya sejalan dengan tujuan untuk 

mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance).  

Penerapan e-Government merupakan bentuk pemanfaatan teknologi 

informasi untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (good 

governance) dalam aktivitas Pemerintah Daerah yang meliputi aktivitas intern 

dalam satu lembaga maupun antar lembaga pemerintah serta aktivitas pelayanan 

publik. Good government governance sendiri merupakan sebuah konsep dimana 

pengelolaan kegiatan dalam pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-

prinsipnya yaitu terciptanya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektifitas, dan 

efisiensi. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan e-Government 

ditujukan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang baik 

(good governance). Penerapan e-government ini diharapkan dapat meningkatkan 
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pelayanan publik kepada masyarakat dalam administrasi pemerintahan dan dapat 

mengurangi kesenjangan informasi antara pusat dan daerah (Manalu:2010). 

Berdasarkan hal ini, maka penerapan e-government dapat mempengaruhi 

pelaksanaan tata keloka pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

 

2.2 Kerangka Pemikiran  

Sistem pemerintah yang demokratis, memberikan perubahan dalam 

tatanan kehidupan baik bagi masyarakat maupun untuk pemerintah itu sendiri. Hal 

tersebut memacu pemerintah untuk mengupayakan kelancaran komunikasi antara 

stakeholder, masyarakat dengan Pemerintah. Sehingga aspirasi masyarakat dapat 

tersampaikan secara langsung dan kontribusi atau partisipasi publik juga dapat 

terjalin. Permasalahan sosial yang timbul pada masyarakat luas sebagai dampak 

dari otonomi daerah juga mengakibatkan Pemerintah baik pusat maupun daerah 

untuk mengupayakan bagaimana memecahkan permasalahan tersebut.  

Dengan adanya berbagai permasalahan akan kondisi pemerintahan saat ini, 

mengakibatkan masyarakat menuntut pemerintah untuk menyelenggarakan 

tatanan pemerintahannya dengan baik dari proses kerja aparat pemerintah sampai 

dengan peningkatan kualitas layanan publik yang diberikan. Konsepsi 

kepemerintahan yang baik (good governance) secara konseptual kata baik dalam 

istilah kepemerintahan yang baik mengandung dua pemahaman yaitu pertama, 

nilai yang menjungjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang 

dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional yaitu 

kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek 
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fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya 

untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2004:42). 

Berdasarkan hal tersebut, ketika suatu pemerintahan dapat memenuhi 

kedua aspek yang dimaksud, mengarahkan pelaksanaan tatanan pemerintahan 

berjalan sesuai dengan tujuan good governance. Terselenggaranya good 

governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan 

aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. 

Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban pemerintahan yang tepat, jelas, dan legitimate, sehingga 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara 

berdayaguna, berhasilguna, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme (Sedarmayanti, 2004:10).  

Oleh sebab itu, sistem merupakan salah satu faktor pendukung tercapainya 

pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik. Sehingga dalam menunjang good 

government governance, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah yaitu 

mengimplementasikan pengembangan sistem informasi dengan memanfaatkan 

kemajuan teknologi yaitu e-government yang dapat memberikan wadah partisipasi 

publik terhadap kebijakan yang akan dijalankan atau kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah. Karena pada dasarnya teknologi informasi berguna untuk alat 

penunjang dalam operasional sebuah instansi. Pentingnya penerapan e-

government juga diuraikan dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 yaitu: 

Pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-

government. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat 

mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk 

mengeliminasi sekat-sekat organisasi, birokrasi , serta membentuk 
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jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-

instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses 

ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh 

Pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, 

masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat 

setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara 

optimal. 

 

Maka dengan adanya penerapan e-government ini pemerintah dapat 

menata sistem manajemen, pelayanan dan proses kerja pada pemerintahan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. Dengan demikian teknologi memiliki peranan 

yang penting dalam mengefektifkan seluruh kegiatan pemerintah.  

Adapun untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi tersebut, 

terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi guna untuk mengaplikasikan 

teknologi informasi tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Azhar 

Susanto (2008:207), bahwa komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari 

perangkat keras (hardware) yaitu perangkat fisik yang digunakan dan setiap 

organisasi harus memiliki perangkat hardware yang lengkap sebagai komponen 

penunjang dari sebuah sistem teknologi informasi. Perangkat lunak (software), 

dalam  hal ini terkait dengan kemudahan aplikasi dan software yang dipakai 

sesuai dengan kebutuhan pengguna.  

Pengguna sistem informasi/Sumber Daya Manusia (Brainware), dalam hal 

ini para pengguna harus dengan teliti dalam proses input data dan melakukan 

kegiatan dalam usaha menambah wawasan di bidang teknologi informasi. 

Prosedur rangkaian kegiatan yang dirancang secara rinci dan jelas diinformasikan 

dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Database yaitu kumpulan data yang 

tersimpan dan terkelola dengan baik dan terorganisir. Teknologi jaringan 
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komunikasi yaitu mencakup jaringan nasional atau internasional yang 

memprioritaskan fasilitasnya untuk dapat diakses oleh masyarakat umum seperti 

jaringan internet. Komponen tersebut kemudian dijadikan sebuah tolak ukur untuk 

mengetahui pencapaian gambaran e-government pada lingkungan pemerintahan.  

Pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan menjadi konsep e-

government sangat penting dan harus diimplementasikan dengan baik sebagai 

faktor pendukung yang dapat mempengaruhi terselenggaranya pelaksanaan tata 

kelola pemerintah. E-government juga bertujuan memberikan pelayanan tanpa 

adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem antrian yang panjang hanya 

untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana, serta sistem e-government 

juga bertujuan untuk mendukung good governance (Erick, 2011).  

Untuk penerapan sistem e-government sendiri tercermin dari beberapa 

jenis pelayanan yang harus disediakan oleh Pemerintah yaitu adanya layanan 

government-to-government (G-to-G), government-to-business (G-to-B), 

government-to-citizen (G-to-C) dan government-to-employee (G-to-E). 

Pengaplikasian e-government ini merupakan salah satu upaya dalam memenuhi 

tuntutan masyarakat atas paradigma tata kelola pemerintah yang baik atau adanya 

Good Government Governance yaitu adanya keefektif dan efisienan, transparansi, 

akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan dan pengambilan 

keputusan dalam kegiatan pemerintahan. 

Manfaat yang diberikan dari penerapan sistem e-government, 

mencerminkan bahwa teknologi informasi, dapat dijadikan salah satu aspek 

penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini 
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dikarenakan dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik mencakup 

mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk pemenuhan 

pelayanan publik atau masyarakat pada suatu pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat dan penyelenggaraan pemerintahannya juga dilaksanakan sesuai 

dengan prinsip-prinsip yang mendasari terwujudnya good government 

governance.  

Pemanfaatan sistem informasi yang dikembangkan menjadi e-government 

sangat penting dan harus diterapkan dengan baik sebagai faktor pendukung yang 

dapat mempengaruhi terselenggaranya pelaksanaan tata kelola pemerintah. Hal ini 

karena dalam sistem e-government maupun tata kelola pemerintah, kedua aspek 

tersebut mencerminkan adanya pengaruh dalam upaya peningkatan pelayanan 

publik, efektif dan efisiensi kerja pemerintahan, transparansi pemerintah, dan 

akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Dengan demikian adanya e-

government dapat berdampak terhadap terciptanya tata kelola pemerintah yang 

baik. Secara rinci dapat dijelaskan hubungan dari konsep tersebut, yaitu: 

 

 

 

Gambar 2.1  

Paradigma Penelitian 
 

Dari gambar tersebut dapat dipaparkan e-Government merupakan sebuah 

perkembangan dalam penyelenggaraan kegiatan kepemerintahan yanag berbasis 

elektronik. Hal ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh 

Penerapan e-

Government 

Pelaksanaan Tata 

Kelola Pemerintah 
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Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan 

mudah. Selain itu, dengan menerapkan sistem e-government ini, maka tercipta 

transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, dan partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan tatanan pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-

prinsip pada tata kelola pemerintah, maka dengan demikian adanya penerapan e-

government pada sebuah pemerintah baik pusat maupun daerah dapat 

mewujudkan paradigma tata kelola pemerintah atau dengan istilah Good 

Government Governance.  

 

2.3 Hipotesis  

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut, maka untuk hipotesisnya yaitu : 

“Penerapan e-Government berpengaruh positif terhadap pelaksanaan tata 

kelola pemerintah di Pemerintah Kota Tasikmalaya”. 

 


