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BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Penerapan 

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara 

individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan. Menurut Riant Nugroho penerapan pada prinsipnya adalah cara 

yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang dinginkan (Nugroho, 

2003:158). Penerapan dapat dilaksanakan apabila keputusan yang ditetapkan 

sebelumnya sesuai dan selaras sehingga tujuan yang diinginkan organisasi dapat 

terlaksana. 

2.2 Pelayanan Publik 

Pelayanan berarti melayani suatu jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat 

dalam segala bidang. Kegiatan pelayan kepada masyarakat merupakan salah satu 

tugas dan fungsi administrasi Negara. Pelayanan pada dasarnya dapat 

didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik 

langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. 

Menurut Kotler dalam Sampara Lukman (2000:8) pelayanan adalah setiap 

kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara  
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fisik. Selanjutnya sampara dalam bukunya berpendapat, pelayanan adalah suatu 

kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar 

seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan 

pelanggan. 

Pelayanan adalah suatu pendekatan organisasi total yang menjadi kualitas 

pelayanan yang diterima pengguna jasa, sebagai kekuatan penggerak utama 

dalam pengoperasian bisnis (Albrech dalam sedarmayanti,2009:243). Monir 

dalam pasalong (2014:128), mengatakan bahwa pelayanan adalah proses 

pemenuhan kebutuhan melalu aktivitas orang lain secara langsung.  

Publik pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris public, yang berarti 

umum, rakyat umum, orang banyak dan rakyat.  Syafilie dkk. dalam pasalong 

(2013:6), mengatakan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki 

kebersamaan berpikir, perasaan, harapan,sikap dan tindakan yang benar dan baik 

berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki. 

H. George Frederickson dalam pasalong (2013:6), menjelaskan konsep 

publik dalam lima perspektif, yaitu (1) publik sebagai kelompok kepentingan, 

yaitu publik dilihat sebagai manifestasi dari interaksi kelompok yang melahirkan 

kepentingan masyarakat, (2) publik sebagai pemilih yang rasional, yaitu 

masyarakat terdiri atas individu-individu yang berusaha memenuhi kebutuhan 

dan kepentingan sendiri, (3) Publik sebagai perwakilan kepentingan masyarakat, 
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yaitu kepentingan publik diwakili melalui “suara ". (4) Publik sebagai konsumen, 

yaitu konsumen sebenarnya tidak terdiri dari individu-individu yang tidak 

berhubungan satu sama lain, namun dalam jumlah yang cukup besar mereka 

menimbulkan tuntutan pelayanan birokrasi. Karena itu posisinya juga dianggap 

sebagai publik, dan (5) Publik sebagai warga negara, yaitu warga negara 

dianggap sebagai publik karena partisipasi masyarakat sebagai keikutsertaan 

warga negara dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dipandang 

sebagai sesuatu yang paling penting. 

Menurut miftah thoha dalam Sedarmayanti (2009:243), pelayanan publik  

adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau sekelompok orang atau 

instansi tertentu untuk memberi bantuan dan kemudahan kepada masyarakat 

dalam mencapai tujuan. Pelayanan publik menurut Sinambela dalam pasalong 

(2014:128) adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan 

dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun 

hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. 

Agung Kurniawan dalam pasalong (2014:128)  mengatakan bahwa 

pelayanan public adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain 

atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan 

aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 



15 
 

Pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani keperluan orang 

atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan 

ditujukan untuk memberi kepuasan kepada penerima pelayanan ( Hardiyansyah, 

2011:12). Definisi pelayanan publik menurut kepmen PAN Nomor 25 Tahun 

2004  adalah segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara 

pelayanan public sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima layanan 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangn undangan. 

2.2.1 Jenis jenis Pelayan 

Kepmen PAN nomor 58 Tahun peraturan 2002 mengelompokkan tiga 

jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN/BUMD. 

Pengelompokan jenis pelayanan instansi tersebut pemenintah di dasarkan serta 

pada Ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu  

1. Pelayanan administratif  

2. pelayanan barang, 

3. pelayanan jasa. 

Jenis administratif  adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa pencatatan, penelitan pengambilan keputusan, dokumentasi 

dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk 

akhir berupa dokumen, misainya sertifikat, Izin-izin, rekomendasi, keterangan 
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dan lain-lain. Misalnva jenis pelayanan sertifikat tanah, pelayanan IMB, 

Pelayanan administrasi pendudukan(KTP, akte kelahiran, dan akte kematian). 

Jenis pelayanan Barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud 

fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung 

(sebagai unit atau individual) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan 

tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau 

yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi 

penggunanya. Misalnya jenis pelayanan listrik, pelayanan air bersih, pelayan 

telepon. 

Jenis pelayanan Jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit 

pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangrya, Pengoperasiannya 

berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti. Produk akhirnya 

berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung 

dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan angkatan 

darat, laut dan udara, pelayanan kesehatan, pelayanan perbankan, pelayanan 

pos dan pelayanan pemadam kebakaran. 

Ketiga peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang dikeluarkan melalui 

kementerian pendayagunaan aparatur Negara tentang pelayanan publik 

tersebut orientasinya adalah pelanggan atau publik yang dilayani. Hal ini tegas 
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disebutkan dalam isi peraturan tersebut. Dalam artian bahwa kalau kinerja 

pelayanan public instansi pemerintahan berdasarkan peraturan tersebut 

pelayan orientasinya juga pelanggan, maka perhatian aparatur pelayanan 

public harus berorientasi kepada publik. 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna 

memenuhi kepentingan orang banyak, disebut pelayanan public. Dapat 

disimpulkan Pelayanan public adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau 

kelompok orang  dengan landasan factor materil melalui sistem, prosedur, dan 

metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai 

dengan haknya. Pelayanan publik dapat diperhatikan dari adanya hak dan 

tanggung jawab yang melekat pada masyarakat, sehingga pengertian umum 

harus dimaksudkan pada masyarakat. 

Karakteristik pelayanan yang harus dimiliki organisasi pemberi layanan 

menurut Sedarmayanti (2009:244) sebagai berikut: 

1. Prosedur pelayanan harus mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, 

sehingga terhindar dari prosedur birokratik yang sangat berlebihan, 

berbelit-belit. 

2. Pelayanan diberikan dengan kejelasan dan kepastian bagi pelanggan. 

3. Pemberian pelayanan diusahakan agar efektif efisien. 
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4. Pemberi pelayanan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu yang 

ditentukan. 

5. Pelanggan setiap saat mudah memperoleh informasi berkaitan pelayanan 

secara terbuka 

6. Dalam melayani, pelanggan diperlakukan motto: "customer is king and 

customer is always right". 

Pelayanan publik sebagai fokus disiplin limu Administrasi publik tetap 

menarik untuk dicermati karena pelayanan yang diberikan oleh aparatur 

pemerintah kepada publik masih dianggap "belum baik atau tidak 

memuaskan". Hal ini dapat dilihat dari kesimpulan Agus Dwiyanto, dan 

kawan-kawan (2003:102), dalam Governance and Desentralization disingkat 

GDS 2002 di 20 Provirnsi di Indonesia tentang kinerja pelayanan publik 

menyebutkan walaupun pelaksanaan otonomi daerah tidak memperburuk 

kualitas pelayanan publik tetapi secara umum praktik penyelenggaraan 

pelayanan publik masih jauh dari prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.  

2.2.2 Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pada dasarnya merupakan kata yang menyandang arti relatif 

karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau 

menentukan tingkat penyesuaian suatu hal terhadap persyaratan atau 

spesifikasinya ( Pasalong 2013:132). Apabila persyaratan atau spesifikasi itu 
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terpenuhi berarti kualitas sesuatu hal yang dimaksud dapat dikatakan baik, 

sebaliknya jika persyaratan tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik. 

Kualitas menurut Fandy Tjiptono dalam pasalong (2013:132) adalah 

1. Kesesuaian dengan persyaratan/ tuntutan 

2. Kecocokan pemakaian 

3. Perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan 

4. Bebas dari kerusakan 

5. Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat 

6. Melakukan segala sesuatu secara benar sejak awal 

7. Sesuatu yang bias membahagiakan pelanggan 

Menurut sinambela dkk (2006:6) Secara teoritis, tujuan pelayanan 

publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai 

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari: 

1. Transparansi, yakni pelayan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemapuan 

pemberi dan penerima pelayanan dangan tetap berpegang pada prinsip 

efisiensi dan efektifitas. 

4. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan msyarakat. 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayan yang tidak melakukan deskriminasi dilihat 

dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status social , 

dan lain-lain. 

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, yakni pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

2.3 Pengertian E-Government 

Pemerintahan elektronik berasal dari kata Bahasa Inggris electronics 

government, juga disebut e-gov, adalah penggunaan teknologi informasi oleh 

pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan 

bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Electronic 

government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi 

publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, 

atau proses kepemerintahan yang demokratis. 
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Secara umum pengertian electronic government adalah sistem manajemen 

informasi dan layanan masyarakat berbasis Internet. Layanan ini diberikan oleh 

pemerintah kepada masyarakatnya. Menurut Indrajit (2006:36) E-government 

merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan 

masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan 

penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki 

mutu (kualitas) pelayanan. E-Government adalah penyelenggaraan 

kepemerintahan berbasiskan elektronik untuk meningkatkan kualitas layanan 

publik secara efisien, efektif dan interaktif. Dimana pada intinya E-Government 

adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan 

antara pemerintah dan pihak-pihak lain (penduduk, pengusaha, maupun instansi 

lain). 

Budi Rianto dkk (2012:36) menyimpulkan bahwa E-Government 

merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana pemerintahan 

menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi. 

Aplikasi E-Government memberikan peluang meningkatkan dan 

mengoptimalkan hubungan antar instansi pemerintah, hubungan antara 

pemerintah dengan dunia usaha danmasyarakat. Mekanisme hubungan itu 

melalui pemanfaatan teknologi informasi yang merupakan kolaborasi atau 

penggabungan antara komputer dan system jaringan komunikasi.  

Menurut Bank Dunia, E-Government adalah penggunaan teknologi 

informasi oleh instansi pemerintah seperti wide area Networks (WAN) internet, 
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moble competing, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan 

masyarakat, dunia usaha dan instansi pemerintah lainnya. 

Menurut The Worid Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 

2010:54), E-Government ialah sebagai upaya pemamfaatan informasi 

danteknologi komunikasi untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, 

transfaransi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik 

secara lebih baik. Karena visi tersebut berasal “Dari, Oleh dan Untuk” 

masyarakat atau komunitas dimana E-Goverment tersebut diimplementasikan, 

maka masanya akan sangat bergantung pada stuasi dan kondisi masyarakat 

setempat. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa E-Goverment adalah upaya 

untuk penyelanggaraan pamerintah yang berbasis elektronik dalam rangka 

mengingkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efesien. 

2.3.1 Konsep E-Government 

konsep dasarnya e-government merupakan penggunaan teknologi informasi 

yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dengan pihak-pihak yang 

lain. Setidaknya terdapat empat klasifikasi hubungan bentuk baru dari 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini (Indrajit, 2006:42) 

a. Government to Citizens/consumers 

Tipe G-to-C ini merupakan aplikasi E-Goverment yang paling umum yaitu 

dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio 

teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan 

interaksi dengan masyarakat. Dengan kata lain tujuan utama dari dibangunnya 
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aplikasi E-Goverment bertipe G-to-C adalah untuk mendekatkan pemerintah 

dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat 

dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai 

kebutuhan pelayanan sehari-hari. 

b. Goverment to Business 

Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah pembentukan sebuah 

lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat 

berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, 

seperti perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi 

yang dimiliki oleh pemerintah. Disamping itu, yang bersangkutan juga harus 

berinteraksi dengan berbagai lembaga kenegaraan karena berkaitan dengan 

hak dan kewajiban organisasinya sebagai berorientasi profit. Diperlukannya 

relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan 

untuk memperlancar para praktisi bisnis dan menjalankan roda 

perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan 

pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri 

swasta. 

c. Goverment to Goverments 

Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk 

saling antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya 

berkisar pada hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh untuk 

memperlancar kerjasama antar Negara dan kerjasama entiti-entiti negara 
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(masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal 

yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses politik, 

mekanisme hubungan sosial dan budaya dan lain sebagainya. 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari implementasi konsep E-

Government dilihat dari berbagai sisi antara lain sebagai berikut. 

a. Dari sisi lembaga (organisasi) 

Manfaat yang diharapkan dari sisi lembaga atau organisasi antara 

lain penghematan biaya melayani masyarakat yang timbul antara lain 

akibat penghematan dalam pemakaian kertas (paperless transaction), 

sumber daya manusia (office automation) dan waktu, meningkatnya 

kemampuan lembaga pemerintah dalam tukar-menukar informasi dan 

data (information sharing). 

b. Dari sisi masyarakat (konsumen) 

Manfaat yang diharapkan diterima masyarakat berupa pelayanan 

dan pemberian informasi yang lebih cepat, akses yang cepat terhadap 

dokumen dan formulir elektronik, pelayanan masyarakat yang terus-

menerus (24 jam sehari), meningkatnya kemampuan melayani diri sendiri 

(self service), meningkatnya kemampuan untuk mencari informasi, 

meluasnya akses terhadap informasi, dan sebagainya. 
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2.3.2 Elemen Sukses E-Government 

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government 

(Indrajit, 2006:15) , untuk menerapkan konsep‐ konsep digitalisasi pada sektor 

publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh‐

sungguh. Masing‐ masing elemen sukses tersebut adalah: Support, Capacity, dan 

Value. 

1. Support 

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah 

adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar‐

benar menerapkan konsep e‐ Government, bukan hanya sekedar mengikuti trend 

atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip‐ prinsip e‐

Government. 

Tanpa adanya unsur “political will” ini, mustahil berbagai inisiatif 

pembangunan dan pengembangan e‐ Government dapat berjalan dengan mulus. 

Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “top down”, 

maka jelas dukungan implementasi program e‐ Government yang efektif harus 

dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi 

(Presiden dan para pembantunya – Menteri) sebelum merambat ke level‐ level di 

bawahnya (Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, dan seterusnya). Yang dimaksud 

dengan dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun 

lebih jauh lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal‐ hal sebagai 

berikut: 
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a) Disepakatinya kerangka e‐ Government sebagai salah satu kunci sukses 

negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan 

prioritas tinggi sebagaimana kunci‐ kunci sukses lain diperlakukan. 

b) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, waktu, 

informasi, dan lain‐ lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun 

konsep ini dengan semangat lintas sektoral. 

c) Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta 

lingkungan kondusif untuk mengembangkan e‐ Government (seperti adanya 

Undang‐ Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, ditugaskannya 

lembaga‐ lembaga khusus – misalnya kantor e‐ Envoy – sebagai penanggung 

jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta, dan lain 

sebagainya); dan 

d) Disosialisasikannya konsep e‐ Government secara merata, kontinyu, 

konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus 

dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye yang simpatik. 

2. Capacity 

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur 

kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan 

“impian” e‐ Government terkait menajdi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang 

paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu: 
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a) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagi inisiatif 

e‐ Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial, 

b) Ketersedaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas 

ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e‐

Government; dan 

c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian 

yang dibutuhkan agar penerapan e‐ Government dapat sesuai dengan asas 

manfaat yang diharapkan.Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau 

lebih elemen prasyarat tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah 

pemerintah tertentu dalam usahanya untuk menerapkan e‐ Government, 

terlebih‐ lebih karena banyaknya fasilitas dan sumber daya krusial yang 

berada di luar jangkauan (wilayah kontrol) pemerintah. Justru pemerintah 

harus mencari cara yang efektif agar dalam waktu cepat dapat memiliki ketiga 

prayarat tersebut, misalnya melalui usaha‐ usaha kerja sama dengan swasta, 

bermitra dengan pemerintah daerah/negara tetangga, merekrut SDM terbaik 

dari sektor non publik, mengalihdayakan (outsourcing) berbagai teknologi 

yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya. 

3. Value 

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari 

sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e-

Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa 
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diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, 

yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e‐

Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan 

mereka yang berkepentingan (demand side). Untuk itulah maka pemerintah harus 

benar‐ benar teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e‐ Government apa saja 

yang harus didahulukan pembangunannya agar benar‐ benar memberikan value 

(manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam 

mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan bumerang 

bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit meneruskan usaha 

mengembangkan konsep e‐ Government. 

Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk 

sebuah nexus atau pusat syaraf jaringan e‐ Government yang akan merupakan 

kunci sukses utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman 

memperlihatkan bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang 

berusaha menerapkan konsep e‐ Government berada di luar area tersebut (ketiga 

elemen pembentuk nexus) tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut 

akan tinggi. 

Menurut Indrajit (2006:5) manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya 

konsep e-Government bagi suatu negara, antara lain: 

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya 

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

efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara. 
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2. Meningkatkan trasnparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Governance. 

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

yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan 

aktivitas sehari-hari. 

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber 

pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak berkepentingan. 

5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara tepat 

menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai 

perubahan global dan trend yang ada. 

6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah 

dalam proses pengambilan berbagai kebijakan 29ias29a secara merata dan 

demokratis. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul dari 

penelitian penulis: 

1. Indah permatasari (2016)  uin suska riau dengan judul analisis penerapan e-

gov dalam admnistrasi kepegawaian berbasis system aplikasi pelayanan 

kepegawaian(sapk) di badan kepegawaian daerah kota pekanbaru , diketahui 

bahwa penarapan e-gov melalui sapk di badan kepegawaian daerah kota 
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[eknabru sudah melihatkan perkembangan yang cukup baik namun masih 

banyak hambatan dari segi factor pendukung seperti  sdm dan teknologi. 

2. Dotri yulita (2018) universitas islam negeri sultan syarif kasim riau dengan 

judul analasis kualitas pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil kabupaten Indragiri hulu menyimpulkan bahwa pelayanan  di bidang 

pencatatan sipil terutama dibidang akta kelaihran dikategorikan kurang baik 

karena masih banyak jawaban responden yang menilai negative mengenai 

system pelayanan dan dalam pembuatan ktp dan yang lainnya masih 

ditemukan dalam penyelesaian nya selalu tidak tepat waktu. 

3. Siti Mutia Nurcahyani Liputo (2015) universitas hasanuddin dengan  judul  

penerapan e-government kelurahan di kantor kelurahan karampuang 

kecamatan panakkukang kota 30ias30ato Bahwa penerapan e-government 

kelurahan di Kantor Kelurahan Karampuang di ukur dengan segi efektivitas 

dengan menggunakan kriteria pengukuran efektivitas menurut Gibson yaitu 

Produksi, Efisiensi, Kepuasan, Keadaptasian dan Kelangsungan Hidup telah 

cukup efektif. Hal tersebut terbukti dengan terpenuhinya 30indikator tersebut 

di atas, saat ini pelayanan yang diberikan aparat Kelurahan Karampuang 

sudah cukup maksimal setelah adanya e-government kelurahan ini. Selain itu 

pelayanan yang diproses melalui e-government kelurahan lebih menghemat 

waktu dan biaya jika dibandingkan dengan manual. Masyarakat yang 

mendapatkan pelayanan cukup puas dengan penerapan program ini. Aparat 
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kelurahan 31ias beradaptasi dengan program yang berbasis IT ini,serta 

program ini kedepannya 31ias lebih maksimal lagi.  

2.5  Pandangan Islam tentang E-Government  

Dalam ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada nabi Muhammad 

SAW 14 abad silam telah diturunkan wahyu bagaimana pentinya ilmu 

pengatahuan Al-Qur’an menekankan keunggulan orang yang berilmu dari pada 

yang tidak berilmu. Seperti dalam firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9: 

 

 

Artinya: (Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang 

yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut 

kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: 

"Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak 

mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima 

pelajaran. (Q. S. Az Zumar: 9) 

Selama sains atau ilmu pengetahuan itu tetap dalam upaya untuk mencari 

kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam alam ini, tidak akan 

pernah ada masalah. Karena Islamlah yang pertama-tama akan mengajak dan 
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menggalakkan manusia untuk mengungkapkan rahasia-rahasia alam itu serta 

mengambil manfaat dari padanya. Problematika kita bukanlah antara Islam dan 

ilmu pengetahuan (karena kaitannya jelas) tetapi antara muslim atau penganut 

Islam itu dan ilmu pengetahuan. Dalam situasi seperti ini, ketika teknologi 

muslim jauh tertinggal dari Eropa dan usaha mengejar ketertinggalan ini 

dilakukan muslim memberikan tanggapan dalam dua hal, yaitu merumuskan 

sikap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peradaban Barat 

modern, dan terhadap tradisi Islam. Kedua unsur ini sampai kini masih mewarnai 

pemikiran muslim hingga kini. 

2.6 Definisi Konsep 

Untuk memudahkan pemahaman pengunaan beberapa istilah berkaitan dengan 

penelitian ini, penulis membuat batasan-batasan pengertian sebagai berikut: 

a) Pengembangan E-Government adalah upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraaan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik 

dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efesien. 

b) Pelayanan publik adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, pihak swasta atas 

nama pemerintah, atau pun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa 

pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. 

2.7  Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan suatu langkah penelietian, dimana peneliti 

menurunkan variable penelitian kedalam konsep yang memuat indikator-

indikator yang lebih rinci dan dapat diukur. Fungsi konsep operasional ini adalah 
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mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Ukuran baik buruknya 

konsep opersaional sangat ditentukan seberapa tepat dimensi-dimensi yang 

diuraikan gambaran tentang variable. 

TABEL 2.1 

Dimensi penilaian penerapan e-government 

REFERENSI INDIKATOR SUB INDIKATOR 

Elemen sukses 

penerapan E-

Government 

(Indrajit:2006) 

Support (dukungan) a. Disepakati kerangka 

electronic 

government sebagai 

Komitmen atau 

keseriusan  

pemerintah daerah 

dalam penerapannya 

demi mensukseskan 

visi dan misi 

b. Dialokasikan 

sejumlah sumber 

daya(manusia, 

finansial, tenaga, 

waktu, informasi) 

Capacity (kapasitas) a. Ketersediaan sumber 

daya finansial yang 

cukup 

b. Ketersediaan 

teknologi informasi 

c. Ketersediaan sumber 

daya manusia yang 

ahli 

Value (nilai) a. Memberikan manfaat 

yang signifikan 

kepada masyarakat 

 

Sumber : Richardus Eko Indrajit. electronic government.strategi pembangunan dan 

pengembangan sistem         pelayanan public berbasis teknologi digital, 2006:15.   
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Penerapan E-Government Dalam 

Meningkatkan pelayanan Publik Pada 

DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru 

1.support 

2.capacity 

3.value 

 

 2.8  Kerangka Berfikir 

Berhasilnya suatu organisasi dapat dilihat apakah pelaksanaan suatu tugas 

dinilai baik atau tidak, penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah 

ditetapkan atau sebaliknya dan sebagainya. Terdapat banyak kriteria-kriteria 

ataupun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja tersebut. Untuk 

memudahkan dalam memahami permasalahan yang diteliti maka dapat 

digunakan teori indrajit yang penulis ringkas ,yaitu  

 

GAMBAR 2.1  

Alat Ukur Keberhasilan Penerapan E-Gov 

Sumber : Richardus Eko Indrajit.2006 

 

 

 

 

 


