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Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

BAB I
PENDAHULUAN
1.1.

LATAR BELAKANG

Data/informasi merupakan salah satu bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan

DI

Y

pembangunan daerah serta bahan penentu/perumusan kebijakan dan perencanaan
pembangunan daerah, karena pada saat ini data-data pembangunan dipandang

D

belum lengkap sehingga diperlukan suatu upaya untuk melengkapi dan senantiasa

PR

untuk memperbaharuinya dengan pengumpulan data secra bertahap dengan
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mekanisme merubah dari pola secara manual ke pola elektronik.
Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab VII Pasal 31, yang
menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data/informasi
yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemajuan teknologi informasi

et

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat.

Se
kr

Tentunya dalam dunia yang sudah mengglobal ini, kemajuan teknologi diperlukan
dan dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satu bidang yang terkena sentuhan
teknologi informasi adalah pelayanan pemerintah kepada publik. Artinya dalam era
teknologi informasi ini, informasi telah dihubungkan oleh dengan sebuah gerbang
atau “gateway” yang terintegrasi.
Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) adalah suatu Sistem yang
mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan
daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan
dalam pengambilan keputusan. Data SIPD terdiri dari 8 kelompok data (Data
Umum, Sosial Budaya, Sumber Daya Alam, Infrastrukstur, Ekonomi, Keuangan
I-1
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Daerah, Politik/Hukum/Keamanan dan Insidensial), 31 Jenis data dan 2691 Elemen
data.
Kemajuan

teknologi

komunikasi

dan

informasi

yang

pesat

serta

potensi

pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan
pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Selain
itu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (egovernment) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas

TUJUAN

Adapun

tujuan

dari

kegiatan

Pembangunan Daerah adalah:

kajian

Penyelenggaraan

PR

1.2.

D

DI

Y

penyelenggaraan pemerintahan.

Sistem

Informasi
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a. Untuk memahami manfaat Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan
Penerapan atau Implementasinya di DIY.

b. Untuk mendapatkan informasi terbaru baik regulasi ataupun pengembangan

PENERIMA MANFAAT

Se
kr

1.3.

et

aplikasi SIPD di Daerah Istimewa Yogyakarta

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
1.4.

RUANG LINGKUP

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah
Ruang lingkup wilayah dalam kajian ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta
1.4.2. Ruang Lingkup Materi
Lingkup materi pada kegiatan ini meliputi konsep Sistem Informasi
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Pembangunan Daerah, penerapan dan pengembangan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
1.5.

KELUARAN

Keluaran yang diharapkan dari kajian Penyelenggraraan Sistem Informasi
Pembangunan Daerah adalaah berupa konsep pengembangan Sistem Informasi

SISTEMATIKA LAPORAN

DI

1.6.

Y

Pembangunan Daerah level propinsi.

Sistematika yang digunakan pada Laporan Kajian Penyelenggaraan Sistem Informasi

PENDAHULUAN

PR

BAB I

D

Pembangunan Daerah adalah:
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Pada bab ini berisikan hal-hal umum yang terdiri dari latar belakang
pekerjaan, tujuan, penerima manfaat, ruang lingkup, metode, keluaran serta
sistematika laporan yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini.

BAB II

DASAR HUKUM

et

Pada bab ini berisikan dasar hukum beserta penjabarannya yang digunakan

Se
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dalam kajian Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

BAB III TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini berisikan konsep-konsep dan teori yang berhubungan dengan
Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

BAB IV PENDEKATAN DAN METODOLOGI
Pada bab ini berisikan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam
kajian Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
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BAB V

ANALISIS
Pada bab ini diuraikan mengenai analisis dan kajian terkait implementasi
Sistem Informasi Pembangunan Daerah di DIY.

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
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D

DI

Y

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi.
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BAB II
DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Y

2.1.

DI

Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan
makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara

D

terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan

PR

Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh
Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah
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sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan:
a. Rencana pembangunan jangka panjang;

RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan
Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

et

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah

Se
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pembangunan Nasional.

b. Rencana pembangunan jangka menengah;
RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden
yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi
pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga
dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta
kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara
menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
c. Rencana pembangunan tahunan
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RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas
pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup
gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal,
serta

program

Kementerian/Lembaga,

lintas

Kementerian/Lembaga,

kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.

Y

Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:

DI

a. penyusunan rencana;

ar
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d. evaluasi pelaksanaan rencana.

PR

c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan

D

b. penetapan rencana;

Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan:

a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan

et

c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
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Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan
kegiatan:

a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
b. penyiapan rancangan rencana kerja;
c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan
d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP):
a. Menteri menyiapkan rancangan RPJP Nasional, sedangkan Kepala Bappeda
menyiapkan rancangan RPJP Daerah.
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b. Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh
unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan masyarakat.
c. Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Nasional dan Kepala
Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.
d. Menteri menyusun rancangan akhir RPJP Nasional berdasarkan hasil
Musrenbang Jangka Panjang Nasional kemudian ditetapkan dengan UndangUndang

Y

e. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah berdasarkan hasil

DI

Musrenbang Jangka Panjang Daerah kemudian ditetapkan dengan Peraturan

D

Daerah

PR

Penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM):
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a. Menteri menyiapkan rancangan awal RPJM Nasional sebagai penjabaran dari
visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional,
kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro
yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah
kebijakan fiskal.

et

b. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai
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penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi
pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah,
dan arah kebijakan keuangan Daerah.
c. Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan
awal RPJM Nasional
d. Menteri menyusun rancangan RPJM Nasional dengan menggunakan
rancangan Renstra-KL Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan
rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan
berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah

II-3

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

e. Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan
rancangan Renstra-SKPD Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan
dalam rangka menyusun RPJM diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara
Negara dan mengikutsertakan masyarakat.
f. Menteri menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Nasional dan
Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah
g. Menteri menyusun rancangan akhir RPJM Nasional berdasarkan hasil

Y

Musrenbang Jangka Menengah Nasional yang mana ditetapkan dengan

DI

peraturan presiden, untuk Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan
Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional

D

h. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah berdasarkan hasil

PR

Musrenbang Jangka Menengah Daerah yang kemudian RPJM Daerah
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ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Renstra-SKPD ditetapkan
dengan peraturan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah
disesuaikan dengan RPJM Daerah

Penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Tahunan:

et

a. Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM
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Nasional sedangkan Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD
sebagai penjabaran dari RPJM Daerah Pimpinan Kementerian/Lembaga
menyiapkan rancangan Renja-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
dengan mengacu kepada rancangan awal RKP.
b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal
RKPD
c. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsurunsur penyelenggara pemerintahan.
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d. Menteri menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP paling lambat
bulan April
e. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD paling
lambat bulan Maret.
f. Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang
g. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil
Musrenbang

Y

h. RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN ditetapkan dengan Peraturan

DI

Presiden

i. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD ditetapkan dengan Peraturan

PR

UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH
DAERAH

ar
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2.2.

D

Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah
provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi
atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Daerah

et

provinsi dan kabupaten/kota merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai
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Pemerintahan Daerah.Daerah provinsi dan kabupaten/kota dibentuk dengan
undang-undang. Daerah provinsi selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan
Wilayah Administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan umum di wilayah Daerah provinsi.

Daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah
Administratif

yang

menjadi

wilayah

kerja

bagi

bupati/wali

kota

dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah Daerah kabupaten/kota.
Pemerintah

Pusat

melakukan

pembinaan

dan

pengawasan

terhadap

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. Presiden memegang tanggung
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jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah
provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan
strategis nasional. Berdasarkan prinsip kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi

Y

kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

DI

a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas
negara;

D

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas

PR

negara;
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c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah
provinsi atau lintas negara;

d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau

et

e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
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Hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah dapat dirunut dari alinea ketiga dan
keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sedangkan
alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang
pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu Pemerintah
Nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia. Lebih
lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi
seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan

kehidupan

bangsa

serta

ikut

memelihara

ketertiban

dunia

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
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Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya
pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya
dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan

Y

ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan

DI

bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan

mempercepat

terwujudnya

PR

otonomi yang

seluas-luasnya

kesejahteraan

kepada

Daerah diarahkan

masyarakat

ar
ia
tD

Pemberian

D

otonomi yang seluas-luasnya.

melalui

untuk

peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui
otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

et

keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah

Se
kr

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluasseluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan.
Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau
pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu,
seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.
Untuk itu Pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan
dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan
dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.
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Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi,
inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut
di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional
secara keseluruhan. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat
sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur
dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat
kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD

DI

Y

dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.
Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan

D

pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah

PR

tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan
Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan

ar
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nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;

et

b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota;

Se
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c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah
kabupaten/kota; dan/atau
d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Daerah Provinsi.
Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota
adalah:
a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
b. Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota;
c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam
Daerah kabupaten/kota; dan/atau
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d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila
dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
Penyelenggara Pemerintahan Daerah, dalam menyelenggarakan Pemerintahan
Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri
atas:
a. kepastian hukum;
b. tertib penyelenggara negara;

DI

Y

c. kepentingan umum;
d. keterbukaan;

D

e. proporsionalitas;

PR

f. profesionalitas;

h. efisiensi;
i. efektivitas; dan

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA
CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN

Se
kr

2.3.

keadilan.

et

j.

ar
ia
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g. akuntabilitas;

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan terhadap pelaksanaan RenjaKL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan
berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM
Nasional. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL
untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu
program. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum
berakhirnya periode rencana.
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Kementerian/Lembaga

menyediakan

informasi

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai
perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Kementerian/lembaga yang

melakukan kegiatan di

provinsi/kabupaten/kota selain tugas dekonsentrasi/ tugas pembantuan wajib
menyampaikan tembusan laporan triwulan kepada Kepala Daerah melalui Kepala
Bappeda dimana kegiatan tersebut berlokasi.

Y

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang sangat fundamental menuntut

DI

perlunya system perencanaan pembangunan yang komprehensif dan mengarah

D

kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan

PR

partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan
pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih

ar
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efisien dan efektif serta berkelanjutan. Salah satu upaya untuk merespon tuntutan
tersebut secara sistematis adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
Dalam sistem yang baru, tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat)

et

tahapan, yakni: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian

Se
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pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagianbagian dari fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu
sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik
serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik,
tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak
akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan
dengan itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi
sumberdaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

II-10

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

program pembangunan, perlu dilakukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan rencana pembangunan.
Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan
rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan
rencana pembangunan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang
timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Tindak

Y

lanjut merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh

DI

berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar

D

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan,

PR

seperti antara lain; melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas

rencana.

ar
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keterlambatan pelaksanaan, atau pun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah
pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana
pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana

et

pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada

Se
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keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan
rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan
akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana,
yang sekurang-kurangnya meliputi; (i) indikator masukan, (ii) indikator keluaran,
dan (iii) indikator hasil/manfaat. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat
dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu:
a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (ex-ante), yaitu evaluasi dilakukan sebelum
ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan
menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara
mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
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b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (on-going), yaitu evaluasi dilakukan pada
saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan
pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan
sebelumnya, dan
c. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (ex post), yaitu evaluasi yang
dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk
melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu

Y

mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini

DI

digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan
masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat

PR

D

(dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses

ar
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pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat,
tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan
keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang
relevan. Di dalam pelaksanaannya kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan

et

berjenjang. Berkala di sini dimaksudkan adalah setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), dan 6
(enam) bulan (semester) atau tahunan. Sedangkan berjenjang dimaksudkan adalah

Se
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dari satu unit kerja paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk
pimpinan

organisasi,

misalnya

dari

penanggungjawab

kegiatan

kepada

penanggungjawab program dan penanggungjawab program kepada pimpinan
kementerian/lembaga. Berjenjang

juga mengandung arti dari satu tingkat

pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya dari
kabupaten/kota kepada provinsi, dan selanjutnya kepada pemerintah pusat.

Di

samping itu, pelaporan juga harus dilakukan kepada masyarakat baik dilakukan
secara aktif maupun pasif.
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Pelaporan secara aktif dimaksudkan agar setiap unit organisasi menyebarluaskan
informasi kepada masyarakat luas melalui media cetak/elektronik. Sedangkan
pelaporan secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu mengembangkan
media penyebarluasan informasi melalui situs informasi sehingga dapat diakses oleh
masyarakat luas. Untuk mendapatkan hasil yang dapat memberikan informasi secara
maksimal, diperlukan bentuk format pelaporan yang memadai. Format laporan
harus dapat menampung informasi yang cukup relevan untuk diketahui sehingga

Y

dapat memberikan petunjuk atau informasi yang memadai untuk melakukan

2014

D

PERMENDAGRI NOMOR 8 TAHUN
INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

TENTANG

SISTEM

PR

2.4.

DI

tindakan korektif atau untuk merumuskan perencanaan periode berikutnya.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu
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sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data
pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan
bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
kinerja pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan SIPD, Menteri melalui

et

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dapat melakukan penyempurnaan

Se
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dan pengembangan data dan informasi pembangunan daerah. Data SIPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelompok data sekurang-kurangnya
meliputi:

a. umum;

b. sosial budaya;
c. sumber daya alam;
d. infrastruktur;
e. ekonomi;
f. keuangan daerah;
g. politik, hukum, dan keamanan; dan
h. insidensial.
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Data SIPD bersumber dari seluruh SKPD dan/atau sumber-sumber lain yang sah
dan dapat dipertanggungjawabkan Gubernur melalui Bappeda provinsi membentuk
tim pengelola SIPD provinsi. Tim SIPD provinsi terdiri dari:
a. Pengarah : Gubernur
b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah provinsi
c. Ketua : Kepala Bappeda provinsi

Y

d. Sekretaris : Kepala Bidang pada Bappeda provinsi yang melaksanakan tugas

DI

di bidang pengelolaan data
e. Koordinator Bidang

D

f. Kepala SKPD provinsi terkait sesuai kebutuhan

PR

Dalam Tim dapat melibatkan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan. Tim ditetapkan
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dengan KeputusanbGubernur. Tim pengelola SIPD provinsi melaksanakan tugas:
a. mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD provinsi;
b. mengevaluasi pengumpulan, pengisian dan hasil evaluasi data dan informasi
SIPD kabupaten/kota di wilayahnya;

et

c. memberikan pelatihan bagi tim pengelola SIPD kabupaten/kota.

Se
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Bupati/Walikota melalui Bappeda kabupaten/kota membentuk tim pengelola SIPD
kabupaten/kota. Tim SIPD kabupaten/kota sebagaimana terdiri dari:
a. Pengarah : Bupati/Walikota
b. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah kabupaten/kota
c. Ketua : Kepala Bappeda kabupaten/kota
d. Sekretaris : Kepala Bidang pada Bappeda kabupaten/kota yang melaksanakan
tugas di bidang pengelolaan data
e. Koordinator Bidang
f. Kepala SKPD kabupaten/kota terkait sesuai kebutuhan
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Tim pengelola SIPD kabupaten/kota bertugas:
a. mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD kabupaten/kota; dan
b. mengevaluasi data dan informasi SIPD kabupaten/kota.

Pembentukan Tim Pengelola SIPD di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui
penerbitan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah dilakukan paling lambat bulan
Februari di setiap tahunnya. Adapun perangkat Tim yang dibentuk melibatkan

Y

unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dikoordinasikan oleh Badan

DI

Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Tim yang telah terbentuk di masingmasing daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diwajibkan mengakomodir

D

perwakilan instansi vertikal pemerintah pusat di daerah sesuai dengan kondisi,

Se
kr

et

ar
ia
tD

PR

potensi, dan permasalahan terkait data dan informasi.
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BAB III
TINJAUAN PUSTAKA
PENGERTIAN UMUM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Y

3.1.

DI

Berdasarkan Permendagri nomor 8 Tahun 2014, Sistem Informasi Pembangunan

D

Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan,

PR

mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi
yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka
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perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.
SIPD berfungsi sebagai sebuah jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu,
realtime dan online di pusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi,
sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi

et

pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Tentunya Sistem informasi

Se
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tersebut dapat juga digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait
dengan Perkembangan Pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah.
Fungsi lainnya SIPD adalah sebagai media akuntabilitas publik yang memungkinkan
masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah, mengevaluasi program-program
pembangunan, dan sekaligus mengevaluasi capaian-capaian pembangunan. Sistem
Informasi Pembangunan Daerah ini terdiri dari 8 (delapan) Kelompok data. Tiap
kelompok data diuraikan ke dalam jenis data. Pengumpulan data didaerah
bersumber dari data yang dimiliki oleh seluruh SKPD dan/atau sumber lainnya
yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Tim pengelola SIPD Nasional di ketuai oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina
Pembangunan Daerah, Kepala Bappeda untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Masing-masing

pemerintah

daerah

dapat

menampilkan

sistem

informasi

pembangunan Daerah melalui portal Provinsi dan Kabupaten/kota yang dimiliki.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang
kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 274
mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data

DI

Y

dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Hal ini semakin memperkuat posisi SIPD sebagai bahan rujukan dalam proses

SIPD

sebagai

acuan

dalam

penyusunan

PR

aplikasi

D

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Namun penggunaan
dokumen

perencanaan

pembangunan daerah difokuskan kepada pemanfaatan informasi yang dihasilkan
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berdasarkan pengolahan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu, faktor kelengkapan, kemutakhiran, keakuratan dan validitas data
menjadi unsur yang penting dalam proses pengumpulan dan penginputan elemen

et

data yang kemudian akan diolah lebih lanjut untuk menghasilkan analisa data dalam
aplikasi SIPD. Data SIPD terdiri dari 8 kelompok yang meliputi:
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1. Umum;

2. Sosial budaya;

3. Sumber daya alam;
4. Infrastruktur;
5. Ekonomi;
6. Keuangan daerah;

7. Politik, hukum, dan keamanan; dan
8. Insidensial
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3.2.

KONSEP SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Secara sederhana jalannya aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan
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PR

D

DI

Y

Daerah (SIPPD) dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1. Contoh Aplikasi SIPD

Se
kr

et

Ruang lingkup perencanaan daerah yang dicakup dalam SIPPD meliputi:
 Musrenbang kecamatan
 Renja SKPD
 RKPD
 PPAS

Gambar 3.2. Proses Perencanaan
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Proses perencanaan dari aplikasi SIPPD secara sederhana adalah sebagai berikut :
1. Persiapan
Persiapan dimulai dengan merancang perencanaan sebaik mungkin.
2. Mempersiapkan Data untuk Kecamatan
Kecamatan mempersiapkan data yang akan di masukkan ke dalam aplikasi,
dengan data ini nantinya akan mengisi hasil musrenbang kecamatan. Setelah
semua hasil musrenbang kecamatan masuk ke dalam aplikasi, maka dinas

Y

teknis terkait memperoleh usulan kegiatan dari kecamatan yang terkait

DI

dengan tupoksinya. Usulan dari kecamatan tersebut merupakan sumber
perencanaan Renja SKPD dinas teknis yang bersangkutan. Adapun Bappeda,

PR

3. Mempersiapkan Data untuk Renja SKPD

D

juga memperoleh keseluruhan database musrenbang kecamatan
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SKPD mempersiapkan data yang akan di masukkan ke dalam aplikasi, dengan
ini nantinya akan mengisi data pada Renja SKPD. Setelah semua hasil Renja
SKPD masuk ke dalam aplikasi, maka Bappeda mempunyai keseluruhan
database Renja SKPD.

4. Input Data Musrenbang Kecamatan

et

5. Input Data Renja SKPD
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6. Menyusun RKPD

Dari hasil Renja SKPD yang telah masuk ke Bappeda dari masing - masing
SKPD, Bappeda akan menyusun RKPD. Secara prosedural, penyusunan RKPD
dari Renja SKPD akan melewati pembahasan - pembahasan. Secara sistem
software dengan SIPPD, Bappeda cukup meng-copy / mentransfer semua
Renja SKPD menjadi RKPD, kemudian menghapus beberapa, dan mengubah
beberapa kegiatan.
7. Menyusun PPAS
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Dari hasil RKPD, Bappeda akan menyusun PPAS, sama seperti penyusunan
RKPD dari Renja, penyusunan PPAS dari RKPD akan melewati pembahasan pembahasan.

3.3. E-GOVERNMENT
3.3.1. Pengertian E-Government
E-government adalah tentang

penyampaian

informasi

pemerintah

dan

penyelenggaraan pelayanan secara online melalui internet atau alat digital lainnya.

DI

Y

Sedangkan menurut Holmes (2000), E-Gov didefinisikan sebagai ―Kegunaan
Teknologi Informasi untuk memberikan/menyajikan pelayanan kepada publik

D

dengan lebih nyaman, berorientasi pada konsumen, mengefektifkan biaya, dan

PR

secara keseluruhan merupakan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan
penulis lain (Fang, 2002; Seifert and Bonham, 2004) mendefinikan E-government

ar
ia
tD

merupakan sebuah cara bagaimana pemerintah menggunakan teknologi informasi
khususnya aplikasi internet berbasis web, untuk menyediakan akses yang mudah
terhadap informasi pemerintah dan menyediakan pelayanan publik, juga untuk
meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, serta melakukan transformasi

et

hubungan antara pejabat publik dengan penduduk dan juga bisnis.

Se
kr

Dari berbagai definisi ini, umumnya pemerintah-pemerintah di dunia yang
mengimplementasikan E-Gov menggunakan definisi dari Bank Dunia[2], yaitu
pemanfaatan Teknologi Informasi (seperti Wide Area Network, Internet, Mobile
Computing) oleh agen pemerintah yang mampu mentransformasi hubungan dengan
penduduk, bisnis serta unit pemerintah lainnya. Secara garis besar dari definisidefinisi yang beredar mengenai E-Gov dapat disimpulkan bahwa E-Gov mempunyai
beberapa penekanan penting yaitu pada:
a. adanya pemanfaatan teknologi informasi (Internet, WAN, Mobile Computing
dll).
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b. adanya tujuan untuk meningkatkan layanan kepada publik yaitu dengan
adanya pelayanan

umum secara online (Online Public Services).

c. adanya tujuan untuk melakukan transformasi hubungan antara agen
pemerintah dengan penduduk, bisnis ataupun dengan unit pemerintah
lainnya.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dijelaskan oleh sebuah model



Partnerships



Skills Shortage



Take care of People



Intellectual Asset Management



Shorten Cycle Time



Constituency Requirement



Innovative Product & Services



Streamline Business Processes

PR

Risk management

Se
kr

et

ar
ia
tD



D

1. Internal Drivers

DI

Pemerintah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:

Y

Future of Government Services. Dalam model ini digambarkan bahwa Pelayanan

2. External Drivers



IT Commoditization
Works & Lifestyles Diversity



Internet Landscape



Informational transparency



Skills shortage



Competition to Provide Services



New Business Model Emerging



Legislation
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Aplikasi dari IT dalam sektor publik ditujukan untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas dan akuntabilitas dalam penyampaian pelayanan public oleh pemerintah.
Layne and Lee (2001) menjelaskan dalam 4 tahap pengembangan E-Gov yaitu:
1. Cataloguing
Fokus pada memulai sebuah bentuk kehadiran secara online dari pemerintah.
Hal ini dapat diwakili dengan adanya web static.
2. Transaction

Y

Dalam halaman web tersebut disajikan link database dinamis.

DI

3. Vertical Integratio

Terbangunnya sebuah koneksi dengan fungsi dan jasa dari tingkat diatasnya.

D

Misalnya Portal web pemda tingkat II, mempunyai fungsi pelayanan dari

ar
ia
tD

4. Di Vetical Integration

PR

portal web pemda tingkat I dan tingkat pusat.

Fokus pada transformasi jasa pelayanan pemerintahan dan bukan pada
otomatisasi. Targetnya adalah mengintegrasi sistem pemerintahan tingkat II
dengan tingkat I dan tingkat pusat, hal ini dilakukan untuk tujuan cross
referencing

and

checking.

Selain

itu,

target

lainnya

adalah

untuk

Se
kr

kerahasiaan.

et

mempertimbangkan peningkatan pada efisiensi, privasi dan masalah

5. Horizontal Integration
Yaitu suatu integrasi antar fungsi dan pelayanan yang beda. Pada Horizontal
Integration, ditandai dengan adanya database yang melintas area fungsional
yang berbeda, yang saling berkomunikasi satu sama lain dan idealnya saling
membagi informasi. Dengan demikian, informasi yang diperoleh satu agen
pemerintah maka dapat digunakan oleh seluruh fungsi lain dalam sistem.
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Secara keseluruhan 4 tahap E-Gov dari Layne & Lee menawarkan harapan terbaik
untuk meningkatkan efisiensi melalui reformasi administrasi melalui vertical
maupun horizontal integration.
3.3.2

Manfaat E-Government

Disamping prestasi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik
sejak reformasi, tentunya penerapan e-government ini dapat memberikan tambahan

Y

manfaat yang lebih kepada masyarakat:

DI

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja

D

efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;

PR

2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan

ar
ia
tD

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di
pemerintahan (bebas KKN);

3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan
aktivitas sehari-hari;

baru

Se
kr

pendapatan

et

4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber
melalui

interaksinya

dengan

pihak-pihak

yang

berkepentingan;

5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan
tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan
berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah
dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan
demokratis.
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3.3.3. Tahapan E-Government
Pengembangan e-government dapat dilakukan dalam beberapa tahap atau tingkatan.
Beberapa sumber pustaka menjelaskan tentang tingkatan layanan egovernment
sebagai berikut:
Tahap I

: Menerbitkan Informasi tentang diri sendiri bagi kepentingan warga dan
kalangan bisnis (lewat web/internet)—juga menyediakan fasilitas
komunikasi dua arah.
: Aplikasi Intranet yang memungkinkan data dapat dikumpulkan

Y

Tahap II

DI

(online), diolah, dan disebarluaskan dalam bentuk baru (agar lebih
efisien); meskipun sebagian proses pemberian servis tetapsecara offline,

: Aplikasi Extranet yang memungkinkan warga wilayah dapat mengisi

PR

Tahap III

D

publik dapat memantau kinerja secara online.

ar
ia
tD

blanko aplikasi secara online (lewat internet).
Agar kita dapat berhasil dan unggul dalam penerapan e-government, maka perlu
kita simak nasehat dalam publikasi the Harvard Policy Group (2000). Menurut
nasehat tersebut, kita perlu melakukan delapan hal, yaitu:

et

1. Fokuskan pada cara teknologi informasi dapat mengarahkan bentuk kegiatan

Se
kr

dan strategi dalam sektor publik.
2. Gunakan teknologi informasi bagi inovasi strategis, bukan hanya otomasi
kegiatan taktis.
3. Manfaatkan

pengalaman-pengalaman

terbaik

(best

practices)

dalam

menerapkan inisiatif pemanfaatan teknologi informasi. Contoh best practices
antara

lain:

di

Australia

<www1.maxi.com.au>,

di

Singapura

<www.ecitizen.gov.sg>, di AS yang ditangani swasta <www.ezgov.com> dan
<www.govworks.com>.
4. Tingkatkan anggaran dan pendanaan bagi inisiatif pemanfaatan teknologi
informasi yang menjanjikan (mempunyai harapan keberhasilan).
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5. Lindungi privasi dan sekuriti.
6. Bentuk dan kembangkan kerjasama berkaitan dengan teknologi informasi
untuk mendorong pembangunan ekonomi.
7. Gunakan teknologi informasi untuk mempromosikan keadilan dalam peluang
kerja dan kesejahteraan masyarakat.
8. Persiapkan diri terhadap berkembangnya demokrasi digital (demokrasi dalam
era digital.

Y

9. Tindakan ke 1 sampai 4 mendukung transisi ke layanan elektronis, sedangkan

DI

tindakan ke 5 sampai 8 akan menjawab tantangan yang sedang timbul dalam

D

kepemerintahan.

PR

Melengkapi kiat-kiat di atas, ada lima karaktaristik e-government yang unggul,

ar
ia
tD

yaitu:

1. Visi dan Implementasi: mempunyai visi sejak awal dan mekanisme
implementasi yang baik/tepat.

2. Berorientasi ke Pengguna/Warga masyarakat: pada umumnya, di awal
pengembangan e-government, informasi yang dipublikasikan disusun dan

et

diorganisasikan dengan mempertimbangkan cara pemerintah bekerja dan

Se
kr

memberikan layanan secara fisik. Pada e-government yang unggul, layanan
kepada publik atau warga masyarakat dirancang dengan mempertimbangkan
kemauan dan cara berpikir masyarakat umum, bukan berdasar cara kerja
lembaga-lembaga pemerintah. Dalam berkomunikasi dengan Pemerintah
lewat e-government, masyarakat tidak perlu tahu struktur organisasi dan tata
laksana pemerintah. Misal: untuk aplikasi IMB, cukup diklik tombol aplikasi,
yang juga untuk layanan aplikasi-aplikasi lainnya (tidak perlu tahu instansi
yang mengurusinya lalu mengklik tombol instansi tersebut).
3. Menggunakan Manajemen Hubungan Masyarakat (Customer Relationship
Management/ CRM): Humas pemerintahan bergeser fungsinya bagaikan
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humas

dalam

perusahaan

jasa,

dengan

menggunakan

teknik-teknik

manajemen informasi pengguna jasa, pemasaran, meminimalkan duplikasi
pengumpulan informasi dan pembuatan profil perilaku pengguna jasa dalam
rangka memprediksi kebutuhan di masa depan.
4. Volume dan Kompleksitas/kerumitan: mampu menangani volume informasi
yang besar dengan kompleksitas tinggi (tapi masih nyaman dan nampak
sederhana atau tidak rumit bagi pengguna).
Portal

sebagai

satu

pintu

masuk:

memudahkan

bagi

Y

5. Penggunaan

DI

pengguna/warga masyarakat dengan tidak perlu mengunjungi situs tiap
instansi, cukup satu situs sebagai pintu masuk (portal) untuik mendapatkan

ar
ia
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PR

Pemerintah Singapura untuk warganya.

D

semua layanan yang diperlukan. Contoh: eCitizen Portal layanan dari

Dalam pengembangan e-government, kita perlu mempertimbangkan bahwa
egovernment dapat dikembangkan lebih lanjut dan lebih luas ke e-governance.
Menurut Heeks (2001a: 2), e-governance diartikan sebagai pemanfaatan ICT untuk
mendukung pemerintahan yang baik (good governance). Lebih lanjut dijelaskan bahwa

et

e-governance mencakup:

untuk

Se
kr

1. e-Administration:

memperbaiki

proses

pemerintahan

dengan

menghemat biaya, dengan mengelola kinerja, dengan membangun koneksi
strategis dalam pemerintah sendiri, dan dengan menciptakan pemberdayaan.
2. e-Citizen & e-Services: menghubungkan warga masyarakat dengan Pemerintah
dengan cara berbicara dengan warga dan mendukung akuntabilitas, dengan
mendengarkan masyarakat dan mendukung

demokrasi, dan dengan

meningkatkan layanan publik.
3. e-Society: membangun interaksi di luar pemerintah dengan bekerja secara lebih
baik dengan pihak bisnis, dengan mengembangkan masyarakat, dengan
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membangun kerjasama dengan pemerintah, dan dengan membangun
masyarakat madani.

Dalam hal ini, menurut Heeks (2001b: 3), terdapat tiga cara potensial bagi pemerintah
untuk berkembang, yaitu:
1. Otomasi:

mengganti

proses

pengumpulan,

penyimpanan,

pengolahan,

penyampaian hasil atau informasi yang dilakukan oleh tenaga manusia

Y

dengan proses dengan teknologi komunikasi dan informasi. Misal: otomasi

DI

fungsi klerikal (tata usaha) yang ada.

2. Informatisasi: mendukung proses yang kini dilakukan dengan tenaga manusia.
pengambilan

keputusan

pengkomunikasian

dan

PR

implementasinya.

beserta

D

Misal:

ar
ia
tD

3. Transformasi: menciptakan proses baru pengolahan informasi yang dijalankan
dengan ICT atau mendukung proses baru pengolahan informasi yang
dijalankan oleh tenaga manusia. E-government dalam jangka panjang akan
merubah cara kerja pemerintah, menggeser cara kerja tradisional dengan cara

et

kerja elektronis yang lebih efisien dan efektif.

Se
kr

Dengan ketiga cara tersebut diharapkan pemerintahan dapat lebih efisien, dalam arti
dapat lebih murah, dapat berbuat lebih banyak, dan dapat bekerja lebih cepat. Selain
itu, pemerintahan diharapkan dapat lebih efektif, dalam arti: dapat bekerja lebih baik
dan inovatif. Untuk mewujudkan e-Governance, Heeks (2001b: 17-19) menjelaskan
tentang enam persyaratan kesiapan. Kesiapan tersebut berkaitan dengan: (i)
infrastruktur sistem data, (ii) infrastruktur legal/hukum, (iii) infrastruktur
kelembagaan, (iv) infrastruktur SDM, (v) infrastruktur teknologi, dan (vi)
kepemimpinan dan pemikiran strategis.
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3.3.4. Tingkatan dalam Pengembangan E-Government
Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh
pemerintah melalui jaringan informasi, pengembangan e-Government dapat
dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan sebagai berikut (Inpres No. 3/2003):
1) Persiapan yang meliputi :
a. Pembuatan situs informasi disetiap lembaga.
b. Penyiapan SDM.

Y

c. Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana

DI

Multipurpose Community Center, Warnet, SME-Center, dll.

d. Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk public.

D

2) Pematangan yang meliputi :

PR

a. Pembuatan situs informasi publik interaktif.

b. Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.

ar
ia
tD

3) Pemantapan yang meliputi :

a. Pembuatan situs transaksi pelayanan public.
b. Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
4) Pemanfaatan yang meliputi:

et

a. Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C

Se
kr

yang terintegrasi.

b. Situs pemerintah pusat dan daerah harus secara bertahap ditingkatkan
menuju ke tingkat – 4.

Terkait dengan strategi tahapan pengembangan yang dilaksanakan inpres,
pengembangan e-Government dapat dilaksanakan melalui empat tingkatan budaya
sebagai berikut (Sri Handayaningsih. 2007).
1) Tahap Inisiasi
Tahap pertama, tahap inisiasi memiliki kata kunci ―Edukasi Digital‖ dengan
melakukan hal-hal dilakukan:
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a. Mensosialisasikan pemanfaatan computer dan jaringan komputer
secara luas dikalangan aparatur pemerintahan.
b. Keberadaan Jaringan Komputer Lokal.
c. Pemanfaatan-pemanfaatan

secara

sederhana

berupa

layanan

komunikasi e mail, dan pemakaian arsip digital secara bersama (file
sharing).
d. Diperkenalkan akses ke Internet dengan fasilitas yang minimal,

Y

misalnya dengan mekanisme dial-up.

DI

e. Keberadaan akses Internet ini juga dapat dimanfaatkan untuk mulai
menyelnggarakan situs web institusi secara sederhana sebagai bentuk

D

awal pelayanan kepada masyarakat. Informasi yang disajikan didalam

2) Tahap Interaksi

ar
ia
tD

pemutakhiran yang rutin.

PR

stus lebih cenderung bersifat statis, atau belum memiliki mekanisme

Tahap kedua, tahap interaksi dengan kata kunci ―informasi Digital‖ hal-hal
yang dilakukan:

et

a. Mempertegas budaya dokumentasi digital dalam institusi.

Se
kr

b. Mekanisme file-sharing
c. Konsep komunikasi dengan e-mail diperluas penggunaanya untuk
memulai bentuk-bentuk penyelenggaraan komunikasi dan koordinasi
yang mengakomodasi proses kerja perkantoran secara elektronik.

3) Tahap Trasaksi
Tahap ketiga, tahap Transaksi yang memiliki kata kunci ―Transaksi Digital‖
melanjutkan hal-hal yang dilakukan:
a. Dokumen dan komunikasi digital telah diakui secara formal dalam
instansi pemerintah.
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b. Dukungan jaminan keamanan dan keaslian data serta penghasil
data(security dan authority).
c. Data yang bersifat terstruktur, atau data yang memiliki atribut-atribut
khusus (numerik, tabular dan spasial). Bentuk data seperti inilah yang
akan berperan besar dalam fungsi kepengelolaan pemerintah, sebagai
bahan pengendalian dan penentuan rencana arahan. Keberadaan
data/informasi tersebut pada awalnya bersifat parsial dan tersebar di

Y

beberapa instansi.

DI

d. Terciptanya mekanisme untuk melakukan akses data yang bersifat
lintas instansi yang didukung oleh keberadaan sistem informasi

PR

D

infrastruktur komunikasi digital dengan kapasitas yang memadai.

ar
ia
tD

4) Tahap Pelayanan

Tahap keempat, tahap transformasi ini berfokus secara eksplisit pada aspek
front-office pelayanan dengan mengambil tema tahapan Pelayanan Digital.
Budaya organisasi pada tahap ini terlihat pada:
a. Pemerintah telah mantap, dan didukung oleh keberadaan faktor-faktor
seperti

et

penunjang

fasilitas

SITEL,

staff

pelaksana

SITEL

dan

Se
kr

aturan/kebijakan tentang penyelenggaraan SITEL.

b. Penataan aspek-aspek pelayanan kepada masyarakat yang dapat
dilakukan secara elektronik.

c. Terciptanya mekanisme pelayanan yang sifatnya terkoordinasi antar
instansi yang berwenang. Kondisi ideal yang dapat dicapai adalah
layanan satu pintu yang membuat pemrosesan layanan di belakangnya
bersifat transparan bagi masyarakat yang dilayaninya.
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3.4.

PELAYANAN PUBLIK

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk
jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada
prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di
Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun

pelayanan meliputi banyak hal seperti:

DI

1. Ketersediaan fasilitas fisik dan program (tanggibles)

Y

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek

2. Realisasi program (reliability)

PR

D

3. Kompetensi pelaksana pelayanan (competence)
4. Kesantunan dalam pelayanan (courtessy)

ar
ia
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5. Keinginan untuk selalu memberikan pertolongan pada konsumen apabila
memperoleh kesulitan untuk memperoleh layanan (responsiveness)
6. Kemampuan untuk bisa dipercaya dan diandalkan (credibility)
7. Keamanan dari resiko pelayanan yang buruk (security)

(access)

et

8. Kedekatan dan kemudahan untuk berhubungan dengan pelaksana layanan

Se
kr

9. Kemampuan untuk membuat konsumen selalu terinformasi dengan baik
tentang barang dan jasa yang diberikan (communication)
10. Kemampuan untuk selalu memahami keinginan pelanggan (understanding the
costumer). Kualitas pelayanan ini sepenuhnya dinilai berdasarkan persepsi
masyarakat atas suatu jenis layanan.
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BAB IV

URAIAN PENDEKATAN PEKERJAAN

D

4.1.1. Pendekaatan Urban Management

DI

4.1.

Y

Pendekatan dan
METODOLOGI

PR

Manajemen perkotaan (urban management) merupakan pendekatan kontemporer
untuk menganalisa permasalahan yang terjadi di perkotaan. Edward Leman dalam

ar
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Urban Management menjelaskan fungsi-fungsi manajemen diantaranya fungsi
pemasaran, fungsi manajemen operasional, fungsi informasi, fungsi keuangan, fungsi
pengembangan sumber daya manusia, dan fungsi pengembangan organisasi. Secara
Umum urban management dapat didefinisikan adalah suatu upaya proses

et

pelaksanaan rencana kota untuk mencapai sasaran pembangunan kota secara efisien
dan efektif. Dalam proses upaya ini tentu juga menginginkan adanya optimalisasi

Se
kr

pencapaian tujuan dengan melalui tahapan yang tepat dan dilakukan secara terpadu.
Disadari bahwa pengelolaan suatu wilayah perkotaan sangat rumit dan kompleks,
serta melibatkan banyak sektor, bidang dan stakeholder, namun secara umum
Bidang pengelolaan perkotaan dapat dibagi menjadi 2 bidang yaitu, Bidang Fisik dan
Bidang Non Fisik.
Pada intinya pengertian manajemen kota adalah suatu upaya pengelolaan
pembangunan kota yang berkelanjutan yang dilakukan dengan sistem dan strategi
yang terintegrasi, holistik dan komprehensif sehingga dapat mencapai tujuan dan
sasaran sesuai dengan rencana dan tahapan yang ditetapkan dan pada akhirnya akan
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mensejahterakan penduduk kota. Jadi perwujudan rasa ”Aman dan Nyaman ” dapat
dikatakan menjadi obyek yang yang ingin dicapai dan ”Penduduk Kota” adalah
Subyek yang akan menikmati rasa aman dan nyaman tersebut. Untuk mencapai
tujuan dan sasaran tersebut pelakunya adalah semua unsur stakeholder dan
tentunya termasuk penduduk kota itu sendiri.
Untuk mencapai tujuan manajemen perkotaan diperlukan sumberdaya yang dapat
dipilah menjadi 3 sumberdaya yaitu sumberdaya alam yaitu wilayah kota yan ada,

Y

sumberdaya manusia yaitu penduduk kota dan unsur stakeholder dan sumberdaya

DI

buatan yaitu hasil perpaduan antara sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

D

Untuk mencapai optimalisasi Pengelolaan 3 sumberdaya ini diperlukan penggunaan

PR

sistem dan strategi yang sesuai. Berikut ini adalah penjelasn dari unsur-unsur
manajemen kawasan
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a. Pengelolaan Kawasan

Pengelolaan kawasan yang dimaksud di sini dengan menggunakan
pendekatan Estate Management.

“Proses pengelolaan kawasan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan
suatu kawasan dalam

lingkup

kebersihan, perawatan dan

et

pengawasan

perbaikan (to clean, maintenance and renew), dengan peruntukkan tertentu untuk

Se
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mencapai tujuan yang diinginkan oleh pemilik/kawasan dengan mempertimbangkan
aspek-aspek terkait“
Pengelola

Kawasan

mempunyai

kewajiban

dalam

konteks

to

clean,

maintenance and renew dalam hal:


Infrastruktur: jalan, pedestrian, penerangan, drainase, air bersih, gas,
dsb.



Open space, taman umum dan alun-alun.



Penandaan (signage) dan street furniture.



Traffic System Management dan Moda Angkutan.
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b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kawasan
Unsul-unsur yang terlibat dalam pengelolaan kawasan adalah:


Unsue pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota



Pemilik property



Organisasi masyarakat setempat

Secara prinsip Pengelola pada akhirnya harus dapat sustainable/

DI



Y

c. Faktor Pembiayaan

berkelanjutan.

Pentingnya kontribusi daerah untuk pemberdayaan Pengelola Kawasan,

D



PR

mengingat pada dasarnya Pengelola Kawasan mengurangi beban
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operasional Pemerintah kota di satu sisi, dan menjalankan fungsi
peningkatan pendapatan daerah disisi lainnya.


Dalam mengidentifikasi masyarakat kepentingan yang diwajibkan untuk
memberikan kontribusi pembiayaan operasional Badan Pengelola
kawasan berdasarkan pendekatan dengan konsep “Penikmat harus
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et

Membayar “

d. Fungsi Pengelolaan Kawasan


Perencana pembangunan bangunan baru dan konservasi



Pengawasan dan pengendalian bangunan baru dan konservasi



Pengelola dan pemelihara lingkungan



Pelayanan terpadu

e. Unit Pengelolaan Kawasan


Technical assessment unit



Supervisory unit
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Intergrated service unit/ pelayanan terpadu

f. Badan Pengelola Kawasan


Sebagai suatu badan yang menjadi fasilitator dan kotalisator antara
stakeholder/ pengambil kepentingan, pemerintah, dan investor



Landasan operasional badan pengelola kawasan adalah peraturan
daerah yang didalamnya memuat aturan penanganan dan pengelolaan

dan melaksanakan tugas-tugas lainnya.

Y

Tugas pokok dan fungsi badan pengelola adalah mengelola kawasan

DI



PR

D

4.1.2. Pendekatan Pembangunan dan Perencanaan

Pembangunan (development) dan perubahan (change) tidak dapat dipisahkan. Myrdal
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(1968): mengatakan bahwa Pembangunan merupakan pergerakan keatas dari seluruh
sistem sosial. Pengertian lain dalam Tjokroamijoyo, Bintoro 1988 mendefinisikan
Pembangunan adalah upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu
perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat

et

yang lebih maju dan baik, sesuai dengan pandangan masyarakat bangsa itu. Definisi
lain menyebutkan bahwa pembangunan adalah transformasi social dari masyarakat
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tradisional agraris menuju ke masyarakat industrial modern (Fakih, 2000 ). Meski
terdapat perbedaan dalam mendefinisikan pembangunan namun secara umum
pembangunan dapat didefinisikan sebagai perubahan (change).
Pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran
yang

mengidentikan pembangunan

dengan

modernisasi

dan

dengan

industrialisasi,

perkembangan,
bahkan

pembangunan

pembangunan

dengan

westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut didasarkan pada aspek perubahan, di
mana pembangunan, perkembangan, dan modernisasi serta industrialisasi, secara
keseluruhan mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut

IV-4

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

mempunyai perbedaan yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai
latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang
berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan
perubahan.
Teori pembangunan mengerucut pada dua buah teori besar, yaitu teori modernisasi
dan teori dependensi. Teori Modernisasi berasal dari dua teori dasar yaitu teori
pendekatan psikologis dan teori pendekatan budaya. Teori pendekatan psikologis

Y

menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang gagal pada negara berkembang

DI

disebabkan oleh mentalitas masyarakatnya. Menurut teori ini, keberhasilan

D

pambangunan mensyaratkan adalah dengan adanya perubahan sikap mental

PR

penduduk negara berkembang. Sedangkan teori pendekatan kebudayaan lebih
melihat kegagalan pembangunan pada negara berkembang disebabkan oleh
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ketidaksiapan tata nilai yang ada dalam masyarakatnya. Secara garis besar teori
modernisasi merupakan perpaduan antara sosiologi, psikologi dan ekonomi. Teori
dasar yang menjadi landasan teori modernisasi adalah ide Durkheim dan Weber
Teori dependensi bertitik tolak dari pemikiran Marx tentang kapitalisme dan konflik

et

kelas. Marx mengungkapkan kegagalan kapitalisme dalam membawa kesejahteraan
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bagi masyarakat namun sebaliknya membawa kesengsaraan. Penyebab kegagalan
kapitalisme adalah penguasaan akses terhadap sumberdaya dan faktor produksi
menyebabkan eksploitasi terhadap kaum buruh yang tidak memiliki akses.
Eksploitasi ini harus dihentikan melalui proses kesadaran kelas dan perjuangan
merebut akses sumberdaya dan faktor produksi untuk menuju tatanan masyarakat
tanpa kelas.
Perencanaan adalah bentuk pendefinisian masalah ke dalam cara-cara yang dapat
diterima untuk

melakukan tindakan atau mengintervensi suatu kebijakan

(Friedmann, 1987). Dalam perkembangannya, ternyata teori perencanaan tidak dapat
berdiri sendiri untuk merespon kejadian-kejadian tak terduga tersebut. Teori
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perencanaan membutuhkan kontribusi disiplin ilmu lain sebagai modal observing
sekaligus media penjelas, seperti; ilmu sosial, matematika, lingkungan, civil
engineering, arsitektur dan lain-lain. Penyerapan substansi metode dari disiplin ilmu
lain sering disebut sebagai substantive theory atau dalam teori perencanaan dikenal
dengan theory in planning. Sementara teori perencanaan disebut sebagai teori
prosedural atau theory of planning.
Teori-teori yang mendasari ilmu perencanaan terus dibangun dan mengalami proses

Y

panjang untuk mengenali wujud aslinya. Meskipun dijumpai kategorisasi teori

DI

perencanaan ke dalam 2 (dua) kategori besar (Minett, 1972 dalam Faludi, 1973),

D

yakni: theory of planning dan theory in planning, kategori tersebut sama sekali belum

PR

menjawab positioning dari theory planning sendiri. Kalaupun theory in planning
mencoba mendudukan posisi planning dalam kesetaraan dengan ilmu lain, lalu
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berapa besarkah produktivitas theory in planning dibandingkan kontribusinya dengan
kategori theory of planning ?.

Dalam praktek, seharusnya tidak dipisahkan antara theory of planning dan theory in
planning. Justru diharapkan keduanya akan membentuk suatu kolaborasi yang oleh

et

Faludi (1973) disebut sebagai perencanaan efektif. Posisi teori perencanaan yang
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berada pada domain publik memaksa adanya kolaborasi ini. Walau bagaimanapun
seorang ahli perencana tidak mungkin menguasai berbagai disiplin ilmu secara
detail, ia harus didukung oleh ahli disiplin ilmu lain.
Ruang lingkup teori perencanaan berkaitan dengan gagasan dan argumentasi yang
berkaitan

dengan

bagaimana

melakukan

perencanaan.

Perencanaan

umum

merupakan penerapan moda „Comprehensive Planning‟ sebagai upaya untuk meninjau
secara menyeluruh terhadap keseluruhan aspek yang perlu diatur didalam tata
ruang. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang
arahan akhir yang hendak dituju, dan untuk menterpadukan berbagai hal yang
terkait dengan perencanaan tata ruang. Berdasar pada pendekatan „Social Learning‟,
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tindakan perencanaan yang dilakukan adalah dengan memperkuat keberdayaan
masyarakat, melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam tindakan
perencanaan. Mengingat pendekatan yang digunakan bersifat sektoral, atau
inkremental, khususnya hanya melihat masalah hanya dari pendekatan perencanaan
fisik, maka dapat diprediksikan bahwa hasil dari perencanaan akan tidak tercapai
secara maksimal. Karena untuk masalah tersebut, dibutuhkan pendekatan

DI

Perbedaan Antara Perencanaan dengan Pembangunan

Y

menyeluruh.
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et
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PR

dapat dirumuskan beberapa perbedaan, yaitu:

D

Berdasarkan pengertian dari proses perencanaan dan proses pembangunan di atas,

Pembangunan adalah hasil atau output dari adanya suatu perencanaan, sehingga
pembangunan terjadi setelah adanya perencanaan. Namun jika kita lihat di lapangan,
banyak sekali pembangunan yang tidak sesuai dengan perencanaannya. Apa yang
terjadi dalam kenyataannya bukan hasil dari perencanaan, namun karena suatu
mekanisme pasar, dalam hal ini perencanaan mempunyai fungsi mengarahkan
pembangunan agar sesuai dengan tujuan utamanya. Kegiatan perencanaan perlu
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dilakukan sebagai jaminan bagi terlaksananya proses transformasi tersebut melalui
kegiatan pengendalian arah pembangunan sesuai tujuan yang diharapkan.

4.1.3. Pendekatan Eksplorasi dalam Proses Pengumpulan Data dan Informasi.
Dalam proses pengumpulan data dan informasi, pendekatan eksploratif digunakan
mulai dari kegiatan inventarisasi dan pengumpulan data awal, hingga eksplorasi
data dan informasi di lokasi studi yang dilakukan. Sifat pendekatan eksploratif yang

Y

menerus akan memungkinkan terjadinya pembaharuan data dan informasi

DI

berdasarkan hasil temuan terakhir. Pendekatan eksploratif juga memungkinkan
proses pengumpulan data yang memanfaatkan sumber informasi secara luas, tidak

D

terbatas pada ahli yang sudah berpengalaman dalam bidangnya ataupun stakeholder

PR

yang terkait dan terkena imbas secara langsung dari kegiatan terkait, namun juga
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dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, peta-peta maupun tulisan singkat
yang memuat teori atau model SIPD yang telah dilakukan. Dalam pendekatan
eksploratif ini sangat memungkinkan diperoleh informasi-informasi tambahan yang
tidak diduga sebelumnya atau yang tidak pernah dikemukakan dalam teori-teori
yang ada. Informasi yang didapat dengan pendekatan ini bisa bersifat situasional
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et

dan berdasarkan pengalaman sumber.

4.1.4. Pendekatan Eksplorasi dalam Proses Analisa dan Evaluasi.
Eksplorasi dalam proses analisa dan evaluasi dilakukan guna mengelaborasi pokok
permasalahan serta konsep-konsep penanganan dan penanggulangan bencana yang
ada berikut dukungan regulasi dan kebijakan. Eksplorasi perlu mengaitkan konsepkonsep teoritis dengan kondisi dan karakteristik permasalahan melalui pendalaman
pemahaman terhadap lokasi pekerjaan. Proses eksplorasi ini akan mengkerucut pada
suatu bentuk pendekatan yang konfirmatif dalam mengkaji system informasi
pembangunan

daerah

serta

kebutuhan

rumusan

kebijakan

yang

dapat
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mengintervensi

permasalahan

agar

pola

penanganan

terpilih

dapat

diimplementasikan dan mencapai hasil yang optimal.

4.1.5. Pendekatan Studi Dokumenter dalam Identifikasi dan Kajian Materi
Pekerjaan.
Pekerjaan ini memiliki kecenderungan sifat studi yang memerlukan dukungan
kegiatan kajian, baik terhadap literatur berupa tulisan, jurnal, dan hasil studi terkait,

Y

hingga berbagai jenis regulasi dan kebijakan yang terkait Sistem Informasi

DI

Pembangunan Daerah (SIPD). Untuk itu, diperlukan model pendekatan studi
dokumenter yang akan menginventarisasi dan mengeksplorasi berbagai dokumen

PR

mengandalkan dokumen/data sekunder seperti:

D

terkait dengan materi pekerjaan. Studi dokumenter memiliki ciri pendekatan yang

Peraturan perundangan-undangan dan dokumen kebijakan yang terkait.

(2)

Dokumen RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota

(3)

Teori maupun konsep-konsep penyusunan sistem informasi pembangunan
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(1)

daerah (SIPD) dalam aspek pendukungnya seperti kelembagaan, sumberdaya,

METODOLOGI
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4.2.

et

serta aspek pembiayaan.

4.2.1. Metode Pengumpulan Data
Pada dasarnya terdapat 3 macam metode pengumpulan data yaitu, sensus, sampling
dan studi kasus. Metode sensus merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan dengan mencatat seluruh elemen yang menjadi obyek penelitian. Metode
Sampling merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat sebagian kecil
atau sampel yang diambil secara random dan metode studi kasus merupakan
metode

pengumpulan

data

dengan mengambil beberapa elemen dan

menyelidikinya secara mendalam.
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Dalam hal Kajian Penyelenggaraan Sistem informasi Pembangunan Daerah ini
dilakukan dengan metode observasi dan study case. Metode observasi digunakan
untuk mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan masyarakat dalam hal
ini kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Metode studi kasus digunakan
untuk mengumpulkan data data yang berkaitan dengan dengan aspek spasial
melalui observasi lapangan maupun dengan pengkajian literatur- literatur yang ada
baik berupa kebijakan yang berhubungan penataan bangunan dan lingkungan

Y

kawasan kecamatan maupun program dan rencana rencana pembangunan. Metode

DI

studi kasus juga digunakan untuk mengumpulkan data data yang berkaitan dengan

D

aspek Pembangunan Daerah.

PR

Berkaitan dengan jenis datanya yang dikumpulkan meliputi data sekunder yang
berupa literatur dan data instansional. Selanjutnya untuk memperoleh nilai

ar
ia
tD

(karakteristik) daripada data (sample) beberapa cara yang dilakukan adalah dengan
melakukan kajian literature Kajian literatur merupakan upaya untuk pengumpulan
data sekunder yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai informasi dan
data-data dari sumber tak langsung. Dalam hal ini sumber yang dimaksud adalah

et

instansi-instansi yang menangani atau mengelola segala bentuk perkembangan yang
terjadi di wilayah perencanaan. Data atau informasi yang telah terhimpun pada
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setiap instansi akan menjadi sumber data yang penting bagi pelaksanaan analisis
pada studi ini.

4.2.2. Metode Pelaksanaan Pekerjaan
Berdasarkan lingkup pekerjaan, maka dalam penyusunan kajian Sistem Infoemasi
Pembangunan Daerah Ini ini akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
1) Studi Observasi
Studi ini berupa pengumpulan data untuk diolah dalam pengembangan
database ini. Pada proses pekerjaan perencanaan ini data yang dibutuhkan
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antara lain, diagram rancangan hubungan antar data (DFD), struktur database,
dan rancangan sistem navigasi.
2) Studi Literatur
Adalah kajian penulis atas referensi-referensi yang ada baik berupa buku
maupun kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pekerjaan penyiapan
pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
3) Tahap Analisis dan Perumusan Potensi Permasalahan

Y

Tahapan analisis dan konsep pengembangan kawasan perencanaan dapat

DI

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu analisis makro, analisis mikro
dan potensi permasalahan. Analisis makro mencakup kawasan perencanaan

mencakup kawasan perencanaan.
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a. Identifikasi dan Analisis Makro

PR

D

dalam hubungannya dengan kota secara keseluruhan, dan analisis mikro

Tujuan daripada identifikasi dan analisis makro adalah untuk mengetahui
pengaruh perkembangan kota terhadap kawasan perencanaan dan
sebaliknya (pengaruh pengembanan kawasan perencanaan terhadap
perkembangan kota.

et

b. Identifikasi dan Analisis Mikro
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Tujuan identifikasi dan analisis mikro adalah untuk mengetahui potensi
dan masalah pada kawasan penelitian yang dapat dijadikan sebagai
landasan

pengembangan

kawasan

perencanaan

dengan

tetap

mempertimbangkan hasil kajian makro. Langkah-langkah yang akan
dilakukan adalah :


Melakukan kajian (identifikasi dan analisis) terhadap variabelvariabel ekonomi kawasan melalui observasi dan studi literatur.



Melakukan kajian (identifikasi dan analisis) terhadap variabelvariabel pembangunan kawasan.
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Melakukan kajian (identifikasi dan analisis) terhadap kekuatan
investasi yang ada di dalam kawasan maupun kota.



Melakukan kajian (identifikasi dan analisis) terhadap keterlibatan
aktor- aktor pembangunan.



Identifikasi potensi kawasan dan masyarakatnya, yang dapat
dijadikan

sumber

analisis

terhadap

kebutuhan

dan

potensi

masyarakat.
yang

menjadi

rujukan

pada

kajian

Sistem

Y

penelitian

Informasi

DI

Tahapan

D

Pembangunan Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

PR

Perumusan Masalah

Studi Literatur
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Pengumpulan Data

Analisis Data

Hambatan
implementasi SIPD
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Sistem Aplikasi SIPD

Perkembangan SIPD

et

Implementasi SIPD

E-Government

Kematangan SIPD

Kesimpulan dan Rekomendasi

Gambar 4.1. Pola Pikir Penelitian
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BAB V
ANALISIS
5.1.

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH DI
DIY

DI

Y

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat pada dasa
warsa terakhir ini telah banyak mempengaruhi perubahan proses kerja dari berbagai

D

institusi baik yang dilakukan oleh institusi swasta maupun institusi publik yang

PR

telah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu proses
kerja sehari-hari. Dengan mengimplementasikan egovrnment secara konsisten pada
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institusi publik ternyata menuntut berbagai perubahan seperti perubahan struktur
organisasi, perubahan pola berfikir (mind set) sumberdaya manusia (SDM), dan
perubahan standard operating procedure.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejak terjadi peristiwa reformasi,

et

telah mempunyai tekad untuk memperbaiki tingkat pelayanan publik sesuai dengan
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yang dikehendaki seluruh stakholders, atau yang biasa disebut dengan citizen centris.
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan beberapa kegiatan yang
berupa pembenahan

birokrasi dengan pemantapan kelembagaan, penataan

kepegawaian, peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi melalui
pelatihan transformasi birokrasi, penetapan persyaratan kualitas da kompetensi
pejabat, dan mengimplementasikan e-government (untuk di lingkungan Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga disebut Digital Government Services) yang
merupakan bagian integral dari pengembangan Jogja Cyber Province (JCP). Adapun
yang dimaksud dengan JCP adalah model provinsi yang melakukan transformasi
layanan yang berorientasi pelanggan (masyarakat) dengan berbasis pada proses
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bisnis, informasi, dan pengetahuan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi sebagai akselerator pembangunan wilayah provinsi yang berdaya saing,
nyaman, mandiri, efisien, dan efektif.
Untuk mewujudkan JCP ternyata banyak pihak terkait yang mendukung program
tersebut, yang dapat dikelompokan menjadi 4 (empat) kelompok besar yang
meliputi:
1) Kelompok perguruan tinggi

Y

mempunyai tugas sebagai research and development pemanfaatan teknologi

DI

informasi dan sekaligus sebagai tempat untuk berkonsultasi para pengguna.

D

kelompok swasta,

PR

2) Mempunyai tugas sebagai vendor perangkat keras, pengembang program
aplikasi, penyedia sambungan internet/intranet (internet service provider),

ar
ia
tD

penyedia tempat pelatihan tentang teknologi informasi dan komunikasi, dan
penyedia warung internet bahkan telah mengembangkan Jogja Internet Exching
(JIX) dan perluasan BTS untuk komunikasi informasi melalui jaringan
telephon seluler.

et

kelompok masyarakat

3) Mempunyai tugas untuk meningkatkan penetrasi penggunaan teknologi
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informasi dan komunikasi agar masyarakat mampu menggali berbagai macam
informasi

yang

dibutuhkan

oleh

masyarakat

untuk

meningkatkan

pengetahuan mereka dengan apa yang disebut Kelompok Informasi
Masyarakat (KIM).
4) Kelompok pemerintah
Baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Untuk
mendukung program JCP, tugas kelompok ini adalah meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat dengan apa yang disebut Digital Government
Services (DGS).
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Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk mewujudkan DGS adalah semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah
(SKPD) telah disambungkan dengan jaringan internet dan intranet, beberapa SKPD
telah mengembangkan website dan program aplikasi pengelolaan database, setiap
SKPD ada beberapa personil yang telah mengikuti berbagai pendidikan dan
pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan ketrampila dibidang teknologi
informasi

dan

komunikasi.

Bahkan

Pemerintah

Provinsi

Daerah

Istimewa

Y

Yogyakarta telah tersedia sumberdaya manusia yang mempunyai latar belakang

komputer.

PR

5.1.1. Sistem Informasi Data Bappeda DIY

D

DI

pendidikan sarjana teknik informatika, sarjana teknik elektro, dan atau sarjana ilmu

ar
ia
tD

Saat ini Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY sudah mempunyai sistem aplikasi data yang
mana masyarakat dapat mengakses secara gratis terhadap data-data yang
dibutuhkan. Dalam web terseut disampaikan menganai keunggulan data DIY yang

Se
kr

et

tertulis seperti gambar dibawah ini.

Gambat 5.1. Informasi Data DIY Pada web sipd_diy
V-3

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

D

DI

Y

Sistem Aplikasi data bappeda DIY dapat dilihat pada gambar dibawah ini

PR

Gambar 5.2. Halaman Awal Sistem Informasi Data DIY

ar
ia
tD

Dari halamaan awal (home) web sistem informasi data DIY tersebut akan muncul 5
menu utama, yang meliputi data profil, sumber data, pencarian data, FAQ, dan
Hubungi Kami. Data profil berisi tentang 8 kelompok data yang teridiri dari 32 jenis

Se
kr

et

data di DIY , maka akan muncul halaman seperti dibawah ini.

Gambar 5.3. Data Profil pada sipd_diy
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Data yang akan muncul pada halaman data profil adalah berupa:
a. Data umum;
b. Data sosial budaya;
c. Data sumber daya alam;
d. Data infrastruktur;
e. Data Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha dan
Investasi;

Y

f. Data ekonomi dan keuangan;

DI

g. Data politik, hukum, dan keamanan

D

h. Data Insidensial

PR

Dari 8 jenis data tersebut masing-masing mempunyai pembagian jenis data tersendiri
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yang mana secara keseluruhan terdiri dari 32 jenis data. Data tersebut juga sudah
dikelompokan menjadi data se-DIY dan data per kabupaten/ kota yang meliputi
Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten
Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta.

et

5.1.2. Inovasi Jogjaplan DIY

Se
kr

Inovasi layanan JOGJAPLAN adalah inovasi yang dibangun oleh Badan Perencanaan
Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA)

Provinsi

DIY.

Aplikasi

Jogjaplan

telah

dikembangkan sejak tahun 2010 merupakan alat bantu penyusunan RKPD,
KUA/PPAS, KUA/PPAS Perubahan, & RKPD Perubahan Kabupaten/Kota atau
Propinsi. Jogjaplan merupakan sebuah alat bantu yang mengawal Bappeda dalam
menjaga proses perencanaan pembangunan, membuat perencanaan sesuai dengan
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan UU Nomor 23 Tahun 2014. Aplikasi ini
memiliki fitur antara lain:
a. Aplikasi memunyai kemampuan untuk pembuatan berbagai laporan yang
menyita waktu dengan proses waktu pencetakan dalam menit/detik;
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b. Aplikasi mempunyai kemampuan untuk menjaga kesesuaian RPJMD, RKPD,
KUA/PPAS.
RKPD sebagai penjabaran perencanaan tahunan dari RPJMD dan hasil
penjaringan aspirasi masyarakat melalui musrenbang, merupakan pedoman
penyusunan PPAS. PPAS berfungsi sebagai dokumen untuk pembicaraan
pendahuluan APBD yang menjembatani antara perencanaan (RKPD) dengan
kebijakan dan rancangan anggaran berdasar pada ketersediaan atau pagu

Y

anggaran. PPAS yang telah disepakati dijadikan pedoman untuk menyusun

DI

RAPBD yang kemudian disahkan menjadi APBD selama ini masih terjadi
perbedaan yang mencolok mulai dari dokumen RKPD sampai dengan APBD

PR

D

maupun pelaksanaannya

c. Aplikasi memiliki kemampuan untuk mengoreksi dan memodifikasi rencana

ar
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program/kegiatan yang sudah diinput oleh SKPD, nomor rekening,
nomenklatur nama program dan kegiatan dijamin tepat karena sudah sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku dan bisa ditambahkan guna
mengakomodir kebutuhan daerah.

et

d. Aplikasi dapat membuat batasan pagu indikatif untuk setiap SKPD sesuai
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dengan pertimbangan kemampuan fiskal.
e. Aplikasi mempunyai kemampuan mencetak langsung dan fitur untuk ekspor
dokumen ke dalam format excel.
f. Aplikasi Jogjaplan mempunyai menu analisis bagi pemangku kepentingan
agar dapat dengan cepat memahami kesesuaian rencana yang telah disusun
terhadap visi, misi, prioritas, sasarandan lokasi.
g. Aplikasi Jogjaplan siap diintegrasikan dengan sistem informasi lainnya yang
saling mendukung, seperti sistem informasi keuangan daerah (SIKPD), sistem
informasi monev, dan sistem informasi UKPPD (Bappenas).
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h. Aplikasi Jogjaplan siap mewujudkan perencanaan pembangunan secara
transparan, responsive, efisien, akuntabel, partisipatif dan terukur.

Tujuan utama dari pengembangn aplikasi JOGJAPLAN adalah:
a. Mensinergikan perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah;
b. Memudahkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk menjamin
keselarasan antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan program;

DI

valid dan mudah diakses bagi masyarakat;

Y

c. Menyediakan data Perencanaan Pembangunan di Provinsi DIY yang aktual,

D

d. Menyediakan akses dalam proses penyampaian aspirasi masyarakat dalam

PR

usulan perencanaan pembangunan di DIY dan usulan bottom-up perencanaan

jogjaplan DIY)
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pembangunan dari Kab/Kota di wilayah Provinsi DIY. (sumber: storyline

Kelebihan dari aplikasi JOGJAPLAN ini, menawarkan input yang mudah, sederhana
dan tidak memakan waktu yang lama sehingga mampu menyajikan berbagai

et

kebutuhan informasi yang diperlukan setiap saat, seperti: statistik per SKPD, statistik
per bidang urusan, Laporan rencana program dan kegiatan, laporan kebutuhan renja,

Se
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dst. Selain itu, aplikasi ini dibuat berbasis web sehingga bisa diakses dari mana saja
menggunakan koneksi Internet dengan berbagai macam device, seperti: telepon
selular, komputer, laptop dan tablet. Aplikasi ini juga dibangun untuk mencegah
human error, seperti: mencegah SKPD mengambil Program/Kegiatan yang bukan
menjadi bidang urusannya, tidak terjadi lagi kesalahan penjumlahan dan
pengurutan, menjaga kesesuaian RKPD sampai dengan proses terwujudnya KUAPPAS. SKPD tidak dapat membuat program/kegiatan yang belum tercantum di
RPJMD, tidak ada lagi kekeliruan nomor rekening dan nomenklatur. Dengan aplikasi
ini tugas Bappeda menjadi lebih mudah dan ringan dimana dulu pengecekan
dilakukan satu persatu secara manual, namun sekarang dilakukan secara otomatis
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oleh komputer, berbagai macam jenis laporan juga dapat dihasilkan dari aplikasi ini.
Ditambah pula menu eksekutif untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan dan
masyarakat dalam berpatisipasi pada proses perencanaan pembangunan di Provinsi
DIY.

ar
ia
tD

PR

D

DI

Y

Berikut ini adalah gambaran mengenai aplikasi jogjaplan yang diterapkan di DIY.

et

Gambar 5.4. Halaman Utama (Home) Web Jogjaplan.com
Pada halaman utama home dari jogjaplan.com akan muncul tampilan seperti gambar

Se
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di atas. Terdapat kolom untuk log in dengan mengisi username dan password (bagi
yang sudah terdaftar). Untuk guest atau tamu umum dari jogjaplan.com ini terdapat
4 menu pilihan utama yaitu form usulan masyarakat, informasi perencanaan
pembangunan, download informasi perencanaan, dan menu paling akhir adalah
tentang jogjaplan yang berisi video penjelasan mengenai jogjaplan.com.
Apabila memilih menu pertama yaitu form usulan masyarakat, makan akan muncul
tampilan seperti gambar dibawah ini.
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PR

D

DI

Y
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Gambar 5.5. Form Usulan Masyarakat pada jogjaplan.com

Salah satu tujuan sistem informasi pembangunan daerah adalah adanya kontribusi
dari masyarakat terkait program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Hal tersebut diterapkan pada aplikasi jogjaplan.com yang mana mempunyai menu
usulan masyarakat. Setiap warga Yogyakarta bebas mengutarakan pendapat dan
usulannya pada web ini. Usulan diawali dengan data diri pengusul dan ringkasan
permasalahan yang hendak disampaikan kepada pemerintah. Lebih spesifik usulan

V-9

Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

kegiatan dapat ditujukan kepada SKPD tertentu dan atau kabupaten/kecamatan/
desa tertentu.
Menu

kedua

pada

jogjaplan.com

adalah

berupa

informasi

perencanaan

pembangunan. Apabila memilih menu kedua ini, maka akan muncul halaman seperti

ar
ia
tD

PR

D

DI

Y

gambar dibawah ini

et

Gambar 5.6. Informasi Perencanaan Pembangunan pada jogjaplan.com
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Informasi perencanaan pembangunan yang ditampilkan pada jogjaplan.com ini
dimulai pada tahun 2011 sampai pada tahun 2018. Untuk pencarian data, pada
awalnya harus memilih tahun yang akan dibutuhkan datanya. Setelah memilh tahun
klik masuk dan akan muncul halaman seperti dibawah ini. Halaman tersebbut terdiri
dari 3 pilihan menu utama yaitu RKPD, KUAPPAS, dan USULAN.
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PR

Gambar 5.7. Informasi Perencanaan Pembangunan per Tahun pada jogjaplan.com
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Apabila memilih menu RKPD akan muncul menu-menu seperti gambar dibawah ini.
Menu-menu tersebut secara keseluruhan dapat diakses oleh pengguna. Akan muncul
data pembangunan secara detail seperti prioritas kegiatan, lokasi kegiatan,

Se
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et

kewenangan, SKPD, sasaran kegiatan, dll.

Gambar 5.8. Menu Eksekutif SKPD pada jogjaplan.com
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Berikut ini adalah gambar contoh tampilan menu-menu yang ada di dalam eksekutif

ar
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PR

D

DI

Y

SKPD pada jogjaplan.com
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Gambar 5.9. Menu Lokasi Kegiatan Pada jogjaplan.com

Gambar 5.10. Menu SKPD pada jogjaplan.com
Selain menyajikan tabel, pada jogjaplan juga menyajikan visual berupa peta. Gambar
berikut ini merupakan tampilan peta tematik RKPD pada jogjaplan.
V-12
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PR

Gambar 5.11. Peta Tematik RKPD pada jogjaplan.com
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Selain menyajikan data-data dan informasi pembangunan, jogjaaplan juga
menyediakan menu untuk mendownload informasi perencanaan DIY. Berikut ini
adalah tampilan halaman untuk mendownload informasi prencanaan pada

Se
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et

jogjaplan.com.

Gambar 5.12. Menu Download informasi pembangunan pada jogjaplan.com
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Manfaat dari Inovasi JOGJAPLAN yang memberikan dampak positif bagi
pemerintah dan masyarakat, adalah sebagai berikut:
a. Menjaga keterkaitan dokumen Perencanaan Pembangunan
Keterkaitan dokumen RKPD dengan RPJMD dan RPJPD menjadi lebih terjamin,
karena dengan inovasi aplikasi Jogjaplan melalui menu skema RPJMD &
referensi, SKPD & Kab/Kota sudah dikunci sasaran dan programnya.
b. Menjaga konsistensi hasil evaluasi, isu strategis, prioritas pembangunan dan

Y

program/kegiatan serta pagu anggaran

DI

c. Meningkatkan kelengkapan dan kedalaman ketersediaan kerangka ekonomi
daerah, keuangan daerah, analisa kewilayahan, uraian Four Track Strategy dan

D

uraian MDG’s.

PR

d. Menciptakan keterukuran atas ketersediaan indikator kinerja sasaran, program

ar
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dan kegiatan serta prakiraan maju anggaran berikutnya;
e. Meningkatkan kualitas proses teknokratik pada ketersediaan dan kelengkapan
data-informasi serta kapasitas Perencana;

f. Meningkatkan kualitas proses perencanaan melalui mekanisme Bottom-Up dari
Kab/Kota dan Partisipasi masyarakat, serta mekanisme proses perencanan Top-

et

Down dari Prioritas, Sasaran, dan Program/Kegiatan Nasional;

Se
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g. Meningkatkan kualitas proses perencanaan Politik pada pertimbangan dan
pendapat DPRD serta konsultasi publik;
h. Memudahkan

pelaksanan

kontrol

pimpinan

dalam

perencanaan

dan

pelaksanaan pembangunan;
i. Membangun budaya kerja inovatif berbasis teknologi informasi;
j.

Meningkatkan kualitas monitoring pembangunan di Provinsi DIY.

Aplikasi JOGJAPLAN yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DIY memberikan dampak yang positif dalam rangka proses penyusunan
perencanaan pembangunan di DIY. Berbagai fitur yang ditawarkan dari aplikasi ini,
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memberi manfaat bagi Bappeda Prov DIY dalam menyusun dokumen Perencanaan secara
transparan, responsive, efisien, akuntabel, partisipatif dan terukur.

5.2.
E-GOVERNMENT
5.2.1. Perkembangan E-Government
E-Government 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

Y

pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good

DI

governance dan mempercepat proses demokrasi. Namun dalam perjalanannya

D

inisiatif pemerintah pusat ini tidak mendapat dukungan serta respon dari segenap

informasi yang belum maksimal.

PR

pemangku kepentingan pemerintah yaitu ditandai dengan pemanfaatan teknologi
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Berdasarkan data yang ada, pelaksanaan E-Government di Indonesia sebagian besar
barulah pada tahap publikasi situs oleh pemerintah atau baru pada tahap pemberian
informasi, dalam tahapan Layne & Lee baru masuk dalam Cataloguing. Data Maret
2002 menunjukkan 369 kantor pemerintahan telah membuka situs mereka. Akan

et

tetapi 24% dari situs tersebut gagal untuk mempertahankan kelangsungan waktu
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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
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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 daerah. Dalam Inpres ini,
Presiden dengan tegas memerintahkan kepada seluruh Menteri, Gubernur, Walikota

Y

dan Bupati untuk membangun E-government dengan berkoordinasi dengan Menteri

DI

Komunikasi & Informasi.

D

Di lihat dari pelaksanaan aplikasi e-gov setelah keluarnya Inpres ini maka dapat

PR

dikatakan bahwa perkembangan pelaksanaan implementasi E-Gov masih jauh dari
harapan. Data dari Depkominfo (2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005

a) 564 domain go.id;
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lalu Indonesia baru memiliki:

b) 295 website pemerintah pusat dan pemda;

c) 226 website telah mulai memberikan layanan publik melalui website

et

d) 198 website pemda masih dikelola secara aktif.
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Beberapa pemerintah daerah memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan
Pemkot Surabaya sudah mulai memanfaatkan e-gov untuk proses pengadaan barang
dan jasa (e-procurement). Beberapa pemda lain juga berprestasi baik dalam
pelaksanaan e-gov seperti: Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov
Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta, Pemkot Bogor, Pemkot
Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara,
Pemkab Bantul, Pemkab Malang.
Penerapan e-government merupakan bentuk dari implementasi penggunaan
teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Yaitu bagaimana
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pemerintah memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholder)
melalui sebuah portal web. Dengan adanya E-Government, teknologi informasi
dapat

dimanfaatkan

semaksimal

mungkin

penggunaannya

dalam

system

manajemen maupun proses kerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut
mencakup dari pengertian teknologi informasi tersebut dan pemanfaatan dalam
rangka meningkatkan kemudahan pelayanan masyarakat.

Beberapa contoh

perubahan yangsangat nyata adalah pertambahan situs-situs pemerintah pusat,

Y

daerah,departemen, kementerian, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan

5.2.2. Kendala Pelaksanaan E-Government di DIY

D

DI

tingkat desa.

PR

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan e-government adalah masih banyaknya
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penyelenggara pelayanan publik baik di pusat maupun daerah yang belum
mengakomodir layanan publiknya dengan fasilitas internet. Terutama pada institusi
pusat dengan unit pelaksana teknisnya dan juga dengan institusi lain dengan item
pelayanan yang sama (G2G= government to Government). Dengan kata lain hal ini
belum terkoordinir dengan baik dan masih kuatnya kepentingan di masing-masing

et

sektor.
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Peran teknologi informasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah hanya sebesar 20% dan yang 80% ditentukan oleh aspekaspek yang berkaitan dengan kepemerintahan. Demikian pula untuk Pemerintah
Prov. DIY, ternyata keberhasilan peningkatan layanan kepada masyarakat bukan
ditentukan oleh teknologi informasi dan komunikasi namun ditentukan oleh
aspekaspek yang berkaitan dengan kepemerintahan daerah. Adapun beberapa
kendala dan hambatan dalam mengimplementasikan e-government adalah sebagai
berikut:
a. E-Leadership, masih banyak dijumpai para pemangku jabatan struktural yang
belum memahami makna dari egovernment. Sebagai akibat dari kejadian
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semacam ini, banyak program implementasi e-government yang tidak
mendapat dukungan secara penuh oleh para pejabat tersebut.
b. Ego sektoral, pemerintah provinsi terdiri atas beberapa SKPD yang antara
SKPD yang satu dengan SKPD yang lainnya dalam melaksanakan tugas
sehari-hari harus saling mendukung/menunjang secara cross func-tion untuk
mencapai tujuan organisasi yang lebih besar yaitu pemerintah provinsi.
Namun kenyataannya, masih banyak SKPD yang enggan untuk berbagi

Y

data/informasi dengan SKPD yang lainnya sehingg integrasi data/informasi

DI

antar SKPD tersebut tidak bisa diwujudkan. Jika integrasi data/informasi
antar SKPD dapat diwujud-kan, maka akan memudahkan seorang pengelola

PR

membuat suatu kebijakan.

D

SKPD untuk menganalisis data/informasi guna mendapatkan masukan untuk
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c. Resistensi menuju keterbukaan, kita ketahui bersama bahwa mengerjakan
sesuatu kegiatan administrasi apabila dilakukan dengan peralatan teknologi
informasi dan komunikasi, khususnya yang terhubung dengan jaringan
internet/intranet dapat ditelusuri oleh pihak-pihak yang berwenang. Tujuan
dari pemanfaatan peralatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut

et

antara lain juga agar tugas yang dikerjakan oleh seorang aparatur pemerintah
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dapat berjalan secara transparan. Namun demikian masih banyak aparatur
pemerintah atau unit kerja pemerintah yang merasa tidak nyaman apabila apa
yang dikerjakan atau cara kerja diketahui oleh orang lain secara langsung
meskipun orang tersebut berwenang untuk mengetahui proses dan hasil kerja
seorang aparatur atau suatu unit kerja.
d. Perubahan pola fikir (mindset), bekerja dengan menggunakan peralatan
teknologi informasi dan komunikasi dituntut banyak perubahan mekanisme
kerja yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan bekerja tanpa
menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan di tubuh
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birokrasi ada kecenderungan resistensi terhadap perubahan mekanisme kerja
sebagaimana yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
e. Peraturan perundangan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
demikian cepatnya sehingga apabila pemerintah menggunakan peralatan ini
harus menyesuaikan mekanisme kerja pada peralatan ini. Sedangkan landasan
kerja pada aparatur pemerintah sangat tergantung dari peraturan perundagan
yang berlaku, dan perubahan peraturan perundanga memerlukan waktu yang

Y

cukup lama serta biaya pembuatan yang tidak sedikit.

DI

f. Reward and punishment, sampai dengan saat ini Pemerintah Prov. DIY masih
belum mampu mendifinisikan indikator kinerja keberhasilan aparatur

D

pemerintah. Oleh karena itu untuk memberikan reward and panishment kepada

ar
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PR

aparatur pemerintah belum bisa dilaksanakan.

5.1.3. Strategi Pelaksanaan E-Government di DIY
Dalam lampiran Inpres E-goverment, dipaparkan enam strategi yang disusun
pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government. Antara lain:
1. Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal,

et

terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, perluasan

Se
kr

dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh wilayah negara
dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan portal informasi
dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan
proses kerja instansi pemerintah.
2. Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan
pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah
ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat
mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat.
3. Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal.
Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan
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interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal pemerintah.
Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan
informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e-billing, eprocurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs pemerintah
untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan publik. Sasaran
lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah.
4. Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan

Y

mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran

DI

yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam mempercepat
pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, pengembangan

D

pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh pemerintah.

PR

5. Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, baik

ar
ia
tD

pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan
meningkatkan e-literacy masyarakat. Strategi keenam adalah melaksanakan
pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur
Dalam pengembangan e-government, dapat dilaksanakan dengan empat

Se
kr

et

tingkatan yaitu, persiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan.
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BAB VI

KESIMPULAN

DI

6.1.

Y

KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI

D

Secara manajerial, e-gov yang dilaksanakan oleh pemda meski mengikuti parameter

PR

panduan dari depkominfo namun secara nyata masih berorientasi pada web
presence saja 2 tahapan lainnya yaitu transaksi, dan transformasi masih di abaikan

ar
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untuk dijalankan. Oleh karenanya perlu dilakukan sosialisasi ulang secara
komprehensif melalui diklat, kursus dan workshop kepada para penyelenggara situs
web daerah. Sosialisasi ulang penyelenggaran e-gov tidak saja membenahi masalah
back office nya atau segi manajerialnya tetapi juga membenahi front office nya yaitu

et

content yang disediakan bagi publik untuk diakses dan digunakan.
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Secara teknis, pihak pemerintah daerah sebagai penyelenggara e-gov tidak memiliki
blue print atau masterplan penyelenggaraan dan pengembangan e-gov. Kalaupun ada,
nampaknya

masih

menggunakan

pendekatan

teknis

telematika

saja

dan

mengabaikan aspek lain seperti ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karenanya
diperlukan satu blue print atau master plan e-gov di Indonesia yang sejalan dengan
arah pembangunan nasional baik untuk jangka panjang dan jangka pendek yang
menghampiri

aspek

pemerintahan,

politik,

budaya,

manajemen,

ekonomi,

antropologi, filsafat, agama, pertanian, industri, perdagangan, pertahanan keamanan,
dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya hakekat menyelenggarakan e-gov adalah
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identik dengan menyelenggarakan kebijakan pemerintahan untuk kemaslahatan
masyarakat dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayan
6.2.

REKOMENDASI

Mengingat implementasi e-government diyakini dapat meningkatkan kinerja
kepemerintahan yang dampaknya akan mampu meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan kepada masyarakat, maka berbagai upaya untuk mengatasi
berbagai kendala dan hambatan implementasi e-government perlu dilakukan.

DI

Y

Adapun berbagai upaya yang haru dilakukan antara lain sebagai berikut:
a. Sosialisasi, mengingat banyak aparatur pemerintah khususnya para pemangku
makna dari e-government, maka

D

jabatan struktural yang belum memahami

dengan

sebagian

besar

aparatur

PR

perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus secara berkelanjutan sampai
pemerintah

memahami

makna

dari

ar
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tD

implementasi egovernment. Dengan cara demikian diharapkan aparatur
pemerintah tersebut mau dan mampu mendukung implementasi e-government
sehingga dapat diperoleh percepatan pencapaian tujuan sesuai dengan yang
telah ditetapkan dalam visi dan misi dalam renstrada.
perubahan,

implementasi

egovernment

diperlukan

berbagai

et

b. Kebijakan

Se
kr

perubahan, mulai dari perubahan mekanisme kerja, struktur organisasi
kepemerintahan, kompetensi sumberdaya manusia, sampai dengan perubahan
peraturan perundangan yang mendukung implementasi e-government dalam
berbagai tingkatan organisasi pemerintah.
c. Berbagai aturan kebijakan dan mekanisme kerja dalam mengimplementasikan
egovernment telah disosialisasikan secara terus menerus secara berkelanjutan,
ternyata perubahan yang diharapkan tidak begitu saja terjadi. Oleh karena itu,
upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Prov. DIY untuk mengawal agar
ditubuh

organisasi

pemerintah

terjadi

perubahan

sebagaimana

yang

diharapkan setelah mengimplementasikan e-government dibentuklah tim yang
mengawal perubahan tersebut dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa
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Yogyakarta

tentang

Pembentukan

Tim

Manajemen

Perubahan

dan
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Implementasi Inovasi
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