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ABSTRAK 

 

Sulis Tia Sari, Hafiz Elfiansyah Parawu, Ahmad Harakan, Pemanfaatan 

Electronic Government di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian Kabupaten Luwu 

 

Kajian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemanfaatan Electronic 

Government di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten 

Luwu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe 

deskriptif. Informan dalam penelitian ini berjumlah delapan orang. Data penelitian 

ini dikumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengabsahan data 

dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu lalu dianalisis melalui 

teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.   

Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan  Electronic Government di  

Diskominfo Kabupaten Luwu dari aspek Delapan elemen sukses proyek e-

government yaitu Political Environment bertipe Top Down Project (TDP), 

berasal dari pimpinan dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Luwu yang di 

implementasikan oleh Diskominfo. Leadership sudah cukup baik, didasarkan 

pada peran pimpinan mengkoordinir langsung dalam kebijakan penerapan e-

government. Planning sudah terealisasi dengan baik dari rencana dasar yang 

telah disepakati yang melibatkan semua OPD. Stakeholders memiliki komitmen 

yang tinggi untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dalam proyek 

e-government. Transparancy/visibility mampu diwujudkan dalam bentuk 

informasi yang termuat dalam portal yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten 

Luwu. Budgets berasal dari APBD yang besaran anggarannya masih belum 

memadai. Technology yang dikembangkan menggunakan perangkat 

komputerisasi dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang, namun masih 

perlu peningkatan dan pengadaan teknologi yang lebih canggih. Innovation 

dengan membuat sistem layanan informasi dan database pelayanan terpadu 

disesuaikan dengan alur kerja pelayanan terpadu dan terintegrasi dengan 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD). 

Kata Kunci : Pemanfaatan, Electronic Government 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penggunaan informasi teknologi (IT) di negara-negara berkembang sudah 

semakin pesat dan memasuki berbagai kebutuhan. Pemakaian perangkat canggih 

berteknologi komputer jejaring itu dirancang sejak memasuki tahun 2000, ketika 

pemanfaatan komputer semakin merata. Pemerintah semakin menunjukkan 

kebutuhan yang terus meningkat terhadap pemakaian IT agar bisa menjadikan 

kerja kerja birokrasi lebih efektif dan efisien dalam melayani kebutuhan 

masyarakat. Teknologi Informasi dan Komunikasi, adalah payung besar 

terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan 

menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan 

teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang  berkaitan 

dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan 

informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan 

dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari 

perangkat yang satu ke lainnya (Nugroho, 2016). 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menawarkan 

solusi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang lebih berbasis pada 

good governance. Kesiapan sumber daya manusia, regulasi, anggaran dana, sarana 

dan prasarana adalah hal mutlak yang harus disediakan dalam penyelenggaraan e-

government. Salah satu tujuan implementasi e-government adalah agar lembaga 

pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam kaitan 
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ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis dan memulai 

hal yang baru dalam birokrasi. Pemanfaatan e-government bagi birokrasi 

diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan 

yang lebih baik (Nugraha, 2018). 

Hartono dalam Nugraha (2018) menjelaskan e-government merupakan 

suatu proses sistem pemerintahan dengan memanfaatkan ICT (Information, 

Communication and Technology) sebagai alat untuk memberikan kemudahan 

proses komunikasi dan transaksi kepada warga masyarakat, organisasi bisnis dan 

lembaga pemerintah serta stafnya. Sehingga dapat dicapai efisiensi, efektivitas, 

transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya. Dengan 

konsep pengembangan menyangkut hubungan Government to Government (G2G), 

Government to Business (G2B) dan Government to Citizens (G2C). 

Saat ini Indonesia sudah mulai menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik. Tujuan dari penerapan ini yaitu untuk bisa mewujudkan responsif 

yang cepat dari pemerintah kepada masyarakat terutama dibidang administrasi 

negara, menurut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo penggunaan sistem 

berbasis elektronik menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan pemerintahan yang 

terbuka. Penerapan sistem berbasis elektronik diharapkan bisa menyediakan 

sesuatu yang aktual dan dapat langsung diakses melalui media, khususnya bagi 

para masyarakat yang ingin tahu perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. 

Karena pada saat ini masyarakat Indonesia sudah bisa mengakses apapun melalui 

internet. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan pemerintahan yang responsif 

yaitu dapat memberikan respon langsung tanpa harus melewati proses yang sulit. 
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Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 

Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang siap 

dijalankan oleh instansi baik kementerian, lembaga, maupun pemerintahan daerah. 

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 merupakan 

perwujudan reformasi birokrasi di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Karena SPBE biasa disebut juga e-government adalah salah satu upaya 

pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisir terjadinya praktik korupsi 

dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan 

untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. 

Penyelenggaraan e-government di Indonesia telah dimulai saat sebelum 

adanya Inpres No. 3 Tahun 2003, sejalan dengan perkembangan teknologi 

informasi dan jaringan telepon. Pemerintah menyadari akan manfaat 

penyelenggaraan e-government yang mendukung penyelenggaraan Good 

Governance. Penyelenggraan ini membuka cakrawala baru dalam keterbukaan 

dan daya tanggap dikalangan pemerintah serta tanggung jawab pemerintah. Di 

Indonesia, inisiatif menerapkan e-government telah diperkenalkan sejak tahun 

2001 melalui Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Telematika 

(Telekomunikasi, Media, dan Informatika). Kemudian keluarnya Instruksi 

Presiden RI No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan e-government yang diinstruksikan kepada Kepala Lembaga 

Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi Dan 

Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara 
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Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Waliota 

untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan 

kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government 

secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan e-government sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi 

Presiden (Muammar dkk, 2019). 

Berdasarkan definisi e-government tersebut dapat dilihat bahwa e-

government identik dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

Dapat dikatakan juga bahwa e-government adalah penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah oleh lembaga 

pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antara pemerintah dan 

pihak lain.  

Teknologi telah menyebabkan banyak birokrasi perlu ditata kembali, baik 

birokrasi pemerintah maupun swasta. Banyak hal yang selama ini harus 

dilakukan oleh banyak orang, sekarang dapat dilakukan oleh satu atau jauh lebih 

sedikit orang. Banyak kegiatan yang biasanya memakan waktu, dapat dilakukan 

dengan sekejap. Jarak menjadi kurang relevan. Data dapat lebih cepat dan akurat 

diperoleh dan diolah. Kesemuanya itu jelas berpengaruh kepada sistem birokrasi. 

Masalah-masalah dapat lebih dini dideteksi, sehingga dapat dicegah berkembang 

menjadi lebih besar. Pelayanan publik dapat lebih baik, lebih cepat dan lebih 

mudah, karena kemudahan-kemudahan yang dihasilkan oleh teknologi. 

Penerapan e-government, akan dapat membantu meniadakan hambatan 

pertukaran informasi antar masyarakat dan antar wilayah negara, dan dengan 
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demikian berbagai bentuk kesenjangan yang bersumber dari ketidakseimbangan 

kesempatan memperoleh informasi dapat diatasi secara bertahap; meningkatkan 

ketersediaan informasi dan pelayanan publik serta memperluas dan 

memperdalam jangkauannya; meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan 

kemampuan inovasi dalam sektor produksi, serta memperlancar rantai distribusi; 

meningkatkan transparansi dan memperbaiki efisiensi pelayanan publik; 

memperlancar interaksi antar lembaga-lembaga pemerintah, baik pada tingkat 

pusat maupun daerah, dan dengan masyarakat. 

Dalam mewujudkan birokrasi yang efektiv, efisien, transparan dan 

akuntabel berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan 

Bupati Nomor 76 Tahun 2017 pemerintah Kabupaten Luwu telah 

mengintegrasikan birokrasi berbasis elektronik yaitu Layanan Informasi e-

government Kabupaten Luwu. 

Berdasarkan uraian yang telah dijelasakan sebelumnya, peneliti tertarik 

mengangkat sebuah judul yaitu Pemanfaatan Electronic Government di 

Kabupaten Luwu khususnya pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian Kabupaten Luwu yang mengelola bidang e-government. Sehingga 

peneliti tertarik meneliti dalam pemanfaatan e-government yang didalamnya 

terdapat beberapa layanan berbasis elektronik.  

Adapun layanan berbasis e-government yang dikelola oleh Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu adalah E-

Planning, Sikopral, E-Konfirmasi, Kepegawaian, E-Kinerja, E-Musrenbang, E-

Budgeting, E-Monev, OAM, Simaya, Simap, Geoportal, dan  E-Mail. 
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Adapun yang menjadi pokok pada penelitian ini adalah menggunakan 

delapan indikator elemen sukses manajemen e-government pada Diskominfo 

Kbupaten Luwu yaitu: 1) Political environment, ada dua tipe proyek sehubungan 

dengan hal ini. Pertama adalah “Top Down Projects” (TDP) Kedua adalah 

“Bottom Up Projects” (BUP). 2) Leadership, tanggung jawab dari manajer 

proyek untuk melaksanakan sebuah proyek dari awal hingga akhir sesuai dengan 

siklus proyek (project life cycle) yang dijalankan. 3) Planning, merupakan 

sebuah tahap yang sangat penting, karena pada tahap awal inilah gambaran 

menyeluruh dan detail dari rencana keberadaan sebuah inisiatif e- Government 

diproyeksikan. 4) Stakeholder, adalah berbagai pihak yang merasa memiliki 

kepentingan (langsung maupun tidak langsung) terhadap penyelenggaraan 

proyek e-government terkait. 5) Transparency/Visibility, harus selalu tersedia 

seluruh data dan informasi mengenai seluk beluk dan status proyek yang sedang 

berlangsung untuk dapat secara bebas diakses oleh stakeholder yang beragam 

tersebut.  6) Budget, besarnya anggaran yang disediakan pemerintah (dan 

kalangan lain semacam swasta atau bantuan dari luar negeri) sangat bergantung 

pada tingkat prioritas yang diberikan oleh pemerintah terhadap status proyek 

terkait.  7) Technology, suatu kenyataan bahwa pilihan teknologi yang akan 

diimplementasikan di dalam sebuah proyek e-government sangat tergantung 

dengan anggaran yang tersedia.   8) Innovation, tingkat kreativitas yang cukup, 

terutama dalam melakukan pengelolaan terhadap proyek e-government yang ada, 

sehingga berbagai hambatan yang kerap ditemui dalam sebuah proyek dapat 

dengan mudah dihilangkan (Indrajit, 2016). 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan electronic government di 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, adapun tujuan yang 

akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan electronic 

government di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 

Kabupaten Luwu.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi ilmiah dalam 

kajian ilmu administrasi negara khususnya dalam hal pemanfaatan konsep e-

government pada instansi yang bersangkutan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi maupun 

rekomendasi bagi Pemerintah Kabupaten  Luwu dalam proses pemanfaaan e-

Government. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu juga menjadi salah satu bahan 

pertimbangan sehingga dapat memberi referensi dalam menuli ataupun mengkaji 

penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah penelitian yang menjadi acuan dan 

referensi peneliti dalam melakukan penelitian : 

1. Muammar dkk, (2019) melakukan penelitian di Dinas Komunikasi 

Informatika dan Statistik Kabupaten Wajo yang berjudul “Pengaruh 

Penerapan e-government Terhadap Pelaksanaan Good Governance Di Dinas 

Komunikasi Informatika”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

nilai koefisien regresi (b) nilainya sebesar 35,583 yang menyatakan bahwa 

penerapan E-government (X) berpengaruh terhadap pelaksanaan Good 

Governance (Y). Berdasarkan hasil t hitung > t tabel (35,583 > 1,994) atau 

signifikan (Sig) sebesar 0,000 lebih kecil dari < 0,05, sehingga berarti 

hipotesis satu (H1) diterima. Hal ini berarti hipotesis pertama (H1) Penerapan 

e-government signifikan terhadap Pelaksanaan Good Governance di Dinas 

Kominfo dan Statistik. Kontribusi e-government sebesar 30,6% dapat 

diartikan bahwa ada hal lain yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 

selain kepemimpinan lurah. Persamaan dari penelitian ini adalah 

menggunakan fokus electronic government, sementara perbedaannya 
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terdapat pada isu yaitu peneliti terdahulu menggunakan good governance 

sementara peneliti sekarang akan menggunakan metode kualitatif, dengan 

fokus pemanfaatan e-government. Peneliti terdahulu di Diskominfo 

Kabupaten Wajo sedangkan peneliti sekarang di Diskominfo Kabupaten 

Luwu. 

2. Mariono, (2019) melakukan penelitian di Kabupaten Sidoarjo yang berjudul 

“Penerapan e-government Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Sidoarjo”. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-government di 

Kabupaten Sidoarjo belum optimal baik ditinjau dari segi Support, Kapasitas 

maupun Kemanfaatannya (Value). Persamaan dari penelitian ini adalah 

meneliti tentang e-government terhadap pelayanan public, sementara 

perbedaannya berada pada lokus penelitian. 

3. Suharyana, (2017) melakukan peelitian di Provinsi Banten dengan judul 

Implementasi e-government Untuk Pelayanan Publik Di Provinsi Banten. 

Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi e-government untuk 

pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Banten menggunakan situs 

bantenprov.go.id masih banyak hal yang harus diperbaharui sesuai amanat 

Inpres no.3 tahun 2003. Salah satu adalah masih banyak aplikasi dan sistem 

informasi belum tersedia sebagai bentuk layanan yang baik kepada 

pengguna/masyarakat hal ini demi menunjang kinerja pelayanan kepada 

masyarakat melalui situs bantenprov.go.id. karena dalam pelaksanaan e-

government sekarang ini masih belum adanya integrasi data dan sistem 

informasi yang ditampilkan melalui website bantenprov.go.id dengan website 
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yang ada di unit kerja lingkup pemerintah Provinsi Banten, selain itu konsep 

penyajian informasi belum bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat karena 

masih banyak konten yang tidak tersedia berkaitan layanan apa saja yang 

bisa diberikan oleh pemerintah Provinsi Banten melalui unit kerjanya. 

Persamaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yaitu e-

Government. Namun perbedaannya peneliti terdahulu meneliti terkait 

implementasi e-government pada pelayanan public. Sedangakan peneliti akan 

meneliti tentang pemanfaatan e-government Kabupaten Luwu khususnya di 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu. 

B. Teori dan Konsep 

1. Konsep Good Governance 

  Anggara (2016) Pengertian kepemerintahan (governance) adalah suatu 

kegiatan (proses), bahwa governance lebih merupakan “serangkaian proses 

interaksi sosial politik antara pemerintahan dan masyarakat dalam berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi 

pemerintah atas kepentingankepentingan tersebut.” Pengertian tentang 

kepemerintahan (governence) lebih lanjut adalah sebagai berikut: 

a. Pemerintah atau government: The authoritative direction and administration 

of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc. (pengarahan dan 

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

negara bagian, kota dan sebagainya).  
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b. The governing body of a nation, state, city, etc. (Lembaga atau badan yang 

menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian, atau kota dan 

sebagainya).  

c. Istilah kepemerintahan atau dalam bahasa Inggris governance berarti “the 

act, fact, manner, of governing.” (tindakan, fakta, pola dari kegiatan atau 

penyelenggaraan pemerintahan). 

Lebih lanjut Anggara (2016) menjelaskan dalam bukunya Governance adalah 

suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, 

penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Apabila dalam proses 

keperintahan, unsur-unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, itu 

merupakan istilah kepemerintahan yang baik (good governance). 

Secara konseptual, pengertian kata baik (good) dalam istilah kepemerintahan 

yang baik (good governance) mengandung dua pemahaman, yaitu:  

a. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang 

dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) 

kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial;  

b. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan 

tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. 

Pada dasarnya, tentang pemerintahan yang baik (good governance) harus 

memenuhi kriteria berikut:  

a. Partisipasi;  

b. Transparasi;  

c. Akuntabilitas; 
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d. Efektivitas;  

e. Memperlakukan semua sama. 

2. Konsep Electronic Governance 

Electronic Governance adalah penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mendukung good governance. E-Governance terdiri dari dua 

elemen penting yaitu ‘governance’ sebagai konsep utama dan ‘electronic’ atau 

ICTs (information and communication technologies) sebagai alat untuk 

meningkatkan proses governance. Word Bank menyatakan bahwa e-governance 

mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah yang 

memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan 

badan lain dari pemerintah. Teknologi ini dapat melayani berbagai tujuan yang 

berbeda seperti pemberian pelayanan yang lebih baik oleh pemerintah kepada 

masyarakat, meningkatkan interaksi dengan bisnis dan industri, pemberdayaan 

warga melalui akses informasi, dan manajemen pemerintahan yang lebih efisien. 

Manfaat yang dihasilkan dapat mengurangi korupsi, peningkatan transparansi, 

kenyamanan yang lebih besar, pertumbuhan pendapatan, dan/pengurangan biaya 

(Kurniasih & Wismaningtyas, 2020).  

Dengan demikian e-governance dapat diartikan sebagai penggunaan ICTs 

dalam proses governance dimana terdapat banyak sektor yang terlibat (tidak 

hanya sektor publik tapi juga sektor privat dan sektor non-pemerintah) serta 

terjadi antar level governance yang berbeda. Tiap level governance terdiri dari 

tiga sektor yaitu sektor publik/ pemerintah, sektor privat dan sektor non-

pemerintah (organisasi non-profit). Dimensi horizontal menunjukkan hubungan 
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antar tiga sektor tersebut dalam level tertentu, sedangkan dimensi vertikal adalah 

hubungan antara sektor yang sejenis dalam level yang berbeda misalnya sektor 

publik di level lokal dan nasional. Selain itu hubungan bisa terjadi antar sektor 

yang berbeda jenis dan antar level yang berbeda pula, misalnya antara sektor 

publik di level lokal dengan sektor privat di level nasional. 

3. Konsep Electronic Government 

Salah satu definisi e-government dalam khazanah internasional yang cukup 

banyak dirujuk adalah yang berasal dari publikasi Bank Dunia, yang 

mendefinisikan e-government yaitu e-government referes to the use bygovernment 

agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, 

and mobile computing)that have the ability to transform relations with citizens, 

businesses and other arms of government (Mariono, 2019).  

E-Government    adalah    penyelenggaraan kepemerintahan    berbasiskan    

elektronik untukmeningkatkan    kualitas    layanan    publik secara    efisien,    

efektif    dan    interaktif. Dimana     pada     intinya     E-Government adalah   

penggunaan   teknologi   informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara 

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

lain).  E-Government  sering  digambarkan atau  dideskripsikan  secara  cukup  

beragam oleh masing-masing individu atau komunitas (Harakan dkk, 2022). 

Kaliappen, N., Ghani, A. B. A., Jermsittiparsert, K., & Harakan, A. (2021) juga 

mengemukakan “E-government involves the application of latest and innovations 

while the provision of services and other information provision and management 

systems”. 
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Shailendra dalam Mariono (2019) definisi sangat umum ini pada dasarnya 

merujuk penggunaan teknologi informasi pada lembaga pemerintah atau lembaga 

publik. Tujuannya adalah agar hubungan-hubungan tata pemerintahan 

(governance) antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat tercipta 

sedemikian rupa sehingga lebih efisien, efektif, dan produktif. Disamping itu e-

government adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah, 

pusat dan pemerintah federal untuk mendukung operasi pemerintah, pelibatan 

masyarakat dan penyediaan pelayanan pemerintah. Interaksi ini meliputi 

pengajuan permohonan, pembayaran dan pelayanan informasi lainnya melalui 

world wide web. 

Indrajit dalam Parawu (2020) menjelaskan  definisi dari e-government 

menurut World Bank “E-government refers to the use by government agencies of 

information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile 

computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, 

and other arms of government”. E-government mengacu pada penggunaan 

teknologi informasi oleh lembaga pemerintah seperti Wide Area Network, 

internet, dan mobile computing yang memiliki kemampuan untuk 

mentransformasi hubungan antara warga negara, dunia usaha, dan lembaga-

lembaga pemerintah lainnya. 

 Suharyana (2017) dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi, maka pemerintah daerah dituntut secara otonom harus dapat 

melaksanakan proses transformasi dari penyajian informasi dan komunikasi yang 

konvensional menuju penyajian informasi dan komunikasi secara elektronik hal 
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ini sesuai definisi dari Bank Dunia, e-government merupakan penggunaan 

teknologi informasi oleh pemerintah, yang memungkinkan pemerintah untuk 

mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang 

berkepentingan. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003, pengembangan e-

government diarahkan untuk mencapai empat tujuan, yaitu ; 

1) Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang 

memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta 

dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tanpa dibatasi 

oleh sekat waktu dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. 

2) Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan 

perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan 

menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. 

3) Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga 

negara serta penyediaan fasilitas dialog bagi masyarakat agar dapat 

berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. 

4) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien 

serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan 

pemerintah daerah otonom. 

Kemajuan teknologi informasi sekarang ini secara perlahan mengubah 

pola interaksi dan komunikasi yang modern baik antar masyarakat maupun 

pemerintah dengan masyarakat, hal ini menjadi tugas aparatur pemerintah untuk 

bisa menyesuaikan perkembangan zaman melalui penyediaan informasi dan pola 

komunikasi yang lebik baik, efektif dan efisien (Suharyana, 2017). 
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 Nugroho (2016) Implementasi e-government memiliki beberapa tujuan dan 

sasaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip antara lain:  

1) Peningkatan pemberian layanan pemerintah 

2) Pemberdayaan masyarakat melalui akses yang lebih besar untuk 

mendapatkan informasi dari pemerintah dan kemampuan untuk dapat 

berinteraksi dan berpartisipasi 

3) Keberhasilan dalam transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dari 

pemerintah 

4) Peningkatan hubungan internal antara pemerintah dan pengiriman elektronik 

warga.  

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, pengembangan e-government adalah 

untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dan sektor swasta untuk 

mengakses layanan pemerintah melalui pemberian layanan yang terintegrasi, 

efektif dan efisien di mana saja, kapan saja dan dalam bentuk yang nyaman 

melalui penggunaan internet dan saluran lain seperti ponsel, dan lain 

sebagainya.10 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mendefinisikan pelayanan publik. 

Kemudian dalam buku E-government In Action yang ditulis oleh Indrajit 

dalam Muammar (2020) menjelaskan e-government sebagai suatu usaha 

penciptaan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif 

bersama (shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan. Oleh 

karena itu, visi yang dicanangkan harus pula mencerminkan visi bersama dari para 

stakeholder yang ada misalnya: 
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1) Memperbaiki produktivitas dan kinerja oprasional dalam melayani 

pelanggannya 

2) Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparan 

3) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan 

publik 

4) Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis, dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan definisi e-government tersebut dapat dilihat bahwa e-

government identik dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 

Dapat dikatakan juga bahwa e-government adalah penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah oleh lembaga 

pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antara pemerintah dan 

pihak lain.  

Government sering digambarkan atau dideskripsikan secara cukup 

beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal ini disebabkan karena 

berbagai hal:  

1) Walaupun sebagai sebuah konsep e-government memiliki prinsip-prinsip 

dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki skenario 

implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka defnisi dari ruang 

lingkup e-government pun menjadi beraneka ragam;  

2) Spektrum implementasi aplikasi e-government sangatlah lebar mengingat 

sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara 
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yang berfungsi untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis 

interaksi dan transaksi; 

3) Pengertian dan penerapan e-government di sebuah negara tidak dapat 

dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari 

negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat 

ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi 

ekonomi, dari negara yang bersangkutan; dan  

4) Visi, misi, dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik 

mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam proses 

pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap penyusunan prioritas 

pengembangan bangsa.  

Masalah defnisi ini merupakan hal yang penting, karena akan menjadi 

bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang berkepentingan dalam 

menyusun dan mengimplementasikan e-government di suatu negara. Terkadang 

defnisi yang terlampau sempit akan mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai 

peluang yang ditawarkan oleh e-Government, sementara defnisi yang terlampau 

luas dan mengambang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan 

oleh e-government. 

4. Manfaat Electronic Government 

Indrajit, (2016) mendefinisian manfaat e-government sebagai berikut: 

1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya 

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

efektivitas dan esiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara; 
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2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance;  

3) Mengurangi secara signikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi 

yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan 

aktivitas sehari-hari;  

4) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber 

pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan; dan  

5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara epat dan 

tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan 

berbagai perubahan global dan trend yang ada; serta  

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

dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan 

demokratis. 

5. Elemen Sukses Pengembangan Electronic Government 

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of Government 

dalam (Indrajit, 2016), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor 

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

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

Value. 

1) Dukungan (Support) 

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah 

adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk 
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benar-benar menerapkan konsep e-Government, bukan hanya sekedar mengikuti 

trend atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-

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

pembangunan dan pengembangan e-government dapat berjalan dengan mulus. 

Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “top 

down”, maka jelas dukungan implementasi program e-government yang efektif 

harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada pada level tertinggi 

(Presiden dan para pembatunya-Menteri) sebelum merambat ke level-level di 

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

dukungan di sini juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh 

lagi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut: 

a. Disepakatinya kerangka e-government sebagai salah satu kunci sukses 

negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan 

prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan; 

b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, 

waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk 

membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral; 

c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar 

tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-government 

(seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, 

ditugaskannya lembaga-lembaga khusus misalnya kantor e-Envoy sebagai 

penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan 

swasta, dan lain sebagainya); dan  
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d. Disosialisasikannya konsep e-government secara merata, kontinyu, 

konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara 

khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye 

yang simpatik. 

2) Kemampuan/Capacity 

Elemen kedua ini adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari 

pemerintah setempat dalam mewujudkan impian e-government terkait menjadi 

kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh 

pemerintah sehubung dengan elemen ini, yaitu: 

a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai 

inisiatif e-government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya 

finansial; 

b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena 

fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-

government; dan 

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan 

keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai 

dengan asas manfaat yang diharapkan. 

3) Nilai (Value) 

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yang dilihat dari 

sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa. Berbagai inisiatif e-government tidak 

akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya 

implementasi konsep tersebut; dan dalam hal ini, yang menentukan besar tidaknya 
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manfaat yang diperoleh dengan adanya e-government bukanlah kalangan 

pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan. 

Untuk itulah maka pemerintah harus benar-benar teliti dalam memilih prioritas 

jenis aplikasi e-government apa saja yang harus didahulukan pembangunannya 

agar benar-benar memberikan value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan 

oleh masyarakat. Salah dalam mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat justru 

akan menjadi bumerang bagi pemerintah yang akan semakin mempersulit 

meneruskan usaha dalam mengembangkan konsep e-government.  

Perpaduan antara ketiga elemen terpenting di atas akan membentuk sebuah 

nexus atau pusat syaraf jaringan e-government yang akan menjadi kunci sukses 

utama penjamin keberhasilan. Atau dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan 

bahwa jika elemen menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha menerapkan 

konsep e-government berada di luar area tersebut (ketiga elemen pembentuk 

nexus) tersebut, maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan tinggi. 

6. Jenis-Jenis Electronic Government 

Seperti halnya di dalam dunia aplikasi e-Commerce yang kerap 

diklasikasikan menjadi dua jenis, yaitu tipe B-to-B dan B-to-C, di dalam konsep 

e-government dikenal pula empat jenis klasifikasi menurut (Indrajit, 2016), yaitu: 

G-to-C, G-to-B, G-to-G, dan G-to-E. 

1) Government to Citizen (G2C) 

Government to Citizen (G2C) merupakan sebuah teknologi informasi yang 

memiliki tujuan untuk mempererat hubungan atau interaksi antara pemerintah 
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dengan rakyat sertajuga untuk memudahkan masyarakat dalam mencari berbagai 

informasi penting tentang pemerintahan. 

2) Government to Business (G2B) 

Government to Business (G2B) merupakan sebuah model hubungan 

pemerintah dengan bisnis. sebab sangat dibutuhkannya relasi yang sangat baik, 

antara pemerintah dengan pembisnis. Tujuan dari Government to Business (G2B) 

ialah demi kemudahan berbisnis masyarakat dengan para pembisnis. 

3) Government to Government (G2G) 

Government to Government (G2G) merupakan suatu Web pemerintah 

yang dibentuk, bertujuan untuk memenuhi beberapa macam jenis informasi yang 

dibutuhkan antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lai, dengan 

tujuan untuk mempermudah kerjasama antara pemerintahan yang bersangkutan. 

4) Government to Employees (G2E) 

Merupakan suatu tipe hubungan yang diarahkan untuk para karyawan 

pemerintahan sebagai meningkatkan kinerja serta untuk kesejahteraan para 

pegawai yang bekerja disalah satu institusi pemerintah. 

7. Elemen Sukses Manajemen Proyek Electronic Government 

University of Maryland mengadakan riset khusus di bidang e-government 

untuk mencari tahu elemen-elemen apa saja yang menjadi kunci keberhasilan dari 

berbagai proyek e-government yang sukses (best practices). Tim yang dipimpin 

oleh Profesor David Darcy ini bertujuan untuk mengkompilasi atau menghasilkan 

sebuah “implementation manual” yang akan menjadi panduan mereka yang 

diberikan tugas memimpin dan menyelenggarakan proyek e-government agar 
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dijamin keberhasilannya. Untuk keperluan tersebut, beberapa inisiatif e-

government dari yang berhasil dengan sukses sampai yang gagal dipelajari secara 

sungguh-sungguh untuk mencari elemen keberhasilan yang dimaksud. 

Berdasarkan studi ini, dirumuskan ada 8 (delapan) elemen sukses didalam 

melakukan manajemen proyek e-Government (Indrajit, 2016). 

1) Political Environment 

Berdasarkan hasil kajian, ada dua tipe proyek sehubungan dengan hal ini. 

Pertama adalah “Top Down Projects” (TDP) dimana eksistensi sebuah proyek 

ditentukan oleh adanya inisiatif dari lingkungan eksekutif (misalnya presiden atau 

perdana menteri) sebagai otoritas tertinggi pemerintahan, atau disponsori oleh 

kalangan legislatif (lembaga perwakilan rakyat) sebagai pemberi mandat. Kedua 

adalah “Bottom Up Projects” (BUP) yang dilaksanakan karena adanya ide atau 

inisiatif dari kepala unit atau karyawan (birokrat) yang berada di salah satu 

lembaga pemerintahan atau departemen. Terhadap TDP, hasil kajian 

memperlihatkan bahwa ada dua aspek penting yang harus dilaksanakan oleh 

pemerintah agar proyek e-government dapat berhasil dengan baik. Pertama 

adalah melakukan kampanye (marketing) terhadap keinginan membangun e-

government kepada seluruh anggota masyarakat dengan pertimbangan untuk 

menciptakan sebuah pemerintahan yang efsien. Dan aspek kedua adalah 

meletakkan proyek ini sebagai salah satu prioritas tertinggi dalam 

penyelenggaraan pembangunan negara. Jika dua hal ini dilakukan dengan baik, 

maka dijamin bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akan secara 
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serempak dan bahu membahu berusaha melaksanakan sejumlah proyek e-

government dengan baik dan efektif. 

2) Leadership 

Faktor kepemimpinan biasanya menempel pada mereka yang bertugas 

sebagai pemimpin dari penyelenggaraan proyek, yaitu para manajer proyek 

(project manager). Adalah merupakan tanggung jawab dari manajer proyek 

untuk melaksanakan sebuah proyek dari awal hingga akhir sesuai dengan siklus 

proyek (project life cycle) yang dijalankan. Ruang lingkup dari kepemimpinan 

dalam sebuah proyek e-government bermuara pada kemampuan untuk mengelola 

tiga hal, yaitu: 

a. Beragam tekanan politik yang terjadi terhadap proyek e-government yang 

berlangsung baik dari kalangan yang optimis maupun yang pesimis;  

b. Bermacam-macam sumber daya yang dibutuhkan dan dialokasikan oleh 

proyek e-government yang bersangkutan, seperti misalnya sumber daya 

manusia, finansial, informasi, peralatan, fasilitas, dan lain sebagainya; dan  

c. Sejumlah kepentingan dari berbagai kalangan (stakeholders) terhadap 

keberadaan proyek e-government yang dijalankan. 

Walaupun sekilas tugas seorang manajer proyek e-government terlihat 

mudah, namun dalam kenyataannya, yang bersangkutan harus memiliki sejumlah 

kemampuan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengartikulasikan visi dan misi dari e-government ke dalam aktivitas 

pelaksanaan proyek yang dimengerti secara jelas dan dengan baik oleh 

mereka yang terlibat secara langsung maupun stakeholder lain yang 
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berada di luar struktur proyek;  

b. Menyusun sebuah perencanaan proyek yang matang dan komprehensif 

(menyeluruh) sehingga mudah dimengerti oleh mereka yang 

berkepentingan; 

c. Melakukan lobby-lobby dan negosiasi dengan beragam kalangan yang 

terlibat secara langsung maupun tidak langsung terhadap proyek terkait 

agar berbagai kepentingan yang masing-masing pihak miliki tidak 

berbenturan di dalam pelaksanaan proyek;  

d. Memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mencermati halangan-

halangan yang terjadi di tengah-tengah berlangsungnya proyek serta 

mencari jalan pemecahannya;  

e. Mengetahui secara persis dan detail mengenai proses bisnis yang terkait 

dengan proyek e-government yang diimplementasikan;  

f. Mempelajari hal-hal teknis lainnya terutama yang berhubungan dengan 

teknologi informasi dan internet yang menjadi tulang punggung aplikasi 

pada proyek e-government; dan lain sebagainya. 

Secara prinsip, kepemimpinan yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas 

pada kemampuan seorang individu menjadi seorang manajer proyek yang baik, 

namun lebih lagi dibutuhkan seorang pemimpin ulung yang mampu untuk 

menjadi seorang profesional yang dapat menjalankan fungsi-fungsi strategis 

seperti layaknya seorang eksekutif perusahaan. Karakter kepemimpinan yang 

kuat tidak hanya akan meningkatkan kredibilitas orang- orang yang terlibat 
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langsung dalam proyek, namun lebih jauh lagi akan membentuk sebuah 

lingkungan kerja yang profesional. 

Kartono (2010) “kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan 

pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha 

kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan”. Kualitas dari pemimpin 

dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan, demikian 

juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau instantis biasanya 

dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin.Pimpinan 

berkewajiban memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membina, 

menggerahkan, menggerakkan semua potensi pegawai dilingkungannya agar 

terwujud volume dan beban kerja yang terarah pada tujuan. Pimpinan perlu 

melakukan pembinaan yang sungguh-sungguh terhadap karyawan agar dapat 

menimbulkan kepuasan dan komitmen sehingga pada akhirnya dapat 

meningkatkan kinerja yang tinggi. 

3) Planning 

Sesuai dengan siklus manajemen proyek yang ada, perencanaan 

merupakan sebuah tahap yang sangat penting, karena pada tahap awal inilah 

gambaran menyeluruh dan detail dari rencana keberadaan sebuah inisiatif e- 

government diproyeksikan. Pada dasarnya, sebuah perencanaan yang baik akan 

memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan proyek secara 

keseluruhan karena apa yang dilaksanakan pada siklus berikutnya sebenarnya 

adalah pengejawantahan dari rencana dasar yang telah disepakati (baseline 

planning). Karena kebanyakan dari proyek e-government harus melibatkan lebih 
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dari satu departemen (lintas sektoral), maka seluruh stakeholder yang terlibat 

harus menyetujui rencana yang disusun oleh manajer proyek bersama dengan 

pihak lain yang berkepentingan. 

Dikutip dari Conyers (1994: 4), menurut Waterston perencanaan adalah 

usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan guna memilih 

alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Jadi sebenarnya makna perencanaan sangat tergantung pada paradigma yang 

dianut. Dikutip dari Hadi, menurut Davidoff, et al (2005: 19) bahwa dari 

perspektif paradigma rasional memberikan batasan tentang perencanaan sebagai 

suatu proses untuk menentukan masa depan melalui suatu urutan pilihan. 

Kemudian menurut Dror dalam Hadi (2005) perencanaan merupakan suatu proses 

untuk mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan masa 

depan. Sedangkan menurut Fridman dalam Hadi (2005), perencanaan merupakan 

suatu strategi untuk pengambilan keputusan sebelumnya sebagai suatu aktivitas 

tentang keputusan dan implementasi. Dari beberapa definisi tersebut jelas bahwa 

perencanaan dapat dilihat sebagai bentuk strategi yang diterapkan untuk 

organisasi publik maupun privat. 

4) Stakeholders 

Seperti telah didefinisikan sebelumnya, yang dimaksud dengan 

stakeholder di sini adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan 

(langsung maupun tidak langsung) terhadap penyelenggaraan proyek e-

government terkait. Adalah merupakan tugas pemimpin proyek atau manajer 

proyek untuk dapat memahami kepentingan dari masing-masing stakeholder yang 
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ada dan mencoba menyatukannya agar seluruh perbedaan kepentingan yang 

dimaksud dapat menuju kepada satu arah pencapaian visi dan misi e-government 

(konvergensi). Pihak- pihak yang dianggap sebagai stakeholder utama dalam 

proyek e-government antara lain: pemerintah (lembaga terkait dengan seluruh 

perangkat manajemen dan karyawannya), sektor swasta, masyarakat, lembaga-

lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan lain sebagainya. Terlepas dari 

bermacam ragamnya stakehoder yang ada, harus tetap diingat bahwa pada 

akhirnya yang akan merasakan manfaat atau berhasil tidaknya proyek e-

government yang dilaksanakan adalah pelanggan. 

Stakeholder adalah suatu individu, kelompok, komunitas ataupun 

organisasi yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi 

baik laki-laki atau perempuan yang memliki karakteristik seperti kekuasaan dan 

kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan, Hertifah (2003, h.29) dalam 

jurnal penelitian (Niken, 2014). 

5) Transparency/Visibility 

Transparansi sebuah proyek e-government sangat erat kaitannya dengan 

keberadaan stakeholder, dalam arti kata adalah bahwa harus selalu tersedia 

seluruh data dan informasi mengenai seluk beluk dan status proyek yang sedang 

berlangsung untuk dapat secara bebas diakses oleh stakeholder yang beragam 

tersebut. Tersedianya akses terhadap informasi semacam status proyek, alokasi 

sumber daya, evaluasi pertahap proyek, dan lain sebagainya bertujuan untuk 

menciptakan kredibilitas dan legitimasi yang baik bagi para penyelenggara proyek 

maupun stakeholder sebagai pihak yang melakukan monitoring. 
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Dimungkinkannya pihak-pihak yang berkepen- tingan mengakses data dan 

informasi terkait dengan proyek yang sedang berlangsung secara tidak langsung 

merupakan sarana pemasaran (marketing) yang cukup efektif, karena di sana 

terlihat keseriusan pemerintah untuk selalu memberikan yang terbaik untuk 

rakyatnya melalui implementasi beragam proyek e-Government.  

Transparansi dalam tata kelola pemerintahan memiliki arti sejauh mana 

pemerintahan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang 

benar sehingga memudahkan pemantauan oleh masyarakat. Lembaga 

pemerintahan harus terbuka dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan 

dan terbuka dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai 

organisasi. Transparansi juga memiliki arti bahwa informasi dapat diakses secara 

bebas dan dapat diakses secara langsung oleh para pihak dan dapat dengan mudah 

untuk dipahami (Sopiah, 2008) 

6) Budgets 

Bukanlah merupakan sebuah rahasia lagi bahwa kekuatan sumber daya 

finansial yang dianggarkan pada sebuah proyek e-government merupakan salah 

satu elemen strategis dan sangat menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan 

sebuah proyek. Berdasarkan kenyataan yang ada, besarnya anggaran yang 

disediakan pemerintah (dan kalangan lain semacam swasta atau bantuan dari luar 

negeri) sangat bergantung pada tingkat prioritas yang diberikan oleh pemerintah 

terhadap status proyek terkait. Jika pemerintah merasa bahwa sebuah inisiatif 

proyek e-government ditujukan untuk memecahkan sejumlah masalah yang 

kritikal (sehingga dinyatakan memiliki prioritas tinggi), maka biasanya akan 
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mudah bagi kalangan legislatif maupun sponsor-sponsor lainnya menyetujui 

pengalokasian anggaran yang cukup besar. Namun jika sebuah inisiatif proyek e-

government hanya dianggap sebagai sesuatu yang bersifat “nice to have”, maka 

jelas akan sangat sulit didapatkan pihak-pihak yang mau membantu menutup 

anggaran yang dibutuhkan. Dari kajian terbukti bahwa hanya 19% dari proyek 

yang berhasil mengatasi masalah anggaran ini dengan baik sehingga membawa 

mereka pada tingkat kesuksesan tertentu. 

Anggaran atau budget menurut Henry Simamora (1999) merupakan “suatu 

rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber-sumber daya diharapkan 

akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu". Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan dalam kaitannya 

dengan pengelolaan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

7) Technology 

Spektrum teknologi informasi yang dipergunakan di dalam e-government 

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

paling canggih (state-of-the-art). Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa 

pilihan teknologi yang akan diimplementasikan di dalam sebuah proyek e-

government sangat tergantung dengan anggaran yang tersedia. Semakin besar 

anggaran yang ada, semakin canggih teknologi yang dapat dipilih dan 

dipergunakan, yang cenderung akan meningkatkan probabilitas berhasilnya suatu 

proyek (dalam arti kata tercapainya manfaat yang ditargetkan). 
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Menurut Roger (2008) teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk 

alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dengan hubungan sebab 

akibat dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan. 

8) Innovation 

Elemen terakhir yang turut memberikan kontribusi terhadap berhasil 

tidaknya sebuah proyek e-government adalah kemampuan anggota proyek untuk 

melakukan inovasi-inovasi tertentu. Yang dimaksud dengan invovasi di sini 

tidaklah terbatas pada kemampuan menciptakan produk-produk baru tertentu, 

tetapi mereka yang terlibat di dalam proyek harus memiliki sejumlah tingkat 

kreativitas yang cukup, terutama dalam melakukan pengelolaan terhadap proyek 

e-government yang ada, sehingga berbagai hambatan yang kerap ditemui dalam 

sebuah proyek dapat dengan mudah dihilangkan. 

Menurut Luecke (2003:2), inovasi merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu pengetahuan/gagasan 

ide, yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru suatu produk, proses, 

atau jasa. Inovasi menurut Zimmerer dalam Suryana (2014:11), diartikan sebagai 

kemampuan menerapkan kreativitas dalamm rangka memecahkan persoalan dan 

peluang untuk meningkatkan atau memperkaya kehidupan (innovation is the 

ability to apply creativity solutions to those problems and opportunities to 

enhance or to enrich peoples live). 
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C. Kerangka Pikir 

 Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Luwu khususnya di Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu dengan tujuan 

menganalisis pemanfaatan electronic government. Adapun kerangka pikir yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemanfaatan Electronic Government 

Elemen Sukses Manajemen Proyek  

E-government (Indrajit, 2016) 

 

1. Political Environment, 

2. Leadership, 

3. Planning,  

4. Stakeholders, 

5. Transparency/Visibility,  

6. Budgets,  

7. Technology, 

8. Innovation  

 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 

Kabupaten Luwu  

Gambar 1. Kerangka Pikir 
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D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir yang telah dideskripsikan, maka fokus 

penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan e-government di Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu. Adapun yang menjadi 

indikator penelitian ini adalah  menggunakan elemen suskes  manajemen proyek 

e-government dalam buku (Indrajit, 2016). 

E. Deskripsi Fokus 

Berdasarkan landasan teori dan bagan kerangka pikir yang telah dijelaskan 

sebelumnya,  adapun deskripsi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Political Environment 

Yang dimaksud dengan elemen ini adalah keadaan atau suasana politik di 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.  

Political Environment pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian lebih mengarahkan pada penjelasan perpolitikan di dinas tersebut. 

2) Leadership 

Indikator Leadership dalam hal ini akan mengkaji model kepemimpinan 

yang ada di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten 

Luwu. Mengkaji aktivitas penataan berupa kemampuan 

pemimpin  mempengaruhi bawahannya. 

3) Planning 

Mengkaji manajemen proyek yang ada di Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu. Perencanaan yang dilakukan terkait 

dengan pemanfaatan e-government . 
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4) Stakeholders 

Pihak yang  memiliki kepentingan (langsung maupun tidak langsung) 

terhadap penyelenggaraan proyek e-government. Bagaimana tugas pemimpin 

proyek atau manajer proyek untuk dapat memahami kepentingan dari masing-

masing stakeholder yang ada dan mencoba menyatukannya agar seluruh 

perbedaan kepentingan yang dimaksud dapat menuju kepada satu arah 

pencapaian visi dan misi e-government di Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu. 

5) Transparency/Visibility 

Transparansi proyek e-government di Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu sangat erat kaitannya dengan 

keberadaan stakeholder, Tersedianya seluruh data dan informasi mengenai seluk 

beluk dan status proyek yang sedang berlangsung untuk dapat secara bebas 

diakses oleh stakeholder yang beragam . 

6) Budgets 

Proyek e-government di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian Kabupaten Luwu melihat dari aspek besarnya anggaran yang 

disediakan pemerintah. 

7) Technology 

Penggunaan technology di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian Kabupaten Luwu merupakan aspek pendukung pada pemanfaatan e-

government. 
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8) Innovation 

Kemampuan anggota melakukan inovasi-inovasi tertentu. keterlibatan di 

dalam proyek  memiliki sejumlah tingkat kreativitas yang cukup, terutama dalam 

melakukan pengelolaan terhadap proyek e-government yang ada di Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi 

Waktu penelitian  dilakukan selama dua bulan terhitung dimulai pada 

bulan Desember sampai dengan Februari dan lokasi penelitian akan dilakukan di 

kantor Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu  

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena sesuai 

dengan tujuan penelitian yaitu untuk memberikan gambaran faktual mengenai 

pemanfaatan Electronic Government pada lingkungan kerja pemerintahan di 

Kabupaten Luwu khususnya di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian. 

Pendekatan kualitatif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap 

dan memahami sesuatu dibalik isu yang belum diketahui. Selain itu, metode 

kualitatif dapat memberi rincian yang terinci tentang fenomena yang sulit 

diungkapkan oleh metode kuantitatif (Sugiyono 2009).  

Adapun jenis penelitian bersifat deskriptif, yaitu untuk mendeskripsikan 

dan mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (indepth 

intervew), observasi, data dokumentasi dan studi kepustakaan. 
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C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu : 

1. Data Primer  

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan yang 

bersangkutan melalui wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan 

dengan pemanfaatan Electronic Government di Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu. 

2. Data Sekunder  

Merupakan data yang diperoleh dari literatur dan dokumen serta data ini 

diambil dari informan yang memberikan informasi tentang hal-hal yang memiliki 

kaitan dengan pemanfaatan Electronic Government di Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu  

D. Informan 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah orang yang didasarkan pada 

kemampuan dan pengalamannya untuk memberikan informasi terkait 

pemanfaatan Electronic Government. Informan tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Daftar Nama Informan 

NO INFORMAN JABATAN 

1. H. Alimuddin Hasyam, S.K.M., M.Kes Sekretaris Diskominfo 

2. Kurniati, S.Ag Kesekretariatan 

3. Reskiana, SE Sub Bagian Keuangan 

4. Irwan, S.Sos 
Kepala Bidang Penyelenggaraan 

E-Government 

5. Rusmal, ST Seksi Infrastruktur dan Teknologi 

6. Muh. Adnan, ST 
Seksi Keamanan Informasi dan 

Telekomunikasi 

7. Muhammad Attas, S.Sos Sub Bagian Program 

8. A.Fitrianingsih, ST 
Sub Bagian Umum, Kepegawaian, 

dan Hukum 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan yaitu : 

1. Interview (Wawancara) 

 Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak di Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu. Wawancara digunakan 

sebagai teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti. Teknik pengumpulan data ini 

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau 

setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi. 

Wawancara dilakukan dengan cara menanyakan kepada informan 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tema penelitian. Maka dari itu, peneliti 

menentukan informan dalam penelitian, yaitu: 

a) Informan kunci (key informan) adalah pegawai dari Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu. 

b) Informan yang terlibat dalam implenetasi kebijakan yaitu pegawai negeri 

sipil maupun tenaga honorer yang bertugas di Dinas Komunikasi 

Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu. 

2. Observasi 

 Proses pengumpulan data secara observasi yaitu peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung atau berkunjung langsung pada tempat yang diteliti 

dalam hal ini di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 

Kabupaten Luwu. 
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3. Media Review 

 Penelitian ini melakukan review terhadap pemberitaan, baik media cetak 

maupun on-line yang berkaitan dengan pelaksanaan e-government di Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu. 

4. Dokumentasi 

 Dokumentasi pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen atau penelitian terdahulu dari sumber 

terpercaya yang relevan dengan judul yang diangkat yaitu, Pemanfaatan 

Electronic Government di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 

Kabupaten Luwu. 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang telah di dapatkan selanjutnya di analisis dengan menggunakan 

teknik analisa kualitatif. Adapun tahapan teknik analisa yang dilakukan oleh 

peneliti adalah, sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak sehingga hal 

pertama yang dilakukan oleh peneliti yaitu merangkum, menyeleksi, 

memfokuskan kepada hal yang penting, mencari tema dan pola, serta mengatur 

data sedemikian mungkin sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan yang 

terkait dengan objek penelitian untuk mempermudah melakukan pengumpulan 

data selanjutnya. 
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2. Penyajian data 

Sajian data yang dilakukan oleh peneliti yaitu membandingkan dan 

menghubungkan semua data yang telah diperoleh baik data primer maupun data 

sekunder. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi singkat yang menjelaskan 

berbagai hubungan yang ada pada tiap-tiap kategori dan melampirkan data dalam 

bentuk bagan atau grafik. 

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi 

Pada tahapan ini kesimpulan yang di dapatkan oleh penulis masih bersifat 

sementara dan akan berubah hingga ditemukannya bukti yang kuat dan 

mendukung untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 

G. Teknik Pengabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian sangat penting dilakukan bertujuan 

menentukan faliditas dan reabilitas data yang telah didapatkan pada saat 

melakukan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengabsahan data yang 

digunaklan yaitu teknik triangulasi. Triangulasi dalam melaksanakan pengujian 

krediabilitas bisa diartikan pengecekan data-data dari semua sumber yang diambil 

oleh peneliti dengan menggunakan macam-macam cara dan bebagai waktu yang 

telah dilakukan peneliti. 

1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber merupakan teknik dalam pengujian kreadibilitas dari 

data yang dilakukan dengan cara mengecek data peneliti yang telah diperoleh dari 

berbagai sumber-sumber yang telah ditentukan oleh peneliti.  
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2. Triangulasi teknik  

Triangulasi teknik merupakan teknik dalam menguji krediabilitas data, 

teknik ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah ditentukan peneliti 

dengan teknik yang berbeda dari cara sebelumnya.  

3. Triangulasi waktu 

Cara selanjutnya yaitu salah satu yang mempengaruhi kreadibilitas sebuah 

penelitian yaitu waktu. Data yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui teknik 

di atas. Maka triangulasi waktu misalnya pada pagi hari, narasumber masih dalam 

keadaan jasmani yang segar, belum banyak terjadi masalah. Maka data yang dia 

berikan akan lebih valid sehingga data akan lebih kredibel. Sehingga untuk 

melakukan pengajuan krediabilitas terhadap data dapat dilakukan melalui cara 

yaitu melakukan pengecekan dengan bentuk wawancara, observasi, waktu atau 

disituasi yang berbeda-beda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Kondisi Geografis Kabupaten Luwu 

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang 

dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu 

Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi 

menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Pemekaran ini turut 

menjadikan Kota Palopo selaku pemerintahan otonom kota Palopo. Luas wilayah 

Kabupaten Luwu 3.000,25 km², sebelum Palopo menjadi kota otonom dengan 

jarak tempuh dari Kota Makassar lebih dari 367 km. 

Pemekaran Kabupaten Luwu yang kemudian melahirkan kabupaten Luwu 

Utara dan kota otonom Palopo dibawah kepemimpinan Bupati Luwu, Dr. Kamrul 

Kasim yang menjabat Bupati Luwu dari tahun 1999 sampai tahun 2003. 

Kabupaten Luwu memindahkan pusat pemerintahan dari kota Palopo ke Kota 

Belopa, sejak tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota 

Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, 

dan diresmikan menjadi ibukota sejak 13 Februari 2006. Periode 2004-2009 Luwu 

dipimpin oleh Bupati, H. M. Basmin Mattayang kemudian dilakukan pemilihan 

Kepala Daerah langsung pertama di daerah itu dan memilih Ir. H. Andi 

Mudzakkar sebagai bupati terpilih periode 2009-2014. 

Letak wilayah Kabupaten Luwu berada pada 2.34'.452 ' - 3.30,302 ' 

Lintang Selatan dan 120.21.15''2 - 121.43,112 Bujur Timur, dengan batas 
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wilayahnya : 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten 

Enrekang 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Palopo dan Kabupaten Luwu Utara 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Sidenreng 

Rappang. 

Kabupaten Luwu yang beribukota di Belopa memiliki luas 3.000,25 Km2 

yang terbagi dalam 227 Desa / Kelurahan dan 21 Kecamatan. Komoditi unggulan 

Kabupaten Luwu yaitu sektor perkebunan, pertanian dan jasa. Sektor Perkebunan 

komoditi unggulannya adalah Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Kelapa, Cengkeh, 

Jambu Mete, Kemiri, Lada, Pala, Sagu, dan Vanili. Sub sektor Pertanian komoditi 

yang diunggulkan berupa Jagung, Tembakau dan Ubi kayu. Sub sektor jasa 

Pariwisatanya yaitu wisata alam dan budaya. 

Luas wilayah administrasi Kabupaten Luwu kurang lebih 3.000,25 kmdan 

terdiri dari 22 kecamatan yang dibagi menjadi 227 desa/kelurahan. Kecamatan 

Latimojong adalah kecamatan terluas di Kabupaten Luwu, luas 

KecamatanLatimojong tercatat sekitar 467,75 km atau sekitar 15,59 persen dari 

luas Kabupaten Luwu, menyusul kemudian Kecamatan Walenrang Utara dan 

Walenrang Barat dengan luas masing-masing sekitar 259,77 km2 dan 247,13 

kmatau 8,66 persen dan 8,24 persen. Sedangkan kecamatan yang memiliki 

luaswilayah terkecil adalah Kecamatan Belopa Utara dengan luas kurang lebih 

34,73km atau hanya sekitar 1,16 persen. Ibukota Kabupaten Luwu adalah 
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KecamatanBelopa. Kecamatan yang memiliki jarak terjauh ke Ibukota Kabupaten 

Luwu adalahkecamatan Bassesangtempe dengan jarak 110 km, kecamatan Lamasi 

Timurdengan jarak 96 km, dan kecamatan Walenrang Barat dengan jarak 93 km. 

Adapun Dinas-dinas yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) Kabupaten Luwu yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing 

dalam membantu menjalankan pemerintahan yaitu sebanyak Tujuh Belas OPD. 

2. Visi dan Misi Kabupaten Luwu 

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, visi adalah rumusan 

umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan 

pembangunan daerah. Dalam konteks RPJMD, visi pembangunan daerah adalah 

visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada 

waktu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Oleh karena itu, visi pembangunan 

daerah dalam RPJMD Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran 

dari visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Visi RPJMD 

menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin 

dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi yang hendak dicapai 

Kabupaten Luwu dalam periode Tahun 2019–2024 adalah: 

Visi :  

“Kabupaten Luwu Yang Maju, Sejahtera Dan Mandiri Dalam Nuansa Religi” 

Misi : 

1. Mewujudkan Pemerintahan Yang Profesional, Berwibawa, Amanah, 

Transparan, dan Akuntabel. 

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Yang 
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Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat. 

3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkualitas dan 

Berkelanjutan. 

4. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pengembangan Koperasi, 

Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Perluasan Lapangan Kerja. 

5. Mewujudkan Ketahanan Pangan Dan Perekonomian Daerah Yang 

Tangguh Berbasis Agribisnis. 

6. Meningkatkan Kuaitas Kehidupan Beragama Dalam Mewujudkan 

Masyarakat Kabupaten Luwu Yang Religius. 

7. Optimaslisasi Otonomi Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

8. Menciptakan Iklim Investasi dan Usaha Yang Kondusif Berwawasan 

Lingkungan. 

9. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Asasi Manusia, Untuk Mendorong 

Partispasi Publik. 

10. Mewujudkan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan 

Lingkungan Serta Penanggulangan Bencana. 

3. Gambaran Khusus Lokasi Penelitian 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu 

merupakan organisasi perangkat daerah hasil penataan kelembagaan pada tahun 

2016 dan baru beroperasi sejak 3 Januari 2017. Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 

nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Luwu. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 
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serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati Luwu nomor 112 

tahun 2016. 

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian merupakan  

penggabungan urusan komunikasi dan informatika (yang sebelumya digabung di 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika) urusan data statistik (yang  

sebelumnya kewenangan ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan  

sebagian urusan kehumasan (yang sebelumnya ada di Sekretariat Daerah). 

a. Visi dan Misi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 

Kabupaten Luwu 

Visi dan Misi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat 

impian, cita-cita atau nilai inti dari Kominfo Kabupaten Luwu. Bisa dikatakan visi 

menjadi tujuan masa depan Kominfo Kabupaten Luwu. Adanya visi dan Misi ini 

dipengaruhi oleh suatu pandangan bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan, 

Diskominfo Kabupaten Luwu harus memiliki arah yang jelas. 

Berikut adalah Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

danPersandianKabupatenLuwu: 

Visi : 

“Terwujudnya e-government dan Pelayanan Informasi Berbasis Teknologi 

Informasi (TIK) Menuju Masyarakat Informasi”. 

Misi :  

1. Meningkatkan pelayanan dan kapasitas kelembagaan serta sumber daya 

Aparatur. 

2. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam membina 
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komunikasi dan memberi informasi demi kesejahteraan bersama. 

3. Meningkatkan Pelayanan dan Penyebarluasan Informasi Secara Efektif 

dan Efesien 

4. Meningkatkan Fasilitas Akses Informasi dan Komunikasi 

5. Meningkatkan Kompetensi SDM Tenaga Pengelola Informasi dan 

Komunikasi 

6. Mengembangkan Aplikasi publik dan pemerintahan demi terwujudnya 

e-government. 

Visi dan Misi tersebut merupakan acuan Dinas Komunikasi Informatika 

Statistik dan Persandian dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi sesuai 

dengan peraturan yang berlaku dan berorientasi pada peningkatan kinerja dalam 

mendukung program kerja Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil 

Bupati. 

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian Kabupaten Luwu 

Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang 

dibebankan kepada Diskominfo Kabupaten Luwu untuk dicapai dan dilakukan. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 134 Tahun 2016 tentang Tugas dan 

Fungsi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian  Dinas 

Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu mempunyai 

Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut : 
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1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian 

mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan. evaluasi. pelaporan  dan bimbingan teknis di bidang Komunikasi. 

Informatika. Statistik dan Persandian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan penyusunan program kegiatan Dinas Komunikasi. Informatika 

Statistik dan Persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;  

b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;  

c. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan 

bawahan; 

d. Pengoreksian. memaraf atau menandatangani naskah Dinas;  

e. Kegiatan mengikuti rapat- rapat sesuai dengan bidang tugasnya;  

f. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi. 

Informatika. Statistik dan Persandian;  

g. Penyusunan norma. standar. prosedur. dan kriteria di bidang Komunikasi. 

Informatika. Statistik dan Persandian;  

h. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Komunikasi. 

Informatika. Statistik dan Persandian;  

i. Pemantauan. evaluasi. dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Komunikasi. 

Informatika. Statistik dan persandian;  

j. Pelaksanaan urusan administrasi badan Komunikasi. Informatika. Statistik 
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dan Persandian;  

k. Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier;  

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan/atasan 

2. Sekretaris 

Sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas 

mempunyai tugas melaksanakaan pelayanan teknis administratif kepada kepala 

Dinas dan seluruh satuan kerja lingkup Dinas yang meliputi kebijakan program 

dan keuangan serta administrasi umum. kepegawaian dan hukum. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud. Sekretaris menyelenggrakan fungsi: 

a. Perumusan penyusunan program kegiatan Dinas Komunikasi. Informatika. 

Statistik dan persandian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;  

b. Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada 

bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;  

c. Pemantauan dan Pengevaluasian pelaksanaan tugas dalam kegiatan 

bawahan;  

d. Pengoreksian. memaraf dan penandatanganan naskah dinas;  

e. Kegiatan mengikuti rapat- rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Pengoordinasian kegiatan di Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian pengoordinasian dan penyusunan rencana. program. dan 

anggaran di Komunikasi. Informatika Statistik dan Persandian;  

g. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah 

pada Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan Persandian;  
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h. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 

ketatausahaan. kepegawaian. keuangan. kerumahtanggaan. kerja sama. 

hubungan masyarakat. arsip. dan dokumentasi Dinas Komunikasi. 

Informatika. Statistik dan Persandian pembinaan dan penataan organisasi 

dan tata laksana; 

i. Penilaian prestasi kerja bawahannya dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier; 

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas. 

Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub-bagian. yaitu :Sub Bagian Program, 

Sub bagian Umum Kepegawaian dan Hukum, dan Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Kepala Bidang pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui sekretaris 

mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan 

pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan 

pelaporan dibidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik, 

serta kemitraan informasi dan komunikasi publik. Kepala bidang pengelolaan 

Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas menyelenggarkan 

fungsi; 

a. Penyusunan rencana kegiatan Bidang Pengelolaaan Informasi dan 

Komunikasi publik sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Pendisitribusian tugas- tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 
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tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan    tugas berjalan lancar; 

c. Pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. Pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari 

kesalahan; 

e. Kegiatan mengikuti rapat- rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Penyusunan kebijakan tekhnis bidang; 

g. Penyelenggaran program/ kegiatan bidang; 

h. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan progaram/ 

kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang; 

i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/ kegiatan; 

j. Pelaksanaan  tugas lain yang diberikan  oleh pimpinan/ atasan sesuai tugas 

dan fungsinya; 

k. Penyiapan bahan perumusan kebijiakan dibidang pengelolaan  opini dan 

aspirasi publik dilingkup pemerintah daerah, pengelolaan komunikasi 

publik, pengelolaan informasi publik, serta kemitraan informasi dan 

komunikasi publik, untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah 

daerah; 

l. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan komunikasi 

publik, pengelolaan informasi publik, serta kemitraan informasi dan 

komunikasi publik dilingkup pemerintah daerah, untuk mendukung 

kebijakaan nasional dan pemerintah daerah; 

m. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 
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penyelenggaraan dibidang pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan 

informasi publik, serta kemitraan informasi dan komunikasi publik 

dilingkup pemerintah daerah, untuk mendukung kebijakan nasional dan 

pemerintah daerah; 

n. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang 

pengelolaan komunikasi publik, pengelolaan informasi publik, serta 

kemitraan informasi dan komunikasi publik dilingkup pemerintah daerah, 

untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah; 

o. Pendukungan kebijakan nasional dan pemerintah daearah, serta pelayanan 

informasi publik dikabupaten/ Kotal; 

p. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan  dibidang pengelolaan komunikasi 

publik, pengelolaan informasi publik, serta kemitraan informasi dan 

komunikasi publik dilingkup pemerintah daerah, untuk mendukung 

kebijakan nasional dan pemerintah daearah; 

q. Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier; 

r. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/ atasan. 

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu : Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Seksi 

Pengelolaan Informasi Publik dan Seksi Kemitraan Informasi Dan Komunikasi 

Publik. 
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4. Bidang Penyelenggaraan E-government 

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-government berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris mempunyai tugas 

pokok melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan 

tekhnis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang E-

government. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-government dalam melaksanakan 

tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana kegiatan bidang Penyelenggaraan E-government 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Pendistribusian tugas- tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. Pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. Pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari 

kesalahan; 

e. Kegiatan mengikuti rapat- rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Penyusunan kebijakan tekhnis bidang; 

g. Penyelenggaraan program / kegiatan bidang; 

h. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/ 

kegiatan Kepala SubBidang dalam lingkup bidang; 

i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/ kegiatan; 

j. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang layanan infrastruktur 
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dasar data center, disaster recovery center& TIK, layanan pengembangan 

intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan 

informasi E-government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 

layanan keamanan informasi E-government, layanana sistem komunikasi 

intra pemerintah Kabupaten/ Kota; 

k. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang layanan infrastruktur 

dasar data center, disaster recovery center& TIK, layanan pengembangan 

intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan 

informasi E-government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 

layanan keamanan informasi E-government, layanana sistem komunikasi 

intra pemerintah Kabupaten/ Kota; 

l. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

penyelenggaraan dibidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster 

recovery center& TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan 

akses internet, layanan manajemen data dan informasi E-government, 

integrasi layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi 

E-government, layanana sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten/ 

Kota; 

m. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang 

layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center& TIK, 

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan 

manajemen data dan informasi E-government, integrasi layanan publik dan 

kepemerintahan, layanan keamanan informasi E-government, layananan 
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sistem komunikasi intra pemerintah Kabupaten/ Kota; 

n. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang layanan infrastruktur dasar 

data center, disaster recovery center& TIK, layanan pengembangan 

intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan 

informasi E-government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan, 

layanan keamanan informasi E-government, layanana sistem komunikasi 

intra pemerintah Kabupaten/ Kota; 

o. Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier; 

p. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/ atasan. 

Kepala Bidang Penyelenggaraan E-government membawahi 3 (tiga) 

Kepala Seksi. yaitu:Seksi Infrastruktur dan Teknologi, Seksi Pengembangan 

Aplikasi, dan Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi 

5. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika 

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris mempunyai tugas 

pokok melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, 

penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan 

tekhnis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang  

LayananKomunikasi dan Informatika. Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan 

Informatika dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan bidang Layanan Komunikasi dan 

Informatika sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
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b. Pendistribusian tugas- tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. Pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. Pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari 

kesalahan; 

e. Kegiatan mengikuti rapat- rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Penyusunan kebijakan tekhnis bidang; 

g. Penyelenggaraan program / kegiatan bidang; 

h. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan progaram/ 

kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang; 

i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/ kegiatan; 

j. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Layanann Komunikasi 

dan Informatika. 

k. Pelayanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; 

l. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang layanan komuinikasi dan 

informatika; 

m. Pelayanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya 

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi; 

n. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria 

penyelenggaraan di bidang layanan komunikasi dan informatika; 

o. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 
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layanan komunikasi dan informatika; 

p. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan komunikasi dan 

informatika; 

q. Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier; 

r. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/ atasan. 

Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika membawahi 3 (tiga) 

Kepala Seksi yaitu : Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi, Seksi Pengelolaan 

Sumber Daya dan Layanan Publik, dan Seksi Tata Kelola E-government 

6. Bidang Persandian 

Kepala Bidang Persandian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Badan melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

kebijakan teknis dan administrasi mengenai urusan di bidang Persandian. Kepala 

Bidang Persandian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan rencana kegiatan bidang Persandian sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. Pendistribusian tugas- tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. Pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. Pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari 

kesalahan; 

e. Kegiatan mengikuti rapat- rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 
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f. Penyusunan kebijakan teknis bidang; 

g. Penyelenggaraan program / kegiatan bidang; 

h. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/ 

kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang; 

i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/ kegiatan; 

j. Pelaksanaan tata kelola Persandian di lingkup pemerintahan daerah; 

k. Pelaksanaan operasional pengamanan persandian dilingkungan 

pemerintahan daerah; 

l. Pengawasan dan pengevaluasian penyelenggaraan persandian di 

lingkungan pemerintahan daerah; 

m. Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier; 

n. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/atasan. 

Kepala Bidang Persandian membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi. yaitu :Seksi 

Tata Kelola dan Persandian, Seksi Operasional dan Pengamanan Persandian, dan 

Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian 

7. Bidang Statistik 

Kepala Bidang Statistik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan 

kebijakan tekhnis dan administrasi mengenai urusan di bidang Statistik. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaiamana dimaksud. Kepala Bidang Statistik 

menyelenggarakan fungsi : 

 



60 

 

 
 

a. Penyusunan rencana kegiatan bidang Statistik sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

b. Pendistribusian tugas- tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan 

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

c. Pemantauan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan 

kegiatan bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar; 

d. Pembuatan konsep, mengoreksi dan memaraf naskah untuk menghindari 

kesalahan; 

e. Kegiatan mengikuti rapat- rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

f. Penyusunan kebijakan teknis bidang; 

g. Penyelenggaraan program / kegiatan bidang; 

h. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program/ 

kegiatan Kepala Seksi dalam lingkup bidang; 

i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program/ kegiatan; 

j. Perumusan kebijakan teknis dan administrasi mengenai Statistik; 

k. Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan umum Bidang  Statistik 

kepada instansi terkait; 

l. Penyiapan program pelatihan petugas lapangan; 

m. Pembinaan petugas lapangan dalam rangka pengumpulan data statistik 

produksi di kabupaten/ kota dan di kecamatan; 

n. Pengkoordinasian dan kerja sama pelaksanaan kegiatan statistik produksi 

baik dengan pemerintah daerah maupun instansi lain; 

o. Penyusunan publikasi statistik produksi dalam bentuk  buku publikasi; 
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p. Pembinaan dan pengembangan statistik  produksi; 

q. Pengendalian pelaksanaan kegiatan statistik produksi; 

r. Penilaian prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan karier; 

s. Pelaksanaan tugas lainnya sesuai perintah pimpinan/ atasan. 

Kepala Bidang Statistik membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi. yaitu : Seksi 

Statistik Produksi, Seksi Statistik Distribusi dan Jasa, dan Seksi Statistik 

Kependudukan dan Tenaga Kerja 

c. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan 

Persandian Kabupaten Luwu 

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang 

Susunan Organisasi. Kedudukan. Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Luwu. susunan organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik 

Dan Persandian Kabupaten Luwu terdiri atas: 

1) Kepala Dinas 

2) Sekretariat terdiri atas: 

a) Sub Bagian Program 

b) Sub Bagian Umum. Kepegawaian dan Hukum 

c) Sub Bagian Keuangan 

3) Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. terdiri atas : 

a) Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik 

b) Seksi Pengelolaan Informasi Publik 

c) Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik 
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4) Bidang Penyelenggaraan e-government. terdiri atas: 

a) Seksi Infrastruktur dan Teknologi 

b) Seksi Pengembangan Aplikasi  

c) Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi 

5) Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika. terdiri atas: 

a) Seksi Kehumasan dan Layanan Informasi  

b) Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik  

c)  Seksi Tata Kelola e-government 

6) Bidang Persandian. terdiri atas:  

a) Seksi Tata Kelola dan Persandian  

b) Seksi Operasional dan Pengamanan Persandian  

c) Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian  

7) Bidang Statistik. terdiri atas:  

a) Seksi Statistik Produksi  

b) Seksi Statistik Distribusi dan Jasa  

c) Seksi Statistik Kependudukan dan Tenaga Kerja 

B. Hasil Penelitian 

Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu 

merupakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi informasi 

statistik dan persandian diharapkan mampu memenuhi tuntutan masyarakat dalam 

rangka memberikan pelayanan bidang komunikasi dan informasi kepada 

masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel 

sesuai dengan era keterbukaan informasi dapat berjalan dengan baik. Dengan 
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upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang komunikasi dan 

informasi yang dilaksanakan, maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif 

memanfaatkan komunikasi dan informasi. yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam 

rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Wilayah Pemerintah Kabupaten Luwu. 

Penyelenggaraan e-government merupakan bentuk penerapan pelayanan 

yang dapat meningkatkan mutu pelayanan publik dengan berbasis teknologi dan 

komunikasi demi menjawab tuntutan dan kebutuhan publik yang menginginkan 

proses pengolahan data yang cepat dan informasi yang tepat. E-government 

diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Diskominfo Kabupaten Luwu 

dengan maksud agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra 

pelayanan pemerintah khususnya birokrasi. 

Berikut merupakan salah satu pemanfaatan Electronic Government 

menggunakan website oleh Pemerintah Kabupaten Luwu yang dikelola oleh 

Diskominfo Kabupaten Luwu. 

 
Gambar 2. Website Pemerintah Kabupaten Luwu 

Sumber: Diskominfo Kabupaten Luwu 2018 
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Adapun delapan elemen sukses yang harus dimiliki dalam 

mengembangkan konsep-konsep digital pada sektor publik melalui penerapan e-

government menurut (Indrajit, 2016). 

1. Political Environment 

Elemen pertama dan paling krusial dalam penerapan e-government pada  

Diskominfo Kabupaten Luwu adalah Political Environment. Political 

Environment adalah keadaan atau suasana politik di Diskominfo dalam 

penerapan program e-government tersebut. Ada dua tipe proyek sehubungan 

dengan hal ini. Pertama adalah Top Down Project, di mana eksistensi sebuah 

proyek ditentukan oleh adanya inisiatif dari lingkungan eksekutif sebagai otoritas 

tertinggi pemerintah didukung oleh kalangan legislatif sebagai pemberi mandat. 

Sementara itu proyek kedua adalah Bottom-Up Project yang didasarkan pada 

inisiatif dari para biat yang berada di salah satu lembaga pemerintah atau 

departemen. 

Terkait dengan penelitian ini, termasuk dalam tipe Top Down 

Project(TDP) karena ide penerapan e-government berasal dari Bupati, dan 

tanggung jawab penuh oleh Bupati dan sepenuhnya didukung oleh DPRD 

Kabupaten Luwu. Selanjutnya di implementasikan oleh Diskominfo Kabupaten 

Luwu melalui sebuah aturan yang telah dibuat dan telah ditetapan sebelumnya. 

Hasil wawancara dengan informan Kurniati, S.Ag mengemukakan 

bahwa: 

“Electronik Government merupakan konsep atau kebijakan yang sudah 

dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Peraturan Bupati 

Nomor 76 Tahun 2017 Bab VII pemanfaatan teknologi informasi pasal 

53”  
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Hal senada juga dipaparkan melalui wawancara dengan Irwan, S.Sos 

yang mengemukakan bahwa: 

“Ada dalam Peraturan Bupati dan sudah dilaksanakan sejak 2018 lalu 

semenjak dirancang ditahun 2017. Yang terlibat dalam perancangan dan 

penetapan itu Bupati dan disepakati DPRD Kabupaten Luwu. Didalam e-

government itu terdapat media informasi seperti website pemda, dan 

media sosial. Tujuannya untuk mempermudah pelayanan kepada 

masyarakat maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”  

 

Lebih lanjut informan Irwan, S.Sos menambahkan: 

“Kebijakan penerapan e-government berasal dari pimpinan atau 

pemerintah yang dalam hal ini adalah Bupati. Kebijakan tersebut 

kemudian diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi Informasi dan 

Persandian Kabupaten Luwu yang melibatkan kerja sama berbagai OPD 

terkait”  

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa e-

government merupakan program langsung dari Bupati yang selanjutnya di 

buatkan Peraturan Daerah Bersama dengan DPRD Kabupaten Luwu. Dalam hal 

ini berguna memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) dapat terintegrasi. Dengan e-government dapat 

meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan di Diskominfo Kabupaten Luwu dengan maksud 

agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra pelayanan 

pemerintah khususnya birokrasi sepenuhnya dapat di realisasikan. Selanjutnya 

telah terwujudnya reformasi birokrasi. 

2. Leadership 

Faktor kepemimpinan biasanya menempel pada mereka yang bertugas 

sebagai pemimpin dari penyelenggaraan proyek, yaitu para manajer proyek 

(project manager). Adalah merupakan tanggung jawab dari manajer proyek 



66 

 

 
 

untuk melaksanakan sebuah proyek dari awal hingga akhir sesuai dengan siklus 

proyek (project life cycle) yang dijalankan. Kepemimpinan merupakan faktor 

penting pada penerapan e-government di Diskominfo Kabupaten Luwu. 

Kepemimpinan juga merupakan kunci berhasil tidaknya proyeke-

government, terkait hal ini ide penerapan e-government berasal dari Bupati 

Kabupaten Luu yang kemudian ditindak lanjuti oleh Diskominfo, dan kemudian 

dibentuk tim IT untuk membuat aplikasi-aplikasi dan membangun jaringan 

intranet di wilayah Diskominfo sendiri serta yang terintegrasi dengan OPD 

terkait. Kepemimpinan Bupati ini juga dibantu oleh Kepala Dinas Komonukasi 

Informatika Statistik dan Persandian yang bertindak sebagai koordinator atau 

project leader penerapan proyek e-government, Kepala Diskominfo beserta 

Bupati untuk mengkoordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan 

proyek e-government. 

Hasil wawancara dengan H. Alimuddin Hasyam, S.K.M., M.Kes selaku 

Sekretaris mengemukakan bahwa: 

“Penerapan e-government yang diimplementasikan dalam bentuk 

kegiatan (rencana kerja) telah diatur sebelumnya untuk pendanaan 

kegiatannya dalam satu tahun begitupun dengan sumber daya manusia 

(SDM) yang secara tidak langsung kami libatkan juga telah diatur dalam 

kontrak kerja. Kami berikan peralatan dan fasilitas untuk bekerja seperti 

peralatan computer, jaringan internet dan lain sebagainya”. (Wawancara 

17 Januari 2022) 

 

Hal senada juga disampaikan oleh informan Irwan, S.Sos menerangkan 

bahwa: 

“Perencanaan e-government berasal dari intruksi Bupati yang termuat 

dalam Peraturan Bupati dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan 

Susunan Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi. Informatika. Statistik dan 
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Persandian Kabupaten Luwu mempunyasi tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi informatika 

statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah”. (Wawancara 10 Januari 

2022) 

 

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Muh. Adnan, ST 

mengemukakan bahwa: 

“Konsep perencanaan e-government di Diskominfo itu dari Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 

2017, semua termuat didalam peraturan itu. Termasuk dalam perubahan 

Rencana kerja (P-RENJA 2019-2024). Dalam penyelenggaraan e-

government di Diskominfo itu telah dibentuk juga Bidang 

Penyelenggaraan e-government, Bidang Layanan Komunikasi dan 

Informatika”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa peranan dari pimpinan yaitu Kepala Dinas Komunikasi 

Informasi Statistik dan Persandian yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan e-government  Hasil penelitian membuktikan bahwa pimpinan 

sudah berperan serta mengkoordinir langsung dalam kebijakan penerapan e-

government yang telah dilaksanakan oleh Diskominfo serta memberikan 

pengarahan kepada Staff/Pegawai untuk memberikan pelayanan yang prima 

kepada masyarakat dan OPD terkait. 

Selanjutnya Bupati juga memiliki peran dan tanggung jawab dalam 

penerapan e-government, hal ini terlihat dalam konsistensinya mulai dari 

mengkoordinir dari perencanaan hingga pelaksanaan e-government. Kepala 

Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian juga memilki peran 

sebagai project leader yang mengatur atau mengendalikan pelaksanaan proyek 

dan bertugas memberikan arahan kepada tim IT.Melalui pembagian peran ini, 
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kepemimpinan untuk proyek e-government berjalan dengan baik dan 

mendapatdukungan dari segala pihak baik pihak Diskominfo itu, Pemerintah 

Daerah, Legislatif, Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat. 

3. Planning 

Planning atau perencanaan adalah sebuah proses. Perencanaan 

merupakan tahapan yang sangat penting, karena pada tahap inilah gambaran 

menyeluruh dan detail dari rencana keberadaan sebuah inisiatif e-government 

diproyeksikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebuah perencanaan yang 

baik akan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan 

sebuah program, dalam hal ini yang ingin dicapai adalah efektivitas penerapan e-

government di Diskominfo Kabupaten Luwu. Merupakan kegiatan yang pertama 

dilakukan dalam penerapan sebuah program. Perencanaan digunakan untuk 

mengukur sejauh mana hasil yang akan dicapai, sumber daya yang diperlukan 

dan metode yang digunakan dalam penerapan sebuahprogram. 

Hasil wawancara dengan informan H. Alimuddin Hasyam, S.K.M., 

M.Kes. menerangkan: 

“Penerapan e-government merupakan upaya pemerintah untuk mencapai 

good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar 

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut 

aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya 

manusia aparatur”. 

 

Lebih lanjut informan H. Alimuddin Hasyam, S.K.M., M.Kes 

mengungkapkan: 

 

“Proses perencanaan dalam e-governmenttermuat dalam rencana kerja 

tahunan. Yang dimulai dari tahun 2018. Dinas Komunikasi Informatika 

dan Persandian juga melibatkan dinas lain jika kegiatan tersebut memang 

membutuhkan dinas terkait”. 
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Informan Muh. Attas, S.Sos menambahkan keterangan bahwa: 

“Perencanaan ini melibatkan pihak OPD yang terdiri dari  pejabat 

struktural dan seksi-seksi, seluruh kepala OPD di Kabupaten Luwu, juga 

melibatkan tim IT yang sengaja dibentuk khusus untuk proyek e- 

government. Penerapan proyek e-government ini telah sesuai dengan 

yang direncanakan di awal, bahkan dikembangkan ke pelayanan berbasis 

online. Sering juga diadakan rapat koordinasi saat proyek berjalan. Rapat 

koordinasi dilaksanakan minimal seminggu sekali dipimpin langsung 

oleh Kepala Diskominfo selaku penanggungjawab”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan pemanfaatan e-government sudah terealisasi dengan baik. Hal 

tersebut ditunjukkan dengan adanya dukungan dalam bentuk pengembangan 

sistem dari sistem manual menuju sistem berbasis online, dan kecakapan dari 

seluruh pegawai dalam melayani masyarakat. Semua SKPD yang terkait 

bersama- sama merencanakan perbaikan sistem dan pelayanan dengan jalan 

melakukan rapat koordinasi setiap minggu bahkan setiap dibutuhkan. 

4. Stakeholder 

Stakeholders adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan 

baik kepentingan langsung maupun kepentingan tidak langsung terhadap 

penyelenggaraan program e-governmentterkait. Pihak-pihak yang dianggap 

sebagai stakeholder utama dalam proyek e-governmentadalah pemerintah, Sektor 

swasta, dan masyarakat yang bersama-sama dalam usaha penerapan e- 

Government.  

Hasil wawancara dengan informan Kurniati, S.Ag mengungkapkan: 

“Penyelenggaraan e-governmentmerupakan bidang di Dinas Kominfo 

yang mempunyai tugas dibidang komunikasi dan informatika. Bidang ini 

terdiri dari tiga seksi yaitu: seksi pengembangan aplikasi, seksi 

infrastruktur dan teknologi, dan seksi keamanan informasi dan 

telekomunikasi. Ini yang menjadi bagian dari pihak berkepentingan di 
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Diskominfo sebagai pihak internal”. 

 

Lebih lanjut informan Kurniati, S.Ag juga mengatakan bahwa; 

“Stakeholdersdi sini meliputi semua pihak baik pimpinan maupun staf di 

semua OPD yang terlibat yang setidaknya terdiri dari 17 OPD”. 

 

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan A.Fitrianingsih, ST 

mengatakan: 

“Pihak yang terlibat dalam proyek e-governmentadalah Bupati Kabupaten 

Luwu yang mempunyai inisiatif program tersebut, seluruh OPD, media, 

baik media online maupun media cetak yang digunakan untuk 

mensosialisasikan keberadaan e-government. Semuanya sudah memiliki 

komitmen yang tinggi untuk menjalin komunikasi dan kerjasama yang 

baik”. 

 

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwa Semua 

stakeholders telah berperan baik seusai dengan kepentingan masing-masing 

pihak dan juga sangat mendukung penerapan e-government. 

5. Transparancy/Visibility 

Transparansi sebuah proyek e-government sangat erat kaitannya dengan 

keberadaan stakeholder, dalam arti kata adalah bahwa harus selalu tersedia 

seluruh data dan informasi mengenai seluk beluk dan status proyek yang sedang 

berlangsung untuk dapat secara bebas diakses oleh stakeholder. 

Dimungkinkannya pihak-pihak yang berkepentingan mengakses data dan 

informasi terkait dengan proyek yang sedang berlangsung secara tidak langsung 

merupakan sarana pemasaran (marketing) yang cukup efektif, karena di sana 

terlihat keseriusan pemerintah untuk selalu memberikan yang terbaik untuk 

rakyatnya melalui penerapan beragam proyek e-government. 
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Transparancy/Visibility, yaitu ketersediaan informasi untuk Stakeholder 

dalam pelaksanaan e-government di Diskominfo Kabupaten Luwu Berupa 

keterbukaan dan kemudahan akses melalui web. 

Wawancara dengan informan H. Alimuddin Hasyam, S.K.M., M.Kes 

mengatakan: 

“Ketersediaan data dan informasi terkait penerapan e-government di 

Kominfo sangat mudah diakses oleh publik. Kami memiliki website yaitu 

http://diskominfo.luwukab.go.id/ dan http://luwukab.go.id/. Didalam 

website itu ada berbagai macam layanan informasi. Seperti e-planning, 

sikoprol, e-konfirmasi, kepegawaian, e-kinerja, e-musrenbang dan lain- 

lain. Namun karena masih banyaknya OPD yang tidak terlalu tanggap 

dalam pembagian data dan informasi sehingga ada beberapa sistem yang 

tidak maksial”. 

 

Lebih lanjut informan H. Alimuddin Hasyam, S.K.M., M.Kes 

mengungkapkan: 

“Dengan memposting informasi yang jelas dari pemerintah sehingga 

masyarakat akan dengan mudah mengikuti, memantau perkembangan 

jalannya pemerintahan serta penerapan e-government itu sendiri termasuk 

pengalokasian anggaran e-governmet”. 

 

 Berikut merupakan salah satu layanan informasi pada website pemerintah 

Kabupaten Luwu yang dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Luwu: 

Gambar 3.  Sistem Informasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Kabupaten Luwu. Sumber: Diskominfo Kabupaten Luwu 2017 
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Berdasrkan hasil wawancara dengan informan dan beberapa data yang 

dikumpulkan maka dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi terkait 

penerapan e-government maupun keterbukaan informasi dan layanan 

pemerintahan sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat. Ini membuktikan 

bahwa transparansi penerapan e-governmentdi Kominfo Luwu sudah baik dan 

sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih memiliki kendala yaitu adanya 

beberapa akses yang sering error dan masih adanya OPD yang tidak terbuka 

persoalan data dan informasi. 

6. Budget 

Kekuatan sumber daya finansial yang dianggarkan pada sebuah proyek e- 

Government merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan 

berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah proyek. Besarnya anggaran yang 

disediakan pemerintah sangat bergantung pada tingkat prioritas yang diberikan 

oleh pemerintah terhadap status proyek terkait. 

Hasil wawancara dengan informan Reskiana, SE mengatakan: 

 

 “Anggaran yang dialokasikan untuk penerapan dan pengoperasian e- 

government adalah pada tahun 2021 sebesar Rp. 656.986.600. Sedangkan 

pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 554.528.180”. 
 

Lebih lanjut dijelaskan oleh informan Reskiana, SE yang mengatakan 

bahwa: 

 

 “Seluruh anggaran tersebut berasalah dari APBD Kabupaten Luwu. Dan 

tidak ada bantuan dari pihak manapun terkait penganggaran. Jika 

berbicara kecukupan anggaran untuk e-governmentkami rasa masih 

minim atau belum mencukupi karena kebutuhan akan hal pemenuhan 

penerapan e- government setiap tahunnya membutuhkan biaya yang 

harusnya lebih”. 
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Berdasrkan hasil wawancara dengan informan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terdapat kekurangan anggaran dalam penerapan e-government. Hal ini 

dipicu karena anggaran sepebuhnya berasal dari APBD dan tidak ada bantuan 

dari pihak lain. Anggaran yang khususkan untuk e-governmentdikatakan belum 

memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam penerapan tersebut karena masih 

membutuhkan peralatan yang canggih. 

7. Technology 

Spektrum teknologi informasi yang dipergunakan di dalam e-government 

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

paling canggih. Pilihan teknologi yang akan diimplementasikan di dalam sebuah 

proyek e-governmentsangat tergantung dengan anggaran yang tersedia. 

Maksudnya, semakin besar anggaran yang ada, semakin canggih teknologi yang 

dapat dipilih dan dipergunakan, yang cenderung akan meningkatkan probabilitas 

tercapainya efektivitas suatu program. 

Hasil wawancara dengan Informan Rusmal, ST menerangkan bahwa: 

“Penggunaan teknologi di Diskominfo itu di atur dan di jalankan oleh 

Seksi Infrastruktur dan Teknologi. Tujuannya yaitu penyajian informasi 

yang cepat dan tepat sasaran. Serta telah didukung oleh sarana dan 

prasarana yang cukup memadai seperti computer, jaringan internet dan 

server”. 

 

Informan Muh. Adnan, ST juga menjelaskan: 

“Penggunaan teknologi di Diskominfo mempermudah pekerjaan sehari- 

hari, semisal mengakses informasi, penyiapan data, maupun proses 

pengisian data. Namun, penggunaan teknologi ini relative mahal. Adapun 

website yang dikelola oleh Diskominfo yaitu, luwukab.go.id dan 

diskominfo.luwukab.go.id. Didalam website tersebut terdapat beberapa 

sistem layanan yang terkait dengan penerapan e-government itu sendiri”. 
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Selanjutnya menurut Informan Irwan, S.Sos menerangkan bahwa: 

“Diskominfo telah menyediakan ruang server untuk pemantauan segala 

bentuk aktivitas, baik yang berkaitan dengan pelayanan maupun 

penerapan e-governmentitu sendiri. Namun ruangan server tersebut hanya 

bisa diakses oleh pegawai yang berwenang”. 

 

 

Berikut merupakan teknologi yang digunakan dalam pemanfaatan 

Electronic Governmet oleh pemerintah Kabupaten Luwu sebagai berikut: 

 
Gambar 4. Layanan Informasi E-Government Kabupaten Luwu 

Sumber: Diskominfo Kabupaten Luwu 2018 

Selanjutnya untuk sistem kerahasiaan dan keamanan, Diskominfo masih 

menggunakan sistem keamanan yang masih belum terlalu baik. hal ini 

dikarenakan terkendala dengan anggaran mengingat anggaran yang disediakan 

berasal dari APBD. Sistem yang masih manual ini menimbulkan resiko 

penyusupan jaringan dan pembajakan data oleh pihak yang tidak bertanggung 

jawab. Namun pihak Diskominfo terus berupaya dalam peningkatan teknologi 

termasuk keamanan. Peralatan lainnya sudah sangat baik karena ketersediaan 

komputer, jaringan wifi serta prasarana lainnya. 
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8. Innovation 

Elemen terakhir dari proyek e-government adalah inovasi. inovasi 

memberikan kontribusi terhadap berhasil tidaknya sebuah proyek e-government. 

kemampuan staff melakukan inovasi-inovasi tertentu tidaklah terbatas pada 

kemampuan menciptakan produk-produk tertentu tetapi mereka terlibat didalam 

proyek harus memiliki sejumlah tingkat kreativitas yang cukup, terutama dalam 

melakukan pengelolaan terhadap e-government yang ada. Sehingga berbagai 

hambatan yang kerap ditemui dalam sebuah proyek dapat dengan mudah 

dihilangkan. Hasil wawancara dengan informan Muh. Attas, S.Sos 

mengemukakan: 

“Inovasi yang telah kami buat dalam penerapan e-governmentada 

beberapa yaitu diantaranya, membuat situs resmi pemerintah yang 

sebelum penerapan e-government itu belum ada. Selanjutnya kami juga 

membuat media informasi (media center), layanan subdomain (website 

OPD), layanan hosting website desa dan juga penerapan layanan 

pengaduan (SPAN-LAPOR)”. 

 

Selanjutnya wawancara dengan Informan Irwan, S.Sos mengemukakan: 

“Membahas inovasi yang dibuat di Diskominfo terkhusus kepada staff 

disini masih sangat minim hanya beberapa staff yang memadai dalam 

persoalan tersebut. Namun sudah ada beberap yang telah kami buat yaitu 

e-planning, Sikopral, e-konfirmasi, kepegawaian, e-kinerja, e- 

musrenbang, e-budgeting, e-monev, OAM, simaya, simap, geoportal, dan 

juga e-mail. Namun masih ada beberapa hambatan disebabkan biasanya 

berupa kurangnya antusias dari OPD terkait dalam implementasi e-

government. Sebagai contoh kami telah siapkan layanan pembuatan 

subdomain tapi karena perangkat daerah tersebut acuh, maka layanan 

tersebut tidak termanfaatkan”. 

 

Terkait dengan wawancara tersebut dapat pula dilihat dari inovasi yang 

telah dibuat oleh Diskominfo Kabupaten Luwu yaitu seperti pada gambar 

berikut: 
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Gambar 5. Inovasi layanan pengaduan "LAPOR" 

Sumber: Diskominfo Kabupaten Luwu 2021 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulan bahwa inovasi 

yang ada di Diskominfo masih memiliki beberapa kendala dalam penerapannya. 

Yaitu masih minimnya staff yang memiliki kreativitas. Kendala lainnya adalah 

kurangnya antusias OPD terkait penerapan sistem yang disediakan. Sehingga ada 

beberapa layanan yang tidak dapat dimanfaatkan. 

C. Pembahasan Penelitian 

Electronic Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan 

penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan 

system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya 

e-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk 

memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal 

lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan 

pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi 

internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang 



77 

 

 
 

demokratis. 

Electronic Government adalah penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mendukung good governance. E-government terdiri dari dua 

elemen  penting  yaitu  “governance”  sebagai  konsep  utama  dan  “electronic”  

atau ICTs (information and communication technologies) sebagai alat untuk 

meningkatkan proses government. Word Bank menyatakan bahwa e-

governmentmengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh instansi 

pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah hubungan dengan 

masyarakat, bisnis, dan badan lain dari pemerintah (Kurniasih & Wismaningtyas, 

2020). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan electronic government 

pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu 

telah menerapkan konsep tersebut. Hal itu dibuktikan dengan adanya Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 Bab 

VII pemanfaatan teknologi informasi pasal 53. 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas kemudian dikaitkan 

dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemerintahan berbasis 

elektronik di Diskominfo Luwu telah direalisasikan dengan adanya peraturan 

daerah maupun peraturan bupati. Hal lainnya adalah dengan adanya sistem yang 

dibuat oleh Diskominfo Luwu dalam pelayanan berbasis elektronik. Seperti 

website pemerintah yang didalamnya terdapat berbagai jenis layanan. 
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Berikut pembahasan penelitian terkait dengan indikator elemen sukses 

penerapan e-government menurut (Indrajit, 2016) yang terdiri delapan elemen 

yaitu sebagai berikut. 

1. Political Environment 

Political Environment, adalah keadaan atau situasi dimana proyek 

tersebut di implementasikan. Ada dua tipe proyek pengembangan e-

governmentyaitu Top Down Project (TDP), proyek ini dikreasikan melalui 

inisiatif dari pihak eksekutif ataupun legislatif. b) Bottom Up Project (BUP), 

proyek ini dilaksanakan karena adanya ide dari pegawai (birokrat) yang ada di 

dalam suatu embaga pemerintah. Dua aspek penting Political Environment, 

supaya TDP berjalan dengan baik yaitu dengan mengadakan sosialisasi terhadap 

masyarakat dan meletakkan implementasi proyek sebagai prioritas tertinggi 

dalam pembangunan negara. Sedangkan dalam BUP terdapat tiga aspek penting 

dalam Political Environment yaitu skala proyek harus kecil sehingga 

memudahkan implementasi, adanya kejelasan mengenai produk yang dihasilkan, 

dan manfaat yang diperoleh oleh pengguna (Indrajit,2016). 

Hasil penelitian bahwa e-governmentmerupakan program langsung dari 

Bupati yang selanjutnya di buatkan Peraturan Daerah sebagai payung hukum. 

Dalam hal ini berguna memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat terintegrasi. Dengan e-

governmentdapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Diskominfo Kabupaten Luwu 

dengan maksud agar tumbuh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap citra 
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pelayananpemerintah khususnya birokrasi sepenuhnya dapat di realisasikan. 

Selanjutnya telah terujudnya reformasi birokrasi. 

Berdasarkan teori dan jika dikaitkan dengan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa Political Environment dalam penerapan e-governent bertipe 

Top Down Project (TDP). Maksudnya yaitu kebijakan berasal dari pimpinan atau 

pemerintah yang dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Luwu. Kebijakan 

tersebut kemudian diimplementasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi 

Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu dalam menerapkan e-governmentyang 

melibatkan kerja sama berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

2. Leadership 

Faktor kepemimpinan biasanya menempel pada mereka yang bertugas 

sebagai pemimpin dari penyelenggaraan proyek, yaitu para manajer proyek 

(project manager). Adalah merupakan tanggung jawab dari manajer proyek 

untuk melaksanakan sebuah proyek dari awal hingga akhir sesuai dengan siklus 

proyek (project life cycle) yang dijalankan (Indrajit, 2016). 

Kartono (2010) “kepemimpinan adalah kemampuan untuk memberikan 

pengaruh yang konstruktif kepada orang lain untuk melakukan satu usaha 

kooperatif mencapai tujuan yang sudah dicanangkan”. Kualitas dari pemimpin 

dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan, demikian 

juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau instantis biasanya 

dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin.Pimpinan 

berkewajiban memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membina, 

menggerahkan, menggerakkan semua potensi pegawai dilingkungannya agar 
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terwujud volume dan beban kerja yang terarah pada tujuan. Pimpinan perlu 

melakukan pembinaan yang sungguh-sungguh terhadap karyawan agar dapat 

menimbulkan kepuasan dan komitmen sehingga pada akhirnya dapat 

meningkatkan kinerja yang tinggi. 

Hasil penelitian peranan dari pimpinan yaitu Kepala Dinas Komunikasi 

Informasi Statistik dan Persandian yang bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan e-government. Hasil penelitian membuktikan bahwa pimpinan 

sudah berperan serta mengkoordinir langsung dalam kebijakan penerapan e-

government yang telah dilaksanakan oleh Diskominfo serta memberikan 

pengarahan kepada Staff/Pegawai untuk memberikan pelayanan yang prima 

kepada masyarakat dan OPD terkait. Selanjutnya Bupati juga memiliki peran dan 

tanggung jawab dalam penerapan e-government, hal ini terlihat dalam 

konsistensinya mulai darimengkoordinir dari perencanaan hingga pelaksanaan e-

government. Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian juga 

memilki peran sebagai project leader yang mengatur atau mengendalikan 

pelaksanaan proyek dan bertugas memberikan arahan kepada tim IT. Melalui 

pembagian peran ini, kepemimpinan untuk proyek e-government berjalan dengan 

baik dan mendapat dukungan dari segala pihak baik pihak Diskominfo itu, 

Pemerintah Daerah, Legislatif, Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat. 

Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitan yang diperoleh, maka 

dapat disimpulkan bahwa indikator ledership dalam penerapan e-government 

pada Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu 

sudah sesuai dengan penerapannya. Hal ini didasarkan pada al tersebut 
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dibuktikan dengan kemampuan pimpinan tiap Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) terkait yang saling berkoordinasi, demikian juga dengan staf-staf OPD. 

Semuanya terjadi komunikasi dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan staf 

maupun antar  OPD terkait dalam proyek e-government. 

3. Planning 

Sesuai dengan siklus manajemen proyek yang ada, perencanaan 

merupakan sebuah tahap yang sangat penting, karena pada tahap awal inilah 

gambaran menyeluruh dan detail dari rencana keberadaan sebuah inisiatif e-

government diproyeksikan. Pada dasarnya, sebuah perencanaan yang baik akan 

memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan proyek secara 

keseluruhan karena apa yang dilaksanakan pada siklus berikutnya sebenarnya 

adalah pengejawantahan dari rencana dasar yang telah disepakati (baseline 

planning).Karena kebanyakan dari proyek e-government harus melibatkan lebih 

dari satu departemen (lintas sektoral), maka seluruh stakeholder yang terlibat 

harus menyetujui rencana yang disusun oleh manajer proyek bersama dengan 

pihak lain yang berkepentingan (Indrajit, 2016). 

Dikutip dari Conyers (1994: 4), menurut Waterston perencanaan adalah 

usaha yang sadar, terorganisasi, dan terus-menerus dilakukan guna memilih 

alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. 

Jadi sebenarnya makna perencanaan sangat tergantung pada paradigma yang 

dianut. Dikutip dari Hadi, menurut Davidoff, et al (2005: 19) bahwa dari 

perspektif paradigma rasional memberikan batasan tentang perencanaan sebagai 

suatu proses untuk menentukan masa depan melalui suatu urutan pilihan. 
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Kemudian menurut Dror dalam Hadi (2005) perencanaan merupakan suatu proses 

untuk mempersiapkan seperangkat keputusan untuk melakukan tindakan masa 

depan. Sedangkan menurut Fridman dalam Hadi (2005), perencanaan merupakan 

suatu strategi untuk pengambilan keputusan sebelumnya sebagai suatu aktivitas 

tentang keputusan dan implementasi. Dari beberapa definisi tersebut jelas bahwa 

perencanaan dapat dilihat sebagai bentuk strategi yang diterapkan untuk 

organisasi publik maupun privat. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya dukungan dalam bentuk penerapan 

e- government, dan kecakapan dari seluruh pegawai dalam melayani masyarakat. 

Semua OPD yang terkait bersama-sama merencanakan proyek dengan jalan 

melakukan rapat koordinasi setiap minggu bahkan setiap dibutuhkan. 

Dari pembahasan teori dan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari 

rencana dasar yang telah disepakati (baseline planning), telah melibatkan lebih 

dari satu departemen (lintas sektoral). Ini dibuktikan dengan Semua OPD yang 

terkait bersama-sama merencanakan proyek dengan melakukan koordinasi serta 

pembahasan mengenai proyek e-government. 

4. Stakeholder  

Adalah merupakan tugas pemimpin proyek atau manajer proyek untuk 

dapat memahami kepentingan dari masing-masing stakeholder yang ada dan 

mencoba menyatukannya agar seluruh perbedaan kepentingan yang dimaksud 

dapat menuju kepada satu arah pencapaian visi dan misi e-government 

(konvergensi). Pihak- pihak yang dianggap sebagai stakeholder utama dalam 

proyek e-government antara lain: pemerintah (lembaga terkait dengan seluruh 
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perangkat manajemen dan karyawannya), sektor swasta, masyarakat, lembaga-

lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan lain sebagainya (Indrajit, 2016). 

 Stakeholder adalah suatu individu, kelompok, komunitas ataupun 

organisasi yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi 

baik laki-laki atau perempuan yang memliki karakteristik seperti kekuasaan dan 

kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan, Hertifah (2003, h.29) dalam 

jurnal penelitian (Niken, 2014). 

Hasil penelitian Semua stakeholders telah berperan baik seusai dengan 

kepentingan masing-masing pihak dan juga sangat mendukung penerapan e- 

government. Stakeholders di sini meliputi semua pihak baik pimpinan maupun 

staf di semua OPD yang terlibat yang setidaknya terdiri dari 17 OPD. Demikian 

juga kerja sama antara OPD dan masyarakat dalam pelaksanaan e-government. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan telah 

sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat sebagai 

stakeholder utama dalam proyek e-government adalah Organisasi Perangkat 

Daerah (OPD) yang saling bekerjasama. Mulai dari pimpinan dan staf serta 

keterlibatan masyarakat. Hal ini juga telah terlaksana pada keterlibatan 

stakeholder pada proyek e-government Diskminfo Kabupaten Luwu. 

5. Transparancy/Visibility 

Transparansi sebuah proyek e-government sangat erat kaitannya dengan 

keberadaan stakeholder, dalam arti kata adalah bahwa harus selalu tersedia 

seluruh data dan informasi mengenai seluk beluk dan status proyek yang sedang 

berlangsung untuk dapat secara bebas diakses oleh stakeholder yang beragam 
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tersebut. Tersedianya akses terhadap informasi semacam status proyek, alokasi 

sumber daya, evaluasi per tahap proyek, dan lain sebagainya bertujuan untuk 

menciptakan kredibilitas dan legitimasi yang baik bagi para penyelenggara 

proyek maupun stakeholder sebagai pihak yang melakukan monitoring (Indrajit, 

2016). 

Transparansi dalam tatakelola pemerintahan memiliki arti sejauh mana 

pemerintahan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi yang 

benar sehingga memudahkan pemantauan oleh masyarakat. Lembaga 

pemerintahan harus terbuka dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan 

dan terbuka dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai 

organisasi. Transparansi juga memiliki arti bahwa informasi dapat diakses secara 

bebas dan dapat diakses secara langsung oleh para pihak dan dapat dengan mudah 

untuk dipahami (Sopiah, 2008). 

Hasil penelitian terkait dengan transparansi adalah keterbukaan informasi 

terkait penerapan e-government maupun keterbukaan informasi dan layanan 

pemerintahan sepenuhnya dapat diakses oleh stakeholder. Ini membuktikan 

bahwa transparansi penerapan e-government di Kominfo Luwu sudah baik dan 

sesuai dengan aturan yang berlaku . Namun masih memiliki kendala yaitu 

adanya beberapa akses yang sering error dan masih adanya OPD yang tidak 

terbuka persoalan data dan informasi. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa 

ketersediaan akses informasi sudah baik. Namun karena masih adanya OPD yang 

tidak terbuka persoalan data dan informasi menyebabkan adanya hambatan pada 
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sistem e-government. Hal ini menyebabkan sistem yang sudah ada untuk memuat 

data dan informasi dari OPD terkait tidak terealisasi sebagaimana mestinya. 

6. Budget 

Sumber daya finansial yang dianggarkan pada sebuah proyek e-

government merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan 

berhasil tidaknya pelaksanaan sebuah proyek. Berdasarkan kenyataan yang ada, 

besarnya anggaran yang disediakan pemerintah (dan kalangan lain semacam 

swasta atau bantuan dari luar negeri) sangat bergantung pada tingkat prioritas 

yang diberikan oleh pemerintah terhadap status proyek terkait (Indrajit, 2016). 

Anggaran atau budget menurut Henry Simamora (1999) merupakan “suatu 

rencana rinci yang memperlihatkan bagaimana sumber-sumber daya diharapkan 

akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu". Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana keuangan dalam kaitannya 

dengan pengelolaan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekurangan anggaran 

dalam penerapan e-government. Hal ini dipicu karena anggaran sepebuhnya 

berasal dari APBD dan tidak ada bantuan dari pihak lain. Anggaran yang 

khususkan untuk e-government dikatakan belum memenuhi kebutuhan yang 

diperlukan dalam penerapan tersebut karena masih membutuhkan peralatan yang 

canggih. 

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

besarnya anggaran yang disediakan pemerintah masih dirasa belum memadai. 

Dikarenakan kebutuhan untuk biaya peralatan dan biaya lainnya membutuhkan 
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biaya yang besar. Sementara anggaran yang disediakan dalam hal ini APBD 

terbatas. Hal ini juga dipengaruhi tidak adanya pihak lain yang membantu 

pendanaan proyek e-government di pemerintahan Kabupaten Luwu khususnya 

Dinas Komunikasi Informasi statistik dan persandian Kabupaten Luwu. 

7. Technology 

Spektrum teknologi informasi yang dipergunakan di dalam e-government 

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

paling canggih (state-of-the-art). Adalah merupakan suatu kenyataan bahwa 

pilihan teknologi yang akan diimplementasikan di dalam sebuah proyek e-

government sangat tergantung dengan anggaran yang tersedia. Semakin besar 

anggaran yang ada, semakin canggih teknologi yang dapat dipilih dan 

dipergunakan, yang cenderung akan meningkatkan probabilitas berhasilnya suatu 

proyek (Indrajit, 2016). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam 

proyek e-government pada Diskominfo Kabupaten Luwu didukung dengan 

peralatan seperti perangkat komputer, jaringan internet, dan ruangan server. 

Namun masih terkendala dengan pengadaan peralatan yang lebih canggih. Hal 

ini dikarenakan biaya peralatan relatif mahal dan anggaran pengadaannya minim. 

Berdasarkan hasil penelitian dan jika dikaitkan dengan teori maka dapat 

disimpulkan bahwa sarana dan prasarana teknologi penunjang penerapan e- 

government sudah terpenuhi namun masih perlu peningkatan. Seperti pengadaan 

peralatan yang lebih canggih dan pendanaan yang lebih besar. 
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8. Inovation 

kemampuan anggota proyek untuk melakukan inovasi-inovasi tertentu 

sangatlah diperlukan. Yang dimaksud dengan invovasi di sini tidaklah terbatas 

pada kemampuan menciptakan produk-produk baru tertentu, tetapi mereka yang 

terlibat di dalam proyek harus memiliki sejumlah tingkat kreativitas yang cukup, 

terutama dalam melakukan pengelolaan terhadap proyek e-government yang ada, 

sehingga berbagai hambatan yang kerap ditemui dalam sebuah proyek dapat 

dengan mudah dihilangkan (Indrajit, 2016). 

Menurut Luecke (2003:2), inovasi merupakan suatu proses untuk 

mewujudkan, mengkombinasikan, atau mematangkan suatu 

pengetahuan/gagasan ide, yang kemudian disesuaikan guna mendapat nilai baru 

suatu produk, proses, atau jasa. Hardvard’s Theodore Levitt dalam Suryana 

(2014:43) mengemukakan definisi dari inovasi adalah kemampuan 

mengaplikasikan solusi yang kreatif terhadap permasalahan dan peluang yang 

ada untuk lebih memakmurkan kehidupan masyarakat. Jadi inovasi adalah 

melakukan sesuatu yang baru. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa inovasi yang ada di 

Diskominfo masih memiliki beberapa kendala dalam penerapannya. Yaitu masih 

minimnya staff yang memiliki kreativitas. Kendala lainnya adalah kurangnya 

antusias OPD terkait penerapan sistem yang disediakan. Sehingga ada beberapa 

layanan yang tidak dapat dimanfaatkan. Namun Diskominfo telah mengunakan 

beberapa portal dan sistem database yang terintegrasi dengan OPD terkait. 
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Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian, maka dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kreativitas yang belum memadai oleh beberapa staff 

pengelola e- government pada Diskominfo Kabupaten Luwu. Kendala lainnya 

adalah kurangnya antusias OPD terkait penerapan sistem yang disediakan. 

Sehingga ada beberapa layanan yang tidak dapat dimanfaatkan.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan e-government pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik 

dan Persandian Kabupaten Luwu sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut 

didasarkan pada delapan elemen sukses dalam management proyek e-

government yang telah dilaksanakan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government di 

Diskominfo Kabupaten Luwu sudah baik namun masih ada beberapa 

permasalahan yang didapat. Hal tersebut didasarkan pada: Delapan elemen 

sukses proyek e-government yaitu: 1) Political Environment bertipe Top Down 

Project (TDP). Yaitu kebijakan yang berasal dari pimpinan atau pemerintah 

Maksudnya yaitu kebijakan berasal dari pimpinan atau pemerintah yang dalam 

hal ini adalah Bupati Kabupaten Luwu dan melibatkan kerja sama berbagai 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.  2) Leadership sudah cukup baik. 

Hasil penelitian membuktikan bahwa pimpinan sudah berperan serta 

mengkoordinir langsung dalam kebijakan penerapan e-government yang telah 

dilaksanakan oleh Diskominfo serta memberikan pengarahan kepada 

Staff/Pegawai untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan 

OPD terkait. 3) Planning sudah terealisasi dengan baik dengan hasil penelitian 

disimpulkan bahwa dari rencana dasar yang telah disepakati (baseline planning), 

telah melibatkan lebih dari satu departemen (lintas sektoral). 4) Stakeholders, 
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pihak-pihak yang terlibat sebagai stakeholder utama dalam proyek e-government 

adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saling bekerjasama. Mulai dari 

pimpinan dan staf serta keterlibatan masyarakat. 5) Transparancy/visibility 

mampu diwujudkan dalam bentuk informasi yang termuat dalam portal 

http://luwukab.go.id dan http://diskominfoluwu.go.id. Bahwa ketersediaan akses 

informasi sudah baik. Namun karena masih adanya OPD yang tidak terbuka 

persoalan data dan informasi menyebabkan adanya hambatan pada sistem e-

government. 6) Budgets berasal dari APBD, bahwa besarnya anggaran yang 

disediakan pemerintah masih dirasa belum memadai. Dikarenakan kebutuhan 

untuk biaya peralatan dan biaya lainnya membutuhkan biaya yang besar. 7) 

Technology yang dikembangkan menggunakan perangkat komputerisasi, bahwa 

sarana dan prasarana teknologi penunjang penerapan e-government sudah 

terpenuhi namun masih perlu peningkatan. 8) Innovation menunjukkan bahwa 

tingkat kreativitas yang belum memadai oleh beberapa staff pengelola e- 

government pada Diskominfo Kabupaten Luwu. Kendala lainnya adalah 

kurangnya antusias OPD terkait penerapan sistem yang disediakan. Sehingga ada 

beberapa layanan yang tidak dapat dimanfaatkan. 
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B. Saran 

Demi tercapainya tujuan penerapan e-government, maka perlu 

diupayakan hubungan yang seirama dan harmonis pada semua lini, baik dari 

masyarakat, staf pelaksana dan pimpinan semua OPD sekaligus Bupati sebagai 

penanggung jawab e-government. Terkait dengan hasil penelitian “Penerapan 

Electronic Government Pada Dinas Komunikasi Infomasi Statistik dan 

Persandian Kabupaten Luwu, maka ada beberapa saran yaitu Kemampuan 

sumber daya manusia (SDM) perlu ditingkatkan setiap saat, karena 

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang terus secara 

pesat. Peningkatan kerjasama antar OPD dapat terintegrasi secara maksimal. 

Memperbanyak penyediaan sarana dan prasarana penunjang penerapan e- 

government serta pengalokasian anggaran yang harus ditingkatkan. 
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