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KATA PENGANTAR 

  

 

Pertama-tama puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., Tuhan 

Yang Maha Pencipta yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya 

sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan judul “WEBSITE 

QUALITY DALAM KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

DI PEMERINTAHAN TINGKAT DESA (Studi Desa Pejambon Kabupaten 

Bojonegoro)”. Tesis ini ditulis dalam rangka memperoleh gelar Magister 

Kebijakan Publik. 

Tesis ini dilandasi oleh ketertarikan penulis terhadap kebijakan keterbukaan 

informasi publik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 

Kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat implementasi pemerintahan 

terbuka ini mengklasifikasikan informasi publik menjadi dua, yaitu terbuka dan 

dikecualikan. Adapun informasi publik yang bersifat terbuka wajib diumumkan 

secara berkala, diumumkan serta merta, tersedia setiap saat, dan berdasarkan 

permintaan. Sedangkan informasi publik yang bersifat dikecualikan antara lain 

rahasia negara, rahasia pribadi, dan rahasia bisnis. Langkah awal pemerintah tanpa 

terkecuali pemerintah desa dalam memberikan informasi adalah dengan 

menghadirkan website. Sehingga dalam hal ini, pengelolaan website yang 

berkualitas menjadi penting untuk memberikan akses informasi kepada 

masyarakat. Salah satu pemerintah desa yang berhasil mengelola website adalah 

pemerintah Desa Pejambon. Hal ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan 

yang diraih mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Dengan 
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demikian penulis melakukan pengukuran kualitas website dalam kebijakan 

keterbukaan informasi publik di Desa Pejambon. 

Tesis ini terdiri dari 6 bab. Bab 1 terdiri dari latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 berisi hasil penelusuran 

studi-studi terdahulu dan kerangka teori. Bab 3 membahas metode penelitian. Bab 

4 menjelaskan gambaran umum kajian penelitian di pemerintah Desa Pejambon. 

Bab 5 berisi penyajian data, analisis data, dan pembahasan. Selanjutnya, bab 6 

adalah penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.  

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini nantinya akan dapat 

memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam studi kebijakan publik. Akhir kata, penulis mengucapkan 

banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan 

dukungan dalam penyelesaian tesis ini. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis 

ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak 

sangat penulis harapkan.   

  

Surabaya,    Februari 2020 

 

 

Penulis 
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1. Allah SWT karena berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat 

menyelesaikan tesis ini. 

2. Kedua orangtua, ketiga kakak, mertua, keluarga besar, dan terkhusus istri 

penulis Ika Lestari yang tanpa lelah memberikan dukungan, semangat, dan 

do’a. 
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Drs., M.Si, yang telah memberikan dukungan dan fasilitas pendidikan yang 

memadai sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.  

4. Ketua Program Studi Magister Kebijakan Publik (MKP) Bapak Dr. Antun 

Mardiyanta, Drs., MA, yang penuh kesabaran selalu membimbing dan 

mengingatkan penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan tesis ini. 

5. Ibu Sulikah Asmorowati, S.Sos., M.Dev.St., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing 

I dan Ibu Dr. Erna Setijaningrum, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II 

yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya bersedia meluangkan waktu 
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masukan-masukan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. 
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penulis. 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

viii 

TESIS WEBSITE QUALITY DALAM… KUSNAN 

7. Seluruh tenaga kependidikan Program Magister Kebijakan Publik (MKP) 

yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan 

pelayanan terbaiknya kepada mahasiswa dan penulis. 
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Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKA) Universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya, Bapak/Ibu dosen rekan-rekan kerja di Universitas 17 Agustus 1945 

Surabaya, Bapak/Ibu guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 

Ngasem Bojonegoro, serta kawan-kawan jurusan Magister Kebijakan Publik 

(MKP) Allen, Faris, Berliana, Candra, Aris, Pak Arif, Undu, dan Bu Garina 

yang selalu memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan pendidikan 

Magister Kebijakan Publik ini. 

9. Aparatur Pemerintah Desa Pejambon dan semua responden penelitian yang 

tanpa lelah selalu memberikan respon dan bantuan atas kesulitan yang 

dihadapi penulis selama di lapangan. 

10. Dan pihak-pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. 
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RINGKASAN 

 

Indonesia sebagai negara demokrasi dalam proses penyelenggaraan 

pemerintahan memiliki tanggung jawab kepada rakyat untuk setiap kegiatan yang 

dilakukan, salah satunya adalah keterbukaan informasi publik. Dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), 

pemerintah diwajibkan menyediakan informasi secara berkala, diumumkan serta 

merta, tersedia setiap saat, dan berdasarkan permintaan. Tidak semua informasi 

bersifat terbuka, melainkan ada beberapa informasi yang dikecualikan seperti 

rahasia negara, rahasia pribadi, dan rahasia bisnis. 

Hadirnya UU KIP ini mendorong Indonesia untuk menginisiasi 

terbentuknya gerakan Open Government Partnership (OGP) bersama tujuh negara 

lainnya, yaitu Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan 

Amerika Serikat pada 20 September 2011. Adapun tujuan gerakan OGP adalah 

mendapatkan komitmen konkret dari pemerintah untuk mempromosikan 

transparansi, pemberdayaan warga negara, memerangi korupsi, dan 

memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memperkuat 

tata kelola pemerintahan. Dalam aktivitasnya gerakan ini berkolaborasi dengan 

berbagai pihak, Kejaksaan Agung dan diawasi oleh sebuah komite pengarah dari 

Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan pemerintah. 

Selanjutnya, langkah cepat Indonesia dalam merespon gerakan OGP 

adalah membentuk Open Government Indonesia (OGI) pada 2012. OGI 

merupakan gerakan bersama antara pemerintah dengan masyarakat, dan institusi 

non-pemerintah untuk menjalankan program dan Rencana Aksi (Renaksi) setiap 

tahunnya. Tujuan gerakan ini adalah menguatkan pemerintahan terbuka yang 

berlandaskan pada transparansi, partisipasi, dan inovasi. Komitmen pemerintah 

untuk melaksanakan pemerintahan terbuka berlanjut ditingkat daerah dengan 

melibatkan lima pemerintah daerah melalui Renaksi OGI 2016-2017. Kelima 

pemerintah daerah yang dimaksud, adalah (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 

(2) Pemerintah Kota Bandung, (3) Pemerintah Kota Semarang, (4) Pemerintah 

Kota Banda Aceh, dan (5) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 

Dari kelima pemerintah daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro merupakan daerah yang berhasil terpilih sebagai wakil Indonesia 

dalam Program Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Program ini mulai 

diselenggarakan tahun 2016 dan merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan 

sejak kemitraan OGP terbentuk. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terpilih 

karena memiliki keterbukaan informasi publik yang cukup lengkap dan kuat, serta 

tingginya partisipasi publik. Sebagai daerah terpilih pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro membuat beberapa Rencana Aksi Daerah (RAD), salah satunya 

mewujudkan keterbukaan di tingkat pemerintah desa. Adapun target yang ingin 

dicapai melalui RAD tersebut, di antaranya terbukanya Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa (APBDes), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa 

melalui baliho, aset desa melalui baliho dan website desa. Ini artinya, Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro menekankan pada pemerintah desa bahwa dalam 

melaksanakan pemerintahan terbuka harus mengedepankan pemanfaatan TIK (e-

Government). 
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Dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan bahwa website merupakan 

langkah awal penerapan e-Government. Website menjadi perangkat yang strategis 

dalam menjalankan proses pemerintahan dimana salah satu manfaatnya adalah 

sebagai online public relation, karena website merupakan alat komunikasi yang 

efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas melalui jaringan 

internet. Agar keterbukaan informasi publik melalui website dapat memberikan 

akses informasi secara maksimal kepada masyarakat desa, maka isi minimal 

website harus mencakup selayang pandang, kepemerintahan, geografi, peta 

wilayah, sumberdaya, peraturan, dan buku tamu. 

Di Kabupaten Bojonegoro, salah satu desa yang berhasil melaksanakan 

keterbukaan informasi publik berbasis website adalah Pemerintah Desa Pejambon. 

Banyak prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Desa Pejambon, contohnya 

berhasil meraih juara 1 kategori website dalam ajang Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) Awards 2017. Selanjutnya pada 2018, Pemerintah Desa 

Pejambon untuk kedua kalinya meraih PPID Awards Provinsi Jawa Timur dengan 

nilai tertinggi, yaitu 87,31. Berkat capaian tersebut, Pemerintah Desa Pejambon 

dipercaya mewakili Provinsi Jawa Timur untuk maju dalam lomba bidang 

Layanan Informasi dan Transparansi Publik di tingkat nasional yang digelar oleh 

Kemendes. Dalam ajang ini, Pemerintah Desa Pejambon berhasil menjadi juara 1 

sebagai desa Terinformatif dan Transparan Tingkat Nasional tahun 2018. Adapun 

indikator yang digunakan pada lomba tersebut, adalah inisiatif regulasi dalam 

layanan informasi dan transparansi publik, media yang digunakan, kualitas 

informasi yang meliputi kelengkapan data, akurasi data, dan kreatifitas layanan 

informasi. 

Keberhasilan Pemerintah Desa Pejambon dalam melaksanakan 

keterbukaan informasi publik berbasis website perlu diapresiasi dan dijadikan 

contoh bagi pemerintah desa lainnya. Jika melihat pada kondisi website, 

Pemerintah Desa Pejambon telah berhasil mengembangkan e-Government hingga 

pada tahap interaksi. Masih sangat sedikit pemerintah daerah, kabupaten/kota, dan 

desa yang berhasil pada tahapan ini, kebanyakan website yang dikembangkan 

masih di tahapan emerging dan enhanced, hanya sebagian kecil yang sudah di 

level interactive. Ini artinya, Pemerintah Desa Pejambon telah berhasil 

menyediakan website yang berkualitas, sehingga menyebabkan adanya interaksi 

yang intens antara pemerintah dengan masyarakat.  

Faktor utama yang menyebabkan masyarakat bersedia berinteraksi dengan 

pemerintah melalui website, karena website tersebut memiliki isi yang bagus. Hal 

ini menandakan bahwa kualitas layanan website yang baik tidak hanya 

berdasarkan pada sudut pandang atau persepsi pihak penyedia layanan, tetapi juga 

berdasarkan pada sudut pandang atau persepsi masyarakat. Sehingga pengukuran 

kualitas website berdasarkan persepsi dan harapan para penggunanya perlu 

dilakukan untuk mempertahankan eksistensi dan kesuksesan website itu sendiri. 

Website yang berkualitas menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh 

organisasi, termasuk pemerintah karena website resmi merupakan gambaran 

organisasi di dunia maya. 

Kualitas website dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

Webqual 4.0, yang terdiri atas kualitas kegunaan (usability), kualitas informasi 

(information quality), dan  kualitas interaksi layanan (service interaction quality). 

Usability adalah kualitas yang berhubungan dengan rancangan situs atau website 
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website dan berfokus pada sudut pandang bagaimana penerimaan dan interaksi 

pengguna terhadap website. Information quality adalah kualitas dari konten atau 

isi yang terdapat pada website. Service interaction quality adalah interaksi layanan 

yang dirasakan oleh pengguna ketika mempelajari lebih dalam mengenai website 

yang dikunjungi. 

Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

kualitas website dalam kebijakan keterbukaan informasi publik di Desa 

Pejambon? Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan kuesioner menggunakan skala 

Likert. Skala Likert merupakan skala yang dapat digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu 

gejala atau fenomena sosial. Sementara analisa data dalam penelitian ini 

menggunakan statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif, adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi. Artinya, analisis data ini hanya berupa akumulasi 

data dasar dalam bentuk deskripsi. 

Dari hasil penelitian dilokasi penelitian dapat ketahui bahwa kualitas 

website Pemerintah Desa Pejambon berdasarkan dimensi usability masuk kategori 

tinggi (51%). Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat merasa puas atas 

rancangan website, yang kemudian mendorong masyarakat untuk berinteraksi atau 

mengunjungi website. Selanjutnya, berdasarkan dimensi information usability 

juga masuk kategori tinggi (44%). Artinya, menurut masyarakat bahwa kualitas 

informasi yang disediakan pada website sudah up to date, informasi mudah 

dipahami, informasi dapat dipercaya, mendapat pengetahuan baru ketika 

mengakses website karena informasi yang disediakan beragam dan detail, serta 

website selalu dapat diakses. Kemudian berdasarkan dimensi service interaction 

quality, website Pemerintah Desa Pejambon juga masuk kategori tinggi (51%). 

Hal ini menandakan bahwa website sudah mencantumkan contact person, e-mail, 

dan sosial media untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin memberikan 

masukan/kritik/saran, dan permohon layanan kepada pemerintah serta menjawab 

dan melayaninya dengan baik. Selain itu, website menyediakan fitur unduh 

formulir maupun berkas, link dengan lembaga atau instansi lain, dan website 

memiliki reputasi yang baik dibuktikan dengan prestasi yang pernah diraih baik di 

tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Secara umum kualitas website 

Pemerintah Desa Pejambon masuk kategori tinggi, akan tetapi untuk dimensi 

kualitas informasi (information quality) perlu ditingkatkan karena masih rendah 

dibandingkan kedua dimensi lainnya. 

 

 

 


