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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi keterbukaan pemerintah yang berlandaskan kebebasan 

informasi memiliki peran penting untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang 

lebih baik. Sejauh ini kebebasan informasi banyak diadopsi dan berkembang di 

negara-negara yang sistem pemerintahannya menganut demokrasi. Indonesia 

adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini dijelaskan 

dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 (2), yang berbunyi: 

“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakanmenurutUndang-Undang 

Dasar” (dpr.go.id). Ini artinya, proses penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia 

memiliki tanggung jawab kepada rakyat dalam setiap kegiatan yang dilakukan, 

salah satunya adalah keterbukaan informasi publik.  

Selanjutnya, agar hak rakyat dalam memperoleh informasi dapat dipenuhi 

dengan baik khususnya perihal kinerja pemerintah, maka perlu adanya jaminan 

kepastian hukum. Sehingga terbitlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (kpk.go.id). Menurut Ketua Komisi 

Informasi Pusat (KIP) 2013-2016, Abdulhamid Dipopramono, hadirnya UU KIP 

selain untuk menjamin hak rakyat juga untuk mengelaborasi keterbukaan 

informasi publik dan menerjemahkan secara operasional UUD 1945 Pasal 28-F. 

UU KIP mempunyai tujuan diantaranya (1) menjamin bahwa warga negara berhak 

untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik beserta programnya dan 

proses serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, (2) mendorong agar 
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warga negara dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik, (3) 

meningkatkan peran dan keaktifan warga negara dalam pengambilan kebijakan 

dan pengelolaan Badan Publik yang baik, (4) merealisasikan penyelenggaraan 

negara yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta dapat 

dipertanggungjawabkan, (5) mengetahui alasan kebijakan publik yang dapat 

berpengaruh pada hajat hidup masyarakat, (6) melakukan pengembangan terhadap 

ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (7) menghasilkan 

layanan informasi yang berkualitas dengan cara meningkatkan pengelolaan dan 

pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik. Selain itu, Undang-Undang 

Keterbukaan Informasi Publik, selanjutnya disebut UU KIP juga 

mengklasifikasikan informasi publik menjadi dua, yaitu terbuka dan dikecualikan. 

Adapun informasi publik yang bersifat terbuka wajib diumumkan secara berkala, 

serta merta, tersedia setiap saat, dan berdasarkan permintaan. Sedangkan 

informasi yang bersifat dikecualikan antara lain rahasia negara, rahasia bisnis, dan 

rahasia pribadi. 

Lebih jauh lagi, UU KIP yang mulai dimplementasikan tahun 2010 tersebut, 

diharapkan dapat memperkuat landasan pemerintahan terbuka. Sistem 

pemerintahan yang mulai banyak dianut sejak tahun 2000-an ini mewajibkan 

pemerintah untuk terbuka dalam menjalankan berbagai kegiatan pada semua 

tingkatan serta dapat diawasi publik. Indonesia sendiri mulai melaksanakan sistem 

pemerintahan terbuka melalui gerakan multilateral, yaitu Open Government 

Partnership (OGP) pada 20 September 2011 (Dipopramono, 2017:17-18). 

Indonesia bersama tujuh negara lainnya, yaitu Amerika Serikat, Afrika Selatan, 

Brasil, Inggris, Meksiko, Filipina, dan Norwegia merupakan inisiator gerakan ini. 
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Adapun tujuan 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 multi-pihak, Kejaksaan Agung dan diawasi oleh sebuah 

komite pengarah dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan pemerintah 

(opengovpartnership.org). 

Indonesia sebagai salah satu negara penggagas gerakan OGP mengambil 

langkah cepat, yaitu dengan membentuk Open Government Indonesia (OGI) pada 

Januari 2012. OGI adalah gerakan bersama pemerintah Indonesia dengan 

masyarakat, dan institusi non-pemerintah untuk melaksanakan program dan 

Rencana Aksi (Renaksi) dengan memperkuat pilar pemerintahan terbuka yang 

berlandaskan pada transparansi, partisipasi, dan inovasi (OGI, 2012).  Dalam 

pelaksanaannya, gerakan OGI dijalankan oleh tim inti yang terdiri dari tujuh 

kementerian dan lembaga serta tujuh dari OMS. Jumlah ini lebih banyak 

dibandingkan anggota tim inti yang sebelumnya  terdiri dari lima kementerian dan 

lembaga serta empat OMS. 

Kemudian, tim inti OGI memiliki tugas dan tanggungjawab untuk 

merumuskan Renaksi OGI di setiap tahunnya. Renaksi OGI memegang peran 

utama untuk memastikan keberlanjutan ide, gagasan, dan kolaborasi dalam 

melaksanakan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka di Indonesia. Renaksi OGI 

juga memiliki tujuan untuk membantu lembaga publik yang memiliki komitmen 

untuk melaksanakan dan menghadirkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi 

publik yang lebih luas, dan inovasi dalam penyusunan kebijakan publik. 
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(opengovindonesia.org). Lebih jelasnya mengenai Renaksi OGI dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 Rencana Aksi OGI Tahun 2012-2017 

Tahun Fokus Utama 

2012 

(1) Memperkuat dan melakukan percepatan pada program 

berjalan 

(2) Mengembangkan portal keterbukaan informasi dan 

partisipasi publik 

(3) Inisiatif baru 

2013 

(1) Peningkatan layanan warga yang rawan pungutan liar 

(2) Peningkatan layanan investasi dan usaha  

(3) Infrastruktur implementasi open government Indonesia  

(4) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah 

(5) Meningkatkan Kemudahan Berusaha di Indonesia 

2014-2015 

(1) Penguatan insfrastruktur kelembagaan dalam mendorong 

transparansi, partisipasi publik dan pelayanan publik 

(2) Mendorong peningkatan kualitas transparansi, partisipasi 

publik dan pelayanan di area layanan dasar  

(3) Mendorong kualitas transparansi, partisipasi publik dan 

pelayanan di area rawan korupsi 

(4) Mendorong peningkatan kualitas kualitas transparansi, 

partisipasi publik dan pelayanan di area menjadi perhatian 

utama publik 

2016-2017 

(1) Peningkatan partisipasi publik 

(2) Perbaikan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, 

dan penguatan pelayanan publik  

(3) Penguatan keterbukaan informasi publik 

(4)  Penguatan tata kelola data 

(Sumber: Laporan Renaksi OGI 2012-2015; Renaksi OGI 2016-2017) 

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa Renaksi OGI 2012 memiliki 3 fokus utama. 

Kemudian pada Renaksi OGI 2013 bertambah menjadi 5 fokus utama. Sementara 

pada Renaksi OGI 2014-2015 dan Renaksi OGI 2016-2017 memiliki 4 fokus 

utama. Terlihat bahwa fokus utama  pada setiap tahunnya, yang dibuat  oleh 

pemerintah Indonesia sejak tahun 2012 hingga 2017 adalah saling berkelanjutan. 

Terlihat bahwa implementasi Renaksi OGI sangat mengedepankan 

pemanfaatan TIK atau electronic government (e-Government). Menurut 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 e-Government adalah pemanfaatan 

TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, 

http://opengovindonesia.org/front/renaksipoint/58/2013
http://opengovindonesia.org/front/renaksipoint/59/2013
http://opengovindonesia.org/front/renaksipoint/82/2013
http://opengovindonesia.org/front/renaksipoint/82/2013
http://opengovindonesia.org/front/renaksipoint/116/2013
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efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan survey PBB tahun 2018, 

Indonesia berada pada peringkat ke-107 e-Government Development Index 

(EGDI), naik 9 peringkat dibandingkan tahun 2016 yang menduduki peringkat ke-

116. Di wilayah ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-7, capaian ini masih 

berada jauh di bawah negara-negara di ASEAN lainnya, seperti Singapura, 

Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Philippines, dan Vietnam. Indonesia 

hanya lebih baik dari Timor Leste, Kamboja, Myanmar, dan Laos. Selain itu, nilai 

rata-rata EGDI Indonesia juga masih berada di bawah rata-rata ASEAN. Indonesia 

berada pada angka 0,5258 sedangkan rata-rata EGDI di ASEAN adalah 0,5555 

(publicadministration.un.org). 

Meskipun hasil peringkat EGDI Indonesia masih berada di bawah beberapa 

negara ASEAN lainnya. Capaian tersebut tidak menyurutkan semangat 

pemerintah Indonesia untuk terus mendorong dan meningkatkan implementasi e-

Government hingga pemerintah daerah karena pengguna internet menunjukkan 

adanya peningkatan setiap tahunnya. Lebih detailnya dapat lihat pada gambar 

berikut. 

 

 
 (Sumber: Hasil Survey APJII Tahun 2017) 

Gambar 1.1 Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia 
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Gambar 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah pengguna internet Indonesia 

mencapai 132,7 juta dari jumlah penduduk 256,2 juta pada tahun 2016. Hal ini 

mengindikasikan adanya kenaikan sebesar 51,8 % dibandingkan pengguna 

internet di tahun 2014. Sementara pada 2017, jumlah pengguna internat Indonesia 

adalah 143,26 juta dari total penduduk 262 juta. Angka ini menunjukkan adanya 

kenaikan sebesar 10,56 juta dari jumlah pengguna internet di tahun 2016. 

Sebenarnya, penerapan e-Government di Indonesia sudah cukup lama, jauh 

sebelum gerakan OGP lahir, yaitu ketika diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan e-Government. Secara umum kebijakan ini memiliki 

tujuan mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis pada 

penggunaan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara 

efektif dan efisien (bappenas.go.id). Peraturan lain yang mengatur pelaksanaan e-

Government adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan peraturan ini maka 

seluruh penyelenggara pemerintahan mulai dari pusat hingga daerah diharuskan 

untuk menerapkan e-Government secara terintegrasi dalam pengelolaan 

pemerintahan dan pelayanan masyarakat (bpptik.kominfo.go.id). 

Menurut Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, hadirnya TIK 

akan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk berinteraksi 

dengan badan-badan publik secara elektronik tanpa terhalang oleh jarak serta 

waktu, dan sebaliknya badan-badan publik akan mudah menjalin komunikasi 

dengan masyarakat. Sehingga dengan melalui kanal-kanal media komunikasi 

virtual maka konsultasi dan komunikasi akan dapat dilakukan dengan cepat 
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(presidenri.go.id). Lebih lanjut Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, 

menyatakan bahwa penggunaan TIK dalam proses pemerintahan merupakan 

bukti nyata adanya reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Tujuan selanjutnya yang tidak kalah penting adalah 

mengurangi praktik curang dalam birokrasi, seperti suap menyuap, pungutan 

liar, bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (beritasatu.com). 

Selain itu, hadirnya TIK dalam pemerintahan ini memberikan semangat baru 

bagi Indonesia untuk mempromosikan lebih masif lagi sistem pemerintahan 

terbuka di tingkat nasional hingga pemerintah daerah. Pada tahun 2012, 

pemerintah Indonesia melalui OGI memulai proyek percontohan pemerintahan 

terbuka di tingkat daerah. Karena Indonesia memiliki struktur negara kesatuan 

yang terdesentralisasi, maka melalui proyek ini diharapkan dapat diketahui 

kapabilitas secara langsung dari suatu sistem, program, dan proses implementasi 

keterbukaan. Dalam proyek ini, OGI memilih tiga pemerintah daerah, yaitu 

Kalimantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kota Ambon. Adapun 

program yang dilaksanakan pada ketiga pemerintah daerah terpilih tersebut, 

adalah pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Open 

Budget, dan Open School (opengovindonesia.org).  

Keberhasilan proyek percontohan pemerintahan terbuka di tingkat daerah 

tersebut, mendorong pemerintah Indonesia untuk lebih mendekatkan manfaat 

keterbukaan kepada masyarakat. Untuk itu, pada Renaksi OGI 2016-2017, 

pemerintah pusat melibatkan 5 pemerintah daerah untuk melaksanakan 

pemerintahan terbuka di daerahnya masing-masing. Kelima pemerintah daerah 

yang dimaksud, adalah (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, (2) Pemerintah Kota 
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Bandung, (3) Pemerintah Kota Semarang, (4) Pemerintah Kota Banda Aceh, dan 

(5) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kebijakan ini dinyatakan sukses karena 

mampu mencakup semua tingkat lapisan pemerintah daerah, yaitu pemerintahan 

provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota (Renaksi OGI, 2016-2017). Selain itu, 

upaya ini juga merupakan komitmen nyata pemerintah Indonesia untuk 

menyukseskan Open Government Partnership (OGP) Subnational Government 

Pilot Program (Program Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka). 

Program Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka mulai diselenggarakan 

tahun 2016 dan merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan sejak kemitraan 

OGP terbentuk. Tujuannya adalah mendukung pemerintah daerah dalam membuat 

komitmen keterbukaan yang ambisius, berbagi gagasan dan pengalaman, sebagai 

sarana warga negara dan OMS untuk mengimplementasikan OGP. Komite 

Pengarah OGP melalui program ini ingin menguji metode baru yang dapat 

dilakukan untuk memacu perubahan. Lebih jelasnya, tujuan dari Program 

Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka adalah (1) meningkatkan kepemimpinan 

dan komitmen politik dari berbagai tingkat pemerintahan hingga Kejaksaan 

Agung dan meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam memfasilitasi 

warganya dalam mengakses layanan dan informasi secara langsung, (2) 

mempelajari bagaimana gerakan OGP dapat mendukung pemerintah daerah 

menjadi lebih baik, lebih terbuka, akuntabel dan responsif terhadap warganya 

serta menentukan struktur partisipasi terbaik untuk pemerintah daerah di 

Kejaksaan Agung, (3) menemukan, mempromosikan teknik, praktik pemerintah 

terbuka dan inovasi baru di tingkat pemerintah daerah di seluruh dunia, (4) 

menciptakan kesempatan praktis bagi pemerintah daerah untuk saling belajar, 
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berbagi pengalaman, dan bekerja sama dalam melaksanakan pemerintah yang 

terbuka dengan pemerintah daerah lainnya, (5) mendukung, memberdayakan 

keahlian, menciptakan kondisi dan insentif yang tepat bagi pemerintah daerah 

dalam membuat komitmen konkret untuk mewujudkan pemerintahan terbuka, dan 

(6) memperluas dan memperdalam partisipasi OMS (opengovpartnership.org). 

Program Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka tersebut, dalam proses 

seleksinya diikuti 69 negara dengan peserta lebih dari 40 pemerintah daerah. Akan 

tetapi, yang dinyatakan lolos seleksi hanya 15 pemerintah daerah (merdeka.com). 

Adapun pemerintah daerah yang dimaksud dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

    (Sumber: Diskominfo Bojonegoro, 2016) 

Gambar 1.2 memaparkan bahwa 15 pemerintah daerah yang lolos seleksi 

Program Percontohan Pemerintah Daerah OGP berasal dari 4 benua, yaitu 

Amerika, Afrika, Eropa, dan Asia. Di benua Amerika, pemerintah daerah yang 

berhasil lolos adalah Buenos Aires-Argentina, Ontario-Canada, Austin-Amerika 

Serikat, La Libertad-Peru, Jalisco-Mexico, Sao Paulo-Brasil. Selanjutnya 

pemerintah daerah yang berhasil lolos seleksi di Afrika adalah Kigoma Ujiji-

Tanzania, Sekondi-Takoradi (Ghana), Elgeyo Markwet-Kenya. Di Eropa meliputi 

Paris-Perancis, Madrid-Spanyol, Scotland-United Kingdom. Sementara Asia juga 

Gambar 1.2 Pemerintah Daerah Percontohan OGP 
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berhasil menempatkan tiga wakilnya, yaitu Tbilisi-Georgia, Seoul-Korea Selatan, 

dan Bojonegoro-Indonesia. 

Terpilihnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam Program Percontohan 

Pemerintah Daerah Terbuka diumumkan  8 April 2016. Keberhasilan ini menarik 

untuk dibahas lebih jauh, karena Kabupaten Bojonegoro merupakan satu-satunya 

wakil dari Indonesia. Padahal, sebenarnya ada dua pemerintah daerah lainnya 

yang ikut berpartisipasi dalam program tersebut, yaitu DKI Jakarta dan Banda 

Aceh, namun keduanya dinyatakan tidak lolos seleksi (news.detik.com). Menurut 

Koordinator OGI, Raden Siliwati, terpilihnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

dalam Program Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka, karena memiliki 

keterbukaan informasi publik yang cukup lengkap dan kuat, serta tingginya 

partisipasi publik. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro dalam mendorong dan mempercepat pemerintahan terbuka, yaitu 

dengan metode konvensional (seperti: dialog publik) dan penerapan e-

Government (Humas Bojonegoro, 2016). Perjalanan pemerintahan terbuka di 

Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 1.3 Perjalanan Pemerintahan Terbuka Kabupaten Bojonegoro 

(Sumber: Diskominfo Bojonegoro, 2016) 
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Gambar 1.3 menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam 

mewujudkan pemerintahan terbuka membutuhkan waktu cukup panjang, yaitu 

dimulai pada tahun 2008. Pada awalnya, upaya yang dilakukan untuk 

mewujudkan pemerintahan terbuka adalah dengan cara-cara konvensional. 

Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya mulai memanfaatkan TIK. Sementara 

untuk memperkuat implementasi pemerintahan terbuka Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro mengeluarkan beberapa kebijakan. 

Penerapan TIK di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dinilai tepat karena 

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki 

peringkat e-Government dengan kategori baik. Dalam Pemeringkatan e-

Government Indonesia (PeGI), Pemerintah Kabupaten Bojonegoro meraih 

peringkat 3 se-Provinsi Jawa Timur tahun 2015. Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro memperoleh nilai 3,33 pada dimensi kebijakan, 3,07 pada dimensi 

kelembagaan, 3,20 pada dimensi infrastruktur, 3,07 pada dimensi aplikasi, dan 

3,06 pada dimensi perencanaan. Dengan nilai tersebut, Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro memiliki nilai rata-rata sebesar 3,15. Capaian ini menunjukkan 

peningkatan dibandingkan 2014, yang berada diperingkat 6 (pegi.layanan.go.id). 

Menurut Bupati Bojonegoro periode 2008-2018, Suyoto, pemanfaatan TIK 

dalam pemerintahan terbuka dapat memelihara dan meningkatkan kepercayaan 

publik kepada pemerintah. Sebelum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

melaksanakan pemerintahan yang terbuka tingkat kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah sangat rendah (Diskominfo Bojonegoro, 2016). Akan tetapi, dengan 

pemerintahan terbuka indeks kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah 

menjadi lebih baik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini. 
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Tabel 1.2 Kepercayaan Masyarakat  Terhadap Institusi 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 

No Institusi Percaya Biasa Tidak Percaya 

1 Pengadilan 44,1% 35,8% 7,9% 

2 Polisi 42,1% 40,6% 9,1% 

3 Media 29,4% 50,9% 7,2% 

4 Lembaga Keuangan 9,6% 41,7% 32,6% 

5 Lembaga Keagamaan 66,6% 23,2% 1,9% 

6 Pengurus RT/RW 68,2% 25,0% 1,9% 

7 Pemerintah Kelurahan/Desa 71,8% 21,2% 2,5% 

8 Pemerintah Kecamatan 58,0% 30,6% 2,3% 

9 Pemerintah Kabupaten 44,0% 35,3% 5,4% 

10 DPRD Kabupaten 32,9% 38,7% 10,3% 

(Sumber : Laporan Indeks Kebahagiaan Kabupaten Bojonegoro, 2014) 

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa institusi pemerintah di Kabupaten 

Bojonegoro yang mendapat kepercayaan dari masyarakat adalah Kelurahan/Desa 

(71,8%). Selanjutnya, pengurus RT/RW (68,2%), Lembaga Keagamaan (66,6%), 

dan Pemerintah Kabupaten (44,0%). Sedangkan Lembaga Keuangan adalah 

institusi dengan kepercayaan terendah (9,6%). Sehingga dari tabel tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan paling tinggi dimiliki oleh institusi 

pemerintah yang lebih dekat dengan rakyat. 

Implementasi pemerintahan terbuka selain meningkatkan kepercayaan juga 

dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan berbagai inovasi 

di Kabupaten Bojonegoro (Diskominfo Bojonegoro, 2016). Pada tahun 2016, 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro  berhasil meraih tiga penghargaan top 99 

sistem inovasi pelayanan publik nasional, yaitu inovasi pengolahan sampah yang 

dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), inovasi rumah sakit welas 

asih yang dikelola Rumah Sakit Umum Sosodoro Djatikusuma Bojonegoro, dan 

inovasi pengembangan budidaya ikan dengan sistem keramba apung dikelola oleh 

Dinas Peternakan dan Perikanan (koran-sindo.com). Selanjutnya, dibidang TIK, 

berhasil meraih empat kategori sekaligus dalam penghargaan TOP-IT Award 
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2017, yaitu implementasi open government dan smart city, kesiapan transformasi 

digital, kepemimpinan TIK, dan manajer bidang TIK (bojonegorokab.go.id). 

Kemudian tahun 2018, berhasil meraih juara 2 tingkat nasional dalam Anugerah 

Media Humas (AMH) kategori pelayanan informasi melalui website. Menurut 

Kepala Diskominfo Kabupaten Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur P., kategori yang 

paling bergengsi dalam TOP-IT Award 2017 adalah  pelayanan informasi melalui 

website. Untuk kategori ini diikuti 210 peserta baik dari humas provinsi dan 

kabupaten atau kota (kumparan.com). Berikut adalah website Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro.  

 
Gambar 1.4  Website Pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

(Sumber : bojonegorokab.go.id) 

Gambar 1.4 memperlihatkan bahwa website Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro telah menyediakan berbagai informasi pelayanan publik yang mudah 

diakses masyarakat, seperti Layanan Informasi Publik Daerah, Sistem 

Pemantauan Kinerja, Alokasi Dana Desa, dan lain sebagainya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa berbagai informasi yang tersedia di website tersebut adalah 

untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. 
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Prestasi lain dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang tidak kalah 

membanggakan adalah mendapatkan penghargaan 10 instansi terbaik pengelola 

pengaduan pelayanan publik, yaitu Sistem Integrasi Aspirasi Publik Layanan 

Aspirasi Online Rakyat (SIAP LAPOR!) tahun 2018 (kumparan.com). SIAP 

LAPOR! dapat diakses di laman www.lapor.go.id (Diskominfo Bojonegoro, 

2016). Dengan dikelolanya aplikasi LAPOR! secara maksimal menjadikan 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah percontohan pengaduan 

masyarakat tingkat nasional (jatim.antaranews.com). Untuk lebih jelasnya 

mengenai mekanisme pengelolaan pengaduan aplikasi LAPOR! di Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada gambar berikut: 

 
Gambar 1.5  Mekanisme SIAP LAPOR! Kabupaten Bojonegoro 

(Sumber: Diskominfo Bojonegoro, 2016) 

Gambar 1.5 menjelaskan bahwa pengelolaan pengaduan tersebut pada awal 

mulanya dikembangkan untuk menampung aspirasi masyarakat melalui Short 

Message Service (SMS)  dengan cara: ketik BJN-isi aduan dan dikirim ke nomor 

1708, SMS HALO BUPATI di nomor 08113445999. Selanjutnya, keluhan juga 

dapat disampaikan melalui Radio Malowopati 95,8 FM, penggunaan media sosial, 

twitter, facebook, dan whatsApps. Kemudian semua aspirasi masyarakat baik 
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yang disampaikan secara konvensional (seperti: dialog publik, surat keluhan, dan   

koran) maupun secara elektronik dan memanfaatkan TIK (SMS, E-mail, Whats-

Apps, radio, dan Twitter) akan terintegrasi dengan SIAP LAPOR!. Artinya, 

aspirasi yang sudah masuk ke pemerintah akan dikelola dan diinput ke dalam 

SIAP LAPOR!. Tindakan selanjutnya adalah proses pembahasan aspirasi tersebut 

antara bupati bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait agar 

masalah yang disampaikan dapat terselesaikan dengan baik. 

Menurut Kepala Bidang e-Government Diskominfo Kabupaten Bojonegoro, 

Alit S. Purnayoga, aplikasi LAPOR! mulai diterapkan pada Juni 2014. Sejak awal 

pelaksanaannya, aplikasi LAPOR! mendapatkan respon positif dari masyarakat 

(jatim.antaranews.com). Hal ini dapat dilihat jumlah aduan masyarakat yang 

diterima melalui aplikasi LAPOR!. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.3  Jumlah Aduan dalam Lapor! Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 2014-2018 

Tahun Jumlah Aduan Rata-Rata/Bulan 

2014 227 14-69 

2015 1.439 45-294 

2016 2.478 142-383 

2017 1.813 107-231 

2018 242 23-104 

(Sumber : lapor.go.id) 

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa jumlah aduan masyarakat yang masuk di 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro rata-rata 14-69 aduan setiap bulannya pada 

tahun pertama aplikasi LAPOR! diterapkan. Sementara jumlah aduan terbanyak 

ada di tahun 2016, yaitu sejumlah 2.478 dengan rata-rata per bulannya 142-383. 

Dari tabel tersebut juga dapat dijelaskan bahwa tingginya angka partisipasi 

masyarakat dalam menyampaikan aspirasi melalui aplikasi LAPOR! karena 

masyarakat memiliki tingkat kepercayaan kepada pemerintah. 
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Berbagai keberhasilan implementasi pemerintahan terbuka tersebut, menjadi 

dasar kuat bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mewujudkan 

pemerintahan terbuka hingga pemerintah desa. Komitmen ini tercantum pada 

salah satu Rencana Aksi Daerah (RAD) OGP 2016-2017, yaitu Penguatan 

Akuntabilitas Pemerintahan Desa. Melalui RAD ini, ada 5 target yang harus 

dicapai untuk mewujudkan keterbukaan di tingkat pemerintah desa, antara lain: 

(1) terlatihnya dua Kader Dasawisma Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

untuk meng-input data di setiap desa/kelurahan, (2) seluruh desa/kelurahan (430) 

melaksanakan proses inputing pada aplikasi data dasawisma, (3) penguatan 

kapasitas masyarakat dalam planning, implementation dan evaluation di 30 desa, 

(4) pendampingan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) di 30 desa, dan (5) terbukanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APBDes), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa melalui baliho, aset 

desa melalui baliho dan website desa (Renaksi OGI, 2016-2017).  

Selanjutnya, untuk mempercepat pelaksanaan pemerintahan terbuka di 

tingkat desa, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan  Peraturan 

Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa. Maksud dan 

tujuan dari pembentukan peraturan tersebut, adalah mengatur media informasi 

desa dan tata cara pengelolaan informasi di desa dalam rangka mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan desa, serta sebagai pedoman tata kelola informasi 

di desa (ppid.bojonegorokab.go.id). Hal ini juga menandakan bahwa implementasi 

pemerintahan terbuka di tingkat desa menjadi prioritas, karena masih banyak 

pemerintah desa yang belum terbuka. Laporan Institute Development of Society 
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(IDFoS) Indonesia menyebutkan hanya ada 1 pemerintah desa yang berkategori 

terbuka di Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016. Sementara pada tahun 2017, 

sebanyak 3 pemerintah desa menuju terbuka dan 10 pemerintah desa masuk 

kategori kurang terbuka. Penelitian tersebut dilakukan IDFoS Indonesia pada 42 

pemerintah desa (idfos.or.id). Tingginya jumlah pemerintah desa yang tertutup di 

Kabupaten Bojonegoro juga diperlihatkan dari kepemilikan website yang masih 

rendah. Pada 2016, pemerintah desa/kelurahan di Kabupaten Bojonegoro yang 

memiliki website sejumlah 105 dari 430 desa/kelurahan. Sedangkan pemerintah 

desa yang belum memiliki website sebanyak 365 (beritabojonegoro.com). Hal ini 

menandakan bahwa pemerintah desa yang memiliki website adalah 24,4% dan 

75,5% belum memiliki website. 

Sebenarnya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan berbagai 

cara untuk mendorong terwujudnya pemerintahan terbuka di tingkat desa, salah 

satunya menyelenggarakan Festival OGP pada 2016. Kegiatan ini merupakan 

salah satu bentuk nyata dari implementasi Instruksi Bupati Bojonegoro Nomor 2 

tahun 2016 tentang Pelaksanaan Open Government Partnership (OGP). Adapun 

desa yang terpilih sebagai nominasi pelopor pemerintahan terbuka, adalah 

sebanyak 10 desa dan Pemerintah Desa Pejambon berhasil menjuarai festival 

tersebut. Keberhasilan Pemerintah Desa Pejambon dalam Festival OGP, karena 

mampu mengumumkan segala kegiatan secara terbuka di ruang publik melalui 

media banner, spanduk, dan dipublikasikan pada website (beritabojonegoro.com).  

Keseriusan Pemerintah Desa Pejambon dalam melaksanakan keterbukaan 

informasi publik berbasis TIK mendapat dukungan penuh dari kepala desa. Sejak 

Abd. Rokhman dilantik sebagai Kepala Desa Pejambon pada tahun 2012, dirinya 
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memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan pemerintahan desa yang terbuka 

yang mengedepankan pemanfaatan TIK. Menurut Kepala Urusan Tata Usaha dan 

Umum Pemerintah Desa Pejambon, Sufyan, Pemerintah Desa Pejambon memiliki 

komitmen dan konsistensi untuk melaksanakan pemerintahan terbuka berbasis 

TIK, terutama kepala desa (pejambon-bjn.desa.id). Selanjutnya, menyediakan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten juga memegang peran penting atas 

keberhasilan Pemerintah Desa Pejambon dalam melaksanakan keterbukaan 

informasi publik. Direktur Pemberdayaan Industri Informatika, Kominfo, 

Septriana Tangkary, mengatakan meskipun infrastruktur TIK telah tersedia, tetapi 

jika SDM tidak mengerti penggunaannya maka kehadiran infrastruktur TIK akan 

sia-sia (Kominfo.go.id). 

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Desa Pejambon untuk mempercepat 

keterbukaan informasi publik berbasis TIK, adalah berkolaborasi dengan berbagai 

pihak, seperti Non Governmnet Organization (NGO), yaitu Bojonegoro Institut 

(BI), Sinergantara Bandung, dan Media Center Bojonegoro. Disamping itu, 

Pemerintah Desa Pejambon juga bersinergi dengan lembaga resmi Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro, yaitu Dinas Kominfo, Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa (PMD), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Program 

Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), dan Tim Penggerak 

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), serta bekerjasama dengan 

akademisi, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan 

Universitas Brawijaya (pejambon-bjn.desa.id). Kemudian dibuktikan dengan 

hadirnya Peraturan Desa Pejambon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Desa. Dalam peraturan ini, dipertegas 
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bahwa pemanfaatan website desa menjadi program strategis dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan di Desa Pejambon (pejambon-bjn.desa.id).  

Hasilnya pada 2017,  Pemerintah Desa Pejambon berhasil meraih juara 1 

kategori website dalam ajang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Awards 2017 (kip.jatimprov.go.id). Selanjutnya pada 2018, Pemerintah 

Desa Pejambon untuk kedua kalinya meraih PPID Awards Provinsi Jawa Timur 

dengan nilai tertinggi, yaitu 87,31. Menurut Ketua Komisi Informasi Jawa Timur, 

Ketty Tri Setyorini, pemberikan penghargaan PPID Awards, diberikan kepada 

pemerintah desa yang berhasil mengelola informasi dan dokumentasi desa dengan 

terbuka khususnya dalam pengelolaan anggaran melalui website 

(kip.jatimprov.go.id). 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 (jatim.antaranews.com). 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 kreativitas layanan informasi. Dalam ajang ini, Pemerintah Desa 

Pejambon berhasil mendapatkan penghargaan sebagai juara 1 desa Terinformatif 

dan Transparan Tingkat Nasional tahun 2018. Dalam lomba ini Pemerintah Desa 

Pejambon mampu menyisihkan 34 pemerintah desa perwakilan dari seluruh 

Provinsi se-Indonesia (kanalbojonegoro.com).  

Keberhasilan Pemerintah Desa Pejambon dalam melaksanakan 

keterbukaan informasi publik melalui website tersebut, mendapat respon positif 

dari berbagai pihak, misalnya dari World Bank yang memberikan dana hibah 
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sebesar Rp1,5 miliar melalui Kemendes. Dipilihnya Pemerintah Desa Pejambon 

sebagai penerima dana hibah oleh World Bank karena berhasil mengelola dana 

desa secara terbuka, salah satunya berbasis website (jatim.antaranews.com). 

Selain itu, Pemerintah Desa Pejambon mendapatkan kunjungan dari Komisi 

Informasi Pusat (KIP) bersama Dinas Kominfo seluruh Provinsi Indonesia dalam 

rangka hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) (pejambon-bjn.desa.id). 

Kemudian Pemerintah Desa Pejambon mendapatkan undangan dari Komisi 

Informasi Pusat (KIP) dalam agenda rakornas Komisioner Komisi Informasi 

seluruh Indonesia untuk memberikan testimoni tentang keberhasilan desa dalam 

menjalankan keterbukaan informasi publik yang mengedepankan TIK, seperti 

pemanfaatan website (bojonegorokab.go.id).  

Dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 dijelaskan bahwa membangun website 

merupakan langkah awal penerapan e-Government di Indonesia. Ini artinya, 

mengembangkan website untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat 

menjadi kewajiban bagi pemerintah baik di tingkat nasional, daerah, bahkan tanpa 

terkecuali pemerintah desa. Sementara hadirnya UU KIP semakin memperkuat 

dan mempercepat implementasi keterbukaan informasi publik, salah satunya 

melalui website. Menurut Simarmata (2010: 47) website merupakan sistem yang 

menyediakan informasi berupa teks, suara dan lain-lain yang disimpan dalam 

sebuah server. Sehingga bagi organisasi pemerintah kehadiran website 

mempunyai peran penting karena dapat memberikan berbagai manfaat, salah 

satunya pelayanan online kepada masyarakat (Shia, et al. 2016: 117-128). Hal 

senada disampaikan Wiratmo, et al. (2017: 326-339) bahwa website menjadi 

perangkat yang strategis dalam menjalankan proses pemerintahan dimana salah 
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satu manfaatnya adalah sebagai online public relation, karena website dapat 

menjadi 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 website harus disesuaikan dengan Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa. Adapun informasi desa yang dimaksud meliputi data desa, 

data pembangunan, wilayah perdesaan, dan informasi lain yang berhubungan 

dengan pembangunan desa serta wilayah perdesaan (dpr.go.id). 

Menurut Tim Kemendes, Wafa Patria, website Pemerintah Desa Pejambon 

sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan lengkapnya 

informasi yang disediakan pada website terutama dalam sajian daftar informasi 

publik dan berbagai fitur. Tujuannya agar masyarakat dapat berinteraksi dengan 

pemerintah desa (bojonegorokab.go.id). Pemerintah Desa Pejambon mulai 

memanfaatkan website untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada 

2015. Gambar berikut ini merupakan kondisi website Pemerintah Desa Pejambon. 

 

 
(Sumber : pejambon-bjn.desa.id) 

Gambar 1.6  Website Pemerintah Desa Pejambon 
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Gambar 1.6 menjelaskan bahwa secara umum konten website Pemerintah 

Desa Pejambon memiliki kualitas informasi yang baik. Adapun informasi publik 

yang disediakan Pemerintah Desa Pejambon melalui website, adalah 

penyelenggaraan pemerintahan desa, APBDes, program atau kegiatan, kinerja, 

laporan keuangan, potensi desa, pembangunan, kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. Selain itu, website yang dikelola juga sudah 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. 

Keberhasilan Pemerintah Desa Pejambon dalam melaksanakan keterbukaan 

informasi publik berbasis website perlu diapresiasi dan dijadikan contoh bagi 

pemerintah desa lainnya, karena telah mendapatkan banyak prestasi, baik di 

tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. 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 di Indonesia yang berhasil pada tahapan ini, kebanyakan website yang 

dikembangkan hanya menyediakan informasi yang terbatas dan tidak up to date. 

Hal ini diperkuat pendapat Wahid (2004) yang mengatakan bahwa di Indonesia 

untuk adopsi e-Government masih di tahapan emerging dan enhanced, masih 

sedikit yang masuk pada level interactive. Emerging adalah level paling rendah 

dalam konteks pengembangan e-Government. Artinya, kehadiran website 

pemerintah hanya mampu memberikan informasi yang bersifat terbatas dan statis. 

Enhanced adalah website menyediakan konten dan informasi secara berkala (up to 

date). Sementara interactive adalah tersedianya berbagai fitur yang 

memungkinkan masyarakat untuk melakukan interaksi dengan pemerintah.  



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

23 

TESIS WEBSITE QUALITY DALAM… KUSNAN 

Melihat dari berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

hadirnya website di Desa Pejambon dirancang sebagai fasilitas untuk berinteraksi 

antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga dalam implementasi e-

Government masyarakat merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan. 

Menurut Ibna (2009), partisipasi masyarakat menjadi faktor utama dalam proses 

interaksi pada e-Government, seperti halnya pada website. Rosen dan Purinton 

(2004) menjelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan masyarakat kembali 

mengunjungi website karena memiliki isi yang bagus. Ini artinya, kualitas layanan 

yang baik tidak hanya mengacu pada persepsi pihak penyedia layanan, tetapi juga 

berdasarkan persepsi masyarakat. Pengukuran kualitas website berdasarkan 

persepsi dan harapan para penggunanya menjadi penting untuk dilakukan karena 

untuk mempertahankan eksistensi dan kesuksesan website itu sendiri (Leonidio, et 

al. 2010: 109-130). Lebih lanjut Napitupulu (2017: 792-798) menambahkan, 

kualitas website merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh 

organisasi baik pemerintah maupun swasta, karena website resmi merupakan 

gambaran organisasi di dunia maya. 

Dalam penelitian ini, kualitas website Pemerintah Desa Pejambon diukur 

dengan menggunakan WebQual 4.0. Menurut Barnes dan Vidgen (2002: 114-127) 

metode ini memiliki tiga dimensi, yaitu kualitas informasi (information quality), 

kualitas penggunaan (usability), dan kualitas interaksi layanan (service interaction 

quality). Penelitian yang dilakukan Irawan (2012) menunjukkan ketiga dimensi 

WebQual, yaitu kegunaan, kualitas informasi, dan kualitas interaksi berkontribusi 

positif terhadap kualitas website di pemerintah daerah Ogan Ilir dengan rata-rata 

73,3375. Ini artinya, kualitas website pemerintah daerah Ogan Ilir cukup bagus. 
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Selanjutnya, penelitian Sanjaya (2012) menyimpulkan bahwa dimensi usability 

dan interaction quality berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Sedangkan, 

information quality tidak mempengaruhi kepuasan pengguna secara signifikan. 

Hasil yang sama didapatkan dari penelitian Kadar, Napitupulu, dan Jati (2017) 

yang menggunakan 4 variabel, yaitu kegunaan, kualitas informasi, interaksi 

layanan, dan kesan keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

usabilitas dan interaksi layanan berpengaruh signifikan (positif) terhadap kualitas 

intranet, tetapi variabel kualitas informasi tidak berpengaruh signifikan (negatif). 

Kemudian penelitian Hellayana dan Warjiyono yang dilakukan di pemerintahan 

tingkat desa menyimpulkan bahwa usability quality, information quality, dan 

visual quality memiliki kualitas yang baik, sedangkan service interaction quality 

belum mampu memberikan rasa puas kepada masyarakat, sehingga pada dimensi 

ini masuk kategori rendah atau belum baik. 

Secara umum sudah banyak penelitian yang fokus pada pengukuran kualitas 

website pemerintah, akan tetapi penelitian-penelitian tersebut belum banyak yang 

mengarah pada website pemeritah di tingkat desa. Padahal, pemerintah desa 

memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya 

sendiri, termasuk melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui situs resmi 

atau website. Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka peneliti tertarik 

untuk melihat kualitas website pada pemerintah di tingkat desa. Adapun judul 

penelitian yang peneliti angkat adalah “Website Quality Dalam Kebijakan 

Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Tingkat Desa (Studi Desa 

PejambonKabupatenBojonegoro)”. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang maka dalam penelitian ini secara spesifik maka 

rumusan masalahnya adalah “bagaimanakah kualitas website dalam

penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik menurut masyarakat 

DesaPejambonKabupatenBojonegoro?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Setiap rancangan atau usulan penelitian harus secara tegas menentukan 

tujuan penelitian. Tujuan penelitian lebih berkaitan dengan proses ilmiah dalam 

kegiatan penelitian itu sendiri. Artinya, tujuan penelitian adalah sebagai 

konsekuensi dari epistemologis dari masalah penelitian. Sehingga dapat dikatakan 

jika tujuan penelitian merupakan keinginan dari peneliti untuk mendapatkan 

jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian (Faisal, 1989). 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya maka tujuan 

penelitian ini adalah “mengetahui kualitas website dalam kebijakan 

keterbukaan informasi publik menurut masyarakat Desa Pejambon 

KabupatenBojonegoro”. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian harus memiliki manfaat yang bagi kehidupan manusia, baik 

manfaat secara praktis pragmatis, maupun manfaat secara teoritis dan normatif. 

Oleh karena itu, peneliti dituntut untuk mampu menunjukkan manfaat tersebut 

secara konkrit. Dalam penelitian ini, isi manfaat yang dijelaskan, yaitu: 

1. Teoritis 

Manfaat penelitian secara teoritis dihadirkan dalam penelitian ini 

karena peneliti ingin memberikan sumbangsih pemikiran atau konsep, 
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dan teori tentang e-Government terutama kualitas e-Government. 

Penelitian ini lebih mendalam dan berbeda dibandingkan penelitian 

terdahulu, karena penelitian ini dilakukan pada pemerintah tingkat 

terendah (grassroot), yaitu pemerintahan desa.  

2. Praktis 

Manfaat praktis mengungkapkan bahwa hasil penelitian yang 

dilakukan bermanfaat secara teknis untuk memberikan masukan kepada 

pemerintah desa agar penerapan e-Government dalam kebijakan 

keterbukaan informasi publik lebih baik lagi. Selain itu, menjadikan 

Pemerintah Desa Pejambon sebagai contoh (base practice) agar dapat 

direplikasi oleh pemerintah desa lainnya, karena pemerintah desa tersebut 

telah berhasil melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan 

mengedepankan pemanfaatan TIK. Adapun keberhasilan Pemerintah 

Desa Pejambon  mulai tingkat Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa 

Timur, bahkan hingga tingkat nasional. 

 

 

 

 

 

 

 


