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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

Perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dewasa ini masih 

menjadi perhatian dan persoalan yang harus diselesaikan secara komprehensif. 

Faktanya, upaya perbaikan dan perubahan dalam peningkatan kualitas pelayanan 

publik tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan sifat dari pelayanan publik yang 

dinamis dan selalu mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, baik segi 

politik ekonomi, budaya, dan sosial, membuat tuntutan terhadap kualitas 

pelayanan senantiasa berkembang pula sesuai dengan keinginan masyarakat 

pengguna barang dan/atau jasa publik. Oleh karenanya, pelayanan publik menjadi 

isu yang strategis karena menjadi arena interaksi antara pemerintah dengan 

masyarakat. 

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah mengatur penyelenggaraan 

pelayanan publik di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009. Isi dari 

undang-undang tersebut, mengindektikkan bahwa pelayanan publik sebagai 

pelayanan pemerintah. Namun pada kenyataannya, penerapan pelayanan publik 

saat ini tidak hanya diimplementasikan oleh pemerintah saja, melainkan oleh 

pihak swasta yang juga menerapkan kegiatan pelayanan publik, misalnya dalam 

hal penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan. Berdasarkan 

perkembangan penerapan pelayanan publik tersebut, menunjukkan bahwa dogma 

mengenai pelayanan publik telah berkembang pula, sehingga dalam melakukan 

pendefinisan pelayanan publik tidak lagi didasarkan pada lembaga penyelenggara 
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atau sumber pembiayaan seperti yang disebutkan dalam undang-undang tersebut, 

melainkan harus dilihat terlebih dahulu karakteristik dan sifat dari pelayanan itu 

sendiri, karena kejelasan dalam pendefinisian pelayanan publik akan menentukan 

luas-sempitnya cakupan pelayanan publik dalam menjamin akses warganya untuk 

memenuhi kebutuhan pelayanan. 

Ada beberapa kriteria yang dijadikan dasar dalam menentukan 

pengkategorian bentuk pelayanan publik. Kriteria pertama menggunakan sifat dari 

barang dan jasa atau yang termasuk kategori barang publik. Kriteria kedua yang 

dapat digunakan untuk mendefinisikan pelayanan publik adalah tujuan dan misi 

negara yang biasanya diatur dalam konstitusi dan perundangan negara. 

Berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat menggunakannya untuk memahami 

pelayanan publik, karena sebenarnya pelayanan publik memiliki makna yang 

cukup luas yakni mencakup pelayanan untuk memenuhi kebutuhan barang publik, 

kebutuhan dan hak dasar, kewajiban pemerintah dan negara, dan komitmen 

nasional. 

Dalam perkembangan pelayanan publik selama dekade terakhir ini 

menunjukkan banyak tekanan dan tantangan, tuntutan terhadap kualitas pelayanan 

akan selalu menjadi topik utama dalam pembahasan pelayanan publik. Sementara 

itu, adanya globalisasi memberi warna lain bagi perkembangan praktik pelayanan 

publik, bagaimana kita mempersepsikan hal tersebut untuk menjadi peluang atau 

tantangan bagi perkembangan ke depan bagi penyelenggaraan negara. 

Bagaimanapun kondisinya, pelayanan publik akan tetap menjadi sorotan utama 

dalam penyelenggaraan pembangunan suatu daerah ataupun negara. Mengapa 

demikian? Karena pelayanan publik merupakan tonggak penentu jalannya roda 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS KEBIJAKAN E-GOVERNMENT... RIRIT KURNIA SARI



3 

 

perekonomian suatu wilayah, baik lingkup daerah maupun negara. Jika 

penyelenggaraan pelayanan publik berjalan lancar, maka roda perekonomian pun 

juga ikut berjalan lancar. Asumsinya adalah, jika kebutuhan dasar masyarakat 

terpenuhi dengan cukup, maka masyarakat akan memiliki daya saing, serta 

mampu bersaing dalam kompetisi global. Hal ini didukung oleh pendapat yang 

dikemukakan oleh Dwiyanto (2012 : 26) bahwa sistem pelayanan publik yang 

tidak efisien di suatu negara cenderung akan memepersulit satuan sosial ekonomi 

di negara tersebut ketika mereka harus berkompetisi di pasar global. Kompetisi 

global telah memaksa penyelenggara pelayanan publik di semua negara untuk 

menjadi lebih kompetitif karena daya saing dari sistem penyelenggaraan 

pelayanan publik akan menentukan efisiensi dari satuan sosial dan ekonomi yang 

beroperasi di negara-negara itu. Bahkan, efisiensi dari sistem pelayanan publik 

menjadi salah satu penentu utama dari efisiensi nasional. 

Kondisi demikian tentunya membutuhkan strategi serta usaha untuk 

mereformasi pelayanan publik, yakni melalui serangkaian kebijakan terkait 

penyelenggaraan pelayanan publik. Salah satunya adalah desentralisasi, istilah 

tersebut bukan hal yang baru di kalangan pemerintahan, adanya pengalihan sistem 

pemerintahan menjadi desentralisasi ini mampu mendorong objektivitas dalam 

pelayanan publik dimana sistem pemerintahan yang kaku dan terkungkung sudah 

tidak lagi menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Terutama 

sejak diberlakukannya kewenangan otonomi di setiap daerah seperti yang 

disebutkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah, sehingga tiap daerah dapat mengelola dan mengurusi pemerintahannya 

secara mandiri, termasuk dalam pengelolaan dan peningkatan pelayanan publik. 
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Jika ditelaah lebih lanjut, citra pelayanan publik yang ada di masyarakat 

kita hingga saat ini cenderung memberikan kesan yang negatif misalnya 

pelayanan publik yang terkesan berbelit, lambat, mahal dan melelahkan. Bahkan 

menurut laporan Ombudsman sebagai lembaga negara yang bertugas untuk 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, menyebutkan bahwa sampai pada 

akhir tahun 2013 telah menerima sebanyak 4359 laporan masyarakat, dan jumlah 

tersebut meningkat 97,3% dibandingkan dengan tahun 2012 yang jumlah totalnya 

hanya 2.209 aduan. Adapun rincian berdasarkan prosesntase dari jumlah tersebut 

yaitu prosentase keluhan tertinggi sebesar 41,8% oleh kinerja pemerintah daerah, 

kemudian kepolisian 13,3%; instansi pemerintah/kementerian 10,7%; dan Badan 

Pertanahan Nasional 6,8%. (www.pikiran-rakyat.com diakses 1 November 2014) 

Berdasarkan hasil prosesntase laporan Ombudsman tersebut, dapat diketahui 

bahwa penyelenggaraan pelayanan publik yang paling banyak dikeluhkan adalah 

pelayanan dari pemerintah daerah. Sementara itu, pihak Komisioner Ombudsman 

Bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, mengungkapkan bahwa: 

“…Memang data empat tahun terakhir dari 2010 sampai sekarang ini 
memang di data laporan kami itu membuktikan pemerintah daerah 
tertinggi laporannya. Jadi tingkat komplain terhadap pelayanan di 
pemerintah daerah itu tertinggi, angkanya mencapai 43,8 persen tahun 
kemarin, tahun sebelumnya juga sekitar itu. Kalau di dalami lebih lanjut, 
angka dari 43,8 persen itu ternyata juga membuktikan bahwa pemerintah 
kabupaten/kota itu tertinggi dibanding dengan provinsi atau kecamatan 
atau kelurahan..”. 
“..Kalau soal pemerintah daerah terkait pelayanan SKPD (Satuan Kerja 
Perangkat Daerah) seperti perizinan, administrasi kependudukan dan 
seterusnya. Memang sentralnya ada di kabupaten/kota, masalah 
pelayanan publik di pemerintah daerah dalam hal ini kabupaten/kota 
memang banyak diadukan kepada kami. Ternyata pelayanan yang 
berlarut-larut maksudnya bertele-tele, lambat dan prosesnya itu 
menempati posisi tertinggi” 
(http://www.portalkbr.com/berita/perbincangan/3115957_4215.html 
diakses 4 November 2014). 
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Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Komisioner Ombudsman 

tersebut, sampai saat ini kinerja pelayanan terkait perijinan dan non-perijinan 

banyak dikeluhkan oleh masyarakat terutama pelayanan dari pemerintah daerah. 

Jika berbicara tentang perijinan, yang terbesit kali pertama adalah proses birokrasi 

yang panjang, berbelit, serta jargon yang telah membudaya di lingkungan 

birokrasi kita, seperti “Apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah”, yang pada 

akhirnya banyak oknum yang menggunakan kesempatan tersebut untuk 

disalahgunakan, misalnya praktik tindakan KKN oleh para birokrat yang sudah 

menjadi rahasia umum bagi masyarakat kita. Maka dari itu, untuk meminimalisir 

adanya penyalahgunaan atas kewenangan para birokrat, perlu adanya 

pembaharuan dalam sistem pelayanan publik, dengan berorientasi pada hasil 

sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain 

itu, adanya dinamika perkembangan dan perubahan kehidupan masyarakat 

memberikan dampak pada cara pandang masyarakat yang semakin kritis dan 

peningkatan terhadap kemampuan untuk mengorganisir dirinya sendiri dengan 

segala sesuatunya baik data maupun informasi dituntut untuk lebih efisien dan 

efektif. 

Pembaharuan dan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

sebenarnya telah dilakukan di lingkungan pemerintahan, baik di pemerintah pusat, 

daerah maupun kementerian. Namun hingga akhir tahun 2013 Ombudsman 

(http://jaringnews.com/ diakses 12 Juni 2014) menyatakan bahwa masih terdapat 

bidang pelayanan yang masuk dalam “zona merah”, disebut dengan zona merah 

karena memiliki tingkat kepatuhan yang rendah terhadap pelaksanaan Undang-
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undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan bidang yang 

dimaksud adalah bidang pelayanan perijinan. 

Oleh karena itu, inovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan 

khiususnya di bidang pelayanan perijinan masih perlu ditingkatkan. Hal ini tentu 

menjadi pekerjaan rumah bagi setiap pemerintah daerah dalam mengelola 

penyelenggaraan pelayanan publik terkait bidang perijinan, yang tidak lain untuk 

menciptakan pelayanan publik yang excellent dan tata kepemerintahan yang baik 

(good governance). Salah satu inovasi yang telah diterapkan di bidang pelayanan 

publik adalah konsep pelayanan berbasis teknologi dengan menerapkan konsep 

electronic government atau yang sering disebut dengan e-government. Menurut 

Heeks (2005) e-government muncul karena adanya revolusi informasi dan 

revolusi pemerintahan, pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi sosial dan 

ekonomi di Indonesia saat ini. mengingat dinamika kehidupan yang terjadi di 

masyarakat kita yang semakin cepat dan tentunya juga membutuhkan kemudahan 

segala akses dalam pemenuhan kebutuhan terkait pelayanan publik. Terutama 

negara Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana kedaulatan berada di 

tangan rakyat, sehingga dalam hal ini pemerintah harus mampu untuk 

memfasilitasi warganya untuk dapat melibatkan partisipasi warga dalam kegiatan 

publik, termasuk kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik. 

Konsep e-government sebenarnya bukan hal baru di tatanan 

pemerintahan Indonesia, bahkan sejak tahun 1992 beberapa pemerintah daerah 

telah menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui pemanfaatan stand 

alone, dan selanjutnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi juga 

berlanjut ke beberapa bidang seperti sistem kepegawaian, kesehatan, pendidikan 
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hingga jaringan komunikasi sektor publik lainnya. 

(http://opensource.telkomspeedy.com diakses 11 Juni 2014). Namun dalam 

perkembangannya, e-government di Indonesia kurang berkembang dan terbilang 

cukup tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya sekitar Asia 

Tenggara, bahkan regulasi yang mengatur tentang e-government baru diterbitkan 

oleh pemerintah sekitar tahun 2003, yakni melalui Instruksi Presiden (Inpres) 3 

Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi E-Government. 

Berdasarkan pada landasan kebijakan tersebut, pemerintah terus 

berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui e-government. 

Bahkan upaya tersebut termasuk dalam program yang direpresentasikan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dalam “Sembilan 

Program Percepatan Birokrasi, yang terdiri dari: 

“Penataan struktur birokrasi, penataan jumlah dan distribusi PNS, sistem 
seleksi CPNS dan promosi PNS secara terbuka, profesionalisme PNS, 
pengembangan sistem elektronik pemerintah (e-government), 
peningkatan pelayanan publik, peningkatan transparansi dan 
akuntabilitas aparatur, peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, serta 
efisiensi penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana kerja PNS” 
(www.menpan.go.id diakses 28 Mei 2014). 
 
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan e-government 

terbukti dari hasil E-Government Development Index yang dicapai oleh Indonesia 

pada tahun 2010 dengan nilai 0.4026  di peringkat 109 kemudian pada tahun 2012 

meningkat menjadi peringkat 97 dengan nilai 0.4949. Adanya realitas peningkatan 

nilai Indeks Perkembangan E-Government Indonesia tersebut, jika dibandingkan 

dengan negara-negara se-Asia Tenggara, perkembangan e-government  masih 

terbilang lamban. Hal ini dibuktikan dari hasil survey oleh United Nations 

Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) tahun 2012 (Lihat tabel 
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I.1), yang menunjukkan bahwa indeks e-government Indonesia jauh tertinggal 

dengan negara sekitar seperti Malaysia, dan Singapura, bahkan untuk negara kecil 

seperti Brunei Darussalam masuk urutan ketiga se-Asia Tenggara. Berikut data 

pencapaian E-Government Development Index di Asia Tenggara. 

Tabel I.1. E-Government Development Index di Asia Tenggara 

No. Negara Nilai Indeks Peringkat Dunia 
2012 2010 2008 2012 2010 2008 

1.  Singapore 0.8474 0.7476 0.7009 10 11 23 
2.  Malaysia 0.6703 0.6101 0.6063 40 32 34 
3.  Brunei Darussalam 0.6250 0.4796 0.4667 54 68 87 
4.  Thailand 0.5217 0.4653 0.5031 83 76 64 
5.  Philipines 0.5130 0.4637 0.5001 88 78 66 
6.  Vietnam 0.5093 0.4454 0.4558 92 90 91 
7.  Indonesia 0.4949 0.4026 0.4107 97 109 106 
8.  Kamboja 0.2935 0.2878 0.2989 153 140 139 
9.  Myanmar 0.2902 0.2818 0.2922 155 141 144 
10.  Laos 0.2703 0.2637 0.2383 160 151 156 
11.  Timor Leste 0.2365 0.2273 0.2462 170 162 155 

Rata-Rata Indeks ASEAN 0.4793 0.4250 0.4290    
Sumber: United Nations E-Government Survey 2012 (data diolah). 
 

Berdasarkan Tabel I.1, Indonesia sempat mengalami penurunan, akan 

tetapi indeks E-Government Development Indonesia meningkat di tahun 2010 

dengan peringkat 109 menjadi peringkat 96 di Tahun 2012 dengan nilai di atas 

rata-rata se-Asia Tenggara yang sebelumnya di tahun 2008 dan 2010 masih di 

bawah rata-rata. Kondisi yang demikian bukan berarti perkembangan e-

government di Indonesia berada dalam kondisi yang stagnan. Justru hal ini 

menjadi faktor utama pemerintah untuk terus melakukan inovasi dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. Terutama sejak diterbitkannya Inpres Nomor 3 

Tahun 2003 dan 9 Program Percepatan Birokrasi Kemenpan, pemerintah terus 

berupaya untuk menerapkan e-government. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

organisasi/instansi publik mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah 
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yang telah memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk kegiatan pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan pelayaan publik. 

Penyelenggaraan e-government di Indonesia dalam praktiknya memang 

masih berbeda-beda antar organisasi pemerintah, ada yang hanya sebatas 

pembuatan situs web saja, ada juga yang telah menerapkan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. Misalnya saja, pengembangan informasi interaktif di 

Pemerintah Kota Yogyakarta yakni Sistem Informasi Unit Pelayanan Informasi 

dan Keluhan atau yang disebut dengan SI UPIK. Program SI UPIK ini 

diluncurkan pada 29 Februari 2004, berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta 

Nomor 86 Tahun 2003, dimana pembentukan SI UPIK, berawal dari semakin 

banyaknya pengaduan oleh masyarakat, baik berupa keluhan, saran, dan kritik dari 

masyarakat sebagai pengguna layanan publik. Penyelenggaraan SI UPIK di 

Yogyakarta memang cukup efektif sebagai sarana interaktif antara pemerintah 

dengan masayarakat. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program tersebut, 

tidak menutup kemungkinan mendapat keluhan dari masyarakat, yakni terkait 

sumber daya manusia yang kurang memadai dalam pengelolaan program SI 

UPIK, akibatnya pengelolaan diserahkan kepada pihak ketiga dan tidak dikelola 

secara mandiri oleh pemerintah daerah Yogyakarta sendiri. Di samping itu, dari 

semua aduan masyarakat yang masuk melalui SI UPIK tidak semuanya bisa 

diselesaikan oleh pemerintah daerah Yogyakarta, selebihnya hanya sebatas 

tanggapan melalui Short Message Service (SMS) autoreplay atau secara lisan, 

sehingga hal ini mengesankan bahwa tanggapan terhadap aduan masyarakat 

tersebut tidak selalu diperhatikan dan cenderung bersifat formalitas saja. (Lihat 
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dari Makalah Umum Konferensi Administrasi Negara Tahun 2008 oleh Wahyudi 

Kumorotmo). 

Selanjutnya, program pengadaan barang dan jasa publik melalui lelang 

secara online di kota Surabaya, yang disebut dengan e-procurement. Program 

lelang ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 

tentang pengadaan barang dan jasa, dimana dalam keppres tersebut diatur tentang 

belanja barang dan jasa yang didanai dari APBN dan APBD. Pembentukan e-

procurement ini didasarkan pada rendahnya nilai efektifitas jika harus dilakukan 

secara manual, yakni tatap muka, bahkan cara manual tersebut cenderung sarat 

dengan praktik korupsi dan kolusi, dimana hal ini sering terjadi antara pejabat 

pemerintah terkait dengan rekanan, selain itu kualitas barang/jasa yang ditawarkan 

oleh rekanan cenderung tidak sesuai dengan yang diterima. Sebelum dibentuknya 

e-procurement, sebenarnya pemerintah kota Surabaya telah melakukan lelang 

secara online melalui situs web www.lelangserentak.com pada tahun 2003, dan 

mendapat respon positif dari warga masyarakat. Maka pada tahun 2004 

pemerintah kota Surabaya menyempurnakan program tersebut melalui lelang 

serentak dengan nama situs web www.surabaya-eproc.or.id berdasarkan Perwali 

Surabaya Nomor 50 Tahun 2004 dan Perwali Surabaya Nomor 30 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Prinsip 

transaktif yang dilakukan pemerintah kota Surabaya melalui program e-

procurment ini memang terbilang cukup berhasil untuk menekan tindakan KKN 

dalam pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah daerah, 

transparansi yang diterapkan juga cukup membuktikan bahwa kualitas barang/jasa 

sesuai dengan yang ditawarkan dan yang paling utama adalah mampu menekan 
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anggaran yang harus dikeluarkan untuk pengadaan barang/jasa. Dalam 

perkembangannya, e-procurement juga tidak lepas dari hambatan, seperti faktor 

kemampuan, keahlian dan profesionalisme dari sumber daya manusia dalam 

pengelolaan program tersebut masih menjadi kendala utama bagi pemerintah kota 

Surabaya, misalnya saja penanganan mengenai keamanan data yang masih 

dimungkinkan mengalami kebocoran sebagai bentuk untuk mensiasati terjadinya 

praktik KKN. 

Program SI UPIK Yogyakarta dan e-procurement Surabaya merupakan 

contoh keberhasilan (best practice) implementasi kebijakan e-government. Hal ini 

menunjukkan bahwa Indonesia sudah lebih baik dalam mengembangkan konsep 

e-government dalam penyelenggaraan tata kepemerintahan. Namun memang 

dalam pelaksanaannya terdapat kendala dan hambatan, dari dua bentuk best 

practice tersebut, kendala utama yang selalu menjadi hambatan pengembangan e-

government adalah terkait dengan sumber daya manusia. Memang dalam 

pelaksanaan e-government, dimana segala sesuatunya terintegrasi melalui sistem 

informasi manajemen, namun dalam praktinya juga tidak lepas dari dukungan 

faktor sumber daya manusia yang professional baik secara keterampilan, 

kemampuan dan pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, dalam 

implementasi e-government setiap organisasi pemerintah harus terus berupaya 

lebih baik dengan memperhatikan faktor-faktor penunjang seperti fasilitas, 

sumber daya anggaran dan sumber daya manusia agar dapat terus melakukan 

inovasi melalui kebijakan e-governement terkait penyelenggaraan pelayanan 

publik. Terutama untuk kota Surabaya yang dinilai sudah cukup berhasil dengan 

program e-procurement. Dalam hal ini pemerintah kota Surabaya terus berinovasi 
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untuk menciptakan pelayanan yang excellent bagi masyarakat kota Surabaya, 

dimana kota Surabaya merupakan kota terbanyak se-Jawa Timur yang mendapat 

pengaduan keluhan dari masyarakat. Berikut hasil rekapitulasi pengaduan 

berdasarkan daerah terlapor per-September 2014, menurut Komisi Pelayanan 

Publik Jawa Timur: 

Tabel I. 2. Jumlah Pengaduan Berdasarkan Daerah Terlapor Januari-

September Tahun 2014 

No. Daerah Terlapor Jumlah Keluhan 
1.  Surabaya 259 
2.  Probolinggo 101 
3.  Tuban 57 
4.  Sidoarjo 27 
5.  Kediri 22 
6.  Nganjuk 17 
7.  Banyuwangi 10 

Sumber: Komisi Pelayanan Publik Jawa Timur, 2014 (diolah, 
http://www.jatimprov.go.id/site/semester-i-2014-kpp-jatim-terima-530-
pengaduan/ diakses 3 Juni 2015). 

 
Berdasarkan Tabel I.2, kota Surabaya merupakan kota yang memiliki 

jumlah keluhan terbanyak di Jawa Timur. Hal ini menunjukkan jika semakin 

banyak jumlah laporan pengaduan, maka tingkat kesadaran masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya juga semakin tinggi. Jika dilihat 

berdasarkan jenis keluhan yang masuk melalui Komisi Pelayanan Publik Jawa 

Timur, berikut hasil rekapitulasi tahun 2014: 
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Tabel I. 3. Jumlah Pengaduan Berdasarkan Jenis Keluhan Tahun 2014 

No. Bidang Layanan Jumlah Keluhan 
1.  Bidang Pertanahan 130 
2.  Bidang Kesehatan 117 
3.  Aspirasi 100 
4.  Bidang Administrasi 62 
5.  Penegakan Hukum 36 
6.  Bidang Ketenagakerjaan 30 
7.  Bidang Perijinan 26 
8.  Bidang Perumahan 20 
9.  Bidang Kependudukan 16 
10.  Bidang Pendidikan 14 
 Jumlah 611 

Sumber: Komisi Pelayanan Publik, 2014 (diolah, http://www.beritametro.co.id/malang-
raya/layanan-kesehatan-paling-dikeluhkan-masyarakat diakses 3 Juni 2015). 

 
Mengingat, permasalahan yang menjadi “pekerjaan rumah” bagi setiap 

pemerintah daerah adalah pelayanan publik di bidang perijinan seperti yang telah 

diungkapkan oleh Ombudsman pada pembahasan sebelumnya, untuk itu 

Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan program layanan terkait pelayanan 

perijinan dan non perijinan yang dinamakan dengan layanan Surabaya Single 

Window dimana segala sesuatu mengenai pelaksanaan Surabaya Single Window 

diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Perijinan dan Non-Perijinan Secara Elektronik. 

Surabaya Single Window atau yang berikutnya disingkat dengan SSW 

merupakan bentuk layanan di bidang perijinan yang terintegrasi secara online 

dengan menerapkan nilai praktis dan akuntabel. Ada dua jenis perijinan dan non-

perijinan yang dapat diakses di layanan ini, yakni: 

a. Jenis perijinan dan non-perijinan yang diproses secara parsial, antara lain 

SKRK, IMB, Izin Gangguan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan SIUP. 

b. Jenis perijinan dan non-perijinan yang diproses secara terpadu untuk sektor 

usaha pariwisata, antara lain : SKRK, Surat Rekomendasi terhadap dokumen 

(Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan dan Rencana 
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Kelola; Dokumen Surat Penyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan 

Lingkungan Hidup; Dokumen Analisis Dampak lalu Lintas; dan Dokumen 

kajian drainase), IMB, Izin gangguan dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata. 

Kemudahan akses layanan yang ditawarkan dari pemerintah kota 

Surabaya terkait SSW tersebut mampu menjadikan SSW menjadi inovasi 

pelayanan publik terbaik dalam skala nasional berdasarkan Top 9 dari 33 inovator 

terpilih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) dengan 

jumlah total 515 inovasi (Lihat tabel I.4). Bahkan kota Surabaya terpilih menjadi 

juara umum dari penghargaan yang diselenggarakan oleh Kemenpan sebagai 

innovator pelayanan publik dengan memperoleh dua penghargaan sekaligus yakni 

Surabaya Single Window (SSW) dengan Government Management System 

(GRMS) dimana kedua penghargaan tersebut terkait dengan konsep electronic 

government,  seperti yang disebutkan pada tabel berikut: 

Tabel I. 4. Daftar Inovator Pelayanan Publik Tahun 2014 

No. Bentuk Inovasi Inovator (Penggagas) 
1.  Surabaya Single Window Pemkot Surabaya 
2.  Format Hulur Hilir Pemprov Aceh 
3.  Fiducia Online Kemenkum HAM 
4.  Government Resource Mangement System Pemkot Surabaya 
5.  Pemberantasan KKN pada jembatan timbang Pemprov Jatim 
6.  KM 0 (nol) Pro Poor Pemprov Jawa Barat 
7.  Pembangunan Jalan Tanpa Bayar Pemkot Banjarbaru 
8.  Kampung Media Pemprov Nusa Tenggara Barat 
9.  Karantina Ikan Semarang Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 
Sumber: http://orpad.bandung.go.id / diakses 6 Juni 2015, data diolah. 
 
Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi melalui jaringan internet telah diadopsi dan diterapkan di sistem 

birokrasi kita khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS KEBIJAKAN E-GOVERNMENT... RIRIT KURNIA SARI



15 

 

Konsep yang diusung pada program layanan Surabaya Single Window 

oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai bagian dari e-government yang tidak lain 

adalah untuk merespon stigma negatif yang selama ini identik dengan pengurusan 

perijinan, khususnya di lingkup pemerintah kota Surabaya seperti pelayanan yang 

rumit, mahal dan lama. Dengan adanya layanan SSW ini diharapkan dalam 

pemrosesan perijinan dapat lebih cepat, mudah dan praktis. 

Dalam perkembangan implementasinya dari tahun 2013, tidak dipungkiri 

jika ada hambatan dan kendala yang harus dituntaskan agar program layanan tetap 

berjalan sesuai sasaran dan tujuan. Seperti pada awal kemunculan program SSW, 

dimana tingkat peminat program layanan SSW terbilang masih rendah, bahkan 

masih ada yang memanfaatkan jasa makelar daripada melalui SSW. Sepinya 

peminat SSW ini dipertegas oleh pendapat Kepala Dinas Cipta Karya Agus Imam 

Sonhaji yang mengakui bahwa belum ada warga yang memanfaatkan layanan 

tersebut: 

“Bisa saja karena ketidaktahuan warga. Kami tetap optimis program ini 
bakal diminati warga” ungkapnya. 
(http://www.centroone.com/news/2013/03/4y/masyarakat-tak-paham-
ssw-sepi-peminat/ diakses 14 November 2014). 
 
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD, Alfan 

Khusairi menyatakan bahwa dengan adanya Surabaya Single Window tidak 

mengubah pengurusan perijinan, menurutnya walaupun sistem perijinan ‘Single 

Window’ telah dibuka untuk mempercepat proses perizinan, kenyataannya waktu 

yang dibutuhkan dalam pengurusan perijinan tidak jauh berbeda dengan 

sebelumnya, “Surabaya Single Window (SSW) digembar-gemborkan, tapi sama 

saja.” ungkapnya. Lebih lanjut, Alfan Khusairi juga mengungkapkan bahwa 

perbedaan tersebut terletak pada pengoperasian SSW, dikarenakan prosesnya tetap 
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diserahkan pada masing-masing instansi terkait, sehingga masih ada ego sektoral 

di masing-masing instansi dan kondisi yang demikian diperlukan peran walikota 

jika ingin memangkas perijinan (http://www.beritametro.co.id/jawa-

timur/pengurusan-perizinan-tidak-berubah diakses 23 Desember 2014). 

Pernyataan tersebut sependapat dengan Lilik Pudjiastuti, akademisi Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang menyebutkan bahwa proses dalam 

SSW dinilai hanya sebatas permohonan saja, dan kelanjutan dari proses tersebut 

masih harus diserahkan ke dinas terkait. Misalnya saja pada pengurusan perijinan 

usaha yang dinilai masih banyak yang enggan untuk mengurus dikarenakan 

prosesnya terlalu panjang, padahal hanya mengurus satu ijin saja 

(http://m.bisnis.com/quick-news/read/20140328/78/215057/perizinan-usaha-di-

surabaya-dinilai-perlu-disederhanakan-lagi diakses 23 Desember 2014). 

Namun setelah setahun penerapan program SSW ini, perkembangannya 

sendiri sudah dapat dirasakan. Salah satu bukti dari perkembangan SSW yang 

semakin membaik adalah adanya penerimaan penghargaan di bidang e-

government se-Asia Pasifik terkait pelaksanaan Surabaya Single Window yakni 

penghargaan Future Gov pada tahun 2014. Selain memperoleh penghargaan, di 

sisi perkembangan data pengajuan perijinan juga mengalami peningkatan. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya layanan online yang masuk melalui Unit Pelayanan 

Terpadu Satu Atap (UPTSA), seperti yang terdaftar dalam tabel berikut: 

Tabel I. 5. Jumlah Berkas Perijinan Masuk 

 Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Jml 
2013 8128 6334 6543 7829 8194 7154 8770 6592 14766 7657 8171 7715 97853 
2014 7747 6592 9202 8293 8824 7446 8377 6592 8974 7657 5962 - 85666 
Sumber: Unit Pelayanan Teknis Satu Atap (UPTSA) Pemerintah Kota Surabaya. 
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Berdasarkan data pada Tabel I.5, dalam lima bulan awal tahun 2014, 

peningkatan jumlah izin yang masuk di UPTSA cukup signifikan, dari jumlah 

tersebut dialokasikan ke instansi-instansi terkait untuk ditindaklajuti prosesnya. 

Untuk layanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), pihak UPTSA menerima 5063 

izin, namun dalam kurun waktu yang dapat terselesaikan hanya 1.997 perijinan 

IMB, sedangkan untuk Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) selama lima 

bulan menerima 3.352 izin namun yang terselsaikan hanya 2.167 saja. Di sisi lain, 

ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menunjukkan kinerja 

yang cukup baik, seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mampu 

menyelesaikan seluruh permohonan yang masuk dan tepat waktu, yakni 

permohonan legalisasi akta kelahiran sebanyak 9.937 dan permohonan kartu 

identitas penduduk musiman, yakni sebanyak 2.234. Dari beberapa intsansi yang 

terintegrasi dalam layanan SSW, pihak Dinas Cipta Karya yang kinerjanya dinilai 

cukup lamban, hal ini diperkuat oleh Kabid Tata Bangunan DCKTR Awaludin 

yang mengungkapkan bahwa pihaknya tidak bisa memproses permohonan dengan 

cepat karena kurangnya tenaga yang memproses perijinan 

(http://www.jawapos.com/baca/artikel/2408/3066-Pemohon-IMB-Menumpuk-di-

UPTSA diakses 12 Juni 2014). 

Di samping itu, adanya SSW ini tidak lain adalah untuk mempermudah 

prosedur dalam proses perijinan yang sarat dengan proses yang panjang dan 

berbelit. Namun kenyataan di lapangan belum sesuai harapan, yakni masih ada 

hal-hal terkait perijinan belum terlaksanakan sebagaimana mestinya. Misalnya 

pada perijinan IMB, dimana setiap bangunan baik untuk tempat tinggal, toko, atau 

kantor wajib mengurus IMB, namun realisasinya masih banyak bangunan di kota 
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Surabaya yang tidak memiliki IMB, jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan unit. 

Hal ini dipertegas oleh pendapat Wakil Ketua Komisi C DPRD, Simon 

Lekatompessy yang mengungkapkan bahwa saat ini banyak bangunan baru yang 

bermunculan tanpa dilengkapi dengan perijinan lengkap dari Pemerintah Kota 

Surabaya (http://surabayapagi.com/index.php?read=Jutaan-Bangunan-Tak-Miliki-

IMB,-Dewan-Semprot-Pemkot diakses 23 Desember 2014). 

Terlepas dari penghargaan-penghargaan yang telah diterima Pemerintah 

Kota Surabaya tentang konsep layanan Surabaya Single Window, tidak menutup 

kemungkinan bahwa masih terdapat banyak kendala dan masalah seperti yang 

disebutkan pada paragraf sebelumnya bahwa ada beberapa capaian kinerja SKPD 

menurun dan dinilai lamban dalam menangani proses pengajuan perijinan 

walaupun telah menggunakan layanan berbasis online seperti yang terjadi di 

Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Kurang Kota Surabaya, dengan 

menumpuknya berkas pengajuan perijinan, kemudian masih banyak yang belum 

mengurus perijinan seperti IMB, kondisi SDM yang terbilang kurang untuk 

memroses perijinan. Kondisi yang demikian, menunjukkan bahwa adanya adanya 

ketidaksesuaian antara kondisi kenyataan di lapangan dengan apa yang 

di”gembor-gemborkan” oleh masyarakat pada umumnya. 

Oleh karena adanya fenomena tersebut, penelitian tentang implementasi 

kebijakan e-government yang berfokus pada keseuaian program layanan Surabaya 

Single Window dengan tujuan kebijakan sesuai Perwali Surabaya Nomor 28 

Tahun 2013 di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota 

Surabaya perlu dilakukan. 
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I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah 

penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana implementasi program 

layanan perijinan online Surabaya Single Window di Dinas Pekerjaan Umum 

Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya?” 

 

I.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dijabarkan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengeksplorasi dan 

mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan program layanan 

perijinan online Surabaya Single Window sesuai dengan Peraturan Walikota 

Surabaya Nomor 28 Tahun 2013 dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan program layanan perijinan online Surabaya Single 

Window di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya. 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, antara lain: 

1. Manfaat akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan 

Ilmu Kebijakan Publik. Terutama dalam menjembatani gap  yang terjadi 

antara kajian teoritik dengan fenomena di lapangan dari perspektif 

pelaksanaan kebijakan. Yakni kajian tentang kebijakan e-government 

sebagai salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang notabene untuk 

menciptakan pelayanan yang efektif dan efisen dalam waktu, hasil dan biaya 
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namun faktanya masih terdapat kendala dalam keberlangsungan pelaksanaan 

program kebijakan e-government. 

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dan 

masukan bagi penelitian selanjutnya untuk pengembangan studi 

implementasi kebijakan khususnya yang berkaitan dengan e-government di 

bidang pelayanan perijinan. 

2. Manfaat praktis 

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

dan pihak-pihak terkait, mengenai implementasi kebijakan e-government 

khusunya di bidang pelayanan perijinan. 
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