
KOMPUTER DAN PEMERINTAHAN 



APLIKASI KOMPUTER DI PEMERINTAHAN 

• Aplikasi kepegawaian 

• Aplikasi di pemerintahan daerah 

• Surat tanda nomor kendaraan bermotor 
(STNK) 

 



• Suatu bentuk sistem baru yang mampu 
membantu pemerintah dalam hal 
transparansi informasi serta layanan 
masyarakat secara online.  

• Word Bank, e_government adalah adalah 
penggunaan teknologi informasi oleh 
pemerintah (seperti Wide Artea Network, 
internet dan mobile computing) yang 
memungkinkan pemerintah untuk 
mentransformasikan hubungan dengan 
masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang 
berkepentingan. 

 

E-GOVERNMENT 



Penerapan E-Government 

• Pembuatan website berisi informasi 
lengkap & akurat. 

• Bersifat interaktif. 

• Masyarakat dapat menyampaikan 
pendapat dan mengawasi jalannya 
pemerintahan. 

 

 

 



Tujuan E_Government 

• Pemanfaatan informasi adalah mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan kepribadian bangsa 
serta kesatuan dan persatuan. 

• Meningkatkan kualitas di bidang TI dan 
telekomunikasi 

• Membangun komunikasi antara pusat dan 
daerah dalam mendukung pembangunan 
secara timbal balik. 

 



Manfaat E-Government 

• Pelayanan jasa yang lebih baik kepada 
masyarakat. 

• Peningkatan hubungan antara pernerintah, pelaku 
bisnis, dan masyarakat umum.  

• Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang 
mudah diperoleh.  

• Pelaksanaan pernerintahan yang lebih efisien.   

 



Guna E-Government 

• Bagi Pemerintah 

– Pembuatan surat-surat dan dokumen penting 
akan lebih mudah dan cepat. 

– Pencatatan kompetensi penduduk. 

– Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. 

– Pelacakan data dan informasi seseorang. 

 



Guna E-Government 

• Bagi Masyarakat 

– Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik 
dengan penyediaan informasi selarna 24 jam 

– Adanya keterbukaan antara pernerintah terhadap masyarakat, 
sehingga timbul kepercayaan terhadap pemerintah. 

– Pernberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah 
diperoleh. 

– Adanya informasi tentang lowongan pekerjaan di perusahaan-
perusahaan yang memberikan kemudahan bagi para pencari 
kerja. 

– Masyarakat juga dapat memberikan informasi tentang 
pengaduan atau keluhan terhadap kondisi lingkungannya.  



Hal-hal yang Perlu Diingat dalam Penerapan 
E-Government  

1. Komitmen dan kesiapan dari pihak pemerintah 
daerah itu sendiri dalam membangun dan 
melaksanakan system E-Government, serta 
membutuhkan dukungan dari pihak yang terkait. 

2. Tekad dan kemauan dari pihak Pemda beserta 
seluruh jajarannya untuk memperbaiki system 
administrasi (manual) yang ada saat ini. 

3. Keterbukaan dari pihak Pemda dan seluruh 
jajarannya untuk menerima dan mempelajari 
kemajuan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas kerja di lingkungannya masing-masing. 



FAKTOR PENENTU UNTUK PENERAPAN 
KONSEP E-GOVERNMENT 

 

• Infrastruktur Telekomunikasi 

• Tingkat Konektivitas dan Penggunaan TI 

• Kesiapan SDM 

• Ketersediaan Dana dan Anggaran 

• Perangkat Hukum 

• Perubahan Paradigma 

 



Hambatan Mengimplementasikan 
E-Government  

• Kultur berbagi belum ada.  

• Kultur mendokumentasi belum lazim. 

• Langkanya Sumber Daya Manusia yang 
handal.  

• Infrastruktur yang belum memadai dan 
mahal.  

• Tempat akses yang terbatas. 



HUBUNGAN DALAM E-GOVERNMENT 

• G2C (Government to Citizens)  
Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi 
dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat.  
 

•  G2B (Government to Business)  
Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk sebuah 
lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah negara dapat 
berjalan sebagaimana mestinya.  
 

• G2G (Government to Government)  
Meningkatnya kebutuhan bagi Negara-negara untuk saling berkomunikasi secara 
lebih intens dari hari ke hari tidak hanya berkisar ada hal-hal yang berbau 
diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama anta 
entiti-entiti negara  

 
• G2E (Government to Employees)  

Diperuntukkan bagi pegingkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri 
atau karyawan pemerintah yang bekerja disejumlah institusi pelayanan 
masyarakat. 
 


