
  

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan akses informasi yang semakin maju memberikan 

peluang bagi masyarakat umum untuk mengakses informasi secara akurat dan 

cepat. Kondisi ini tentu harus diatasi dengan tepat oleh lembaga pemerintahan 

yang seharusnya dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada.  

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, aktivitas 

kehidupan manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan. 

Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan publik yang merata 

keseluruh warga negara, sehingga dalam rangka melaksanakan kewajibannya itu, 

pemerintah harus senantiasa berusaha memperbaiki kualitas pelayanannya. 

Peningkatan kualitas pelayanan tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan 

teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang mampu 

mengelola data dengan cepat, efektif dan efisien serta menghasilkan informasi 

yang tepat, cepat, dan akurat. Pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh 

pemerintah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan 

model pelayanan publik yang dilakukan melalui E-Government. 
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Dasar dari pelaksanaan E-Government adalah intruksi Presiden No 3 tahun 2003 

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government yang 

berangkat dari pemikiran tentang pertimbangan pemanfaatan teknologi 

komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan yang diyakini akan 

meningkatkan efesiensi, efektifitas, transparansi serta akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahaan. Sedangkan tujuan utama pelaksanaanya adalah 

untuk peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efesien. 

E-Government sebagai bagian dari produk internet menjadi pembicaraan dalam 

diskusi internet maupun media massa dan popular setelah dihubungkan dengan 

otonomi daerah. Karena perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat 

dewasa ini memaksa semua unit organisasi, termasuk juga Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) di seluruh wilayah Indonesia harus menggunakan teknologi ini 

dalam kesehariannya. Jika hal ini tidak dilakukan maka dapat dipastikan 

organisasi itu akan terlindas oleh kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Hal ini 

didukung pula dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 

Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-

Government yang kemudian menjadi landasan Pemerintahan Daerah (PEMDA) 

dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di seluruh wilayah Indonesia untuk 

menerapkan E-Government. 

Di dalam perkembangannya E-Government mengalami perkembangan yang 

stagnan. Setelah dikeluarkan Inpres ini faktanya masih banyak lembaga 

pemerintah, baik di pusat maupun daerah yang belum menerapkan dan 

menganggap E-Government ini menjadi penting dan prioritas, hal ini dapat dilihat 
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pada data yang dihimpun oleh Kemenkominfo pada tahun 2005 juga 

menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia baru memiliki:  

(a) 564 domain go.id;  

(b) 295 website Pemerintah Pusat dan Pemda;  

(c) 226 website telah mulai memberikan layanan publik melalui website;  

(d) 198 website Pemda masih dikelola secara aktif.  

E-Government hanya dipandang sebagai proyek yang harus diikuti dan menjadi 

trend pemerintahan. Hal ini merujuk pada survey yang dilakukan oleh PBB yang 

berjudul E-Government Survey 2014, yang di dalamnya menempatkan Indonesia 

pada peringkat 106 dari 193 negara di dunia soal pengadopsian pemerintahan 

yang berbasi digital ini. Selain itu berdasarkan data survey yang dikemukakan 

oleh Pemeringkatan E-Government Indonesia (PEGI) pada tahun 2014 dari 34 

provinsi yang ada di Indonesia, provinsi yang telah menerapkan E-Government itu 

sendiri  hanya 22 provinsi dimana 12 provinsi lainnya belum menerapkan E-

Government. Fakta ini menunjukan bahwa belum semua provinsi paham akan 

manfaat dan pentingnya menerapkan E-Government. 

Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Propinsi Lampung sendiri telah 

menerapkan beberapa pelayanan melalui E-Government seperti LPSE Bandar 

Lampung dan juga Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Bandar 

Lampung namun juga salah satunya yaitu yang terdapat pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika kota Bandar Lampung yaitu SIDALMENTEL ( Sistem Informasi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi ). Merujuk pada Pemeringkatan E-

Government Indonesia (PEGI) tahun 2014 dari 22 propinsi yang mengikuti 

penilaian propinsi Lampung menempati urutan ke 18 dengan kategori “Kurang” 
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satu strip diatas Sulawesi Barat dan satu strip di bawah provinsi Kalimantan 

Tengah, sementara peringkat pertama di tempati oleh DKI Jakarta dan disusul 

oleh provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukan bahwa terjadi banyak kendala yang 

dihadapi di lapangan dalam menerapkan E-Government itu sendiri. Masalah ini 

merupakan alasan mendasar selain masalah-masalah yang peneliti jelaskan 

sebelumnya di atas yang membuat peneliti ingin meneliti terkait penerapan E-

Government di Kota Bandarlampung ini. 

 

Tabel 1.1 PeGI Tingkat Provinsi Tahun 2014 
 

N
O 

Provinsi 

Dimensi Nilai 
Rata

-
Rata 

Kategori 
Kebijakan Kelembagaan Infrastrukt

ur Aplikasi Perencana
an 

1 Jakarta 3.04 3.13 3.14 3.30 2.80 3.08 Baik 
2 Jabar 2.88 3.20 2.95 3.13 2.87 3.01 Baik 
3 Jatim 3.08 3.13 2.90 2.73 2.60 3.89 Baik 
4 Yogyakarta 2.79 2.93 2.95 2.80 2.93 2.88 Baik 
5 Jateng 2.67 2.67 2.76 2.87 2.67 2.73 Baik 
6 Gorontalo 2.67 2.80 2.62 2.57 2.60 2.65 Baik 
7 Bali 2.63 2.53 2.52 2.80 2.73 2.64 Baik 
8 Sumut 2.67 2.67 2.38 2.53 2.80 2.61 Baik 
9 Aceh 2.33 2.60 2.67 2.60 2.53 2.56 Baik 
10 Kaltim 2.71 2.53 2.10 1.93 1.93 2.24 Kurang 
11 B.Belitung 2.13 2.60 2.05 2.57 1.80 2.23 Kurang 
12 Riau 2.21 2.53 2.14 2.17 1.93 2.20 Kurang 
13 NTB 1.98 2.20 2.24 2.30 2.00 2.14 Kurang 
14 Sumsel 1.71 2.13 2.19 2.43 1.80 2.05 Kurang 
15 Kalbar 1.50 2.20 2.14 2.60 1.80 2.05 Kurang 
16 Sumbar 2.04 2.13 1.90 2.30 1.67 2.01 Kurang 
17 Kalteng 2.42 1.93 1.62 2.20 1.67 1.97 Kurang 
18 Lampung 1.92 2.00 1.95 1.97 1.60 1.89 Kurang 
19 Sulbar 1.54 1.93 1.71 2.00 1.53 1.74 Kurang 
20 Sulteng 2.08 1.80 1.52 1.60 1.53 1.71 Kurang 
21 Papua 1.63 1.73 1.67 1.90 1.53 1.69 Kurang 
22 NTT 1.42 1.93 1.29 2.00 1.33 1.59 Kurang 

Rata-rata 2.27 2.43 2.25 2.42 2.12 2.30 Kurang 

Sumber : http://pegi.layanan.go.id/ di akses tanggal 24 November 2014 
 

Dari diskusi awal peneliti pada tanggal 03 November 2014 dengan bapak Samsul 

Bahri yang menjabat sebagai staf di sekretariat kominfo, pertumbuhan menara 

telekomunikasi yang tidak beraturan dan cenderung tidak memperhatikan 

http://pegi.layanan.go.id/
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lingkungan merupakan latarbelakang adanya SIDALMENTEL ini, yang 

diharapkan akan membuat indah tata ruang di kota Bandarlampung. 

Di hari yang sama hal senada juga disampaikan oleh Aidil A. Pattikraton yang 

juga mengelola SIDALMENTEL di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Bandarlampung, menurutnya kota Bandarlampung memerlukan sebuah sistem 

yang dapat mengendalikan pertumbuhan menara telekomunikasi agar 

permasalahan tata letak yang mengganggu lingkungan tidak terjadi lagi namun 

tetap bisa mengakomodir pihak penyelenggara komunikasi untuk memberikan 

pelayanannya kepada masyarakat dan untuk menjaga keseimbangan antara 

pemerintah, penyelenggara komuniaksi dan masyarakat. Maka pemerintah 

Bandarlampung mendirikan SIDALMENTEL.  

Dari wawancara tanggal 03 November 2014 dengan bapak Samsul Bahri staf 

Diskominfo dan Bapak Aidil Patikraton pengelola atau admin dari 

SIDALMENTEL ini didapat bahwa dasar adanya SIDALMENTEL yaitu untuk 

mengelola dan membatasi pertumbuhan menara telekomunikasi di Kota 

Bandarlampung serta menjaga keseimbangan antara pemerintah, penyelenggara 

komunikasin dan masyarakat agar hak semua nya terakomodir dengan baik. 

SIDALMENTEL merupakan penerapan E-Government di pemerintahan kota 

Bandar Lampung, sistem informasi yang di buat dan dijalankan oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika kota Bandar Lampung yang berfungsi untuk 

memberikan informasi terkait pembangunan menara telekomunikasi. Di dalam 

sistem informasi ini terdapat informasi tentang peraturan nasional yaitu Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor: 
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02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan 

Menara Bersama Telekomunikasi, serta peraturan daerah yaitu Peraturan Walikota 

Bandar Lampung nomor :114.1 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. 

Penerapan E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika kota Bandar 

Lampung ini masuk kedalam jenis E-Government Government to Business (G2B) 

merupakan tipe hubungan pemerintah dengan pebisnis, karena diperlukan relasi 

yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis demi kemudahan berbisnis 

masyarakat dan kalangan pebisnis. SIDALMENTEL menjadi sangat penting bagi 

Bandarlampung karena dengan adanya sistem ini membuat pembatasan dan 

pengelolaan pendirian menara telekomunikasi ini menjadi baik, bayangkan saja 

jika tidak ada pengelolaan dan pembatasan tersebut Kota Bandarlampung lambat 

laun akan menjadi kota dengan ratusan menara yang bertebaran di seluruh penjuru 

dan akan menambah kesemerawutan yang terjadi. 

Berdasarkan penjelasan dan masalah yang peneliti temukan dari pengamatan dan 

wawancara awal diatas, peneliti tertarik dan berusaha untuk menganalisis 

penerapan E-Government di Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung 

kedalam bentuk skripsi dengan menggunakan teori yang berjudul :  “Penerapan 

E-Government di Kota Bandar Lampung ( Studi terhadap SIDALMENTEL 

di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk memudahkan dalam menyusun 

dan melakukan penelitian, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan SIDALMENTEL di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Bandar Lampung? 

2. Kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan SIDALMENTEL di 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung ini? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan SIDALMENTEL yang dilaksanakan di 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung. 

2. Menjabarkan kendala yang terjadi pada pelaksanaan SIDALMENTEL di 

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu yang didapat dalam 

perkuliahan jurusan ilmu Administrasi Negara untuk berpikir ilmiah dan 

menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian teori dan 

aplikasi. 

2. Sebagai bahan informasi dan evaluasi untuk Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Daerah Kota Bandar 
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Lampung sehingga dapat bermanfaat untuk peningkatan dan kemajuan 

dalam penerapan SIDALMENTEL. 

3. Untuk bahan kajian selanjutnya dan berguna untuk pengembangan 

penerapan E-Government di dalam sistem informasi manajemen sektor 

publik (SIMSP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


