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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan setiap mahluk hidup 

setiap harinya. Bahkan dari lahirpun kita telah berkomunikasi.  Pada dasarnya 

komunikasi sangatlah luas dan sistematis hingga memiliki beberapa fungsi, 

menurut Onong Uchjana Effendy (2000) salah satu fungsinya adalah 

menginformasikan (to inform) komunikasi dapat menginformasikan kepada 

masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi, ide atau pikiran dan tingkah laku 

orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan orang lain. Pada dasarnya 

informasi adalah kebutuhan yang tidak terbatas karena manusia akan selalu 

mencari informasi untuk memenuhi rasa ingin tahunya. 

Di era globalisasi ini kecanggihan media elektronik dan online merupakan 

salah satu bentuk terealisasinya kemajuan teknologi komunikasi yang ada. 

Munculnya teknologi komunikasi pada hakekatnya didorong oleh kebutuhan 

untuk gerak atau perpindahan materi pesan agar dapat mengatasi ruang dan waktu. 

Ini merupakan media yang membuat seluruh dunia terhubung dan memberikan 

manfaat dalam berkomunikasi serta mempermudah dalam mengakses informasi. 

Sehingga sampai kini menjadi sebuah kebutuhan gaya hidup yang tidak 

terpisahkan oleh masyarakat. 

Teknologi informasi atau teknologi komunikasi, tidak lain adalah 

teknologi elektronik. Karena perkembangan teknologi elektronika inilah, 
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mobilitas informasi didunia, bahkan dari ruang angkasa, dapat berjalan dengan 

cepat. Arus informasi tidak mungkin lagi dibatasi oleh ruang maupun waktu. Oleh 

karena itu, perubahan sosial masyarakat dunia juga berjalan sangat cepat, seperti 

yang diungkapkan oleh William Paisley (1985), yakni perubahan teknologi, 

menempatkan komunikasi di garis depan revolusi sosial. (Kuswandi:1996) 

Hasil survey yang dilakukan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet 

Indonesia (APJII) pada tahun 2016, 132,7 juta user atau sekiranya 51,5% dari total 

penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. Dalam jangka 2 tahun (2014-2016) terjadi 

kenaikan sebesar 44,6 juta yang mana pada tahun 2014 hanya sebesar 88,1 juta 

user. (di akses dari www.isparmo.web.id pada tanggal 15 agustus 2017). 

Meningkatnya kebutuhan akan informasi dalam kehidupan masyarakat, telah 

berdampak signifikan bagi perkembangan teknologi komunikasi. Apalagi dengan 

perkembangan informasi yang cepat karena kehadiran internet serta tuntutan pasar 

akan respon yang cepat setiap perubahan dan kebutuhan yang up to date memaksa 

setiap pelaku industry, keamanan, pendidikan, sosial, politik maupun 

pemerintahan menyesuaikan diri.  

Perkembangan teknologi komunikasi baru telah melahirkan beberapa 

istilah baru dan membawa perubahan dalam pola komunikasi maupun perilaku 

konsumen dan juga cara berbisnis. Pemerintahan Indonesia mendukung 

perkembangan teknologi dengan adanya kebijakan-kebijakan dalam mendorong 

perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia.  seperti 

yang sedang terjadi sekarang tren digitalitas ekonomi sedang terjadi di dunia. 

Pemerintah indonesia mencanangkan target menjadi “the digital energy of asia” 

http://www.isparmo.web.id/
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pada tahun 2020 mendatang. Maka dapat dilihat bahwa pemerintahan Indonesia 

telah menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. 

  Pada sebuah negara demokrasi keterbukaan informasi publik merupakan 

standar normatif untuk mengukur kesahan sebuah pemerintahan di mata 

rakyatnya. Hanya pemerintah yang transparan kepada rakyatnya yang akan dilihat 

mempunyai legitimasi dalam arti yang lebih subtansif. Pemerintah nasional telah 

menetapkan keterbukaan informasi publik sebagai mandat nasional yang harus 

dijalankan oleh semua badan publik dengan mengeluarkan Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 2008. yang mewajibkan para pejabat publik menyediakan 

layanan informasi kepada publik dan sebagai jaminan terpenuhnya hak dasar 

warga negara terhadap informasi publik. Dan berikut adalah definisi informasi 

publik menurut pasal 1 ayat 2 tentang definisi informasi publik 

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, 

dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang 

berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau 

penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai 

dengan undang-undang ini serta informasi lain berkaitan dengan 

kepentingan publik.  

 

Dalam Undang-undang ini pula telah mengatur sistematika informasi-

informasi yang boleh di publikasikan dan yang tidak boleh dipublikasikan oleh 

pemerintah dalam penerapan e-government. Semua ini bertujuan agar menjamin 

hak warga negara dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik 

sebagaimana terdapat pada pasal 3 ayat d dalam UU No. 14 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, 

efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. 
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Informasi yang dimaksud ialah seperti informasi profil badan publik, visi 

dan misi, tugas dan fungsi serta wewenang, struktur organisasi, program kegiatan, 

pengadaan barang dan jasa, informasi tentang pengaturan, keputusan, kebijakan-

kebijakan hingga ringkasan laporan keuangan. Klasifikasi informasi seperti inilah 

yang harus diberikan oleh badan publik untuk masyarakat. Untuk menyebarkan 

informasi kepada masyarakat maka dibutuhkan media agar memudahkan 

penerimaan informasi tersebut. E-government adalah salah satu media dalam 

pemerintahan yang mempermudah dalam memberikan informasi & pelayanan.  

E-government merupakan media untuk menyelenggarakan kepemerintahan 

yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas 

layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government 

dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah 

dan pemerintah daerah otonom, dengan optimalisasikan dan pemanfaatan 

teknologi informasi. Maka dari itu berjalannya keterbukaan informasi publik 

sangat terbantu dengan adanya aplikasi yang menyediakan atau memfasilitasi 

adanya informasi-informasi publik. 

Dengan terbentuknya Inpres No. 3 Tahun 2003 mengwajibkan kepada 

setiap instansi pemerintah ditingkat pusat dan daerah memiliki website sebagai 

sistem yang menaungi e-government. Di Provinsi Maluku pemerintah telah 

menerapkan sistem e-government. Situs atau website pemerintah provinsi Maluku 

dapat diakses pada alamat www.malukuprov.go.id. Dengan adanya website 

tersebut pemerintah telah memberikan media informasi untuk masyarakat 

menemukan informasi dan sekaligus menjembatani komunikasi antara pemerintah 

http://www.malukuprov.go.id/
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provinsi Maluku dan masyarakat. Dan bila penerapan e-government berjalan 

dengan baik dan lancar, maka akan sangat menunjang keterbukaan informasi oleh 

pemerintah kepada publik. 

Namun berdasarkan Katadata news and research pembangunan teknologi 

informasi Indonesia masih tertinggal tingkat Asia Tenggara (ASEAN). tercermin 

dari Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi (IP-TIK) Indonesia 

hanya sebesar 4,33 (dari skala 0-10) berada di peringkat 111 dari 176 negara. 

Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadi tantangan besar di bidang 

pembangunan teknologi informasi. Ketertinggalan Indonesia wilayah timur 

membuat IP-TIK belum mampu bersaing dengan beberapa negara di kawasan 

ASEAN. 

IP-TIK merupakan ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat 

pembangunan TIK suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi 

mengembangkan teknologi informasi. Indeks pembangunan TIK disusun oleh 11 

indikator yang disusun menjadi tiga subindeks akses dan infrastruktur, 

penggunaan, serta keahliaan. Indonesia masuk dalam daftar 10 besar negara 

paling dinamis dengan kenaikan indeks TIK dari 3,88 menjadi 4,34 pada 2016. 

Subindeks penggunaan TIK Indonesia mencatat kenaikan tertinggi dari 2,21 

menjadi 3,19 pada 2016. Sementara kenaikan terendah adalah subindeks akses 

dan infrakstuktur dari 4,81 menjadi 4,88. Naiknya subindeks penggunaan harus 

diselaraskan dengan pembangunan akses infrastruktur dan keahlian sumber daya 

manusia. 
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Jika di tingkat Asean indeks pembangunan teknologi informasi 

komunikasi Indonesia masih dikatakan tertinggal maka bagaimanakah dengan 

perkembangannya di Indonesia yang terbagi menjadi beberapa kepulauan 

menghadapi tantangan dan rintangan yang ada. pada kenyataannya kita selalu 

melihat Indonesia barat khususnya jawa menjadi primadona yang selalu terpenuhi 

segala kebutuhannya karena menjadi pusatnya negara ini. Namun bagaimanakah 

dengan Indonesia bagian timur khususnya Maluku dalam menghadapi 

keterbatasan yang menjadi sebuah kekurangan yang kongkrit. apakah dalam 

keterbatasan yang ada tidak membatasi pemerintah provinsi dalam menjalankan 

Keterbukaan Informasi Publik dan memanfaatkan e-government.  

Maka dari itu dengan adanya kekurangan-kekurangan tersebut menjadi 

sebuah tantangan pemerintah dalam menjalankan sistem yang berbasis teknologi 

informasi komunikasi e-government sebagai media penunjang pemerintah dalam 

menjalankan UU No. 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam 

keterbatasan yang ada pertanyaan terbesar yaitu apa saja yang dilakukan 

pemerintah dalam menghadapi serta mengoptimalisasi sistem tersebut dan 

menyelaraskan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Dari latar belakang diatas, peneliti memilih judul “Pemanfaatan E-

government dalam merealisasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 

(Studi pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku)”     
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah : 

 Bagaimana dinas kesehatan provinsi Maluku memanfaatkan e-government dalam 

rangka merealisasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui bagaimana dinas kesehatan provinsi Maluku 

memanfaatkan e-government dalam rangka merealisasikan Undang-undang 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis  

Diharapkan nantinya dalam penelitian  ini dapat  memberikan 

kontribusi dan dapat menambah wawasan pembaca serta dapat digunakan 

sebagai bahan referensi acuan dalam peneitian selanjutnya yang terkait 

dengan pemanfaatan media e-government oleh pemerintahan provinsi 

maluku dalam rangka merealisasikan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik  

2. Manfaat Praktis  

  Diharapkan nantinya akan diperoleh sebuah gambaran serta 

wawasan tentang bagaimana idealnya sebuah pola kerja yang 

menggunakan media elektronik dalam memberikan informasi dan layanan 

kepada publik yang mengacu pada Undang-undang No. 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik keterbukaan informasi publik.  


