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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Gambaran Umum E-Government Di Provinsi Maluku 

E-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh

pemerintah untuk memberikan layanan dan informasi kepada publiknya. Provinsi 

Maluku dikenal dengan negeri kepulauannya untuk pergi ke kabupaten-kabupaten 

yang ada memerlukan waktu dan transportasi laut merupakan transportasi yang 

sering digunakan ketimbang transportasi udara untuk dapat menjangkau ke 

daerah-daerah lain. Maka dari itu keberadaan e-government harusnya membantu 

aktivitas pemerintah dalam mendukung keterbukaan informasi kepada publiknya.  

Secara umum Pelayanan E-gov telah dimanfaatkan oleh pemerintah 

Maluku melalui situs (website) yang ada di Maluku yaitu Governmnet to 

Government (G2G) simpeg.malukuprov.go.id situs yang mengelola sistem 

kepegawaian yang dikelola oleh badan kepegawaian daerah (BKD) didalam 

simpeg kita bisa mengetahui profil, pangkat, pendidikan, kemudian  yang 

mengurus pengambilan cuti sampai dengan mengurus uang perjalanan dinas. 

Kemudian E-kinerja yaitu penilaian kinerja setiap pegawai negeri sipil (PNS). 

Lewat e-kinerja ini pns wajib untuk menginput kegiatan yang dilakukan selama 

satu hari. Bila sebelumnya masih buat daftar secara manual kemudian masukan ke 

BKD setelah disetujui kemudian keuangan melakukan proses pembayaran 

tunjangan kinerja sekarang dapat dilakukan secara online.  Government to 

Bussnies (G2B) lpse.malukuprov.go.id merupakan layanan pengadaan secara 
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online yang dikelola oleh lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah 

(LKPP), Government to Citizen (G2C) ptsp.malukuprov.co.id merupakan 

pelayanan terpadu satu pintu untuk mengurus perijinan.  

Situs pemerintahan provinsi Maluku malukuprov.co.id dikelola oleh dinas 

komunikasi dan informatika. Jadi semua satuan kinerja pemerintah daerah yang 

mempunyai situs akan menjadi sub domain dari malukuprov.go.id. misalnya 

pu.malukuprov.go.id, dinkes.malukuprov.go.id, lpse.malukuprov.go.id, dan 

ptsp.malukuprov.go.id. 

Penyampain informasi yang diberikan melalui website yaitu daftar 

gubernur, letak geografis, arti lambing, visi & misi, profil gubernur dan wakil 

gubernur. Kemudian ada juga pemerintahan seperti biro-biro, badan-badan, dan 

dinas-dinas namun belum lengkap isinya seperti profil, visi misi tugas dan fungsi. 

Berikutnya ada potensi pertanian, keuangan & harga, perdagangan dan pariwisata. 

Sayangnya belum diberikan deskripsinya seperti apa. Berikutnya ada profil kota 

dan kabupaten yang ada di provinsi Maluku. Kemudian informasi umum berupa 

berita, pengunguman dan informasi, laporan informasi pasar kerja (IPK). 

Kemudian data publikasi yaitu publikasi dokumen perencanaan dan transparansi 

penggelolaan anggaran daerah. Kemudian berisikan kegiatan-kegiatan pemerintah 

dibuat dalam bentuk press reales. 

Untuk mengurus website pemerintahan provinsi Maluku telah diberikan 

SK yang menugaskan 4 orang sebagai tim pengelola untuk petugas pengambil 

berita, teknisi jaringan dan admin website. untuk Jobdesk Admin Website dan 

pengelola situs web yaitu menyiapkan bahan bagi website, mengatur kelancaran 
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jaringan pada website mengatasi dan memberi solusi bagi permasalahan website, 

memelihara keamanan website, membuat laporan. Kemudian teknisi jaringan 

yaitu memonitor keadaan jaringan internet, menelaah masalah jaringan dan 

memberikan solusi, merakit/membuat perancangan jaringan internet, mengatur 

kelancaran jaringan dan melakukan perawatan jaringan, membuat laporan tertulis 

secara berkala. 

Metode pengelolaan yang digunakan sudah mengacu pada SOP 

pengelolaan website. Kominfo bekerjasama dengan bagian Humas untuk 

Publikasi Konten kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, Atau pejabat Daerah 

lainnya seperti Sekda atau Asisten Gubernur dan Staf Ahli. Untuk Bagian Humas 

sendiri memiliki akun Facebook, instagram atau twitter untuk publikasi  melalui 

media sosial. Yang bertugas membuat konten website adalah Petugas pengambil 

berita, dan admin website. Penulisan berita merupakan tanggung jawab petugas 

pengambil berita dan yang bertugas mengisi konten website adalah admin. 

Konten yang ingin difokuskan adalah Publikasi dan Dokumentasi 

Kegiatan Program Pemerintah Provinsi Maluku. Baik termasuk Kegiatan Sehari 

hari atau Event khusus untuk Gubernur, Wakil Gubernur dan pejabat pemerintah 

lainnya. lalu Kegiatan SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Serta 

Pengumuman dan informasi yang perlu di publikasi sebagai Informasi Publik 

kepada masyarakat luas. Target publikasi yang ingin dicapai sebenarnya beragam, 

baik sebagai wadah penyampaian informasi, wadah dokumentasi kegiatan 

Pemerintah Provinsi, dan sebagai media promosi Event khusus dan umum yang 

diselenggarakan di Provinsi Maluku. 
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Target Publikasi adalah Skala Nasional. Mengingat website ini adalah 

website resmi pemerintah Provinsi Maluku, maka pengunjung yang adalah bukan 

hanya masyarakat Maluku saja namun juga dari pemerintah Pusat dan Provinsi 

lainnya. Namun target utama kami adalah masyarakat Maluku, dikarenakan 

konten yang ada didalam website merupakan informasi dari Pemerintah Provinsi 

Maluku yang perlu dipublikasi untuk konsumsi publik,dalam hal ini masyarakat 

Maluku. 

Proses pengelolaan website yang kami miliki jika terkait dengan pengisian 

konten yaitu : 

1. Petugas pengambil berita menghadiri suatu kegiatan dan mengambil 

dokumentasi dan bahan berita. 

2. Membuat rangkuman kegiatan, dan membuat konsep berita. 

3. Memilih Foto yang akan dipakai sebagai Cover berita dan galeri jika  

perlu. 

4. Memberikan bahan berita kepada pimpinan dalam hal ini kepala seksi     untuk 

diperiksa dan disetujui 

5. Memberikan bahan berita kepada admin untuk di masukkan kedalam             

website. 

Untuk proses Pengelolaan teknis mungkin sebatas maintanance jaringan, 

backup data website seminggu sekali, dan perbaikan isi konten jika diperlukan 

demi menjaga kualitas konten website. Publikasi dilakukan kapan saja jika 

terdapat kegiatan atau event yang perlu dipublikasi, mungkin tidak setiap hari di 
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update untuk berita kegiatan, tapi untuk berita cuaca dan info gempa terus kami 

update setiap hari. 

Kendala yang paling utama adalah terbatasnya SDM, karena kami masih 

kesulitan jika hanya mengandalkan 2 petugas pengelola website saat harus 

mengambil bahan publikasi dan dokumentasi jika terdapat banyak kegiatan 

didalam 1 hari kerja. kemudian terlambat didalam mengupdate konten juga masih 

berhubungan dengan kurangnya SDM, karena itu biasanya perlu 1-2 hari didalam 

memproses bahan publikasi. Untuk Petugas Pengambil berita masih belum 

memiliki background jurnalistik karena Tim pengelola yang kami bentuk 

memiliki background IT baik D3 ataupun S1 komputer, Tapi kami rasa sudah 

cukup kompeten baik dari segi teknis IT ataupun konten website. 

Feedback atau kolom comment memang sengaja kami nonaktifkan pada 

website , mengingat pencegahan yang kami lakukan jika terdapat komentar dari 

user yang terdapat muatan memojokan, menghasut bahkan memfitnah pemerintah. 

Yang perlu kami sampaikan, user yang berkomentar bisa saja menggunakan akun 

palsu sehingga akan merugikan dan tidak bisa dilaporkan jika akun tidak bisa 

dilacak kebenarannya. Itu merupakan pertimbangan kami sehingga kami 

melakukan tindakan pencegahan dengan menonaktifkan kolom comment pada 

website. Masyarakat bisa langsung mengirimkan saran dan pendapat melalui 

email yang ada didalam website.  

Sedangkan untuk akun media sosial, masyarakat bebas memberikan 

feedback mengenai kegiatan yang dipublikasi, asalkan masyarakat yang 

berkomentar juga mau mempertanggungjawabkan komentarnya jika ada konten 
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yang sudah melanggar Pasal 27, 28, 29 UU ITE. Feedback yang selama ini ada di 

akun media sosial paling banyak mengenai dukungan kepada Pemerintah 

Provinsi, Saran dan pendapat juga sering disampaikan oleh masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi didalam memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Maluku. 

Dalam penerapan e-government tentu tidak terlepas dari adanya TIK 

(teknologi informasi komunikasi) dan infrakstruktur atau aplikasinya. untuk itu e-

gov di provinsi Maluku memang sudah berjalan namun belum secara keseluruhan 

karena tergantung dari kebutuhan dikarenakan anggaran yang terbatas. 

berhubungan juga dengan bidang e-government di dinas komunikasi dan 

informatika masih nomenklatur baru untuk tahun 2017. Jadi baru membuat 

rancangan baru lagi untuk menambah infrakstruktur sama aplikasinya. 

Lembaga atau pejabat yang bertugas memberikan informasi kepada 

masyarakat dalam lingkup pemerintahan di setiap dinas berbeda-beda dari hasil 

wawancara yang dilakukan ada yang bilang fungsi ini dilakukan oleh kepala 

dinas, sekertaris dinas dan unit kerjanya. Pada dinas pariwisata dilakukan pada 

seksi promosi dan komunikasi pemasaran pariwisata, pada dinas yang belum 

mempunyai website sendiri seperti di dinas perhubungan mengatakan bahwa 

biasanya humas pemerintah kemudian di upload pada website pemerintah 

provinsi. Pelayanan-pelayanan e-gov harusnya terpusat dan diadakan oleh dinas 

komunikasi dan informatika namun untuk sekarang belum terintegrasikan masih 

di kelola oleh masing-masing skpd terkait seperti simgpeg dikelola oleh BKD. Di 

setiap dinas untuk pengelolaan e-government atau media website dan lainnya itu 

menjadi tugas di bidang umum. 
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4.2  Gambaran Umum Pemerintahan Provinsi Maluku 

Siwa Lima merupakan Semboyan dari Provinsi Maluku yang artinya 

Saling Memiliki. Luas area 705.645 km, Luas daratan 47.350,42 dan Luas 

Perairan 658.294,69 km ini terbagi atas 9 (sembilan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota 

yaitu Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, 

Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku 

Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, 

Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Tual, dan Kota Ambon. Total jumlah 

populasi 1.715.548 jiwa (2016)  

Upaya membangun Maluku Baru pada masa mendatang didasarkan 

dengan modal nilai sosial budaya yang sudah ada sejak lama. Hubungan-

hubungan seperti ini terus dibangun agar terciptanya sinergitas yang andal dalam 

membangun Maluku bersama-sama. Kebudayaan yang ada di Maluku terdiri dari 

ratusan sub suku, yang terindikasi dari penggunaan bahasa lokal yang diketahui 

masih aktif dipergunakan sebanyak 117 dari 130 jumlah bahasa lokal yang pernah 

ada. Meskipun di Maluku banyak mempunyai berbagai macam kebudayaan 

namun pada dasarnya memiliki kesamaan nilai budaya sebagai representasi 

kolektif. 

Filosofi siwalima merupakan world view masyarakat tentang kehidupan 

bersama. Masohi, maren, swen, sasi, hawear, pela-gandong dan lainnya 

merupakan panata yang mempunyai common values dari filosofi ini. Siwalima 

telah menjadi icon di pemerintah daerah Maluku. Fisafat hidup yang holistic 
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dalam artian filsafat itu pernah ada dan senantiasa hidup dalam kehidupan 

masyarakat Maluku.          

Siwalima adalah pendekatan yang mempunyai posisi sentral dalam suatu 

susunan pendekatan yang berwatak jamak. Artinya, hanya di dalam pendekatan 

Siwa Lima, pendekatan-pendekatan lainnya dimodulasikan dan berproses secara 

utuh dan dinamis untuk merencanakan, rakyat di daerah Maluku, kemarin, hari ini 

dan yang akan datang. Dalam konteks pembangunan daerah nilai-nilai budaya 

lokal yang masih ada dan hidup di kalangan masyarakat, dapat dipandang sebagai 

modal sosial yang perlu dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan daerah. 

Filsafat Hidup Masyarakat Setempat Manggurebe maju, lawamena hau lala, 

artinya bersatu membangun Maluku maju terus pantang mundur. Katong samua 

satu gandong satu jantung dan satu hati, artinya kita semua sekeluarga/saudara. 

Gambar 4.1  

Logo Provinsi Maluku 

 

 

Sumber dari google 

 

Arti logo Sagu, Padi, Cengkeh dan Kelapa, adalah lambang kehidupan. 

Mutiara, adalah lambang Kekayaan alam. Tombak, adalah lambang Ksatria. 

Gunung, adalah lambang Keperkasaan dan kekayaan alam yang melimpah. Motto 



 
 

42 
 

Siwa Lima (Milik bersama), adalah Atas Dasar Siwa Lima, memupuk persatuan 

dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. 

Pemerintahan provinsi Maluku di pimpin oleh gubernur Ir. Said Assagaff 

dan wakil gubernur Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H. (2014-2019) dengan visi 

misinya yaitu mantapnya pembangunan Maluku yang rukun, religious, damai, 

sejahtera, aman, berkualitas, dan demokratis dijiwai semangat Siwalima berbasis 

kepulauan secara berkelanjutan. kemudian dengan misi, pertama, memantapkan 

masyarakat Maluku yang rukun, religious, aman, dan damai. Kedua, menjadikan 

masyarakat Maluku yang berkualitas dan sejahtera. Ketiga, mewujudkan 

pembangunan provinsi Maluku yang adil dan demokratis berbasis kepulauan 

secara berkelanjutan. 

4.3  Profil Dinas 

Dinas merupakan salah satu unsur pelaksana teknis yang membantu 

gubernur dalam pemerintahan yang bertugas untuk menyusun dan pelaksanaan 

yang bersifat khusus. Beberapa dinas yang menjadi subyek penulis ialah: (sumber 

: www.malukuprov.go.id) 

1. Dinas Kesehatan 

Visi  :  Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Sehat Masyarakat 

Maluku, Didukung Optimalisasi Manajemen Kesehatan 

Berbasis Gugus Pulau. 

Visi di atas mengandung 2 (dua) konsep kunci yang sangat penting, 

yaitu (1) kualitas hidup sehat masyarakat Maluku; dan (2) optimalisasi 

manajemen kesehatan berbasis Gugus Pulau. Dibandingkan dengan Visi 



 
 

43 
 

terdahulu, sebetulnya Visi yang baru ini merupakan pengembangan atau 

peningkatan, sebab pada dasarnya Visi sebelumnya juga melakukan hal yang 

sama. Oleh karena itu, yang membedakan Visi sekarang dengan yang lalu 

terletak pada konsep kualitas dan optimalisasi.  

Misi : a. Meningkatkan kapasitas manajerial kelembagaan hingga 

 ke aras desa dalam rangka memperkuat upaya pengelolaan 

kesehatan berbasis Gugus Pulau. 

                b.  Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan yang 

 semakin memberi ruang dan peluang memadai bagi 

aksesibilitas masyarakat sebagai pencerminan tata kelola 

kesehatan berbasis Gugus Pulau yang efektif dan efisien, 

adil, merata, terjangkau dan berkualitas. 

                 c.  Mempersiapkan sumberdaya aparatur pelayan kesehatan 

yang profesional, responsif dan antisipatif dalam rangka 

meningkatkan kapasitas untuk mengedepankan upaya 

kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif. 

               d.  Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang pro-aktif 

terhadap upaya meningkatkan derajat kesehatan diri dan 

lingkungan. 
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4.4 Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data-data atau informasi 

mengenai pemanfaatan e-government dalam merealisasikan keterbukaan 

informasi publik dari subyek penelitian, yang dimana ada 11 subyek yaitu 

kepala dinas atau yang mewakili di dinas-dinas dan 1 badan. Dinas-dinas 

dan 1 badan ini dipilih dengan pertimbangan mereka merupakan satuan  

kerja perangkat daerah (SKPD) yang wajib memberikan pelayanan dan 

informasi kepada publik.  

Kemudian pertimbangan bahwa kepala dinas dipilih menjadi subyek 

merupakan penanggung jawab akan suatu kebijakan-kebijakan dan 

informasi dalam pemerintahan. Kemudian Peneliti sadar akan kesibukan 

seorang kepala dinas yang memungkinkan sewaktu-waktu tidak dapat 

merada di tempat maka kata “atau mewakili” peneliti gunakan agar tidak 

terjadi ketimpangan di bab-bab selanjutnya. 

4.5  Identitas Subyek  

Seperti yang sudah dijelaskan diatas dalam penelitian ini subyek 

berjumlah 12 (dua belas) orang yang berada pada 11 (sebelas) dinas dan 1 (satu) 

badan yang ada di Provinsi Maluku. Berikut penjabaranya : 

a. Ibu Helda de Joung,SKM,M.Kes merupakan Kasubag Program Informasi & 

Humas Dinas Kesehatan yang bertugas untuk  mengkoordinir kegiatan 

pengembangan data dan informasi di bidang kesehatan sesuai masukan unit 

kerja dalam rangka memenuhi permintaan pihak-pihak yang membutuhkan 

dan mempublikasi kepada masyarakat. 
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b. Julia Ningsih Royani merupakan Staff Promosi Kesehatan & 

Pemberdayaan Masyarakat & Admin Pengaduan yang bertugas untuk 

menerima pengaduan masyarakat kemudian sesuai dengan masalahnya 

disposisikan ke bidang yang berwenang untuk ditangani kemudian 

lembar disposisi tersebut kembali lagi keadmin melihat jawaban dari 

penyelesaian masalah kemudian mencatat dibuku registrasi. 

c. Johanes D. Kailola merupakan Admin Website Dinas Kesehatan 

Provinsi Maluku yang bertugas sebagai pengelola website. 


