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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 Dari permasalahan yang dibahas serta hasil penelitian yang dilakukan penulis 

pembahasan penelitian terdahulu menjadi acuan dalam penulisan ini yang di harapkan 

penulisan ini bisa lebih berbobot, agar hasil terdahulu dapat menjadi tolak ukur hasil 

yang telah di capai. Hasil penulisan terdahulu adalah: 

 1. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Penataan Kawasan 

Kumuh Pesisir Kota Tarakan. Penelitian ini dilakukan oleh Hendra Julianto yang 

berasal dari Universitas Kaltara, Tanjung. Penelitian ini membahas tentang Pengaruh 

adanya pembangunan jalan terhadap aktivitas di kawasan kumuh pesisir di Kota 

Tarakan. Penulis menggunakan indicator pembangunan sebagai berikut: jalan baru, 

pembangunan jembatan, serta terbukanya akses jalan. Sebagai tolak ukur 

pembangunan jalanan yang berhasil. 

 2. Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan Jalan Kota di 

Surabaya. Penelitian dilakukan oleh Muhammad Lukman Al Hakim yang berasal dari 

Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian ini membahas tentang kebijakan yang 

diterapkan di kota Surabaya dalam upaya pemeliharaan infrastruktur jalan. Surabaya 

sebagai kota yang padat perlu adanya infrastruktur yang memadai guna menunjang 

kebutuhan masyarakatnya. 
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 3. Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Masyarakat di Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penelitian 

dilakukan oleh Vina Maria Ompusunggu, S.Sos., MSP Dosen Fakultas Ekonomi 

Universitas Quality, Medan. Penelitian ini membahas tentang dampak yang 

dirtimbulkan dari pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan. Metode 

peneitian menggunakan kualitatif deskriptif dimana masalah yang ada di paparkan 

dengan cara menjelaskan perincian dari awal hingga akhir tentang adanya kerusakan 

jalan.  

 4. Penentuan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Mengatasi 

Wilayah Kabupaten/ Kota di Provini Jawa Timur yang Mempunyai Aksebilitas 

Rendah. Penelitian dilakukan oleh  Ir. Djoko Sulistiono, MT, Amalia Firsaus 

Mawardi, ST., MT dan Ir. Widjonarko, MSc (CS). Departemen Teknik Infrastruktur 

Sipil, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Penelitian ini 

membahas tentang Pembangunan jalan yang harus didahulukan antara wilayah yang 

memiliki aksebilitas rendah dan aksebilitas tinggi serta solusi untuk melakukan 

pembangunan pada wilayah aksebilitas rendah serta mengetahui dampak yang 

ditimbulkan dari adanya pembangunan . 

Dari hasil penelitian yang ditemukan penulis di atas, belum ada penelitian 

maupun karya tulis yang menguraikan tentang Strategi Pembangunan Jalan Berbasis 

Aplikasi. Sehingga penelitian ini sangat layak untuk dilanjutkan dan dipublikasikan 

lebih lanjut. 
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2.2. Kerangka Teori 

Strategi dalam pembangunan berkelanjutan merupakan upaya yang harus 

dilaksanakan oleh pemerintah guna mewujudkan kepuasan masyarakat dalam bentuk 

layanan public. Di zaman yang semakin canggih ini pemerintah menciptakan inovasi 

layanan public dalam bentuk aplikasi yang mengacu pada kebijakan e-governance, 

dimana penerapan kebijakan e-governance bergantung pada penggunaaan internet 

dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta yang saling 

berkepentingan

Sumber : Dikelola 

Pembangunan Berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang datang tanpa 

• Prinsip pemerataan

• Prinsip 
Keanekaragaman

• Prinsip Jangka 
Panjang

Strategi 
Pembangunan 
Berkelanjutan

•Mengutamakan 
kepentingan publik

•Melayani daripada 
mengarahkan

•Akuntabilitas bukan 
hal sederhana
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mengganggu hak pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang1. Pembangunan 

yang berkelanjutan memiliki beberapa alasan. Pertama yaitu Ekologi merupakan 

interaksi yang dilakukan antara lingkungan dan mahkluk lainya saling bergantungan 

tanpa merusak keadaan yang sudah ada. Misalkan tidak melakukan aktivitas ekonomi 

yang dapat merusak sumber daya alam serta tidak memanfaatkan SDA yang ada 

secara terus menerus. Kedua Moral, saat ini segala pemenuhan kebutuhan akan 

barang dan jasa sudah sangat mudah karena akses yang terjangkau, akan tetapi moral 

yang di maksudkan adalah untuk tidak mengekstrasi ketersediaan barang dan jasa 

untuk masa yang akan datang agar generasi berikutnya dapat menikmati hal yang 

sama. Ketiga adalah ekonomi faktor ekonomi menjadi pengukur kesejahteraan 

masyarakat, dimana pembangunan yang berkelanjutan harus melihat sejauh mana 

masyarakat memiliki pendapatan yang dapat mengukur tingkat kesejahteraannya2. 

Konsep pembangunan berkelanjutan perlu adanya pengembangan dengan 

mempertimbangkan kebutuhan social dan budaya. Pembangunan berkelanjutan 

mengisyaratkan bahwa Pemerintah memerlukan strategi serta kebijakan yang 

nantinya untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang.  

A. Strategi dalam Pembangunan Berkelanjutan  

Strategi merupakan suatu upaya yang dilakukan guna mencapai sasaran untuk 

jangka panjang secara efektif dan efisien. Strategi di susun berdasarkan apa yang 

                                                           
1 Wahana, Bumi. (1993). Strategi Menuju Kehidupan yang Berkelanjutan. Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama. Hal. 7 
2 Fauzi.A. (2004), Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi. Jakarta: PT 
Gramedia Pustaka Utama 
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telah di rencanakan. Dalam upaya pembangunan strategi memiliki kaitan yang erat 

dengan pembangunan berkelanjutan dimana untuk melaksanakan pembangunan 

berkelanjutan di butuhkan strategi dengan 3 komponen yaitu pemerataan, 

keanekaragaman, dan perspektif jangka panjang3. 

1. Pembangunan Berkelanjutan dengan Prinsip Pemerataan 

 Strategi yang di gunakan dengan memperhatikan pemerataan pembangunan 

yang mana harus di dahulukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan 

kondisi lingkungan eksternal maupun lingkungan internal mulai dari sumber daya 

sampai dengan keadaan ekonomi, social, dan budaya di masyarakat agar bisa 

digunakan untuk jangka panjang. Pemerataan menjadi hal yang kompleks yang tidak 

dapat langsung diukur keberhasilannya karena sifatnya yang relative. Pembangunan 

yang merata juga harus memperhatikan masalah yang sering terjadi di wilayah yang 

akan di bangun. Pada pembangunan jalan yang dilakukan dinas Pekerjaan Umum dan 

penataan ruang belum merata karena pembangunan yang dilakukan hanya 

memandang sebatas antar wilayah dan lokasi- lokasi yang dekat dengan wisata, pihak 

dinas tidak memperhatikan lokasi yang menjadi pusat kegiatan masyarakatnya, 

karena keterbatasan dana yang digunakan untuk melakukan perbaikan jalan. 

2. Pembangunan Berkelanjutan yang Melihat Adanya Keanekaragaman 

 Pembangunan dengan menghargai keaneragaman hayati menjadi titik focus 

pemerataan agar suatu pembangunan dapat dikatakan berkelanjutan, strategi yang di 

                                                           
3 Daly, Herman. (1990). Commentary: Toward some operational principles of sustainable 
development. Ecological Economics 2 
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gunakan dengan melihat kondisi keanekaragaman sekitar agar pembangunan yang 

dilakukan tidak mengusik keberadaan mahkluk lainnya. Pemerintah kota Batu dalam 

hal ini hanya membangun jalan yang memang awalnya merupakan konstruksi jalan, 

pihak dinas tidak membuat jalanan baru pada tempat- tempat yang dianggap merusak 

habitat lainnya demi menjaga keutuhan mahkluk hidup dan menghargai kehidupan 

ekosistem lainnya. 

3. Pembangunan Berkelanjutan dalam Jangka Panjang 

 Strategi pembangunan yang dilakukan harus terencana secara matang serta 

agar bisa digunakan dalam jangka panjang tanpa merampas hak dari keberlangsungan 

kehidupan yang akan datang. Generasi saat ini menjadi tolak ukur akan adanya 

pembangunan jangka panjang, sikap menjaga apa yang sudah ada saat ini menjadi 

factor penentu kebutuhan bisa digunakan untuk jangka panjang. Dengan adanya 

fenomena tersebut maka pembangunan bisa dikatakan berkelanjutan dengan 

memperhatikan beberapa aspek yaitu tindakan generasi masa sekarang tidak 

menentukan tindakan generasi yang akan datang sepenuhnya, Generasi yang akan 

datang datang harus mendapat fasilitas minimum dari genenrasi saat ini setidaknya 

masi bisa merasakan apa yang ada di masa dahulu, tingkat konsumsi masyarakat akan 

sumber daya alam harus di tentukan agar tidak terjadi eksploitasi yang berlebih. 

Dengan demikian jika pembangunan telah memenuhi aspek yang gtelah disebutkan 

maka sudah bisa dikatakan bahwa strategi berkelanjutan memperhatikan jangka 

panjang sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. 
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 Selain komponen di atas pemerintah juga harus mampu memberikan 

pelayanan public yang memberlakukan masyarakat sebagai objek yang harus dilayani 

oleh Pemerintah.  

 Pembuatan aplikasi perbaikan jalan dianggap mampu untuk mengatasi 

masalah jalan berlubang untuk kebutuhan jangka panjang dengan pertimbangan 

zaman yang semakin modern juga di dukung adanya teknologi yang semakin maju. 

Selain itu teknologi juga di anggap mampu menghubungkan antara kepentingan 

pemerintah dan kebutuhan masyarakat. 

B. New Public Service 

 Layanan public berbentuk perbaikan jalan di kota Batu menggunakan 

pendekatan New Public Service yang memandang bahwa demokrasi merupakan alat 

rakyat yang harus di taati dan dilaksanakan selama suara itu rasional dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pemimpin dalam birokrasi merupakan mahkluk berdimensi 

social, politik, dan menjalankan tugasnya sebagai pelayan public. Dalam rangka 

meningkatkan pelayan public yang maksimal pendekatan New Publik Service 

menjanjikan perubahan nyata kepada kondisi birokrasi pemerintahan sebelumnya. 

Dalam melaksanakan konsep New Public Service pemerintah harus rela 

mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membuat perubahan yang lebih baik 

terhadsp system yang telah diberlakukan. Peran pemerintah dalam menggunakan 

konsep ini harus mendengar suara public dalam pengelola tata pemerintahan. Dalam 
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artian bahwa konsep ini melibatakan pemerintah dan masyarakat tanpa ada yang 

hanya menonton4.  

Dalam administrasi publik apa yang dimaksud dengan layanan public dan cara 

mewujudkan layanan public yang bermanfaat untuk jangka panjang tidak hanya 

tergantung pada lembaga negara. Akan tetapi layanan public harus disusun 

berdasarkan kepentingan publik yang harus dirumuskan dan di implementasikan oleh 

semua actor baik pemerintahan, sektor swasta, maupun masyarakat sipil.  

Sudut pandang semacam ini yang menjadikan paradigma New Public Service 

disebut juga sebagai paradigma Governance. Teori Governance berpandangan bahwa 

negara atau pemerintah di era global tidak lagi diyakini sebagai satu-satunya institusi 

atau aktor yang mampu secara efisien, ekonomis dan adil menyediakan berbagai 

bentuk pelayanan publik sehingga paradigma governance memandang penting 

kemitraan (partnership) dan jaringan (networking) antar banyak stakelholder dalam 

penyelenggaraan urusan publik. 

Untuk meningkatkan suatu pelayanan publik yang demokratis, maka pilihan 

terhadap New Public Service dapat menjanjikan suatu perubahan realitas dan kondisi 

birokrasi pemerintahan. Aplikasi dari konsep ini agak menantang dan membutuhkan 

keberanian bagi aparatur pemerintahan  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  public 

yang memiliki beberapa prinsip. 

 

                                                           
4 Denhardt, Robert B. dan Janet V. Denhardt. (2003). “The New Public Service: An Approach to 
Reform”. International Review of Public Administration 8 (1). 
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1. Prinsip New Public Service 

a) Mengutamakan Kepentingan Publik (Seeks the Public Interest) 

Pemerintah bukan actor utama untuk merumuskan kepentingan public dalam 

New Public Service. Akan tetapi yang menjadi actor utama yaitu warga Negara, 

lembaga- lembaga dan wakil rakyat. Masyarakat diberikan suatu pilihan pada setiap 

proses kepemerintahan dan bukan hanya dilibatkan dalam pemilu. Kebutuhan yang 

menjadi kepentingan public harus segera diberikan oleh pemerintah sebagai fasilitator 

pelayanan masyarakat, karena dalam New Public Service pemerintah bukan berperan 

sebagai pemerintah namun melayani segala kepentingan masyarakat yang tidak hanya 

berorientasi pada  pencapaian tujuan-tujuan ekonomis tapi juga nilai-nilai yang 

menjadi manifestasi kepentingan publik seperti kejujuran ,keadilan, kemanusiaan, dan 

sebagainya. 

Pada hasil lapang para pelayan public telah mengutamakan kepentingan 

masyarakat. Contohnya pada pemberian pelayanan perbaikan jalan kepada 

masyarakat, penyelenggara layanan tidak pernah menunda mensurvey laporan 

perbaikan jalan yang masuk, sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah telah 

bertanggungjawab terhadap pembuatan strategi berbentuk aplikasi yang telah dipilih, 

sehingga proses perbaikan jalan yang dilakukan selesai pada waktunya dan 

menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah5. 

 

 

                                                           
5 Denhardt, Robert B. dan Janet V. Denhardt. (2007). The New Public Service: Serving Not Steering. 
New York: M.E. Sharpe, Inc. Hal. 65-67 
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b) Melayani daripada mengarahkan (Serve rather than steer) 

Para pelayan public dituntut melayani masyarakat berlandaskan nilai 

kebersamaan dimana dalam menjalankan tugasnya masyarakat harus dilibatkan untuk  

mengawasi Aparatur public dalam melakukan tanggungjawabnya seperti membantu 

masyarakat untuk memenuhi kepentingannya dan bukan hanya sekedar 

mengendalikan masnyarakat masuk pada tujuan yang baru. 

Kepemimpinan pada New Public Service berfokus pada kemanfaatan 

kemanusiaan. Kepemimpinan diidasarkan motof timbale yaitu yaitu sama- sama 

menguntungkan antara atasan dan bawahan digerakkan atas dasar motif timbal balik 

atau saling menguntungkan antara pimpinan dan pengikut, atasan dan bawahan. Pada 

akhirnya kepemimpinan ini mempunyai kapasitas untuk menggerakkan kelompok, 

organisasi, dan masyarakat menuju pencapaian tujuan yang lebih tinggi. 

Kepemimpinan dalam New Public Service merupakan “shared leadership‟ dimana 

kendali kepemimpinan tidak terpusat di tangan atasan tapi melibatkan 

banyak orang, banyak kelompok. Kedudukan pimpinan disini bukan sebagai pemilik 

tapi pelayan publik atau abdi masyarakat (servant, not owner)6. 

 Pembuatan aplikasi yang dilakukan tidak hanya untuk mencari keuntungan 

semata namun untuk melayani kepentingan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat 

bisa terjun langsung dan mengawasi kinerja pemerintah dalam perbaikan jalan yang 

                                                           
6 Denhardt, Robert B. dan Janet V. Denhardt. (2007). The New Public Service: Serving Not Steering. 
New York: M.E. Sharpe, Inc. Hal. 139 
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telah dilaporkan, disana masyarakat juga bisa ikut membantu pekerjaan pemerintah 

demi memenuhi kepentingan masyarakat. 

c) Akuntabilitas Bukan Hal Sederhana (Recognize that accountability is not 

Simple). 

Aparatur publik tidak hanya mengutamakan kepentingan pasar, mereka harus 

juga mengutamakan ketaatan pada konstitusi, hukum, nilai masyarakat, nilai politik, 

standard profesional, dan kepentingan warga negara. Menurut New Public Service 

efisiensi, efektivitas dan kepuasan customer penting, tapi administrasi publik juga 

harus mempertanggungjawabkan kinerjanya dari sisi etika, prinsip demokrasi , dan 

kepentingan publik. Administrator publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri 

dimana konsekuensi ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan 

ditanggungnya sendiri. Resiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan publik 

akan ditanggung semua warga masyarakat. Karena itu akuntabilitas administrasi 

publik bersifat komplek dan multifacet atau banyak dimensi seperti 

pertanggungjawaban profesional, legal, politis dan demokratis7. 

Akuntabilitas pemerintah kota Batu masih sangat kurang pemaparan dana 

kegiatan yang diberikan tidak bisa rinci sehingga masyarakat tidak bisa secara mudah 

melihat laporan keuangan yang digunakan untuk keperluan apa saja. banyak 

masyarakat yang tidak mengetahui transparansi dari setiap kegiatan maupun laporan 

keuangan yang ada di daerahnya. Hal ini mencerminkan bahwa akuntabilitas 

pemerintah dalam hal demokrasi masih belum terpenuhi. 

                                                           
7 Denhardt, Robert B. dan Janet V. Denhardt. (2007). The New Public Service: Serving Not Steering. 
New York: M.E. Sharpe, Inc. Hal. 119 
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d) Melayani Warga Negara, bukan customer (Serve Citizens, Not Customers) 

New Public Service memandang publik sebagai warga negara yang memiliki 

hak dan kewajiban yang sama. Bukan sebagai costumer yang dilihat dari kemampuan 

daya beli suatu produk dan jasa. Warga Negara sebagai penggunana layanan public 

yang disediakan oleh pemerintah sekaligus sebagai subjek yang mematuhi segala 

aturan yang telah diberlakukan oleb pemerintah seperti mematuhi peraturan 

perundang-undangan, membayar pajak, dan sebagainya. New Public Service melihat 

publik sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban dalam komunitas 

yang lebih luas. Adanya unsur paksaan dalam mematuhi kewajiban publik 

menjadikan relasi Negara dan publik tidak bersifat sukarela. Karena itu, abdi negara 

tidak hanya responsif terhadap “customer”, tapi juga fokus pada pemenuhan hak -hak 

 publik serta upaya membangun hubungan kepercayaan (trust) dan kolaborasi dengan 

warga negara8. 

2. Kendala Penerapan New Public Service 

Penerapan New Public Service sudah dilaksanakan namun belum sepenuhnya 

terpenuhi karena memiliki kendala yaitu: 

a. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah 

Semua kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah sudah memiliki peraturan 

namun peraturan tersebut masih kurang disosialisasikan. Pemerintah hanya 

memeberikan sosialisasi tentang pembuatan alat tanpa menginformasikan cara kerja 

dan prosedur pengimplementasianya. Informasi mengenai kejelasan mengenai 

                                                           
8 Denhardt, Robert B. dan Janet V. Denhardt. (2007). The New Public Service: Serving Not Steering. 
New York: M.E. Sharpe, Inc. Hal. 45 
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peraturan dan prosedur baku (SOP-Standart Operating Procedure) yang berlaku masih 

sangat kurang. Padahal, ini sangat penting, terutama di pos-pos pelayanan masyarakat 

yang strategis. Misalnya perihal SOP perbaikan jalan, pemerintah hanya 

mensosialisasikan tentang aplikasi dan kegunaanya tanpa menerangkan SOP aplikasi. 

Akibatnya, informasi yang sampai ke masyarakat umum menjadi terbatas dan 

terkesan simpang-siur. Banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai prosedur baku 

(SOP-Standart Operating Procedure) suatu layanan.  

b. Kinerja Pegawai Rendah 

Saat ini kinerja pegawai pelayan public masih rendah. Termasuk masalah 

kedisiplinan termasuk masalah kedisiplinan yang rendah, attitude dalam memberikan 

pelayanan yang kurang baik, maupun kurang tegasnya sanksi bagi pegawai yang 

berkinerja buruk. Dalam hal ini saat memberikan pelayanan, tidak tepat waktu, 

lambat, kebanyakan ngobrol, sering bolos kantor untuk makan, dan lain sebagainya. 

Tidak didukungnya pembuatan regulasi dalam pembuatan aplikasi 

mencerminkan rendahnya kinerja pegawai. Karna dasar regulasi merupakan suatu 

kelegalan suatu produk yangdibuatguna mendukung pemerintah melaksanakan 

tugasnya agar masyarakatpun nantinya tidak menggunakan aplikasi yang dibuat 

secara sembarangan. 

C. E-Governance 

 Pembangunan infrastruktur menjadi pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah dan mengacu pada akses teknologi yang semakin maju, dimana untuk 

mewujudkannya Pemerintah sebaik mungkin memanfaatkan kecanggihan teknologi 
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untuk menunjang fasilitas yang di berikan pada masyarakat untuk mempermudah 

akses masyarakat terhadap pemerintah dan sebaliknya. 

1. Pengertian E-Governance 

          E-Governance berasal dari bahasa inggris yang kepanjangan dari “electronic 

governance” “electronic” berarti suatu rancangan yang di buat dengan menggunakan 

prinsip elektronika. Sedangkan “governance” berarti kepemerintahan. Dalam buku 

lain di sebutkan bahwa E-governance merupakan suatu fasilitas informasi manajemen 

yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan public guna mewujudkan pelayanan 

publik yang lebih modern dan cepat tanggap dalam bentuk internet9. E-governance 

lebih menekankan pada tindakan yang di lakukan oleh Government dengan cara 

mempengaruhi, mengendalikan, menyelesaikan masalah public sesuai budaya yang 

telah banyak berkembang di masyarakat. Dengan begitu maka E-governance 

menjamin adanya kesetaraan proses pada ke tiga komponen yaitu pemerintah, 

masyarakat, dan pihak swasta. 

 Konsep e-governance memiliki 3 komponen penting yaitu pemerintah, 

masyarakat, dan pihak swasta yang memiliki tugas masing- masing untuk 

melaksanakan kebijakan e-governance10. 

a) Pemerintah 

 Pemerintah dalam konsep kebijakan e-governance memiliki kedudukan 

sebagai pemberi fasilitas layanan public termasuk dalam hal pendanaan, 

pembuatan regulasi, dan pembuatan kebijakan agar dapat mencapai tujuan 

                                                           
9 Azhari, Idham (2003). Good Governance dan Otonomi Daerah: Menyongsong AFTA, Yogjakarta: 
Prosumen dan Forkoma- MAP UGM 
10 Thoha, Miftah. (2003). Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press 
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sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Konteks ini termasuk pemerintah 

membuat inovasi serta mampu mendanai apa yang telah diinovasikan serta 

dapat membuat regulasi untuk kebijakan yang telah dipilih. 

b) Mayarakat 

 Masyarakat bertugas untuk mengawasi kinerja pelayan public dalam hal ini 

adalah pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Masyarakat berhak 

mendapatkan pelayanan sebaik mungkin dari pemerintah untuk memperbaiki 

jalan yang berlubang. Masyarakat tidak hanya berpartisipasi untuk memilih 

dalam pemilu namum masyarakat juga berhak untuk berpartisipasi menyalurkan 

ide- idenya. 

c) Interest Group/ pihak swasta 

 Interest group merupakan kelompok yang memiliki kepentingan 

mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dalam penelitian ini yang dimaksud 

interest grup adalah Programer yang dianggap handal dalam bidangnya dan 

disewa jasanya oleh pemerintah untuk membuatkan aplikasi sesuai dengan 

inovasi pemerintah 

2. Tantangan Besar E-Governance 

 Telah dijelaskan di beberapa jurnal dan buku bahwa ada tiga tantangan 

besar yang di hadapi pemerintah maupun masyarakat dalam upaya mengembangkan 

konsep E-governance yaitu : 

a) Penentuan akses teknologi merupakan suatu tantangan penciptaan suatu teknologi 

yang dapat menggantikan tugas pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat  

dengan pemilihan penciptaan alat elektronik berbasis internet serta memenuhi  syarat, 
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salah satunya dapat dengan mudah di jangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, 

mudah di gunanakan, biayanya murah serta tidak menyusahkan masyarakat. Dengan 

kata lain, penentuan teknologi berbasis internet yang tepat akan membawa pandangan 

masyarakat yang baik kepada pemerintah karena hasil kinerjanya. 

b) Pembiayaan adalah tantangan yang sering di hadapi Negara berkembang dalam 

merealisasikan konsep E-governance. Perlu penyusunan strategi agar tidak terjadi 

pembengkakan pengeluran untuk menerapkan program E-governance. Strategi yang 

matang serta pelaksanaan yang terarah akan membuat pembiayaan sesuai dengan apa 

yang direncanakan sebelumnya. 

 

  

 


