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Abstrak 

 
Makalah ini berisi tentang pengalaman membangun, mengembangkan, dan mengelola e-government di 
Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berbagai kendala/permasalahan yang 
dihadapi baik pada saat memulai membangunan, mengem-bangkan, dan mengelola pelaksa-naannya 
serta upaya mengatasi kendala /permasalahan. Kendala utama yang dihadapi adalah unsur 
sumberdaya manusia sebagai akibat dari banyaknya aparatur pemerintah yang awam terhadap 
teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan dasar yang dibutuhkan dalam melaksanakan 
pemba-ngunan, pengembangan, dan pengelolaan e-government.  
Kata kunci: pemerintah prop. diy, penerapan e-government
 
I. Pendahuluan 
 
Pada dasa warsa terakhir ini perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi demikian 
pesatnya, bahkan dalam waktu kurang dari 
satu tahun dapat terjadi beberapa kali 
perubahan teknologi yang setiap perubahan 
tidak jarang terjadi perubahan mendasar yang 
cukup signifikan. Adanya perubahan yang 
mendasar di bidang teknologi informasi dan 
komunikasi telah menyebabkan perubahan 
yang mendasar pula pada berbagai aspek, 
bahkan pada saat ini informasi telah menjadi 
komoditi yang sangat berharga dan menen-
tukan untuk mencapai keberhasilan (M. Arief, 
dkk, 2005). Tidak disangkal lagi bahwa 
teknologi informasi dan komunikasi dapat 
digunakan untuk menunjang dalam sistem 
operasional dan manajerial dari berbagai 
kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk 
kegiatan pemerintahan.  
 
Beberapa waktu yang lalu, dalam rapat 
koordinasi yang dihadiri oleh berbagai instansi 
di lingkungan Pemerintah Prop. DIY, 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta pernah 
melontarkan pernyataan bahwa untuk mening-
katkan kinerja pemerintah dalam melayani 
masyarakat dan mengeliminasi praktek kolusi 
korupsi dan nepotisme (KKN) sangat diper-
lukan adanya pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi yang dalam bentuk penerapan 
e-government. Penerapan e-government terse-
but juga dimaksudkan untuk mempermudah 
mendapatkan berbagai informasi sekaligus 
sebagai media untuk mempublikasikan dan 
mempromosikan potensi wilayah Propinsi DIY 
kepada semua pihak yang mempunyai kepen-
tingan terhadap DIY. 

 
Peluang untuk menerapkan e-government 
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 
informasi dan komunikasi sangat besar. 
Peluang tersebut didukung oleh kebijakan 
pemerintah pusat dengan berbagai kebijakan 
mulai dari kebijakan yang berupa perundang-
undangan sampai dengan keputusan presiden 
dan atau keputusan menteri. Sedangkan 
dukungan dari wilayah Prop. DIY berupa 
banyaknya perguruan tinggi yang mempunyai 
program studi yang berkaitan langsung dengan 
pengembangan dan pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi. 
 
Ternyata dengan adanya lontaran pernyataan 
Gubernur tersebut telah banyak institusi baik 
yang berada di dalam maupun di luar wilayah 
Propinsi DIY yang ingin membantu untuk 
mewujudkan keinginan gubernur tersebut 
mulai dari bantuan teknis sampai dengan 
bantuan finansial. Sampai dengan saat ini telah 
ada beberapa institusi swasta dan perguruan 
tinggi yang membantu penerapan e-govern-
ment di Prop. DIY. 
 
Untuk menyampaikan pengalaman penerapan 
e-government dan berbagai kendala yang 
dihadapi mulai dari saat pembangunan, 
pengembangan, dan pengelolaan yang dimulai 
pada tahun 2002 sampai saat ini akan 
diungkapkan dalam tulisan ini. 
  
Secara keseluruhan, dalam tulisan berikut akan 
disajikan secara ringkas mengenai (1) visi dan 
misi pengembangan e-government di Peme-
rintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 
(2) isue-isue strategis yang terjadi, (3) strategi 
pengembangan e-government, (4) tahapan 
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pengembangan e-government, dan tulisan ini 
diakhiri dengan (5) kendala yang dihadapi 
dalam pengembangan e-government. 

 

II. Visi dan Misi Pengembangan e-
Government 

 
Berbicara  tentang teknologi informasi dan 
komunikasi (termasuk jaringan komputer), 
masih banyak aparatur pemerintah yang belum 
memahami terhadap mekanisme kerja bahkan 
meragukan hasil yang dikeluarkan oleh 
komputer. Memang betapa canggihnya 
teknologi, ia tidak dapat berdiri sendiri. 
Komputer terkait dengan manusia yang 
mengoperasionalkan dan terkait pula dengan 
peraturan perundangan yang mengaturnya 
seperti peraturan perundangan tentang 
transaksi elektronis. Singkatnya, penerapan 
komputer untuk hal yang legal-formal 
memerlukan suatu perubahan sistemik, 
termasuk pula perubahan perilaku budaya kerja, 
dan aturan main. 
 
Kita ketahui bersama bahwa teknologi 
informasi dan komunikasi adalah sekedar alat 
untuk merealisasikan tujuan pembangunan, 
maka penetapan visi pemanfaatan teknologi 
informasi dan komunikasi guna merealisasikan 
penerapan e-governemnt disesuaikan dengan 
Inpres Nomer 3 Tahun 2003 tentang ”Kebi-
jakan dan strategi Nasional Pengembangan E-
Government” dan visi yang tercantum dalam 
rencana strategi daerah Prop. DIY. Oleh 
karena itu, pengembangan e-government di 
DIY diarahkan menuju visi: ”terwujud dan 
mantapnya e-government di DIY sebagai 
sarana pendukung mantapnya Pemerintah 
Daerah yang katalistik dan terwujudnya 
masyarakat yang kompetitif dan mandiri”. 
Visi ini mempunyai tiga aspek. Pertama, Good 
Governance, dalam arti diharapkan dapat 
meningkatkan efisiensi, efektivitas, transpa-
ransi, dan akuntabilitas pemerintah propinsi. 
Kedua, Public Services, diharapkan dapat 
melayani kebutuhan masyarakat dalam hal 
informasi, komunikasi, transaksi, serta 
meningkatkan daya saing masyarakat. Ketiga, 
Economic Development, diharapkan dapat 
mendukung terwujudnya masyarakat yang 
kompetitif dan kemudian mandiri (dalam 
prioritas utama bidang pariwisata, pendidikan, 
dan kebudayaan) (Anonim, 2004). 
 
 Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, telah 
dirumuskan misi pengembangan e-goverment 
yang mencakup enam hal yang meliputi: (1) 
mengembangkan infrastruktur dan akses ja-
ringan komunikasi data yang memadai, (2) 

mengembangkan kemampuan SDM untuk 
menjalankan e-government, (3) mengem-
bangkan perangkat-perangkat lunak yang 
diperlukan, (4) mengembangkan organisasi 
dan tata kerja yang mendukung e-government 
di DIY, (5) membuat aturan perundangan yang 
diperlukan untuk mendukung e-government di 
DIY, dan (6) mengembangkan dan mengkoor-
dinasikan layanan informasi yang diwadahi 
dalam e-government guna mendukung terwu-
judnya masyarakat yang kompetitif, yang 
kemudian mandiri. Perumusan misi ini dida-
sarkan hasil kajian kekuatan, kelemahan, 
peluang dan tantangan sebagaimana diungkap-
kan dalam teori SWOT. 
   
III.  Isue-isue Strategi 
 
Sesuai dengan hasil kajian SWOT telah 
ditemukenali beberapa hal yang perlu 
mendapat perhatian (strategic issue) yang 
dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, 
yaitu peraturan perundang-undangan, kebija-
kan, dan operasional. Dalam kategoti peraturan 
perundang-undangan, kita sangat memerlukan 
undang-undang perlindungan transaksi elektro-
nis, dan perlindungan informasi yang terkait 
dengan privacy perorangan maupun lembaga. 
Dalam kategori kebijakan, diperlukan kebija-
kan untuk mengalokasikan dana yang cukup 
untuk pengembangan e-government bila 
layanan ini dipandang sebagai salah satu kunci 
utama dalam persaingan antar daerah, antar 
bangsa (Achmad Djunaedi, 2004). Di samping 
itu, diperlukan juga kebijakan untuk memberi 
peluang, mendorong, dan mem-back-up parti-
sipasi masyarakat dan dunia usaha serta 
kalangan perguruan tinggi dalam layanan e-
governmnet. Dengan penerapan e-government 
diharapkan pemerintah propinsi dapat bersikap 
katalistik. Misalnya, beberapa call centre lewat 
sms dapat diusahakan oleh pihak swasta, 
seperti yang sedang marak saat ini. Berkaitan 
dengan banyaknya pihak yang dapat terlibat 
dalam pemberian layanan publik lewat e-
government, maka diperlukan koordinasi 
sinergis layanan informasi menuju tujuan-
tujuan tertentu, misalnya koordinasi layanan 
informasi yang mampu mendukung terwu-
judnya DIY sebagai pusat pendidikan, daerah 
tujuan wisata, dan pusat kebudayaan terke-
muka, terwujudnya masyarakat yang 
kompetitif serta untuk menarik investasi ke 
DIY. 
 
Dalam kategori operasional, penerapan e-
government perlu dibarengi dengan pemba-
ngunan budaya saling percaya (trust building) 
dan tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan 
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tersebut. Perlu dipahami bahwa pembangunan 
budaya ini perlu waktu yang lama dan upaya 
yang besar. Bila budaya ini telah mapan dalam 
lingkungan kita, maka keragu-raguan terhadap 
hasil pengolahan data dengan komputer sudah 
tidak ada  lagi. 
 
Dalam kategori operasional, ada beberapa hal 
yang perlu mendapat perhatian. Pertama, 
organisasi dan tata kerja pemerintah propinsi 
perlu mewadahi layanan e-government secara 
efisien dan efektif. Kedua, sumberdaya 
manusia (sebagai the man behind the gun) 
perlu dikembangkan keahlian dan ketram-
pilannya dalam mengelola teknologi informasi 
dan komunikasi serta diperhatikan penghar-
gaan (remunerasi) dan jalur kariernya. Ketiga, 
anggaran untuk pemeliharaan perangkat sama 
pentingnya anggaran untuk pengembangan, 
maka diperlukan anggaran yang cukup untuk 
secara terus-menerus memelihara mutu 
layanan e-government, antara lain untuk 
membuat versi baru perangkat lunak (untuk 
memenuhi tuntutan kebutuhan pengguna 
layanan yang makin meningkat dan mengano-
modasikan adanya perubahan kebijakan), 
memperbaharui data untuk menyesuaikan 
kondisi yang berubah, dan menyesuaikan seba-
gian teknologi yang dipakai untuk teknologi 
yang lebih baru sebagai tuntutan persaingan 
antar daerah, antar bangsa. Keempat, mendo-
rong berbagai pihak untuk meningkatkan 
kemampuan dan kemauan dalam pengem-
bangan, pengelolaan, dan pemutakhiran isi 
(content) data dan informasi secara berkelan-
jutan sehingga apa yang diperlukan oleh pihak 
terkait tersedia secara real time. 
 
IV.   Strategi Pengembangan e-Goverment 
 
Untuk mencapai tujuan sebagaimana telah 
dirumuskan dalam visi, melaksanakan  misi, 
dan dengan mempertimbangkan berbagai 
faktor terkait, telah dirumuskan delapan 
strategi pengembangan. Pertama, pemba-
ngunan infrastruktur dan akses jaringan 
komunikasi data yang memadai. Strategi ini 
dijalankan dengan dua program utama, yaitu: 
(1) pengadaan sarana-prasarana pengembangan 
infrastruktur akses komunikasi data yang 
handal, dan (2) pemberdayaan sumberdaya dan 
atau kerja sama dengan swasta/masyarakat 
dalam penyediaan akses komunikasi data yang 
mudah, nyaman, dan dengan biaya terjangkau.   
 
Strategi kedua, berupa pengembangan SDM 
untuk mengelola e-government. Tiga program 
utama direncanakan untuk mendukung strategi 
ini, yaitu: (1) pelatihan SDM dalam peman-

faatan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk menunjang pengoperasian e-government, 
(2) pendidikan dan pelatihan untuk mening-
katkan profesionalitas tenaga fungsional tekno-
logi informasi dan komunikasi, (3) pemberian 
kepastian karier dan kesejahteraan yang 
memadai bagi SDM bidang teknologi infor-
masi dan komunikasi.   
 
Strategi ketiga,  pengembangan perangkat-
perangkat lunak yang diperlukan. Program 
utama untuk menjalankan strategi ini, meliputi: 
(1) pemanfaatan koordinasi antar instansi dan 
internal instansi dalam pembuatan perangkat 
lunak yang diperlukan untuk mendukung e-
government secara umum, (2) pemantapan 
koordinasi antar instansi dan internal instansi 
dalam pembuatan perangkat lunak unggulan, 
(3) pemantapan legalitas perangkat lunak, dan 
(4) pemberdayaan dan atau kerjasama dengan 
berbagai pihak lain dalam pembuatan perang-
kat lunak yang diperlukan untuk mendukung e-
government. 
 
Strategi keempat, pengembangan basis data 
(databases) dan basis pengetahuan (knowledge 
bases) pendukung e-government. Strategi ini 
dijalankan dengan program utama, (1) 
pemantapan koordinasi antar instansi dan 
internal instansi dalam pembangunan basis 
data yang diperlukan untuk mendukung e-
government, (2) pembangunan basis penge-
tahuan yang diperlukan untuk pengoperasian 
dan pengembangan berkelanjutan e-govern-
ment, dan (3) pemberdayaan dan atau kerja 
sama dengan berbagai pihak dalam pemba-
ngunan basis data dan basis pengetahuan yang 
diperlukan untuk mendukung e-government. 
 
Strategi kelima, pengembangan organisasi dan 
tata kerja yang mendukung e-government di 
DIY. Tiga program utama telah dilaksanakan 
untuk menjalankan strategi ini, yaitu: (1) 
pembentukan/penunjukan satu unit kerja atau 
instansi yang bertugas mengkoordinasikan 
pembangunan, pemeliharaan, dan pengen-
dalian e-government, (2) pembentukan unit 
kerja (di setiap instansi) yang bertugas 
mengelola e-government, dan (3) pemantapan 
koordinasi antar intansi dalam pengelolaan 
(perencanaan, pengoperasian, pemeliharaan, 
pengendalian) e-government. 
 
Strategi keenam, pembuatan aturan perun-
dangan dan kebijakan yang diperlakukan untuk 
mendukung  e-governemnt di DIY. Strategi ini  
dijalankan dengan beberapa program utama, 
(1) pembuatan kebijakan yang mampu mendo-
rong pengembangan e-government di ling-
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kungan Pemerintah Popinsi DIY, (2) 
pembuatan kebijakan yang mampu mendorong 
partisipasi swasta/masyarakat dalam pengem-
bangan e-government, (3) pembuatan kebija-
kan dan peraturan perundangan yang menja-
min keamanan pemanfaatan dan privasi dalam 
e-government, (4) perubahan kebijakan dan 
peraturan perundangan yang menjamin keber-
lanjutan pendanaan yang memadai untuk 
pegelolaan e-government, dan (5) pembuatan 
kebijakan dan peraturan perundangan yang 
mendukung kegiatan-kegiatan demi kesinam-
bungan layanan e-government. 
 
Strategi ketujuh pemeliharaan dan perawatan 
perangkat lunak dan keras/jaringan. Empat 
program utama strategi ini adalah: (1) 
pemeliharaan  dan perawatan perangkat keras/ 
jaringan, (2) pemeliharaan dan perawatan 
perangkat lunak, (3) pengelolaan portal 
internet (one-stop service websites) dan (4) 
pemeliharaan kesahihan basis data dan basis 
pengetahuan. 
 
Strategi kedelapan pengembangan dan koor-
dinasi layanan informasi yang mampu men-
dukung terwujudnya masyarakat yang kompe-
titif (yang kemudian mandiri ) serta menarik 
investasi ke DIY. Strategi ini dijalankan 
dengan tiga program utama, yaitu: (1) pengem-
bangan dan koordinasi layanan informasi guna 
memenuhi kebutuhan informasi yang mampu 
mendukung terwujudnya masyarakat yang 
kompetitif, (2) pengembangan teknologi infor-
masi terhadap layanan informasi yang telah 
terkoordinasi tersebut, dan (3) pengembangan 
promosi potensi investasi guna mewujudkan 
masyarakat yang kompetitif serta menarik 
investasi ke DIY. 
 
Strategi pengembangan e-government ini 
disusun dengan memakai pendekatan peren-
canaan strategis. Dengan demikian, rencana ini 
bersifat luwes dan dinamis, dalam arti setiap 
saat dapat diperbaharui bila terdapat perubahan 
kondisi yang signifikan, baik dalam ling-
kungan internal maupun eksternal yang 
menuntut perubahan strategi dan program. 
Dengan memakai pendekatan perencanaan 
strategis maka partisipasi stakeholders (dalam 
hal ini termasuk pula: masyarakat dunia usaha 
dan perguruan tinggi) diperlukan untuk 
menajamkan rencana pengembangan ini.   
 
V.  Tahapan pengembangan 
 
Beberapa program telah dilaksanakan sejak 3 
(tiga) tahun yang lalu dan mulai tahun 2003 
rencana strategis pengembangan ini telah 

dijabarkan ke dalam suatu rencana aksi 
strategis yang memuat kegiatan strategis e-
government tahun tertentu. Beberapa kegiatan 
telah terlaksana di antaranya: pembangunan 
jaringan kabel hibrid fiberoptic coaxial (HFC) 
yang menghubungkan antar perkantoran 
Pemerintah Propinsi DIY, pembangunan situs 
web beberapa instansi, pendidikan dan 
pelatihan SDM tenaga pengelola e-government 
penjaminan karier dan tingkat kesejahtera-
annya, pembentukan/penunjukan instansi yang 
bertugas mengelola e-government, pemben-
tukan subbagian data dan teknologi informasi 
di setiap badan dan dinas, serta koordinasi dan 
kerja sama dengan berbagai pihak (swasta/ 
masyarakat) dalam pengembangan e-govern-
ment di DIY. 
 
Beberapa kegiatan yang dijalankan pada tahun 
2004 ini, antara lain: koordinasi layanan 
informasi (melibatkan beberapa pihak terkait) 
untuk mendukung terwujudnya DIY sebagai 
pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan 
wisata terkemuka. Dengan keterlibatan Peme-
rintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan 
kalangan perguruan tinggi secara bersama-
sama dalam pengembangan e-government ini, 
diharapkan layanan e-government dapat berpe-
ran besar dalam mewujudkan masyarakat DIY 
yang kompetitif dalam era persaingan antar 
daerah dan antar negara. 
 
VI. Kendala 
 
Seperti halnya di pemerintah propinsi di 
Indonesia lainnya, penerapan e-government di 
DIY masih relatif baru sehingga dalam pelak-
sanaannya banyak dijumpai berbagai macam 
kendala/permasalahan yang berkaitan dengan 
perangkat keras, perangkat lunak, data/infor-
masi, sumberdaya manusia yang mengelola e-
government, mitrakerja pemerintah dalam 
pengembangan e-government, masyarakat pe-
langgan, dan penyediaan anggaran untuk men-
dukung pengembangan/pemanfaatan e-govern-
ment tersebut. 
 
Pertama, kendala/permasalahan pada perang-
kat keras timbul sebagai akibat dari perubahan 
spesifikasi yang demikian cepat sehingga 
apabila terjadi kerusakan sulit untuk diperbaiki 
karena sudah tidak tersedia suku cadang/ 
peralatan yang sesuai dengan spesifikasi 
perangkat keras yang dimiliki. Agar umur 
ekonomis perangkat keras bisa lebih panjang 
maka harus dilakukan pemeliharaan dengan 
baik. Oleh karena banyak aparatur yang kurang 
memahami tentang hal ini banyak perangkat 
keras yang dimiliki tidak terpelihara dengan 
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baik sehingga perangkat keras tersebut tidak 
mencapai umur ekonomis. Permasalahan 
perangkat keras khususnya pada media 
jaringan LAN gangguan juga disebabkan 
karena faktor lingkungan atau faktor alam 
seperti petir. 
 
Kedua, kendala/permasalahan pada perangkat 
lunak paket program seperti operating system, 
office, dan sejenisnya adalah terjadinya 
perubahan yang demikian cepatnya dan setiap 
perubahan versi biasanya disuaikan dengan 
spesifikasi perangkat keras yang terbaru. 
Sedangkan kendala/permasalahan yang diha-
dapi pada pengembangan progam aplikasi 
adalah seringnya terjadi perubahan kebijakan 
sehingga program aplikasi yang telah terba-
ngun harus disesuaikan dengan perubahan 
kebijakan tersebut. Di samping itu banyak 
instansi yang mengembangkan program 
aplikasi untuk mendukung tugas pokok dan 
fungsi sehari-hari tidak terkoordinasi dengan 
baik sehingga sangat sulit untuk menginte-
grasikan  database yang dihasilkan dengan  
program aplikasi instansi lainnya. Kendala/ 
permasalahan pada perangkat lunak ini juga 
disebabkan banyaknya virus komputer yang 
menginveksi komputer melalui jaringan 
internet. Apabila pengelola e-government tidak 
waspada dapat menyebabkan gangguan sistem 
yang sangat fatal. Gangguan lain yang mirip 
dengan gangguan virus adalah serangan hacker 
yang banyak dilakukan oleh seseorang untuk 
menguji kehandalan sistem atau sekedar iseng 
yang tidak mempunyai latar belakang ekonomi. 
 
Ketiga, kendala/permasalahan untuk pengisian/ 
pemutakhiran data/informasi secara berkelan- 
jutan pada suatu program aplikasi disebabkan 
karena banyak aparatur pemerintah yang 
kurang memahami arti pentingnya data/info-
rmasi yang sahih yang dapat disimpan, 
diintegrasikan dengan data/informasi yang lain, 
dianalisis untuk membuat suatu kebijakan, 
serta dengan mudah ditampilkan kembali. 
Kondisi ini menyebabkan banyak program 
aplikasi yang telah dibangun ditinggalkan 
begitu saja karena data/informasi yang 
terkandung di dalamnya tidak mutakhir (up to 
date). 
 
Keempat, kendala/permasalahan sumberdaya 
manusia (SDM) yang utama adalah  banyak-
nya aparat pemerintah yang belum melek 
teknologi informasi dan komunikasi dan sulit-
nya mengubah budaya kerja untuk meman-
faatkan kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi dalam membantu tugas pokok dan 
fungsi instansi. Hal tersebut di atas menga-

kibatkan lambannya pengembangan, pene-
rapan, dan pengelolaan program-program 
aplikasi instansi pemerintah meskipun program 
aplikasi tersebut sudah dibuat sedemikian 
mudahnya untuk dioperasionalkannya. Oleh 
karena setiap program aplikasi memerlukan 
seorang administrator yang mampu mengelola 
jalannya program aplikasi, sedangkan kenya-
taan yang ada sangat sedikit aparatur pemerin-
tah yang memahami teknologi informasi dan 
komunikasi, maka banyak program aplikasi 
yang telah dibangun oleh suatu instansi tidak 
dikelola dengan baik bahkan tidak sedikit 
program aplikasi yang data/informasinya tidak 
pernah dimutakhirkan. 
 
Kelima, kendala/permasalahan dari mitrakerja 
pada umumnya disebabkan karena banyak 
mitrakerja yang dalam membantu pelaksanaan 
penerapan e-government   hanya berorientasi 
keuntungan sendiri belaka. Indikasi perma-
salahan ini adalah setiap konsultan dalam 
menyusun program aplikasi banyak source 
program yang disembunyikan sehingga apa-
bila terjadi perubahan kebijakan yang berdam-
pak pada perubahan program aplikasi, penge-
lola aplikasi tersebut tidak mampu memper-
baiki meskipun perubahan tersebut semestinya 
tidak begitu komplek. 
 
Keenam, kendala/permasalahan dari pelanggan 
khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan 
data/informasi, pada umumnya disebabkan 
karena banyaknya jumlah dan jenis permintaan 
data/informasi yang diminta, bukan merupakan 
kewenangan dari pemerintah propinsi sesuai 
dengan Undang-undang tentang Pemerintahan 
Daerah.   
 
Ketujuh, kendala/permasalahan penyediaan 
anggaran untuk mendukung pengembangan/ 
pemanfaatan e-government pada umumnya 
disebabkan karena kurang pahamnya tentang 
berbagai permasalahan pembangunan, 
pengem-bangan dan pemanfaatan e-
government oleh aparatur pemerintah yang 
mempunyai kewenangan untuk mengalo-
kasikan anggaran guna mendukung pengem-
bangan, pemanfaatan, dan pemeliharaan pe-
rangkat e-government.  
 
VII. Catatan Penutup 
 
Dari pengalaman selama 3 (tiga) tahun dalam 
mengembangan/mengelola e-government di 
Pemerintah Prop. DIY banyak berbagai hal 
yang dapat digunakan untuk masukan dalam 
menindaklanjuti pengembangan dan peman-
faatan e-government agar dapat berjalan secara 
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berkelanjutan, di antaranya: (1) mengingat 
implementasi e-government memerlukan parti-
sipasi aktif dari berbagai pihak terkait 
(stakeholders), maka sosialisasi tentang e-
government harus dilaksanakan secara terus 
menerus dan berkelanjutan, (2) untuk mendu-
kung beroperasinya e-government dengan baik 
diperlukan pembangunan dan pengembangan 
infrastrukur mulai dari media interkoneksi 
sampai dengan komputer workstation yang 
kesemuanya harus disesuaikan dengan kondisi 
lingkungan setempat, (3) pengembangan pe-
rangkat lunak (program aplikasi) e-government 
harus banyak berkonsultasi kepada calon 
pengguna dan harus dibuat sedemikian rupa 
sehingga para pengguna mudah untuk 
mengoperasionalkan meskipun pengguna 
tersebut tidak memahami tentang komputer, 
(4) untuk mendukung implementasi e-
government secara berkelanjutan harus disusun 
rencana pelatihan bagi SDM pengelola e-
government secara berjenjang dan berke-
lanjutan yang disesuaikan dengan perkem-
bangan teknologi informasi dan komunikasi, 
(5) untuk menjamin berfungsinya perangkat 
keras dalam mendukung implementasi e-
government secara berkelanjutan   diperlukan 
anggaran yang memadai dan beberapa orang 
teknisi pengelola perangkat keras yang handal, 
(6) untuk menjamin agar perangkat lunak yang 
telah dibuat dapat berfungsi secara berke-
anjutan dan sesuai dengan perubahan kebi-
jakan pemerintah maka diperlukan beberapa 
orang programmer dan sistem analis untuk 
memelihara perangkat lunak tersebut sesuai 
dengan peraturan perundangan yang berlaku, 
(7) untuk menjaga agar database dan program 
aplikasi yang tersimpan di dalam server dalam 
kondisi siap digunakan, minimal dibutuhkan 
seorang administrator database yang handal 
dan selalu siap menjaga kemungkinan 
masuknya hacker dan atau virus komputer dan 
selalu melaksanakan back up data secara 
pereodik serta back up program aplikasi 
apabila terjadi perubahan. 
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