
 

I.  PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar  Belakang.  
  
 E-Government (e-Gov) merupakan program pemerintah dalam upaya untuk 

mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik serta 

melakukan transformasi guna memfasilitasi kegiatan masyarakat dan kalangan bisnis 

untuk mewujudkan perekonomian berbasis pengetahuan (knowledge-based economy). 

Melalui pengembangan e-Gov, pemerintah mengharapkan dapat dilakukannya 

penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk implementasi 

e-Gov, pemerintah telah mengeluarkan Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Gov yang dituangkan melalui Inpres No. 3 tahun 2003.   

Penyelenggaraan e-Gov sejalan dengan perubahan kehidupan berbangsa dan 

bernegara dengan adanya perubahan dari sistem kepemerintahan otoriter dan 

sentralistik menuju ke sistem kepemerintahan yang demokratis. Perubahan yang terjadi 

menuntut terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab 

tuntutan perubahan secara efektif.  Sistem manajemen pemerintah yang selama ini 

merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan 

panjang, harus dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang 

dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.   

Dalam implementasi e-Gov,  penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

(Information and Communication Technology/ICT) menjadi sangat penting peranannya 

dalam era globalisasi perdagangan dan liberalisasi investasi yang telah bergulir saat ini, 

karena dapat menembus jarak yang jauh dan bahkan melampaui batas negara 

sekalipun.  Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi 

informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi 



 

pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.   

Seiring dengan hal tersebut diatas, pemanfaatan ICT dalam pemerintahan yang dikenal 

dengan sebutan  Electronic Government (e-Gov) dirasakan menjadi sebuah tuntutan 

yang sangat  mendesak baik  bagi kalangan dunia usaha umumnya maupun kalangan 

pemerintahan khususnya, karena implementasi e-Gov  diharapkan  dapat meningkatkan 

layanan prima sehingga dapat meningkatkan aktivitas dunia usaha  yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat  Indonesia.   

 
Pengembangan e-Gov di Indonesia terus bergulir dan berjalan sejak di 

keluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi 

Nasional Pengembangan E-Gov Kini di setiap lembaga pemerintah, baik itu di pusat 

maupun di daerah, telah menyusun konsep dan rencana penerapannya, bahkan sudah 

ada yang mulai menerapkannya. Hal ini tentu harus kita sambut dengan baik dan kita 

dukung karena dengan diterapkan e-Gov tersebut berarti membangun upaya untuk 

meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.   Menurut Inpres No. 3 

Tahun 2003, pengembangan e-Gov merupakan upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam 

rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui 

pengembangan e-Gov dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di 

lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. 

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan 

yaitu :  

 
(1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara 

elektronis;  

(2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses 

secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. 



 

 
 
Dalam rangka pelaksanaan Inpres No 3 Tahun 2003, maka Kementerian  

Pertanian  berupaya keras  mengimplementasikan dan mengembangkan  e-Gov  

berdasarkan  Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kementerian Pertanian,  termasuk 

didalamnya yaitu implementasi e-Gov pada layanan perizinan sektor pertanian di  

bidang perizinan  Kementerian Pertanian.  Lebih lanjut,  berdasarkan Peraturan Menteri 

Pertanian Nomor: 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Departemen Pertanian,  bidang perizinan  Kementerian Pertanian memiliki tugas yaitu 

melaksanakan penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis, penyiapan penolakan atau 

pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian, serta 

pemantauan dan evaluasi guna mendukung Pembangunan  Pertanian  di  Indonesia 

yang di landasi dengan prinsip-prinsip  ”Good Governmence”.  Sedangkan  fungsi dari  

bidang perizinan  Kementerian Pertanian  adalah : 

1. pelaksanaan penerimaan, penyiapan analisis, fasilitasi proses teknis permohonan 

izin, penolakan atau pemberian izin pendaftaran di bidang pupuk, pestisida, dan alat 

dan mesin pertanian, serta penyiapan pemantauan dan evaluasi;  

2. pelaksanaan penerimaan, penyiapan analisis, fasilitasi proses teknis permohonan 

izin, penolakan atau pemberian izin pengeluaran/pemasukan di bidang benih, bibit, 

dan obat hewan, izin usaha di bidang obat hewan, dan izin pendaftaran di bidang 

obat hewan dan pakan ternak, serta penyiapan pemantauan dan evaluasi;  

3. pelaksanaan penerimaan, penyiapan analisis, fasilitasi proses teknis permohonan 

izin, penolakan atau pemberian izin usaha di bidang budidaya perkebunan, 

rekomendasi teknis di bidang produk pangan, izin pengeluaran/pemasukan di bidang 

produk ternak dan agensia hayati, serta penyiapan pemantauan dan evaluasi.  



 

Sejak tahun 2007,  Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003  tersebut telah 

dilaksanakan secara bertahap oleh  bidang perizinan  Kementerian Pertanian dengan 

membangun Sistem Informasi Perizinan Pertanian (SIPP)  yang berbasis website yang 

disesuaikan dengan Tupoksi bidang perizinan  Kementerian Pertanian sebagaimana 

tersebut diatas dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan prima kepada 

masyarakat.    Menurut  Kudang B Seminar (2009),  yang dimaksud dengan  layanan 

prima  yaitu  layanan yang cepat, mudah, murah, adil, ramah, akurat, konsisten, siapa 

saja, dimana saja, dan kapan saja.   Seiring dengan berjalannya waktu, SIPP untuk 

implementasi e-Gov di bidang perizinan Kementerian Pertanian belum pernah dievaluasi 

oleh Pusat Perizinan dan Investasi Kementerian Pertanian sejak tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2010.   Evaluasi tersebut diperlukan untuk merumuskan implikasi 

manajerial  dari hasil penelitian yang berguna sebagai saran bagi pengelola SIPP untuk 

perencanaan perbaikan dan pengembangan SIPP dimasa mendatang.   Adapun 

evaluasi yang diperlukan meliputi aspek kualitas informasi dari produk informasi yang 

dihasilkan SIPP maupun dari aspek sumberdaya sistem informasi yang digunakan 

melalui penelitian ini.     

 

1.2.  Rumusan Masalah. 
 
 
1. Adapun rumusan masalah  dari penelitian ini adalah :  1). Bagaimana Implementasi 

e-Gov pada bidang perizinan Kementerian Pertanian, 2). Bagaimana Kualitas 

Informasi dari produk informasi yang dihasilkan dari  Implementasi e-Gov pada 

bidang perizinan Kementerian Pertanian, 3). Bagaimana  sumberdaya sistem 

informasi  yang digunakan untuk Implementasi e-Gov pada bidang perizinan 

Kementerian Pertanian.  Hal tersebut  diperlukan untuk merumuskan implikasi 



 

manajerial  dalam rangka perencanaan pengembangan dan perbaikan implementasi 

e-Gov  pada  bidang perizinan Kementerian Pertanian di masa mendatang. 

 
1.3. Tujuan Penelitian. 

 
 
1. Melaksanakan investigasi dan evaluasi terhadap  SIPP  untuk implementasi e-Gov di 

bidang perizinan Kementerian Pertanian, khususnya  terkait dengan atribut Kualitas 

Informasi dan sumberdaya sistem informasinya. 

 

2. Merumuskan implikasi manajerial  untuk pelaksanaan sumberdaya sistem informasi 

dan Kualitas Informasi pada SIPP untuk implementasi e-Gov  di bidang perizinan 

Kementerian Pertanian. 
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