
I. PENDAHULUAN  
 
 

1.1  Latar Belakang 

 Dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks dan 

tuntutan adanya keterbukaan informasi, maka pemerintah harus mulai membuka 

diri terhadap informasi-informasi yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk 

dapat diakses dengan mudah. Adanya transparansi atas setiap informasi publik, 

membuat masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap 

langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan demikian, 

penyelenggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada rakyat.  

 Salah satu wujud konkret dari proses demokratisasi di Indonesia ditandai 

dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (UU KIP). Dengan lahirnya UU KIP maka diharapkan akan 

membawa dampak positif pada tatanan pemerintahan kita. Adanya keterbukaan 

informasi bagi publik akan membawa pada pencapaian pengelolaan informasi 

yang berkualitas, pelayanan informasi secara mudah, cepat dan hemat biaya serta 

kinerja badan publik yang transparan, efektif dan akuntabel.  

 Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance adalah 

dengan menerapkan sistem electronic government (e-gov) atau pemerintahan 

berbasis elektronik. Dalam penerapan e-gov, pemerintah menggunakan jaringan 

internet untuk melaksanakan urusan pemerintahan serta pelayanan publik, 

sehingga kegiatan pemerintah dapat dilakukan secara online atau berbasis 

komputerisasi. Dengan pola seperti ini, maka sistem pemerintahan tradisional 

yang identik dengan paper-based administration maupun pengerjaan secara 

manual dapat ditinggalkan. Penerapan sistem informasi e-gov akan menghasilkan 
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bentuk hubungan baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B (Government 

to Business Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship). E-gov membawa 

banyak manfaat bagi pemerintah, diantaranya adalah pelayanan yang lebih baik 

kepada masyarakat karena informasi dapat disediakan dengan cepat, adanya 

peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat umum, 

serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah 

diperoleh.    

 Sesuai dengan tingkatan pemerintah yang ada di Indonesia, maka sistem e-

gov dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan, yakni kabupaten/kota, provinsi 

dan negara. Hal ini disesuaikan dengan tingkatan informasi dan layanan yang 

disediakan oleh masing-masing pemerintahan. E-gov di tingkat kabupaten/kota 

harus dapat mengintegrasikan bermacam subsistem informasi dan layanan 

pemerintahan. Salah satu kabupaten di Indonesia yang telah memiliki sistem e-gov 

adalah Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. 

 Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan daerah pertama di Indonesia 

yang membangun infrastruktur sistem informasi e-gov. Pembangunan 

infrastruktur e-gov tersebut telah dirintis sejak tahun 2002, sebelum adanya Inpres 

No.3/2003 dan Kepmendagri No 24 Tahun 2006. Saat ini, hampir di seluruh 

kantor, instansi pemerintah, lembaga pelayanan publik, maupun sekolah-sekolah 

di Ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki akses internet gratis yang 

difasilitasi oleh Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan pemerintahan dan 

layanan publik di Kutai Kartanegara beberapa diantaranya telah dilakukan secara 

elektronik atau berbasis komputerisasi seperti pengurusan layanan perizinan, 

pengurusan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan pengurusan catatan sipil. 
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Pengembangan pelayanan publik dengan sistem e-gov merupakan upaya 

pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempercepat proses kerja 

instansi dan modernisasi administrasi melalui otomatisasi di bidang perkantoran 

dan pelayanan secara online.  

1.2 Rumusan Masalah 

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kompetensi daerah yang sangat 

potensial untuk dikembangkan, yakni sektor pariwisata. Sektor pariwisata 

merupakan salah satu sektor yang menjadi prioritas pembangunan daerah Kutai 

Kartanegara pada tahun 2010. Sektor pariwisata menjadi penting karena memiliki 

banyak keterkaitan dengan sektor-sektor lain, sehingga pengembangan sektor 

pariwisata akan terus memacu perkembangan sektor lainnya. Adapun sektor-

sektor perekonomian lain yang akan terdorong dengan adanya pengembangan 

pariwisata adalah transportasi, akomodasi (hotel, motel, dan villa), pertanian, dan 

industri kerajinan. Selain itu, dampak ganda yang ditimbulkan oleh sektor 

pariwisata adalah membantu memasarkan dan memperkenalkan budaya lokal, 

produk-produk lokal hingga kuliner tradisional kepada wisatawan domestik 

maupun mancanegara.  

 Salah satu kendala yang dihadapi pada usaha pembangunan sektor 

pariwisata adalah ketersediaan informasi penting mengenai sumberdaya 

pariwisata yang dikelola. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai komponen 

pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam 

pengelolaan sektor pariwisata daerah setempat belum memanfaatkan sarana 

teknologi informasi dengan maksimal. Infrastruktur jaringan e-gov dan fasilitas 

internet yang telah disediakan belum dipergunakan untuk membantu kegiatan 
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pengelolaan pariwisata seperti kegiatan pengumpulan informasi maupun 

penyebarluasan informasi kepada publik.  

 Saat ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki sebuah situs web 

sebagai media untuk mempromosikan objek wisata Kutai Kartanegara. Akan 

tetapi, dirasakan bahwa kemampuan situs dalam memberikan informasi dan 

interaksi antara pemerintah dan publik masih rendah. Situs yang ada belum 

mampu menyajikan data-data dan informasi pariwisata secara lengkap, seperti 

statistik kepariwisataan, informasi industri kepariwisataan, serta berita terkini 

seputar pariwisata Kutai Kartanegara. Selain itu, belum tersedianya fasilitas yang 

mampu mengakomodir kebutuhan publik menjadikan situs yang ada minim dalam 

memberikan pelayanannya.   

 Untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata Kutai Kartanegara, 

maka diperlukan sebuah sistem informasi pariwisata sebagai salah satu subsistem 

informasi dan layanan pemerintahan yang ada dalam sistem e-gov Kutai 

Kartanegara. Pengembangan sistem informasi pariwisata akan memperluas 

keterbukaan informasi dan layanan publik di bidang pariwisata daerah sesuai 

dengan esensi yang dituangkan dalam e-gov. Selain itu, pengembangan sistem 

informasi pariwisata sebagai subsistem e-gov akan mempermudah pengintegrasian 

antara subsistem lain sehingga membantu menjalankan fungsi manajemen dan 

pengambilan keputusan dalam suatu organisasi pemerintah.  

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang pengembangan sistem informasi dan layanan kepariwisataan 

berbasis web sebagai sub-sistem e-gov di Kutai Kartanegara.  
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2. Membangun prototipe situs web kepariwisataan yang telah dirancang. 

  1.4 Manfaat Penelitian  

 Beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini diantaranya 

adalah: 

1. Memberikan solusi TI (Teknologi Informasi) untuk kegiatan pengelolaan 

pariwisata bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kutai Kartanegara. 

2. Menjadi media promosi daerah untuk menarik minat wisatawan maupun 

investor melalui penyajian informasi kepariwisataan di Kutai Kartanegara.    

3. Menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan sistem informasi 

pariwisata sebagai sub-sistem e-gov selanjutnya.   

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

 Agar penelitian ini fokus pada topik yang dikaji, maka terdapat hal-hal 

yang membatasi pembahasan penulisan ini, diantaranya adalah : 

1. Cakupan wilayah penelitian adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

2. Penelitian ini tidak melakukan studi kelayakan ekonomi serta perhitungan 

analisis manfaat dalam kegiatan investigasi sistem. 
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