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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang akan dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian 

terdahulu. Tujuannya adalah sebagai bahan kajian dalam penelitian yang akan 

dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu juga sebagai bahan perbandingan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian terdahulu tersebut 

tidak terlepas dari tema penelitian yang akan diambil yakni mengenai 

penerapan e-government atau aplikasi sistem informasi kepegawaian yang 

serupa dengan Siagus. Berikut adalah hasil penelitian-penelitian terdahulu 

yang telah dirangkum oleh peneliti. 

Penelitian pertama, oleh Rizal Rochman Firmansyah dan Fitrotun 

Niswah tahun 2018 (Firmansyah & Niswah, 2018) yang berjudul Inovasi 

Pelayanan E-MASTER di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur . 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan inovasi 

pelayanan E-MASTER di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. 

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian 

ini  menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yaitu pengumpulan 

data, pengolahan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan E-MASTER dapat 

dikatakan sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Penelitian ini 

menggunakan indikator keberhasilan inovasi menurut Cook, Mattehws, dan 

Irwin (dalam Grisna dan Wawan, 2013).  

Penelitian kedua, oleh Arif Cahyadi tahun 2017 (Cahyadi & 

Soenarjanto, 2018) yang berjudul Penerapan Good Governance dalam 

Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda 

Penduduk Berbasis Good Governance di Kecamatan Sukolilo Surabaya). 

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan menganalisis nilai penerapan 
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good governance dan sekaligus mengetahui dan menganalisis nilai kualitas 

pelayanan publik di Kecamatan Sukolilo Surabaya. Metode penelitian ini 

menggunakan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penerapan prinsip good governance 

dalam pelayanan E-KTP di Kecamatan Sukolilo Surabaya dikategorikan cukup 

baik. 

Penelitian ketiga, oleh Arif Jurachman tahun 2018 (Jurachman, 2018) 

yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

(SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis 

sistem digitalisasi data kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah 

Kabupaten Sidoarjo, faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

digitalisasi data kepegawaian (SIMPEG) di Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Kabupaten Sidoarjo, serta usaha-usaha yang dilakuka untuk 

meningkatkan digitalisasi data kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara 

mendalam dan terperinci mengenai digitalisasi data kepegawaian sebagai 

pengembangan aplikasi SIMPEG di BKD Kabupaten Sidoarjo. Hasil 

penelitian ini adalah bahwa SIMPEG BKD Kabupaten Sidoarjo memiliki 

banyak fitur yang dimana pada pengisian diawali dengan pemberkasan, 

verifikasi berkas, input data mulai data master, riwayat pendidikan, dan 

pendukung lainnya. SIMPEG BKD Kabupaten Sidoarjo masih menggunakan 

sistemnya sendiri yang dimana dalam pengaplikasiannya memiliki sistem local 

host atau offline sehingga lebih mudah membenahi jika ada kerusakan, 

sedangkan untuk dipublish ke khalayak umum bisa diakses menggunakan 

sistem online. 

Penelitian keempat, oleh Yudhistiro Rekso Yudho dan Eva Hany 

Fanida tahun 2019 (Yudho & Fanida, 2017) yang berjudul Implementasi 

Layanan Sistem Aplikasi Guru Surabaya (SIAGUS) di Dinas Pendidikan Kota 

Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis 

implementasi sistem kenaikan pangkat online melalui aplikasi SIAGUS di 

Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitiannya menggunakan 
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teori Implementasi untuk Electronic Government menurut Shams Rahman, 

Nahid Rashid, Aswini Yadlapalli, dan Li Yiqun (2014) yang meliputi faktor 

institusional, faktor terkait sumber daya, faktor terkait akses, faktor 

hukum/peraturan dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis data 

menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa imlementasi sistem kenaikan pangkat melalui aplikasi 

SIAGUS di Dinas Pendidikan Kota Surabaya sudah cukup baik yang 

dipengaruhi oleh komitmen dan tingkat stabilitas dari politik tertinggi dalam 

meningkatkan pelayanan publik, dukungan penuh dari pemimpin instansi.  

  

 Penelitian kelima, oleh Anuar Sadat tahun 2019 (Sadat, 2019) yang 

berjudul Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui implementasi sistem informasi manajemen kepegawaian 

(SIMPEG) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. Jenis penelitian 

ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi dan wawancara kepada informan kunci. Hasil 

penelitiannya adalah implementasi SIMPEG pada Dinas Kesehatan Kabupaten 

Aceh Tenggara telah berjalan dengan baik tetapi masih perlu terus ditingkatkan 

dalam pengadaaan sarana da prasarana terkait IT dan sumber daya tenaga 

ahlinya. 

Penelitian keenam, oleh Juliawati dan Gede Sandiasa tahun 2019 

(Juliawati & Sandiasa, 2019) yang berjudul Penerapan E-Government dalam 

Meningkatkan Pelayanan Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

Buleleng. Tujuan penelitian ini mendeksripsikan tentang penerapan E-

Government da faktor-faktor pendukung dan penghambat pada penerapan E-

Government dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) Buleleng. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya adalah tentang penerapan E-

Government serta 6 indikator penerapan E-Government yakni infrastruktur 

data, infrastruktur legal, infrastruktur institusional, infrastruktur manusia, 

infrastruktur teknologi, dan strategi pemimpin. Teknik pengumpulan datanya 

menggunakan teknik wawancara dan observasi secara langsung di lokasi serta 

berdasarkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Hasil 
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penelitiannya adalah bahwa sudah terdapat penerapan berbasis E-Government 

di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Buleleng yakni penerapan Layanan 

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Sistem Informasi Manajemen 

(SIMPEG). Secara umum, penerapan berbasis E-Government ini telah berjalan 

dengan optimal, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam 

penerapannya seperti adanya perangkapan tugas bagi staff yang bertugas 

mengelola LPSE dan SIMPEG. 

Tabel 1 : Review Penelitian Terdahulu 

NO 
PENELITI 

& TAHUN 
JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

1. Rizal 

Rochman 

Firmansyah 

dan Fitrotun 

Niswah 

(2018) 

Inovasi 

Pelayanan E-

MASTER di 

Badan 

Kepegawaian 

Daerah 

Provinsi Jawa 

Timur 

Penelitian 

tersebut 

menggunakan 

metode 

penelitian yang 

sama dengan 

yang akan 

diteliti oleh 

peneliti yakni 

menggunakan 

metode 

deskriptif 

kualitatif dan 

menngunakan 

teknik 

pengumpulan 

data yang sama 

yakni 

menggunakan 

teknik observasi, 

wawancara, dan 

dokumentasi. 

Perbedaan dari 

penelitian ini dengan 

penelitian yang akan 

diteliti oleh peneliti 

yakni dalam hal 

fokus penelitian. 

Pada penelitian ini 

berfokus pada 

indikator 

keberhasilan 

inovasi,sedangkan 

penelitian yang akan 

diteliti oleh peneliti 

yakni berfokus pada 

indikator 

keberhasilan 

penerapan e-

government serta 

faktor pendukung 

dan penghambat 

penerapan e-

government. 

2. Arif 

Cahyadi 

(2017) 

Penerapan 

Good 

Governance 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan 
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NO 
PENELITI 

& TAHUN 
JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

dalam 

Pelayanan 

Publik (Studi 

Tentang 

Kualitas 

Pelayanan 

Elektronik 

Kartu Tanda 

Penduduk 

Berbasis Good 

Governance di 

Kecamatan 

Sukolilo 

Surabaya) 

penelitian yang 

sama dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

oleh peneliti 

yakni 

menggunakan 

metode kualitatif 

serta 

menganalisis 

penerapan 

pelayanan e-

government. 

oleh peneliti yakni 

dalam hal fokus 

penelitian. Pada 

penelitian ini, fokus 

penelitiannya adalah 

nilai penerapan good 

governance serta 

menganalisis kualitas 

pelayanan publik di 

kecamatan Sukolilo 

Kota Surabaya. 

Sedangkan penelitian 

yang akan diteliti 

oleh peneliti yakni 

berfokus pada 

indikator 

keberhasilan 

penerapan e-

government serta 

faktor pendukung 

dan penghambat 

penerapan e-

government. 

3. Arif 

Jurachman 

(2018) 

Penerapan 

Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Kepegawaian 

(SIMPEG) di 

Badan 

Kepegawaian 

Daerah (BKD) 

Kabupaten 

Sidoarjo. 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian yang 

sama dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

oleh peneliti 

yakni 

menggunakan 

Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian 

yang akan diteliti 

oleh peneliti adalah 

lokasi penelitian. 

Pada penelitian ini 

lokasi penelitiannya 

adalah di BKD 

Kabupaten Sidoarjo 

sedangkan lokasi 

penelitian yang akan 
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NO 
PENELITI 

& TAHUN 
JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

metode 

kualitatif.  

Objek penelitian 

ini juga sama 

dengan objek 

penelitian yang 

akan diteliti oleh 

peneliti yakni e-

government 

mengenai 

kepegawaian. 

Selain itu, fokus 

penelitian juga 

sama dengan 

peneitian yang 

akan dilakukan 

oleh peneliti 

yakni mengenai 

penerapan 

SIMPEG serta 

faktor 

pendukung dan 

penghambatnya. 

diteliti adalah SMPN 

52 Surabaya. 

Walaupun objek 

penelitiannya sama 

yakni e-government 

mengenai 

kepegawaian namun 

nama aplikasinya 

berbeda. Pada 

penelitian ini, nama 

aplikasinya adalah 

Sistem Informasi 

Manajemen 

Kepegawaian 

(SIMPEG) 

sedangkan pada 

penelitian yang akan 

diteliti nama 

aplikasinya adalah 

Sistem Aplikasi Guru 

Surabaya (SIAGUS). 

4. Yudhistiro 

Rekso 

Yudho dan 

Eva Hany 

Fanida 

(2019) 

Implementasi 

Layanan 

Sistem 

Aplikasi Guru 

Surabaya 

(SIAGUS) di 

Dinas 

Pendidikan 

Kota Surabaya 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian yang 

sama dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

oleh peneliti 

yakni 

menggunakan 

Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian 

yang akan diteliti 

oleh peneliti adalah 

fokus penelitian. 

Pada penelitian ini 

fokusnya adalah 

implementasi 

kenaikan pangkat 

online pada SIAGUS 

dengan 
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NO 
PENELITI 

& TAHUN 
JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

metode 

kualitatif.  

Selain itu, nama 

aplikasi yang 

diteliti juga sama 

yakni aplikasi 

SIAGUS. 

menggunakan teori 

Implementasi untuk 

Electronic 

Government, 

sedangkan pada 

penelitian yang akan 

dilakukan oleh 

peneliti adalah 

penerapan SIAGUS 

secara keseluruhan 

menggunakan teori 

indikator 

keberhasilan 

penerapan e-

government. Lokasi 

penelitian juga 

berbeda, pada 

penelitian ini 

lokasinya adalah di 

Dinas Pendidikan 

Kota Surabaya, 

sedangkan pada 

penelitian yang akan 

diteliti adalah di 

SMPN 52 Surabaya. 

Teknik pengumpulan 

juga berbeda, pada 

penelitian ini 

menggunakan teknik 

wawancara dan studi 

dokumentasi. 

Sedangkan pada 

penelitian yang akan 

dilakukan 
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NO 
PENELITI 

& TAHUN 
JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

menggunakan teknik 

wawancara, 

observasi, dan 

dokumentasi. 

5. Anuar Sadat 

(2019) 

Implementasi 

Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Kepegawaian 

(SIMPEG) 

pada Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten 

Aceh 

Tenggara 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian yang 

sama dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

oleh peneliti 

yakni 

menggunakan 

metode 

kualitatif.  

Objek penelitian 

ini juga sama 

dengan objek 

penelitian yang 

akan diteliti oleh 

peneliti yakni e-

government 

mengenai 

kepegawaian. 

Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian 

yang akan diteliti 

oleh peneliti adalah 

lokasi penelitian. 

Pada penelitian ini 

lokasi penelitiannya 

adalah di Dinas 

Kesehatan 

Kabupaten Aceh 

Tenggara sedangkan 

pada penelitian yang 

akan dilakukan 

lokasi penelitiannya 

adalah di SMPN 52 

Surabaya. Walaupun 

objek penelitiannya 

sama yakni e-

government 

mengenai 

kepegawaian namun 

nama aplikasinya 

berbeda. Pada 

penelitian ini, nama 

aplikasinya adalah 

Sistem Informasi 

Manajemen 

Kepegawaian 

(SIMPEG) 

sedangkan pada 
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NO 
PENELITI 

& TAHUN 
JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

penelitian yang akan 

diteliti nama 

aplikasinya adalah 

Sistem Aplikasi Guru 

Surabaya (SIAGUS). 

Selain itu, teknik 

pengumpulan data 

yang digunakan juga 

berbeda. Pada 

penelitian ini, teknik 

pengumpulan data 

menggunakan teknik 

observasi dan 

wawancara, 

sedangkan pada 

penelitian yang akan 

dilakukan 

menggunakan teknik 

wawancara, 

observasi, dan 

dokumentasi. 

6. Juliawati 

dan Gede 

Sandiasa 

(2019) 

Penerapan E-

Government 

dalam 

Meningkatkan 

Pelayanan 

Pendidikan di 

Madrasah 

Aliyah Negeri 

(MAN) 

Buleleng 

Penelitian ini 

menggunakan 

metode 

penelitian yang 

sama dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

oleh peneliti 

yakni 

menggunakan 

metode 

kualitatif.  

Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian 

yang akan dilakukan 

adalah jenis e-

governmentnya. Pada 

penelitian ini jenis e-

government yang 

digunakan adalah 

Layanan Pengadaan 

Secara Elektronik 

(LPSE) dan Sistem 

Informasi 

Manajemen 
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NO 
PENELITI 

& TAHUN 
JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN 

Objek penelitian 

ini juga sama 

dengan objek 

penelitian yang 

akan diteliti oleh 

peneliti yakni e-

government. 

Selain itu, fokus 

penelitian juga 

sama dengan 

peneitian yang 

akan dilakukan 

oleh peneliti 

yakni mengenai 

penerapan e-

government 

serta faktor 

pendukung dan 

penghambatnya. 

Teknik 

pengumpulan 

data pada 

peelitian ini juga 

sama dengan 

penelitian yang 

akan diteliti 

yakni 

menggunakan 

teknik 

wawancara, 

observasi, dan 

dokumentasi. 

(SIMPEG). 

Sedangkan pada 

penelitian yang akan 

dilakukan 

menggunakan e-

government 

SIAGUS. Selain itu 

fokus penelitian ini 

juga berbeda. Pada 

penelitian ini, fokus 

penelitiannya adalah 

tentang penerapan E-

Government serta 6 

indikator penerapan 

E-Government. 

Sedangkan pada 

penelitian yang akan 

dilakukan 

menggunakan 

indikator 

keberhasilan 

penerapan e-

goverment 

menggunakan lima 

indikator. 

 



17 
 

 
 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Good Governance 

Pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan Good Governance 

berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil pasal 2 huruf d 

dirumuskan kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-

prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, 

demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh 

seluruh masyarakat. World Bank mengartikan good governance sebagai 

penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen dalam pemerintah secara solid 

dan akuntabel serta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga 

pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis ( dalam 

Handayani & Nur, 2019). Good governance juga sering diartikan sebagai tata 

kepemerintahan yang baik. Good governance memiliki prinsip-prinsip utama 

dalam penerapannya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain : (1) Akuntabilitas, 

(2) Transparansi,  dan (3) Partisipasi masyarakat ( dalam Nasrullah, 2017). 

Ketiga prinsip utama tersebut saling berkaitan antar satu dengan yang lain. 

Oleh karena itu, ketiga prinsip utama tersebut diperlukan dalam mencapai 

manajemen publik yang baik. 

Dalam Laporan Kajian Tahun 2007 milik LAN, UNDP mengajukan 

karakteristik good governance sebagai berikut : 

1. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam hal ini dapat diartikan adanya 

keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan suatu keputusan baik 

secara langsung ataupun tidak langsung yang diwakilkan oleh 

lembaga-lembaga yang sah dalam menampung aspirasi masyarakat. 

2. Supremasi Hukum 

Supremasi hukum dalam hal ini dapat diartikan bahwa hukum dibuat 

untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Hukum yang dibuat harus 

bersifat netral dan tidak memihak siapapun. 

3. Transparansi 

Transparansi dalam hal ini diartikan bahwa adanya keterbukaan 

informasi dari pemerintah kepada masyarakat dalam hal 

penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang diberikan harus yang 

terkini dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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4. Stakeholder 

Stakeholder dalam hal ini dapat diartikan sebagai pengambil keputusan 

atau pelaksana kegiatan. 

5. Berorientasi pada Konsensus 

Berorientasi pada konsensus dalam hal ini diartikan bahwa pemerintah 

berperan sebagai penghubung berbagai aspirasi dan kepentingan-

kepentingan masyarakat yang diubah sebagai konsensus yang 

berdasarkan pada kesepakatan bersama. 

6. Kesetaraan 

Kesetaraan dalam hal ini adalah adanya kesempatan yang sama di mata 

hukum dan dalam pencapaian kesejahteraannya. Kesetaraan dapat juga 

diartikan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama 

tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 

7. Efektifitas dan Efisiensi 

Efektifitas dalam hal ini dapat diartikan sebagai tercapainya tujuan 

pemerintah. Sedangkan efisiensi dapat diartikan bahwa dalam 

mencapai tujuan tersebut pemerintah dapat menggunakan sumber daya 

sebaik-baiknya. 

8. Akuntabilitas 

Akuntabilitas dalam hal ini dapat diartikan bahwa seluruh program, 

kegiatan atau kebijakan yang telah dilaksanakan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas ini 

dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. 

9. Visi Strategis 

Visi strategis dalam hal ini dapat diartikan bahwa rencana atau 

rancangan kegiatan pemerintah yang ingin dicapai untuk mewujudkan 

tujuan negara. 

2.2.2 E-Government 

 The World Group (Suaedi & Wardiyanto, 2010) mendefinisikan E-

government adalah sebagai upaya dalam memanfaatkan teknologi, informasi, 

dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan 

akuntabilitas pemerintah dalam memberikan layanan yang baik kepada 

masyarakat sebagai perwujudan good governance. Electronic government atau 

e-gov merupakan bentuk implementasi pemerintah dalam memberikan 

pelayanan publik yang berbasis sistem informasi digital. Melalui e-
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government, penyediaan informasi dan pelayanan pemerintah dapat 

dilaksanakan secara daring atau online melalui jaringan internet dan media 

digital lainnya. Sehingga, dalam penerapannya masyarakat dapat mengaskses 

dimanapun dan kapanpun melalui perangkat yang terhubung dengan internet. 

Pada awal penerapannya, e-government hanya menyediakan layanan 

penyediaan informasi saja. Dalam perkembangannya e-government  mampu 

menyediakan layanan yang bersifat transaksional yang memudahkan 

masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran. Penerapan e-government 

yang demikian bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja 

pemerintah serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 

 Untuk mengimplementasikan e-government, Gartner Group (Baum & 

Maio) mengusulkan empat tahap model kematangan e-government antara lain 

presensi, interaksi, transaksi, dan transformasi (dalam Damanik & 

Purwaningsih, 2017). Berikut penjelasan empat tahap tersebut antara lain : 

1. Presence atau presensi. Tahap ini ditandai dengan adanya pemanfaatan 

website pemerintah untuk menyediakan informasi kepemerintahan, 

misalnya kegiatan pemerintah, program pemerintah, dan informasi 

lainnya. 

2. Interactive  atau interaksi. Tahap ini ditandai dengan adanya interaksi 

antara pemerintah dengan masyarakat. Pada tahap ini, masyarakat 

dapat menyampaikan ide, keluhan atau aspirasi kepada masyarakat 

melalui website secara online. 

3. Transactional atau transaksi. Tahap ini ditandai dengan adanya 

layanan yang menyediakan transaksi pembayaran secara online. 

4. Transformatif atau transformasi. Tahap ini ditandai adanya hubungan 

timbal balik yang memberikan manfaat kepada semua pihak yang dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain 

itu, adanya pelayanan yang terintegrasi yang tidak hanya hubungan 

pemerintah ke masyarakat saja namun juga organisasi lain yang terkait 

misalnya pemerintah ke antarpemerintah, sektor non pemerintah, atau 

sektor swasta. 

Konsep e-government memungkinkan terbentuknya hubungan atau 

relasi yang terlibat. Berikut penjelasan relasi konsep e-government (Indrajit, 

2016): 
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1. Government to Citizen (G2C) 

Relasi ini dapat diartikan sebagai relasi pemerintah kepada 

masyarakat yang dimana pemerintah membangun dan menerapkan 

teknologi informasi dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan 

dengan masyarakat juga untuk menciptakan hubungan kepada 

masyarakat. Contoh penerapan relasi G2C ini adalah pelayanan 

administrasi kependudukan yang dimana pada laman pengurusan 

tersebut berisi berbagai layanan administrasi kependudukan seperti 

akta kelahrian, akta kematian, kartu keluarga, kartu tanda 

penduduk, dan lain sebagainya. Pada laman tersebut juga tersedia 

informasi alur pengurusannya serta yang harus dilakukan pemohon, 

dalam hal ini adalah masyarakat. Dengan adanya aplikasi seperti 

itu, masyarakat dapat mengakses langsung dimana saja dan kapan 

saja. 

2. Government to Bussiness (G2B) 

Relasi ini dapat diartikan sebagai relasi pemerintah kepada pelaku 

bisnis yang dimana untuk membentuk lingkungan bisnis yang aman 

dan kondusif supaya roda perekonomian berjalan dengan baik. 

Dalam hal ini, pemerintah menyediakan layanan online berupa 

pengurusan izin usaha, perhitungan dan pembayaran pajak, dan lain 

sebagainya. Dengan demikian, para pelaku usaha dalam 

menjalankan usahanya tidak terkendala mengenai perizinan dan 

lain sebagainya karena dapat dilakukan secara online. 

3. Government to Government (G2G) 

Relasi ini dapat diartikan sebagai relasi pemerintah pada antar 

instansi pemerintah lainnya yag dimana aplikasi atau e-government 

menghubungkan instansi pemerintah yang satu dengan yang 

lainnya. Contohnya adalah aplikasi Data Pokok Pendidikan 

(Dapodik) milik Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang 

digunakan juga oleh instansi sekolah baik negeri dan swasta untuk 

menghimpun data sekolah sebagai bahan untuk penyaluran bantuan 

pemerintah dan pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 

4. Government to Employees (G2E) 

Relasi ini dapat diartikan sebagai relasi pemerintah kepada 

pegawainya yang dimana aplikasi atau e-government ini diterapkan 
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untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai. Salah 

satu contoh aplikasi pada relasi G2E ini adalah aplikasi SIAGUS 

(Sistem Aplikasi Guru Surabaya) yang dimana aplikasi ini adalah 

milik Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang diperuntukkan guru 

dan tenaga kependidikan pada sekolah naungan Dinas Pendidikan 

Kota Surabaya baik negeri maupun swasta. Pada SIAGUS ini 

terdapat layanan yang berhubungan dengan kinerja pegawai dan 

kesejateraan pegawai. 

 Pada hasil kajian dan penelitian dari Harvard JFK School of 

Government, menurut Indrajit dalam menerapkan konsep-konsep digitalisasi 

pada sektor publik terdapat tiga indikator keberhasilan yang perlu untuk 

diperhatikan (dalam Gunawan, 2015). Manfaat penerapan sistem e-

government akan tercapai apabila indikator keberhasilan diperhatikan oleh 

stakeholder yang menggunakan aplikasi atau e-government lainnya. Ketiga 

indikator keberhasilan tersebut antara lain : 

1. Support 

Support dapat diartikan sebagai dukungan yang dimana dukungan 

ini dapat diartikan dukungan implementasi pada program e-

government yang efektif. Dukungan tersebut dapat diwujudkan 

dalam hal-hal sebagai berikut: 

a. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, keuangan, 

tenaga, waktu, informasi, dan sebagainya) pada setiap lini 

pemerintahan untuk membangun konsep dengan semangat. 

b. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur 

pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk 

mengembangkan e-government. 

c. Disosialisasikannya konsep e-government secara merata, 

berkesinambungan, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh 

kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum 

melalui berbagai cara kampanye. 

2. Capacity 

Capacity atau kapasitas ini maksudnya adalah adanya unsur 

kemampuan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan e-

government. Kapasitas yang harus dimiliki dalam pengembangan 

e-government yaitu sumber daya finansial, sumber daya manusia, 
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dan sumber daya infrastruktur. Terdapat tiga hal minimum yang 

harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan indikator ini, 

sebagai berikut : 

a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan 

berbagai inisiatif e-government terutama yang berkaitan dengan 

sumber daya finansial. 

b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi 

yang memadai. 

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian 

agar penerapan e-government sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

3. Value  

Value atau nilai merupakan suatu nilai atau manfaat yang dapat 

diperoleh dari produk atau jasa yang didapatkan. Pemerintah harus 

teliti dan bijak dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-government 

apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar masyarkaat 

benar-benar merasakan valuenya. Pelaksanaan program 

pemerintahan dapat dikatakan berjalan atau tidaknya diukur dari 

kebermanfaatan atau value kepada masyarakat sebagai penerima 

layanan. 

2.3 Aplikasi SIAGUS 

SIAGUS (Sistem Aplikasi Guru Surabaya) merupakan suatu aplikasi 

yang diperuntukkan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah jenjang TK 

(Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah menengah 

Pertama) baik negeri maupun swasta dalam lingkup Dinas Pendidikan Kota 

Surabaya. Aplikasi ini memuat tentang pengurusan administrasi mengenai 

kepegawaian yang berkaitan dengan kinerja. SIAGUS ini merupakan salah 

satu bentuk e-government kota Surabaya khususnya Dinas Pendidikan Kota 

Surabaya dalam lingkup pendidikan sebagai perwujudan kebijakan Peraturan 

Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013. SIAGUS pertama kali diluncurkan 

pada tanggal 17 Mei 2017 dan mulai diterapkan pada tanggal 13 September 

2017. Awal mula Siagus ini muncul dikarenakan dulu pada pengurusan 

administrasi kepegawaian yang dinilai kurang efektif dan efisien. Selain 

itu,juga tidak adanya transparansi apakah usulannya diterima atau tidak. 

Menjawab permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya 

meluncurkan aplikasi Siagus untuk mengurus administrasi guru tanpa dipungut 
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biaya. Seperti yang dilansir dari media online, Kepala Dinas Pendidikan Kota 

Surabaya menyatakan bahwa seluruh pelayanan di Dinas Pendidikan Kota 

Surabaya gratis termasuk dalam mengurus kenaikan pangkat karena semua 

sistem pelayanan sudah menggunakan sistem online (dalam Lathifiyah, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada halaman depan, terdapat pilihan login yang berbeda. Pilihan 

tersebut menandakan jabatan atau posisi untuk dapat mengakses SIAGUS. 

Login utama diperuntukkan bagi guru atau tenaga kependidikan yang berstatus 

ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ditandai dengan NIP (Nomor Induk 

Pegawai) sebagai username dan password yang dimiliki oleh masing-masing 

ASN. Staf Non PNS diperuntukkan bagi guru atau tenaga kependidikan yang 

berstatus non ASN dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) 

sebagai username dan password yang dimiliki oleh masing-masing. Antara 

ASN dan Non ASN dibedakan karena terdapat menu yang hanya 

diperuntukkan bagi ASN. 

 

 

 

 

Gambar 1 : Halaman Login SIAGUS 

 

Sumber : https://siagus.dispendik.surabaya.go.id/login  

(diakses 6 April 2021) 

https://siagus.dispendik.surabaya.go.id/login
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 Pada beranda SIAGUS terdapat menu-menu yang berada di sisi kiri. 

Menu-menu tersebut berisi : 

1. Absensi 

Absensi digunakan untuk mengisi kehadiran melalui gawai milik 

pribadi dengan melakukan swafoto sesuai lokasi terkini. Pada absensi, 

terdapat pilihan WFO (Work From Office) dan WFH (Work From 

Home). Ketika pegawai sudah melakukan swafoto, maka akan muncul 

jam kedatangan, keterangan telat atau pulang cepat, serta jarak lokasi. 

Pada menu absensi, juga terdapat submenu rekap absensi yang 

digunakan untuk memantau rekapan absensi yang telah dilakukan. 

2. Dokumen dan Dokumen Kepegawaian 

Menu ini berisi dokumen-dokumen atau berkas-berkas milik pegawai 

baik berkas kepegawaian ataupun berkas yangberkaitan dengan 

kinerja. Menu ini berfungsi sebagai gudang atau arsip berkas pegawai. 

3. Laporan Tes Covid 19 dan Riwayat Keluarga Terkena Covid 19 

Sejak adanya pandemi Covid 19, SIAGUS meluncurkan menu terbaru 

yakni laporan tes Covid 19 dan riwayat keluarga terkena covid 19 

sebagai upaya dalam melakukan tracing dan pemantauan Dinas 

Sumber : https://siagus.dispendik.surabaya.go.id/beranda 

(diakses 6 April 2021) 

Gambar 2 : Halaman Beranda SIAGUS 

https://siagus.dispendik.surabaya.go.id/beranda
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Pendidikan Kota Surabaya pada sekolah-sekolah naungannya sehingga 

dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. 

4. Cakep 

Cakep akronimnya adalah Calon Kepala Sekolah yang dimana pada 

menu ini digunakan untuk seleksi kepala sekolah secara online. 

5. SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) 

SKP ini digunakan oleh guru yang berstatus ASN dalam memenuhi 

target penilaian kinerja dan digunakan untuk penilaian kinerja guru. 

6. Perilaku Kerja 

Menu ini diperuntukkan bagi guru yang berstatus ASN dan menjabat 

sebagai guru senior untuk memberikan kinerja penilaian kepada guru-

guru non senior. 

7. Kenaikan Pangkat 

Menu ini diperuntukkan bagi guru yang berstatus ASN untuk 

mengajukan kenaikan pangkat. Pada menu ini, terdapat daftar usulan-

usulan dan angka kredit yang diperlukan untuk memenui syarat 

kenaikan pangkat. Dalam pengurusan kenaikan pangkat ini, semuanya 

sudah berbasis online sehingga tidak perlu mengirimkan berkas fisik 

ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya. 

8. Izin Guru 

Pada menu ini, terdapat submenu perizinan seperti pensiun BUP (Batas 

Usia Pensiun), Pensiun Janda/Duda (diperuntukkan bagi suami/istri 

ASN yang meninggal sebelum memasuki usia pensiun), Cuti 

(Melahirkan, Ibadah, Sakit, Alasan penting), pengurusan KARPEG 

(Kartu Pegawai), KARIS (Kartu Istri ASN), KARSU (Kartu Suami 

ASN), Izin Belajar, dan Penelitian Ijazah. Menu ini diperuntukkan bagi 

guru dan tenaga kependidikan yang berstatus ASN. 

9. Tukin (Tunjangan Kinerja) 

Pada menu ini, terdapat tugas-tugas sesuai jabatan yang diberikan oleh 

kepala sekolah. Pada tukin ini, setiap guru yang berstatus ASN harus 

melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berikut bukti fisik yang 

harus diunggah sesuai jabatannya yang pada tiap tiga bulan sekali akan 

menerima tunjangan atas kinerja yang telah dijalankan. 

10. Jurnal Kegiatan 

Pada menu ini, semua guru dan tenaga kependidikan baik ASN maupun 

non ASN harus mengisi kegiatan pada hari itu juga. Menu ini berisi 
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jam datang beserta foto yang terdapat geotag, jam pulang beserta foto 

geotag, serta foto kegiatan yang dilakukan. Menu ini berfungsi sebagai 

alat kontrol kepala sekolah untuk memantau kegiatan yang dilakukan 

oleh guru dan tenaga kependidikan di sekolahnya. 

11. Jurnal Kelas 

Pada menu ini diperuntukkam bagi guru baik ASN maupun non ASN 

yang digunakan untuk mengisi kegiatan pembelajaran pada kelas. 

Jurnal kelas ini juga sebagai alat kontrol kepala sekolah  untuk 

memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya. 

12. Riwayat  

Riwayat ini terdapat submenu riwayat pekerjaan, pendidikan, 

pelatihan, data keluarga, narasumber/pemateri, organisasi, kunjungan 

tugas kedinasan, karya tulis/inovasi, kerjasama instansi, penyakit 

diderita. Menu ini berfungsi sebagai arsip dan alat kontrol kepala 

sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memantau riwayat para guru dan 

tenaga kependidikan. 

13. Tempat Tinggal 

Menu ini berfungsi untuk menentukan titik koordinat lokasi tempat 

tinggal atau domisili guru atau tenaga kependidikan. Titik lokasi ini 

digunakan sebagai dasar absensi apabila guru atau tenaga kependidikan 

melakukan WFH. 
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2.4. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan permasalahan dan kajian pustaka tersebut  di atas, maka 

dapat disusun kerangka dasar pemikiran sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi yang semakin modern 

sehingga muncul pembaharuan menu 

2. Banyak guru yang merasa kesulitan 

dengan adanya pembaharuan tersebut. 

Penerapan Aplikasi SIAGUS di 

SMPN 52 Surabaya (Sebagai 

Implementasi Peraturan Walikota 

Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 

tentang Pedoman Teknologi 

Informasi, dan Komunikasi dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah) 

Peraturan 

Walikota 

Surabaya 

Nomor 5 

Tahun 2013 

Tentang 

Pedoman 

Pemanfaatan 

Teknologi 

Informasi, 

dan 

Komunikasi 

dalam 

Penyelenggar

1. Indikator Keberhasilan dalam Penerapan 

E-Government berdasarkan kajian riset 

dari Harvard JFK School of Government 

(dalam Gunawan, 2015) : 

a. Support 

b. Capacity 

c. Value 

2. Faktor pendukung dan penghambat yang 

dilihat dari indikator keberhasilan 

penerapan E-Government berdasarkan 

kajian riset dari Harvard JFK School of 

Government (dalam Gunawan, 2015) 
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