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Abstrak 

Saat ini di beberapa kota dan daerah di Indonesia sudah mulai menerapkan e-government 
untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarkat luas. Pemerintah juga ingin 
memberikan informasi yang up to date bagi masyarakat sehingga masyarakat luas bisa 
langsung mendapatkan informasi dan meminta pelayanan secara langsung atau on line. 
Untuk membentuk e-government pada suatu daerah, maka diperlukan infrastruktur yang 
cukup memadai sehingga hubungan langsung antara masyarakat dan pemerintah dapat 
terjalin dengan efektif dan efisien. Karena sistem e-govermenet adalah merupakan sistem 
layanan on line, maka akan terdapat beberapa resiko yang dihadapi, misalnya sistem 
terkena virus, hacker, dan juga kejahatan komputer lainnya. Oleh sebab itu, sebelum 
menerapkan e-government, harus ditelaah dengan baik manajemen resikonya (risk 
management), seberapa besar tingkat ancamannya, bagaimana penanggulangannya, berapa 
biaya implementasinya dan lain sebagainya. 
 
Kata-kata kunci: resiko (risk), ancaman (vulnerability), e-government, risk management 
 

I. PENDAHULUAN 

 E-government adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka 

memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, dan akurat untuk menunjang 

proses administrasi pemerintahan, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat luas. E-

government didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan dan pendayagunaan telematika untuk 

meningkatkan efisiensi dan cost-effective pemerintahan, memberikan berbagai jasa 

pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, menyediakan akses informasi kepada 

publik secara lebih luas, dan menjadikan penyelenggaraan pemerintahan lebih bertanggung 

jawab (accountable) serta transparan kepada masyarakat. 

 E-Government yang diimplementasikan dalam Sistem Informasi Manajemen di 

suatu daerah mempunyai tujuan sebagai berikut : 

a. Memberikan kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu 

untuk menunjang proses administrasi pemerintahan. 
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b. Memberikan pelayanan tanpa adanya intervensi pegawai institusi publik dan sistem 

antrian panjang. 

c. Mendukung tata kelola yang baik (good governance). 

d. Memperluas partisipasi publik dimana masyarakat dapat terlibat aktif dalam 

pengambilan keputusan pemerintah. 

e. Memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. 

f. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik dapat menikmati pelayanan yang 

lebih baik karena pelayanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah tanpa 

dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. 

g. Memperbaiki produktivitas dan efisiensi birokrasi serta meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi. 

 

 Adapun manfaat E-Government yang dapat dirasakan antara lain adalah sebagai 

berikut: 

1. Menurunkan biaya administrasi. 

2.  Meningkatkan kemampuan respons terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan 

tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi. 

3. Dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen pada semua 

tingkatan. 

4. Memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional. 

5. Sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa 

takut. Berbagai manfaat tersebut pada akhirnya diharapkan akan dapat 

meningkatkan kemampuan kepemerintahan secara umum.  

  

 Secara umum tahapan pelaksanaan E-Government yang biasanya dipilih adalah  

1.   Membangun sistem e-mail dan jaringan. 

2. Meningkatkan kemampuan organisasi dan publik dalam mengakses informasi. 

3. Menciptakan komunikasi dua arah antar pemerintah dan masyarakat. 

4. Memulai pertukaran value antar pemerintah dan masyarakat. 

5. Menyiapkan portal yang informatif.  

 

 

 



  Yenita Juandy / 
Penilaian Risk Management Dalam Menerapkan E-Government Pada Suatu  

Pemerintahan Daerah 

111

2.  RISK MANAGEMENT 

 Manajemen Resiko adalah suatu kegiatan yang mengidentifikasikan berbagai 

ancaman, mengukur tingkat resiko yang mungkin timbul, membentuk strategi untuk 

mengelola sumber daya yang ada.  

 

2.1. Risk Assessment Approach 

A.  Pihak yang melakukan proses Risk Management  

Dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri dari beberapa anggota yang memiliki 

keahlian masing-masing. 

B. Teknik untuk memperoleh Informasi 

Dilakukan dengan menggunakan metode Risk Management yang dilengkapi dengan 

alat, teknik, dan sains yang diperlukan untuk mengenali, mengukur, dan mengelola 

risiko secara lebih transparan.  

 

2.2  Risk Assessment 

Langkah 1 System Characterization 

Definisikan terlebih dahulu inputnya sebagai bahan masukan, yang terdiri dari: 

a. Perangkat lunak (software) untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, 

pelayanan masyarakat, dll. 

b. Perangkat keras (hardware), identifikasikan kebutuhan server dengan spesifikasi yang 

cukup tinggi. 

c. Tatap Muka Sistem (Interface System), merancang tampilan yang mudah dipelajari dan 

digunakan. 

d. Data (Data), data disimpan dalam satu database yang besar dengan sistem DBMS. 

e. Informasi (Information), merupakan hal yang penting dalam pengambilan keputusan. 

 

Hasil dari langkah 1 ini adalah System Boundary, System Functions, System and Data 

Criticality, System and Data Sensitivity 

 
Langkah 2 Threat Identification 

Pada tahap ini identifikasikan semua ancaman yang ada. Ancaman dapat dikelompokkan 

menjadi 2, yaitu: 
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a. Ancaman Operasional, seperti lingkungan operasi dan fasilitas, keselamatan dalam 

pengoperasian, keamanan informasi, hukum dan peraturan pemerintah, strategi. 

b. Ancaman Operasional Keterangan, seperti pemrosesan dan perilaku, teknologi, 

manajemen proyek, kriminal dan tindakan susila, sumber daya manusia, informasi 

manajemen, geo politik, budaya, cuaca dan iklim. 

 

Langkah 3 Vulnerability Identification 

Kecurangan-kecurangan yang dapat terjadi dalam menerapkan e-government, antara lain: 

1. Kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh user. 

2. Kesalahan (error), misalnya kesalahan pada saat pemindahan yang dilakukan oleh 

operator, kesalahan dalam jumlah pembayaran, terjadi transaksi ganda, entry data yang 

tidak lengkap, kesalahan input, kesalahan proses, kesalahan output, dan lain-lain. 

3. Kelambatan (delay), misalnya keterlambatan dalam pembayaran atau penerimaan uang, 

keterlambatan dalam delivery hasil atau output yang lebih lanjut akan terkait dengan 

contractual deadline yang dapat menimbulkan denda atau penalty. 

4. Interupsi layanan (sistem crash), misalnya terjadi kegagalan dalam memenuhi 

permintaan layanan yang diminta oleh publik. 

5. Terjadinya publikasi informasi yang bersifat rahasia, seperti informasi mengenai 

keunggulan kompetitf, informasi mengenai keuangan, kekayaan intelektual, data detil 

penduduk. 

6. Pencurian kekayaan intelektual seperti software code, dll. 

7. Permasalahan mengenai konfidensialitas yaitu munculnya hacker yang menggunakan 

bebagai cara, tidak terbatas pada kriptografi, bug pada software, user yang lengah, 

manajer yang tidak teliti, terkena serangan virus, dan lain sebagainya. 

 

Langkah 4 Control Analysis 

Pada tahap ini tentukan cara yang dapat dilakukan sebagai upaya terhadap usaha 

pengendalian dalam menghadapi berbagai resiko ancaman, diantaranya: 

1. Menetapkan standar penamaan, prosedur penamaan, dan sistem direktori. 

2. Menetapkan kebijakan registrasi, sistem otoritas registrasi, prosedur registrasi. 

3. Menetapkan kebijakan sertifikasi, sistem otoritas sertifikasi, prosedur setifikasi, standar 

sintaks/penulisan sertifikat, mekanisme publikasi sertifikat, Certificate Revocation List 

(CRL), Pengelolaan dan Publikasi CRL. 
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4. Menetapkan prosedur login, user password, autentikasi pengguna client, protokol 

pertukaran auntentikasi, sistem server autentikasi. 

5. Menentukan auntentikasi dua arah dan tiga arah antara client dengan server. 

6. Melakukan auntentikasi data tersimpan, autentikasi asal atau pengirim pesan 

7. Melakukan logical access control  

8. Melakukan backup dan recovery data 

9. Menjamin integritas software dengan menyediakan tools anti virus 

10. Melakukan monitoring keamanan baik fisik maupun lingkungan 

 

Langkah 5 Likelihood Determination 

Untuk ancaman-ancaman di atas, tingkatannya adalah HIGH, karena jika sistem 

pengoperasian terkena salah satu saja dari ancaman yang ada, maka sistem tidak dapat 

melayani mayarakat atau permintaan publik secara maksimal atau bahkan hal yang paling 

buruk dapat terjadi yaitu sistem tidak dapat dioperasikan sama sekali. 

 

Langkah 6 Impact Analysis  

Dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam perkiraan, maksudnya adalah kenyataan 

yang ada jauh melebihi perkiraan pada perhitungan yang dapat mengakibatkan perubahan 

jadwal pengerjaan dan biaya operasional. 

1. Kesalahan dalam perancangan skala database 

2. Kehilangan integritas, availability, dan kerahasiaan data. 

 

Langkah 7 Risk Determination  

KELOMPOK/DAFTAR RESIKO 
A. RESIKO STRATEGIK 

1. Kesalahan perkiraan 
 terjadi jika perkiraan pada kenyataan yang ada jauh melebihi perkiraan  pada 

perhitungan 
2. Kesalahan perancangan skala database 

 database yang telah dirancang ternyata tidak sesuai pada proses 
pengembangan software tersebut  

3. Kesalahan manajemen proyek 
 Kesalahan dalam mengelola sumber daya yang telah direncanakan atau 

diperkirakan 
 
B. RESIKO PENGARUH ORGANISASI 

1. Dokumentasi untuk pemerintah dianggap kurang baik oleh masyarakat 
 terjadi apabila dokumentasi yang diberikan kepada masyarakat tidak seperti 
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yang diharapkan, sehingga masyarakat tidak puas 
 
C. RESIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN MASYARAKAT 

1. Kurang komunikasi antara pihak pengembang dan user 
2. Masyarakat tidak mengerti proses pengembangan software 

 
D. RESIKO PROSES 

1. Tidak semua staf bersedia untuk mengikuti proses yang telah ditentukan 
             staf tidak mampu mengikuti prosedur yang telah ditentukan 

2. Para staf memiliki jadwal yang berbeda sehingga kurang koordinasi 
3. Metode pengetesan ternyata tidak dapat diterapkan pada software tersebut 

 
E. RESIKO TEKNOLOGI 

1. Proyek membutuhkan inovasi oleh pengembang 
2. Kegagalan merencanakan, mengelola, dan memonitor kinerja proyek-proyek yang 

berkaitan dengan teknologi, layanan produk, proses, dsb. 
 
F. RESIKO PERALATAN PENGEMBANGAN 

1. Software tidak tersedia 
2. Tidak tersedianya referensi yang cukup untuk peralatan yang digunakan 

 
G. RESIKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN SDM 

1. Tidak tersedianya staf yang kompeten di bidang tersebut 
2. Ancaman atas keselamatan dan kesehatan sdm yang mengelola 
3. Kegagalan merekrut dan melatih sumber daya 

  
H. RESIKO KOMPONEN DAN PENGENDALI 

1. Performa sistem tidak seperti yang diharapkan 
2. Harga hardware dan software di luar perkiraan 
3. Software tidak bisa dikoreksi atau diubah 
 

I. RESIKO SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
1. Keterlambatan dalam penyediaan informasi, ketidakakuratan data yang ada, 

ketidaklengkapan informasi bagi pengambilan keputusan. 
 

J.  RESIKO ETIKA 
1. Termodifikasinya data yang sifatnya rahasia, penggunaan informasi secara tidak 

pada tempatnya. 
2. Terjadinya sabotase  
3. Kerusakan yang diakibatkan oleh praktek bisnis yang tidak etis. 

 

Langkah 8 Control Recommendation 

Setelah mendefinisikan semua resiko yang mungkin timbul dalam menerapkan e-

government, ada beberapa solusi atau usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi 

resiko-resiko tersebut, diantaranya: 
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1. Authentication yaitu suatu mekanisme pengujian keaslian user yang mengakses 

data dan yang memiliki akses data. Biasanya dilakukan dengan pengujian 

username, password, PIN, sidik jari, retina, dan sebagainya. 

2. Authorization, yaitu pemahaman tentang sumber daya apa yang tersedia untuk 

pengguna dan perangkat yang telah lulus proses validasi. 

3. Integritas data, yaitu mekanisme pengujian untuk meyakinkan apakah data sudah 

dimodifikasi atau belum. 

4. Non-repudiation, yaitu mekanisme pembuktian bahwa pengirim pesan tidak dapat 

menghindari dari fakta bahwa ia memang yang mengirim pesan. 

5. Pengamanan sistem jaringan, seperti firewall, network scanner, dll. 

6. Melakukan backup data dan recovery data. 

 

Langkah 9 Results Documentation 

Pada tahap ini semua ancaman, resiko, dan pengendalian yang dapat dilakukan untuk 

mengatasinya didokumentasikan dalam sebuah tabel. 

 

2.3. Risk Mitigation 

Risk mitigation merupakan suatu metode untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya suatu resiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu 

resiko. 

 
Tahap 1   Prioritize Action 

Pada tahap ini resiko yang ada diurutkan berdasarkan ranking, seperti berikut: 

1. Prioritas utama, yaitu  

 - resiko strategik 

2. Prioritas menengah, yaitu  

- resiko yang berhubungan dengan masyarakat (eksternal) dan   

- resiko peralatan pengembangan 

3. Prioritas kecil, yaitu  

- resiko pengaruh organisasi (internal),  

- resiko proses,  

- resiko teknologi,  

- resiko yang berhubungan dengan jumlah staff dan pengalaman dan  

- resiko komponen dan pengendali. 
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Tahap 2 Evaluate Recommended control Option 

Tahap ini mengevaluasi solusi atau pengendalian yang akan dilaksanakan terlebih dahulu 

terkait dengan tingkat resiko yang muncul. 

 

 

Tahap 3  Conduct Cost-Benefit analysis 

Jika control tersebut diimplementasikan, maka dampaknya adalah: 

Pada awal penerapan control membutuhkan biaya yang cukup besar namun untuk jangka 

panjangnya akan diterima manfaat yang lebih besar karena pelayanan administrasi 

kepemerintahan akan lebih efektif dan efisien. 

 

Jika control  tersebut tidak diimplementasikan, maka dampaknya adalah: 

1.  Terjadinya kelambatan (delay), misalnya keterlambatan dalam pembayaran atau 

penerimaan uang, keterlambatan dalam delivery hasil atau output yang lebih lanjut 

akan terkait dengan contractual deadline yang dapat menimbulkan denda atau penalty. 

2. Terjadinya interupsi layanan (sistem crash), misalnya terjadi kegagalan dalam 

memenuhi permintaan layanan yang diminta oleh publik. 

 
 
Tahap 4  Select Control 
 

KELOMPOK RESIKO KONTROL YANG DIPILIH 
A. Resiko Strategik - Merekrut staf tambahan untuk 

membantu penyelesaian pelayanan 
publik agar tepat waktu 

 
B. Resiko Pengaruh Organisasi -  Lakukan riset dan minta saran dari 

masyarakat 
  
C. Resiko Yang Berhubungan Dengan 

Masyarakat 
- Memberikan gambaran global dan 

melakukan simulasi  agar dapat 
diketahui apakah sistem telah sesuai 
dengan keinginan masyarakat. 

  
D. Resiko Proses -  Mencari metode testing yang lebih baik 

dan lebih efektif 
  
E. Resiko Teknologi -   Mengadakan training bagi staff yang 

belum menguasainya 
  
F. Resiko Peralatan Pengembangan -   Mencari software terlebih dahulu dan 
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mencari alternatif software untuk 
dapat menggantikannya 

  
G.  Resiko Yang Berhubungan   

Dengan Sdm 
- Merekrut staf yang ahli dan  

memberikan pelatihan 
  
H.  Resiko Komponen Dan Pengendali -  Melakukan kompilasi ulang dengan 

mengoptimalkan dan memperbaiki 
software 

  
I.   Resiko Sistem Informasi 

Manajemen 
-  Menjaga integritas data dengan cara 

meningkatkan otorisasi 
  
J.   Resiko Etika -  Meningkatkan otorisasi dan autentikasi 

 
Tahap 5   Assign Responsibility 

Identifikasikan pihak-pihak yang terkait atau yang bertanggung jawab dalam upaya 

penanganan dan pelaksanaan sistem. 

 

Tahap 6  Develop a Safeguard Implementation Plan 

Tentukan rencana implementasi dalam mengembangkan pengendalian atau dalam upaya 

meningkatkan sekuritas. 

 

Tahap 7 Implement Selected Control 

Resiko yang tersisa: 

Resiko yang disebabkan oleh bencana alam dan yang belum terpikirkan sebelumnya. 

 

4. KESIMPULAN 

 Sebelum menerapkan e-government pada suatu pemerintahan daerah, maka harus 

disinkronsisasikan terlebih dahulu target pembangunan di sektor telematika dengan 

beberapa program e-governemnt, dan juga mengadakan penelitian terlebih dahulu terhadap 

daerah-daerah lain yang telah menerapkan e-government, sehingga diharapkan dapat 

diketahui berbagai kendala, ancaman dan resiko yang mungkin timbul.  

 Selain itu, masyarakat setempat harus dibekali dengan pemahaman yang cukup 

akan arti dan manfaat e-government. Infrastruktur juga memegang peranan yang amat 

penting dalam pelaksanaan e-government, dimana dalam membangun infrastruktur 

haruslah disesuaikan dengan dana yang telah dianggarkan oleh pemerintah setempat. 
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