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RINGKASAN 

Salah satu cara untuk mempermudah komunikasi antara pemerintah dengan 

rakyatnya adalah dengan menerapkan mobile government (m-Government) yang 

menggunakan telepon seluler sebagai medianya. Jumlah pengguna telepon seluler di 

Indonesia sendiri terus bertambah dan sekarang sudah mencapai 50,6 juta pelanggan [14]. 

Oleh karena itu, penerapan m-Government di Indonesia menjadi bahan yang menarik untuk 

dikaji. Ada banyak bentuk layanan yang bisa diberikan oleh m-Governement. Salah satu 

contohnya adalah untuk memberi peringatan atau petunjuk bagi mereka yang berada di 

daerah yang tertimpa bencana alam seperti tsunami. Untuk mengetahui lokasi penduduk  

dapat digunakan teknologi Mobile Location Services, sedangkan untuk penyampaian 

informasi ada beberapa alternatif teknologi yang dapat digunakan yaitu SMS, WAP, dan 

J2ME.  Teknologi yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia adalah teknologi 

berbasis SMS dan WAP. Untuk dapat menerapkan m-Government di Indonesia, pemerintah 

dapat bekerja sama dengan operator seluler yang ada. M-Government memiliki banyak 

manfaat sekaligus tantangan yang harus diatasi. Oleh karena itu, agar dapat berhasil 

diterapkan bentuk layanan dan implementasi m-Government harus sesuai dengan 

infrastruktur telekomunikasi yang ada di Indonesia.  

Tujuan pembuatan karya tulis ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan salah 

satu pendayagunaan teknologi informasi (m-Government) untuk meningkatkan daya saing 

bangsa. Manfaat m-Government ini sangat banyak sehingga dapat membantu 

menyelesaikan beberapa masalah yang ada di masyarakat. Adapun pengumpulan data dan 

informasi yang diperlukan untuk karya tulis ini, sepenuhnya hasil studi literatur dari bahan-

bahan yang penulis dapatkan dari internet. Penulis menganalisis permasalahan dan 

memberikan rekomendasi mengenai penerapan m-Government berdasarkan pendapat dari 

para ahli terkait dengan teknologi ini dan juga  perbandingan implementasi yang sudah di 

lakukan di luar negri.  

Kata kunci: Mobile Government, m-Government, teknologi informasi. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Salah satu visi pemerintah adalah untuk mewujudkan masyarakat informasi dan 

masyarakat berbasis pengetahuan  pada tahun 2015 dan masyarakat Indonesia berbasis 

pengetahuan tahun 2025. Untuk itu, pemerintah menerapkan e-Government dengan 

memanfaatkan teknologi informasi. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan  yang 

demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan 

efisien dalam waktu secepatnya [1]. E-Government  atau electronic government adalah 

aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk memperbaiki produktivitas legislasi, 

peradilan dan administrasi [15]. Salah satu langkah yang sedang diterapkan pemerintah 

adalah dengan menggunakan website sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan 

informasi kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Namun, karena jumlah 

pengguna internet masih sangat sedikit maka informasi ini hanya dapat diakses oleh 

sebagian kecil masyarakat. Salah satu cara untuk menjangkau lebih banyak penduduk, 

kapan dan dimana pun adalah dengan menggunakan media telepon seluler yang sudah 

menjadi kebutuhan sehari-hari bagi banyak orang. Hal ini, dapat dilihat dari jumlah 

pengguna telepon genggam di Indonesia yang terus meningkat secara drastis hingga 

sekarang telah mencapai sekitar 50.6 juta pelanggan [14].  

Penyedian layanan kepada masyarakat melalui telepon genggam menjadi alternatif 

yang sangat menarik dan penting untuk dikaji karena jika diaplikasikan akan berpotensi 

besar untuk dapat mengatasi berbagai masalah yang ada di masyarakat. Aplikasi yang 

menggunakan media telepon seluler termasuk dalam aplikasi mobile government (m-

Government).  Definisi m-Government adalah penerapan e-Government pada media piranti 

bergerak (mobile), termasuk penggunaan layanan dan aplikasi dari pemerintah yang hanya 

mungkin digunakan pada telepon seluler, notebook/laptop, PDA (Personal Digital 

Assitants), dan infrastruktur jaringan internet nirkabel [16]. 
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 Aplikasi m-Government dapat mempermudah komunikasi antara pemerintah dan 

rakyatnya. Contoh aplikasi mobile government adalah penyampaian informasi kepada 

masyarakat di area terjadinya bencana alam seperti tsunami sehingga masyarakat tidak 

perlu panik dan dapat menyelamatkan dirinya serta orang-orang di sekitarnya. Masih 

banyak contoh aplikasi lainnya seperti pelaporan kejahatan lewat SMS, pengiriman 

informasi tagihan pajak kepada masyarakat atau sosialisasi kebijakan pemerintah. Banyak 

jenis informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat dan bentuk komunikasinya pun 

bisa dua arah. Ada kalanya sebuah informasi hanya dibutuhkan oleh kelompok masyarakat 

tertentu. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendaftaran untuk mengakses informasi 

tertentu melalui aplikasi ini, aplagi jika informasi tersebut adalah informasi pribadi 

masyarakat. Melalui pendaftaran ini, akan memperoleh data-data masyarakat, sehingga 

pemerintah dapat mengirim informasi yang sesuai. 

Di samping manfaatnya yang besar, banyak tantangan yang harus dijawab agar 

dapat menerapkan m-Government. Oleh karena itu di dalam karya tulis ini akan dikaji 

mengenai beberapa hal  yang terkait  yaitu: 

a) Manfaat m-Government  serta hambatan dan solusinya, 

b) Kelayakan m-Government di Indonesia dan bentuk layanan yang sesuai, 

c) Kesiapan masyarakat dalam penerapan aplikasi ini, 

d) Teknologi terkait dengan implementasi m-Government, 

e) Arsitektur m-Government di Indonesia . 

Adapun tujuan dari pembuatan karya tulis ini adalah sebagai sarana untuk 

menyampaikan salah satu pendayagunaan teknologi informasi, untuk membantu agar 

pemerintah dapat memberikan layanan kepada masyarakatnya yang secara tidak langsung 

dapat meningkatkan daya saing bangsa. Sistem ini sangat efektif karena dapat menjangkau 

masyarakat kapan  dan dimana pun. Selain itu, jumlah masyarakat yang dapat dijangkau 

juga akan terus bertambah. Dengan didukung oleh teknologi di bidang mobile dan wireless 

yang terus berkembang dengan cepat dan dengan harganya yang semakin terjangkau, 
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memungkinkan sistem ini terus dikembangkan dengan layanan yang lebih banyak dan 

berkualitas. 
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BAB II  

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Teknologi Terkait Dengan M-Government 

Untuk mengimplementasikan M-Government maka ada beberapa teknologi di 

bidang mobile khususnya telepon seluler. Teknologi ini meliputi SMS, Mobile Location 

Service, WAP dan  J2ME . Berikut ini adalah penjelasan masing-masing teknologi tersebut: 

2.1.1 Mobile Location Service 

Teknologi ini merupakan penggunakan fungsi radiolocation (proses menemukan 

lokasi tertentu dengan menggunakan gelombang radio) yang terdapat dalam jaringan seluler 

atau telepon seluler dengan menggunakan koordinat geografis dari base station yang 

diketahui. Base station  merupakan  media perantara komunikasi. Informasi koordinat base 

station ini hanya diketahui oleh operator jaringan.  

 Ada beberapa teknologi yang dapat digunakan untuk mendapatkan posisi telepon 

seluler yaitu: 

a) Cell Identification 

Dalam metode ini digunakan jaringan seluler untuk memperkirakan lokasi telepon 

seluler. Lokasi diperoleh dengan menggunakan koordinat lintang dan bujur base 

station. Tingkat ketelitiannya berkisar dua ratus meter pada daerah perkotaan, dua 

kilometer pada daerah pinggiran kota, dan tiga sampai empat kilometer pada daerah 

luar kota sedangkan waktu responnya berkisar antara dua sampai lima detik. 

Kelemahan teknologi ini adalah terbatas pada telepon seluler jenis tertentu.  

b)  Enhanched Cell Identification 

Metode ini memiliki tingkat ketelitian yang mirip dengan Cell Identification  akan 

tetapi digunakan khusus pada daerah pinggiran kota. 

c)  Perbedaan waktu kedatangan (Time Differences of Arrival) 
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Penentuan lokasi dengan metode ini didasarkan pada waktu kedatangan sinyal yang 

dikirim dari telepon seluler dan diterima oleh tiga atau lebih base station.  Lokasi 

telepon seluler diperoleh berdasarkan posisi base station. Kelemahan metode ini adalah 

hanya dapat digunakan jika telepon seluler berada di sekitar minimal tiga base station.   

d) EOTD (Enhanced-Observed Time Difference) 

Metode ini mirip dengan metoda perbedaan waktu kedatangan namun posisi 

diperkirakan dengan menggunakan telepon seluler bukan dengan base station. Tingkat 

ketelitian metode ini berkisar antara lima puluh sampai dua ratus meter dan akan lebih 

tinggi pada jaringan generasi ke tiga. Kelemahan metode ini adalah membutuhkan 

memori yang lebih pada telepon genggam dan lokasi base station harus diketahui. 

Selain itu,  data yang dikirim dari setiap base station harus sinkron. 

e) Sudut Kedatangan (Angle of Arival) 

Dalam metode ini digunakan jaringan seluler untuk mendapatkan lokasi telepon 

genggam dan digunakan pada semua telepon seluler. Dengan metode ini, sinyal 

diterima oleh beberapa base station yang memiliki alat tambahan untuk menentukan  

arah kedatangan sinyal telepon seluler. Informasi dari setiap base station dikirim ke 

mobile switch center yang memproses informasi ini dan menghasilkan perkiraan 

koordinat telepon seluler. Tingkat ketelitian metode ini sekitar seratus meter. 

Dari beberapa metode diatas metode yang paling sesuai adalah metode sudut 

kedatangan karena didukung oleh semua telepon seluler. Teknologi ini juga sudah banyak 

dimanfaatkan oleh operator seluler di Indonesia.  Dengan demikian, teknologi ini dapat 

digunakan pada m-Governement untuk menentukan lokasi penduduk. 

2.1.2 Wireless Access Protocol (WAP) 

WAP adalah sebuah spesifikasi yang memungkinkan pengguna  bergerak (mobile) 

dengan perangakat nirkabel (wireless) dapat mengakses dan berinteraksi dengan informasi 

dan layanan secara mudah. Secara sederhana, dapat pula diartikan aplikasi yang 

mendukung penjelajahan internet pada perangkat nirkabel. Aplikasi WAP didukung oleh 
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perangkat seperti telepon seluler, pager, radio komunikasi dua arah, smartphone, baik dari 

perangkat dengan harga murah (low-end) sampai dengan yang mahal (high-end).  

WAP juga dirancang untuk dapat bekerja pada hampir semua jaringan nirkabel 

seperti CDMA, GSM, GRPS dan lain sebagainya.  Selain itu dapat juga dibangun pada 

sistem operasi apa pun karena mampu bekerja pada sistem operasi yang berbeda-beda 

bahkan pada perangkat yang berbeda. 

Sudah sangat banyak telepon seluler yang mendukung teknologi ini. Di Indonesia 

telepon seluler baru yang mendukung WAP dapat diperoleh dengan harga sekitar Rp 

500.000,00 sedangkan yang bekas dapat diperoleh dengan harga Rp 250.000,00. Aplikasi 

m-Government dengan menggunakan WAP sangat cocok digunakan untuk kalangan 

tertentu misalnya kalangan industri karena memungkinkan dibuatnya aplikasi yang 

memiliki banyak fitur.  

2.1.3 Short Message Services (SMS) 

SMS merupakan fasilitas yang tersedi pada hampir semua telepon seluler pada 

sebagian besar  jaringan seluler. Fasilitas ini memungkinkan pengiriman pesan antara 

telepon seluler dan bahkan telepon kabel. Pada jaringan GSM panjang pesan yang dikirim 

bisa mencapai 160 karakter. Penggunaan aplikasi berbasis SMS sangat pupuler. Oleh 

karena itu, m-Government untuk masyarakat umum sangat cocok dijadikan sebagai aplikasi 

berbasis SMS.      

2.1.4 Java 2 Mobile Micro Edition (J2ME) 

J2ME adalah lingkungan aplikasi dan pengembangan yang didesain untuk 

menempatkan perangkat lunak dengan bahasa pemrograman Java pada alat-alat elektronik. 

Alat elektronik yang dimaksud meliputi telepon seluler, pager, PDA, televisi, dan alat 

elektronik lainnya.  Penggunaan perangkat lunak J2ME ini sendiri sangat luas mulai dari 

hiburan (game) , sampai aplikasi pada perusahaan misalnya layanan customer service pada 

telepon seluler. Dengan menggunakan  J2ME dimungkinkan untuk membuat aplikasi 
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dengan banyak fitur misalnya fitur untuk mengunduh (download) file dari internet dan 

menampilkannya pada telepon seluler, fitur untuk menyimpan data pada telepon seluler dan 

lain sebagainya. Tidak semua telepon seluler mendukung J2ME, tetapi jumlah telepon 

seluler yang mendukung juga sudah banyak walapun jumlahnya lebih sedikit daripada yang 

mendukung WAP. Di Indonesia telepon seluler baru  yang mendukung J2ME dapat 

diperoleh dengan harga sekitar Rp 1.000.000,00 sedangkan untuk harga yang bekas dapat 

diperoleh dengan harga Rp 500.000,00.  

Implementasi m-Government dengan menggunakan J2ME tentunya hanya 

menjangkau sebagian masyarakat. Namun, teknologi ini dapat menjadi alternatif untuk 

dikembangkan di masa yang akan datang karena memungkinkan aplikasi m-Government 

dengan tingkat keamanan yang tinggi dan fitur yang jauh lebih banyak.  

2.2 Implementasi  M-Government  

Manfaat utama   dari m-Government adalah menghilangkan batasan ruang dan 

waktu dan membantu dalam menciptakan jaringan sistem syaraf digital untuk pemerintah. 

Karena kecepatan dan kenyamanan penggunaannya, aplikasi ini juga mengurangi hambatan 

operasi  pelayanan umum, sehingga mendorong masyarakat atau lembaga pemberi layanan 

umum untuk menggunakan teknologi ini [4]. Manfaat m-Government ini dapat dijabarkan 

lebih luas lagi yaitu: 

a) Peningkatan produktivitas pegawai lembaga pelayanan masyarakat. 

M-Government memungkinkan petugas pelayanan umum untuk memasukkan data ke 

dalam sistem secara langsung ketika sedang bekerja di lapangan. Dengan demikian 

waktu untuk pengumpulan data dan tingkat kesalahan pencatatan data di lapangan akan 

berkurang. 

b) Peningkatan efektivitas kerja pegawai lembaga pelayanan masyarakat. 

Dengan memanfaatkan aplikasi m-Government para pegawai pemerintah dapat 

membawa dokumen dalam bentuk digital, sehingga jauh lebih mudah dari pada 
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membawa dokumen dalam bentuk kertas. Dengan demikian secara tidak langsung kan 

meningkatkan efektivitas kerja pegawai pemerintah. 

c) Memperbaiki  penyampaian informasi dan layanan  dari pemerintah 

Dengan memanfaatkan m-government maka pemerintah dapat menyampaikan 

informasi  dan layanannya kapan dan dimana pun masyarakat berada. 

d) Meningkatkan sarana untuk interaksi antara masyarakat dan pemerintah 

Aplikasi ini dapat juga menjadi sarana interaksi semua stakeholder dalam pemerintahan 

misalnya lembaga pelayanan masyarakat, pembuat kebijakan, wakil rakyat dan lain 

sebagainya. 

e) Memungkinkan partisipasi yang lebih dari masyarakat 

Dengan mengurangi waktu dan upaya untuk komunikasi maka m-Government akan 

mendorong pemerintah untuk membuat bentuk komunikasi lainnya misalnya e-voting, 

partisipasi masyarakat terhadap debat politik, serta  pengiriman keluhan dan pertanyaan 

kapada pemerintah.  

Penerapaan m-Government di setiap negara sangat unik, bergantung pada 

infrastruktur telekomunikasi di negara tersebut. Untuk dapat memaksimalkan penggunaan 

aplikasi ini ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan yaitu: 

a) Pilihlah jenis aplikasi m-Government yang sesuai 

b) Pastikan aplikasi ini dapat digunakan dengan mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan 

keseimbangan antara kebutuhan informasi dengan kenyamanan pengguna. 

c) Minimalkan waktu pengiriman informasi kepada masyarakat. 

d) Pastikan informasi yang dikirmkan kepada penduduk benar-benar akurat sesuai 

dengan yang telah dijanjikan pemerintah. 

Selain prinsip-prinsip di atas masih ada beberapa tantangan yang mungkin muncul dalam 

penerapan m-Government. Akan tetapi, tantangan-tantangan ini bukanlah hambatan karena 

ada solusinya. Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang harus dijawab: 
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a) Biaya 

Aplikasi m-Government pada awalnya akan memerlukan biaya yang relatif besar. 

Namun, jika berjalan sesuai fungsinya maka banyak sekali manfaat yang bisa dicapai. 

Jadi aplikasi m-Government ini sebenarnya dapat dipandang sebagai investasi yang 

manfaatnya masih akan terus diperoleh di masa yang akan datang.  

b) Keterbatasan akses 

Tidak semua penduduk memiliki telepon seluler. Oleh karena itu, hanya sebagian saja 

yang dapat mengakses layanan ini. Akan tetapi dengan semakin terjangkaunya harga 

telepon seluler maka  jumlah masyarakat yang mengakses layanan ini akan terus 

bertambah.   

c) Pandangan tentang telepon seluler 

Banyak orang yang lebih menganggap telepon genggam sebagai alat hiburan dan 

bersenang-senang. Oleh karena itu,  pengguna aplikasi ini seharusnya mendaftar untuk 

menghindari penggunan layanan tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya. 

d) Kepercayaan masyarakat dan keamanan aplikasi 

Dalam beberapa bentuk layanan m-Government disampaikan informasi pribadi 

masyarakat. Oleh karena itu, informasi ini harus benar-benar dapat dijaga dan 

penggunaan oleh pihak yang tidak berhak harus dapat dicegah.  

e) Kenaikan traffic SMS 

Dengan diterapkannya m-Government maka ada kemungkinan jumlah SMS yang 

dikirm akan meningkat. Oleh karena itu akan dibutuhkan infrastruktur telekomunikasi 

tambahan.  

 

 Adapun bentuk  m-Government yang bisa diterapkan bermacam-macam, tetapi secara 

umum  dapat dibedakan menjadi empat jenis [3], yaitu: 
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a) Mobile Communication 

Tujuan aplikasi ini adalah untuk memperbaiki komunikasi antara pemerintah dan 

rakyatnya dan sebaliknya. Contohnya di Singapura, m-Government diterapkan dalam 

aplikasi berbasis SMS. Melalui layanan ini pelanggan dapat memilih untuk menerima 

pesan SMS yang berisi informasi mengenai pemeriksaan medis pekerja, informasi 

pembaharuan passport dan lain sebagainya. Di negara lain seperti Hongkong aplikasi 

m-Government telah digunakan untuk mengirim pesan kepada enam juta pengguna 

telepon seluler untuk menghilangkan kepanikan mengenai rumor bahwa pemerintah 

akan mengamankan orang-orang yang terkena SARS. 

b) Mobile Democracy 

Mobile democracy merupakan aplikasi dimana pengguna dapat memberikan masukan 

melalui voting atau pesan SMS sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan atau 

kebijakan politik. Mobile democracy ini masih sangat jarang di negara berkembang. 

Salah satu permasalahannya adalah bagaimana mencegah penggunaan hak suara 

seseorang oleh orang yang tidak berhak. Hal ini juga menjadi salah satu masalah dalam 

sistem m-government yang ada di Filipina karena banyak SMS yang dikirim palsu atau 

berisi lelucon. Namun, hal ini dapat diatasi dengan penggunaan pin.  

c) Mobile Services  

Yang termasuk dalam kelompok ini adalah aplikasi yang menangani transaksi dan 

pembayaran melalui telepon seluler. Contohnya, pembelian tiket transportasi umum di 

Finlandia melalui SMS. Pengguna jasa ini membayar tiket dari pulsa kemudian operator 

mengirim informasi pembelian tiket kepada commuter melalui SMS. Penggunaan 

aplikasi ini memang masih jarang dan terbatas, tetapi potensinya sangat besar, bahkan 

di banyak negara termasuk Indonesia sebenarnya sudah banyak layanan berupa 

transaksi lewat SMS seperti SMS-Banking. 
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d) Mobile Administration 

Bentuk aplikasi ini memungkinkan perbaikan operasi internal lembaga pelayanan 

publik. Aplikasi bentuk ini juga masih jarang di negara berkembang. Contoh 

aplikasinya telah diterapkan di Florida untuk menangani penyebaran virus dari nyamuk. 

Aplikasi ini membantu dalam memaksimalkan penggunaan 61 kendaraan yang 

membawa insektisida untuk membasmi virus  West Nile dan penyakit bawaan nyamuk 

lainnya di daerah  berawa seluas satu juta hektar.  Informasi dikirim ke kantor pusat 

melalui perangkat nir kabel yang dipasang pada kendaraan sehingga orang di kantor 

pusat dapat memberi instruksi kepada pekerja yang membawa kendaraan tersebut. 

Contoh aplikasi lain yang termasuk dalam mobile administration adalah aplikasi untuk 

mempermudah penyampaian informasi terbaru antara pemerintah dengan pegawainya. 

M-Government sudah banyak dipakai baik di negara maju maupun di negara 

berkembang. Di Indonesia sendiri, akan diaplikasikan m-Government pertama [10]. 

Aplikasi ini disebut Mbalikpapan dan sesuai dengan namanya akan diterapkan di kota 

BalikPapan. Mbalikpapan merupakan hasil kerja sama antara PT Indosat tbk dengan 

pemerintah kota BalikPapan. Layanan ini berbasis SMS P2M (Person To Machine). M-

government ini masih dalam pengembangan dan rencananya akan berisi informasi agenda 

pemerintah kota dan berita seputar kota Balipapan yang dibutuhkan oleh komunitas 

karyawan pemerintah kota maupun masyarakat Balikpapan. Sebenarnya pemanfaatan 

aplikasi berbasis SMS sudah banyak di Indonesia. Contohnya  i-SMS  yaitu layanan untuk 

mengetahui jumlah tagihan listrik. Layanan ini diselenggarakan oleh PLN distribusi Jakarta 

Raya dan Tangerang [17]. 

Di Afrika selatan implementasi m-Government  dibuat dengan menggunakan 

standar GSM (Global System for Moblile Communications). Standar ini dipilih karena 

GSM kompatibel dengan teknologi seluler generasi selanjutnya. Hal ini berarti standar 

GSM cocok untuk standar  SMS atau WAP yang sekarang maupun yang akan digunakan di 

masa yang akan datang. Selain itu, dapat juga digunakan pada teknologi GPRS. Di negara 

maju, aplikasi m-Government tidak lagi hanya digunakan pada telepon seluler akan tetapi 
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juga sudah diterapkan pada piranti bergerak lainnya misalnya PDA, notebook, dan lain 

sebagainya. Teknologi yang digunakan sudah lebih maju karena piranti bergerak yang 

dimiliki masyarakat disana juga sudah mendukung sehingga memungkin aplikasi m-

Government  dengan fitur yang lebih banyak.    
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Potensi M-Government di Indonesia 

3.1.1 Infrastruktur telekomunikasi  

Telepon seluler merupakan sarana telekomunikasi paling efektif dalam 

menjembatani beragam kepentingan. Teknologi itu sangat menguntungkan bagi Indonesia 

yang secara geografis terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil, dilingkari lautan, sungai, 

gunung, hutan, dan bukit terjal. Jangkauan sinyal telepon selluler juga semakin luas dan 

menjangkau kecamatan-kecamatan di berbagai pelosok Indonesia [17]. Pertumbuhan 

jaringan seluler ini jauh lebih cepat daripada telepon kabel karena galaknya pembangunan 

Base Tranciever Station (BTS) oleh operator seluler dan biaya yang dibutuhkan untuk 

membangun jaringan telepon kabel juga jauh lebih besar [7]. 

Gambar 3.1 di bawah ini dapat dilihat perbandingan pertumbuhan jumlah pelanggan  

telepon kabel, pelanggan telepon seluler, serta  pelanggan internet dan penggunanya [13].  
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Gambar 3.1 Perbandingan jumlah pengguna telepon seluler, telepon kabel dan internet 

Di Indonesia sampai sekarang  sudah terdapat 8 operator telepon seluler. Jumlah 

pelanggannya sendiri terus meningkat secara drastis sehingga sampai akhir Maret 2006 

telah mencapai 50,6 juta [14]. Jumlah pelanggan ini diprediksi akan terus bertambah [6]. 

Adapun jumlah pelanggan setiap operator seluler dapat dilihat pada tabel 3.1  di bawah: 
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                         Tabel  3.1 Jumlah pelanggan telepon seluler di Indonesia

Perusahaan Pelanggan  

(juta orang) 

PT. TELKOMSEL 25,199 

PT INDOSAT 13,8 

PT EXCELCOMINDO 7,091 

PT. MOBILE -8 1,150 

PT. TELKOM 2,825 

PT. BAKRIE TELECOM 0,556 

PT. SAMPOERNA 0,0099 

PT. NATRINDO 0,01237 

  Dari data-data di atas dapat simpulkan bahwa dari segi infrastruktur 

telekomunikasi maka m-Government sangat berpotensi  dan layak untuk diterapkan di 

Indonesia. 

3.1.2 Bentuk layanan m-Government di Indonesia 

Ada banyak bentuk layanan m-Government. Namun, untuk dapat menyediakan 

semua bentuk layanan tersebut di seluruh Indonesia, masih dibutuhkan waktu karena 

masyarakat sendiri belum siap. Misalnya bentuk layanan berupa transaksi pembayaran 

lewat telepon seluler hanya dapat diterapkan di kota-kota besar, karena masyarakat di luar 

kota besar umumnya masih terbiasa dengan sistem  pembayaran  konvensional. Dari 

berbagai bentuk layanan yang ada, ada dua kelompok layanan m-Government yang dapat 

diterapkan di Indonesia yaitu: 

a. Layanan yang tidak memerlukan data pribadi masyarakat 

 Kebanyakan layanan dalam kelompok ini berupa komunikasi satu arah dari pemerintah 

kepada masyarakat. Jenis informasi yang dapat disampaikan antara lain: 
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a) Informasi kritis yang menyangkut bahaya bagi masyarakat di area tertentu 

seperti bencana alam, kecelakaan atau kebakaran.  Dengan mengetahui lokasi 

telepon seluler yang berada di area tersebut, pemerintah dapat memperingatkan  

masyarakat. Contoh kasusnya adalah dalam kejadian seperti bencana tsunami, 

wabah penyakit, gas beracun di daerah tertentu. Dalam kejadian seperti ini 

informasi dari pemerintah dapat membantu masyarakat untuk tidak panik, 

sehingga dapat menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitarnya. Dalam 

beberapa kasus seperti kejadian tsunami tentunya kecepatan pemerintah dalam 

mengirim informasi harus didukung oleh badan metereologi. 

b) Pengumuman atau pemberitahuan informasi apa saja kepada masyarakat 

contohnya pengobatan gratis di daerah tertentu atau sosialisasi peraturan atau 

kebijakan pemerintah.   

c) Aplikasi mobile-City.  Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi berbasis suara 

oleh mesin. Aplikasi ini berguna untuk memandu seseorang di kota yang masih 

asing baginya. Aplikasi ini mirip seperti layanan customer service pada telepon 

seluler dan akan sangat berguna khususnya di daerah pariwisata.  

d) Layanan yang menerima pertanyaan dari masyarakat kepada pemerintah 

sesuai topik yang dipilih. Kemudian pertanyaan tersebut akan dibalas oleh mesin 

penjawab. Bentuk pertanyaan yang diterima bisa meliputi berbagai topik akan 

tetapi harus dibatasi.    

b. Layanan yang memerlukan data pribadi masyarakat 

Layanan jenis ini dapat berupa berupa komunikasi satu arah maupun dua arah dari 

pemerintah kepada masyarakat dan sebaliknya. Dalam layanan ini dibutuhkan data pribadi 

masyarakat, karena bentuk layanan ini ditujukan untuk kalangan tertentu misalnya 

pemberitahuan lowongan pekerjaan kepada pengangguran. Namun, dalam kasus lainnya 

informasi pribadi masyarakat dibutuhkan untuk menghindari adanya SMS palsu atau SMS 

yang berisi lelucon yang tidak membangun misalnya bentuk layanan yang meminta 
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masyarakat mengirim aspirasinya mengenai kebijakan atau peraturan yang akan 

dikeluarkan pemeintah.  

Dengan memiliki data masyarakat maka pemerintah dapat mengirim informasi 

kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, untuk dapat 

mengakses layanan ini masyarakat harus mendaftarkan diri. Di Indonesia sendiri sedang 

dilakukan pendaftaran  para pelanggan kartu prabayar kepada operator seluler melalui 

SMS. Namun, untuk aplikasi m-Government, data tersebut kurang akurat karena bisa saja 

dipalsukan. Untuk menghindari hal tersebut, sebaiknya pendaftaran dilakukan pada 

pemerintah daerah karena pemerintah daerah juga sudah memiliki sebagian data 

masyarakat yang dibutuhkan. Selain itu, pemeritah daerah akan lebih mudah memverfikasi 

data yang diberikan masyarakat di daerah tersebut jika dibutuhkan.  

Data  yang dibutuhkan dari masyarakat bergantung pada layanan yang ingin diakes. 

Adapun layanan-layanan yang termasuk kelompok ini adalah: 

a) Pengiriman aspirasi rakyat mengenai kebijakan atau rancangan undang-

undang. Bentuk layanan seperti ini dapat membantu dalam terwujudnya 

demokrasi karena melalui layanan ini pemerintah dapat memperoleh umpan balik 

dari masyarakat, sehingga diharapkan pemerintah mengeluarkan kebijakan dan 

peraturan yang benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyatnya. 

b) Penyampaian informasi mengenai lowongan pekerjaan kepada orang yang 

sesuai. Untuk layanan ini dibutuhkan informasi dari pengangguran dalam bentuk 

curricullum vitae atau riwayat hidup, sehingga pemerintah dapat mengirimkan 

informasi mengenai lowongan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan 

minat orang tersebut. Lebih jauh lagi, pemerintah dapat memberikan informasi 

calon pekerja  kepada perusahaan dengan persetujuan dari calon pekerja tersebut. 

Selain itu, pemerintah bahkan dapat membantu sampai memberikan informasi 

jadwal wawancara. 
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c)  Di bidang transportasi, pemerintah dapat memberitahukan jadwal kereta api, 

jadwal pesawat terbang, atau  jalur alternatif untuk menghindari kemacetan karena 

adanya kecelakaan atau acara tertentu berdasarkan permintaan  dari masyarakat.  

d) Penyampaian informasi adanya perlombaan misalnya di bidang olah raga 

kepada remaja. Hal ini tentunya dapat memacu mereka untuk semakin berprestasi 

dan aktif pada kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. 

e) Pemberitahuaan besar tagihan pajak dan tanggal akhir batas pembayarannya 

kepada masyarakat. Informasi ini dapat dikirimkan berdasarkan permintaan 

masyarakat atau pemberitahuan kepada mereka yang belum membayar pajak. 

Dengan adanya layanan ini maka jumlah orang yang lalai membayar pajak karena 

lupa misalnya, tentu dapat dikurangi. Untuk dapat menangani transaksi 

pembayaran pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan bank-bank yang ada 

Indonesia. 

f) Masih banyak manfaat lain seperti pencarian orang hilang, layanan call center 

misalnya untuk meminta ambulan, melaporan kejahatan dan lain sebagainya. 

3.2 Implementasi m-Government di Indonesia 

3.2.1 Kesiapan masyarakat 

Pengguna telepon seluler di Indonesia lebih banyak menggunakan aplikasi SMS. 

Oleh karena itu, implementasi m-Government dalam bentuk aplikasi berbasis SMS akan 

memudahkan masyarakat. Untuk mengakses layanan yang membutuhkan informasi pribadi 

masyarakat dapat digunakan pin. Penggunaan pin ini dapat menghindari penggunaan 

layanan oleh orang yang tidak berhak. Selain itu, dalam panggunaan pin masyarakat sendiri 

umumnya sudah terbiasa karena pada telepon seluler sudah biasa digunakan pin misalnya 

pin untuk sim card atau aplikasi SMS- Banking. Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan 

sampai pin ini terlalu panjang sehingga sulit untuk diingat akan tetapi tetap dapat menjamin 

keamanan penggunaan aplikasi.  

 25



3.2.2 Alternatif teknologi 

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian kajian pustaka, ada beberapa alternative 

teknologi untuk  mengimplementasikan m-Government yaitu SMS, WAP, dan aplikasi 

J2ME .  Namun, yang paling sesuai untuk diimplementasikan di Indonesia adalah aplikasi 

berbasis SMS karena didukung oleh semua telepon seluler. Selain itu, masyarakat juga 

telah terbiasa menggunakan SMS. Dengan demikian, penggunakan aplikasi ini akan lebih 

mudah. Untuk memberikan layanan dengan fitur yang lebih banyak aplikasi berbasis WAP 

dapat menjadi alternative.  

3.2.3 Arsitektur m-Government 

 

 

Gambar 3.2  Arsitektur m-Government 

Untuk dapat menerapkan aplikasi m-Government maka pemeintah dapat bekerja 

sama dengan dengan operator seluler sehingga dapat menjangkau semua pengguna telepon 

seluler di Indonesia. Jadi, operator seluler ini akan menjadi perantara pemerintah dengan 
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masyarakat. Untuk menyimpan informasi yang akan dikirim oleh operator seluler kepada 

masyarakat dibutuhkan basis data yang dikelola oleh administrator dari pemerintah.  

Untuk memudahkan manajemen basis data m-Government ini, pemerintah dapat 

menyediakan aplikasi berbasis web.  Melalui aplikasi ini Informasi dari lembaga 

pemerintah lainnya misalnya informasi pajak penduduk atau informasi dari perusahaan 

misalnya lowongan pekerjaan dapat diperoleh dengan cara input  oleh perusahaan/ lembaga 

pemerintah atau  akses langsung ke database lembaga pemerintah.  Akses langsung ini 

dimungkinkan karena pemerintah sekarang sedang mengubah dokumen yang dulunya 

masih banyak dalam bentuk kertas menjadi format digital.    

Pada dasarnya,  tidak semua bentuk layanan m-government membutuhkan basis 

data lembaga pemerintah khususnya layanan yang tidak memerlukan data pribadi 

masyarakat. Dalam hal ini, informasi dapat dikirim langsung oleh operator telepon seluler.    
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BAB IV 

PENUTUP 

    

4.1 Kesimpulan 
 

M-Government memiliki banyak manfaat terutama dalam mempermudah komunikasi 

dari pemerintah kepada masyarakat dan juga sebaliknya. Apliaksi ini, menghilangkan 

batasan ruang dan waktu karena dapat diakses kapan dan dimana pun.  Selain itu, jika 

sudah diterapkan kualitas dan jenis layanan m-Government dapat terus ditingkatkan  Hal ini 

tentunya, dapat meningkatkan daya saing bangsa dalam pembangunan yang berkelanjutan. 

Memang ada beberapa masalah yang akan dihadapi dalam mengimplementasikan m-

Government seperti masalah keamanan dan kepercayaan  masyarakat. Akan tetapi, hal 

tersebut jangan dipandang sebagai hambatan, melainkan sebuah tantangan yang harus di 

jawab karena sebagian besar masalah tersebut sudah ada solusinya. Bentuk layanan yang 

bisa diberikan kepada masyarakat dapat dibagi dalam dua kelompok berdasarkan 

dibutuhkan atau tidaknya informasi pribadi masyarakat.  Oleh karena itu, untuk dapat 

mengkases layanan tertentu diperlukan pendaftaran masyarakat.  

Teknologi yang paling sesuai untuk aplikasi m-Government di Indonesia adalah SMS. 

Oleh karena itu, agar dapat menjangkau semua pelanggan telepon seluler di Indonesia maka  

dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan operator seluler. 

Aplikasi m-Government ini pada akhirnya akan membantu dalam mewujudkan 

mewujudkan masyarakat informasi indonesia tahun 2015 dan masyarakat indonesia 

berbasis pengetahuan tahun 2025. Dengan demikian, m-Government  di Indonesia layak 

untuk diterapkan. 
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4.2 Saran 

Untuk dapat mengimplementasikan m-Government di Indonesia dibutuhkan pengkajian 

yang lebih mendalam terkait dengan masalah teknis khususnya keamanan aplikasi. Selain 

itu, untuk mendukung jenis layanan yang membutuhkan data-data dari lembaga pemerintah 

diperlukan format dokumen dalam bentuk digital dan  desain basis data yang baik sehingga 

aplikasi ini nantinya tidak terhambat oleh format data yang berbeda-beda dari setiap 

lembaga pemerintah.  
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