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Beberapa gagasan untuk menyelesaikan esai ketiga dalam
tesis Mas Jarwo. Desentralisasi Indonesia pada pergantian
abad ini pada hakikatnya adalah keputusan politik. Esai
ini semata-mata mengurusi pertanyaan politik, ekonomi
dan administrasi yang mengalir dari tindakan desentral-
isasi ini. Model-model layanan e-Government akan menim-
bang berbagai faktor yang paling menentukan atau men-
dorong pemberian layanan masyarakat secara on line. Anal-
isa jaringan atas situs-situs semua pemerintah daerah In-
donesia akan menunjukkan apakah jaringan komunikasi
dan kelembagaan pemerintah daerah sesudah desentralisasi
masih didominasi oleh pemerintah pusat; ataukah ada ke-
cenderungan penyetaraan mengimbangi pemusatan selama
ini. Analisa ini semua mensyaratkan angket langganan
berkala dan akan dimudahkan dengan penggunaan robot
web seperti issuecrawler dari govcom.org.
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1 pengumpulan data menggunakan angket dan robot web

Semua kabupaten dan kotamadya diangket secara on line maupun
langsung atau biasa. Lewat angket on line, dapatkan semua layanan
masyarakat lewat internet yang sudah diberikan oleh para pemerin-
tah daerah kabupaten dan kotamadya. Yang penting, catat untuk
setiap layanan, lingkupnya dan saatnya mulai diberikan. Buat juga
jaringan situs web pemda-pemda ini sampai tetangga kedua saja. Su-
paya pengumpulan angket dan pemetaan jaringan ini bisa dilakukan
lebih efisien dan berkala, sampeyan perlu menggunakan robot web,
seperti issuecrawler dari govcom.org. Untuk melengkapi dokumen
administratif yang ada di perpustakaan atau kantor pemerintah, lewat
angket langsung kumpulkan informasi tentang kapasitas ekonomi dan
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politik daerah-daerah ini maupun pemerintahannya. Lengkapi juga in-
formasi lain yang tidak didapat lewat angket on line melalui cara ini.

Informasi yang dikumpulkan lewat berbagai cara (lewat angket dan
perpustakaan) mesti memiliki dasar teoretis yang memadai. Oleh se-
bab itu, sebaiknya sampeyan menulis pokok-pokok teoretis semen-
tara (lk 5 halaman dan 6 pertanyaan penelitian) untuk memilah dan
memilih informasi ini. Dengan demikian, rumuskan hipotesa yang
mendasari pengumpulan data ini.

Catat dan pikirkan semua pengalaman mengumpulkan angket on
line dan memetakan jaringan supaya pengumpulan angket gelombang
berikutnya bisa lebih efisien dan lengkap. Tetapkan juga berapa selang
waktu sebelum pengumpulan angket dan pemetaan jaringan gelom-
bang berikut. Jadi, rancangan penelitian untuk esai ini menggunakan
angket langganan berkala.1 Paling tidak, pengumpulan data dilakukan
3 kali: Januari hingga Maret, 2009, 2010, dan 2011. Bila ternyata
pengumpulan data bukan administratif sudah efisien, mungkin selang
waktu antara pengumpulan data bisa dipersingkat dan dipersering
agar dinamika perubahan layanan masyarakat on line bisa tergambar
akurat.

2 berbagai analisa

Saya menganggap esai pertama akan menegaskan bahwa desentral-
isasi Indonesia pada pergantian abad ini pada hakikatnya adalah kepu-
tusan politik, bukan keputusan moral. Oleh sebab itu, esai-esai sesu-
dahnya semata-mata mengurusi pertanyaan politik, ekonomi dan ad-
ministrasi yang mengalir dari tindakan desentralisasi ini.2

Menggunakan data awal dari angket on line dan langsung yang
pertama, setidaknya dua analisa bisa dilakukan: model layanan e-
Government dan analisa jaringan pemerintah daerah Indonesia. Model
layanan e-Government merumuskan dan menimbang untuk pertama
kalinya faktor-faktor yang mendorong atau memungkinkan pemerin-
tah daerah memberikan layanan masyarakat lewat internet. Dalam
model ini berbagai faktor yang pernah diusulkan dalam pustaka seperti
kapasitas pemerintah daerah bisa ditimbang dan dibandingkan satu
sama lain, atau dikaji interaksinya satu sama lain. Selain itu, peta
jaringan internet pemerintah-pemerintah daerah akan memberikan un-
tuk pertama kalinya dampak keputusan desentralisasi pemerintahan
Indonesia terhadap perilaku horisontal pemerintah-pemerintah daerah
sampai saat ini. Maksudnya, desentralisasi yang berhasil tentulah
lebih senada dengan jaringan setara antar sesama pemerintah daerah,
lembaga lokal, serta lembaga internasional daripada jaringan yang ter-
pusat pada Jakarta. Dengan sedikit lagi tinjauan pustaka, pernyataan
ini bisa jadi satu hipotesa yang menarik. Tentu saja, penilaian tentang
keberhasilan desentralisasi di ruang maya ini lebih tepat dilakukan
secara berkala untuk mendapatkan kecenderungannya; bukan peta
sesaat saja. Ini pun satu hipotesa yang menarik dan lebih tepat. It-
ulah sebabnya perlu angket langganan berkala.

2.1 Model layanan e-Government

Berdasarkan tinjauan pustaka dan rumusan teoretis di atas, buatlah
model yang menjelaskan pemerintah daerah macam apa yang paling
mungkin memberi layanan e-Government. Bukan mustahil, model ini-
lah yang pertama sekali menjelaskan secara sistematis kinerja layanan
e-Government di negara berkembang. Sistematis dalam hal ini berarti,
paling tidak, lengkap untuk seluruh Indonesia dan berskala besar atau

1 Inggris: panel survey.
2 Ini gema pemikiran Alfian hampir 40 tahun silam. Lihat, Alfian “Pemikiran dan Peruba-

han Politik Indonesia.” Yayasan Obor. Gramedia. 1981
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ratusan pemerintah daerah sehingga dasar perampatannya3 atau pe-
narikan kesimpulannya4 lebih sahih.

2.2 Analisa jaringan

Analisa jaringan ronde pertama hendaknya menunjukkan peta jaringan
situs pemda seluruh Indonesia. Pada analisa jaringan ini simpul yang
memang sama (dalam jejaring-ego yang berbeda) mesti sudah dike-
nali dan dilebur jadi satu jejaring yang lebih besar.5 Temuan yang
menarik tentunya adalah apakah pemerintah daerah masih bergan-
tung terutama pada pemerintah pusat; apakah jaringannya berbentuk
seperti jaring laba-laba belaka.

2.3 Analisa dinamika

Selain memodelkan layanan e-Government, sampeyan juga bisa mem-
odelkan faktor-faktor yang menentukan kapan layanan masyarakat diberikan
on line, jadi bukan hanya apakah layanan tersebut tersedia on line. Tentu
saja untuk ini sampeyan perlu tahu saat layanan tersebut diberikan
di setiap pemerintah daerah. Model seperti ini menggunakan event
history analysis atau duration analysis atau survival analysis. Tujuannya
adalah untuk menimbang faktor apa saja yang mungkin mempercepat
atau menghambat pemerintah daerah menyediakan layanan tertentu
kepada warganya secara on line.

Selain itu, model-model di atas akan lebih kokoh terhadap anca-
man kesahihan bila angket langganan berkala tersedia. Dengan angket
seperti ini, sampeyan dapat mengatasi unobserved individual heterogene-
ity. Ini ancaman kesahihan yang sering diabaikan karena sangat sulit
ditangani tanpa angket langganan berkala.6

3 kesimpulan

Ada lebih dari satu makalah dalam esai ini. Beberapa pertanyaan
yang bisa dijawab dalam esai ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang
barangkali kurang diperhatikan sebelumnya. Kalaupun sudah ada
kesadaran tentang pentingnya pertanyaan ini, misalnya faktor apa
yang menghambat pemberian layanan masyarakat secara on line, maka
belum tentu jawaban yang sahih sudah pernah diberikan.

Saya belum lupa bahwa data dari Balisacan dan data dari Hal Hill
akan bermanfaat nanti. Jadi usahakanlah untuk mendapatkan data-
data tersebut untuk membangun datamu sendiri.

3 Inggris: generalisation.
4 Inggris: inference.
5 Anggitan simpul dan jejaring-ego akan saya ajarkan nanti.
6 Cara menangani unobserved individual heterogeneity akan saya ajarkan pada waktunya.
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