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E GOVERNMENT

• Menurut The Worid Bank Group (Falih Suaedi, Bintoro Wardianto 2010:54),

E-Government ialah sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi
untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

• Budi Rianto dkk (2012:36),

E-Government merupakan bentuk aplikasi pelaksanaan tugas dan tata laksana
pemerintahan menggunakan teknologi telematika atau teknologi informasi dan
komunikasi.



TIPE E-GOVERNMENT :

• G2C (Government to Citizens),

• G2B (Government to Business) ,

• G2G (Government to Governments) ,

• G2E (Government to Employees) .



G2C (GOVERNMENT TO CITIZENS),

• G2C (Government to Citizens) : Merupakan aplikasi e-Government yang paling
umum, yaitu dimana pemerintah membangun dan menerapkan berbagai
portofolio teknologi informasi dengan tujuan utama untuk memperbaiki
hubungan interaksi dengan masyarakat (rakyat).

Contoh : Kepolisian membuka jasa pelayanan perpanjangan SIM & STNK,
Departemen Agama membuka situs pendaftaran ibadah haji



G2B (GOVERNMENT TO BUSINESS)

• G2B (Government to Business) : Salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan
adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekenomian
sebuah negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam melakukan aktivitas
sehari-harinya, entiti bisnis semacam perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali
data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah.

Contoh : aplikasi berbasis web untuk menghitung besarnya pajak yang harus
dibayarkan ke pemerintah dan melakukan pembayaran melalui internet, Proses tender
proyek-proyek pemerintahan yang melibatkan sejumlah pihak swasta dapat dilakukan
melalui website (sehingga menghemat biaya transportasi dan komunikasi), mulai dari
proses pengambilan dan pembelian formulir tender, pengambilan formulir informasi
TOR (Term of Reference), sampai dengan mekanisme pelaksanaan tender itu sendiri
yang berakhir dengan pengumuman pemenang tender



G2G (GOVERNMENT TO GOVERNMENTS)

• G2G (Government to Governments) : Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi
negara-negara untuk saling berkomunikasi secara lebih intens dari hari ke hari. Kebutuhan untuk
berinteraksi antar satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada
hal-hal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar kerjasama
antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat, industri, perusahaan, dan
lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-
proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya.

Contohnya : Hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah
kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi
akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.



G2E (GOVERNMENT TO EMPLOYEES)

• G2E (Government to Employees) : aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk
meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan
yang bekerja di sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.

Contoh : Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk
meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai
penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan ; Sistem
asuransi kesehatan dan pendidikan bagi para pegawai pemerintahan yang telah terintegrasi
dengan lembaga-lembaga kesehatan (rumah sakit, poliklinik, apotik, dan lain sebagainya) dan
institusi-institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan, dan lain-lain) untuk menjamin
tingkat kesejahteraan karyawan beserta keluarganya.



MANFAAT E-GOVERNMENT

Layanan Masyarakat. Pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat; informasi dari pemerintah
dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor
pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah tanpa secara fisik harus
datang ke kantor pemerintah.

Hubungan antara pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis. Terjadi peningkatan hubungan antara
pemerintah dengan masyarakat dan pelaku bisnis. Adanya keterbukaan diharapkan hubungan antara
berbagai pihak menjadi lebih baik; keterbukaan akan menghilangkan rasa ketidak percayaan dari semua
pihak kepada pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi
yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan
pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan.

Pelaksanaan pemerintahan lebih efisien. Adanya E-Government diharapkan pelaksanaan pemerintahan
akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi
informasi. Koordinasi dan diskusi antara pemerintah pusat dengan pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa
harus berada pada lokasi fisik yang sama.



SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DALAM MENGHADAPI
KESTABILAN DUNIA BISNIS DIMASA PANDEMI COVID '19

Menurut (Yunus, 2007 ; Bodnar dan Hopwood, 2005) sistem informasi akuntansi
pada dasarnya menjadi alat perusahaan dalam menjalankan tugasnya, yaitu
sebagai alat dalam mengendalikan aktivitas perusahaan agar dapat berjalan
dengan baik, dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

penerapan SIA sangat diperlukan dalam dunia bisnis. Terutama dimasa
pandemi covid ’19 agar setiap pelaku usaha dapat terus menghasilkan omset
dan menghindari kerugian.

adanya sistem informasi akuntansi yang baik maka perusahaan dapat
melakukan proses operasi maupun informasi dengan lebih efektif dan efisien
karena adanya pengendalian yang mampu mengendalikan proses-proses
tersebut sehingga dapat menghasilkan tujuan yang sesuai dengan yang
diinginkan perusahaan.



SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MENGGUNAKAN E
GOVERNMENT





PENERAPAN SIA DALAM PERUSAHAAN MEMILIKI BANYAK
MANFAAT :

1. Menyediakan atau menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga
perusahaan dapat melakukan aktivitas utama pada value chain secara efektif
dan efisien.

2. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produksi produk atau jasa yang
dihasilkan.

3. Meningkatkan efisiensi kinerja bisnis, baik itu pada bagian keuangan dan bagian
lainnya.

4. Meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan.

5. Meningkatkan sharing knowledge.



PEMULIHAN BISNIS DI ERA PENANGGULANGAN
PANDEMI COVID-19
Pemerintahan Presiden Joko Widodo, mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1/2020 : tentang kebijakan keuangan
negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau
dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Diimplementasikan pada :

adanya dukungan dana insentif sebesar Rp 70,1 triliun dan relaksasi perpajakan
bagi sektor dunia usaha yang terdampak Covid-19.

kebijakan penundaan pembayaran cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra
Mikro, serta penundaan pembayaran pinjaman terutama untuk Usaha Kecil dan
Menengah (UKM) dan pelaku ekonomi kecil lainnya.

penurunan tarif PPh Badan dari 25 persen menjadi 22 persen.



GRANT THORNTON INDONESIA MERANGKUM 5 AREA
YANG BISA MENJADI FOKUS PENGUSAHA UNTUK
MELEWATI KRISIS INI.
Pengaturan Kas : Pengaturan arus kas menjadi kunci utama perusahaan untuk dapat

melewati tantangan berat di tahun 2020 ini.

Rencana Antisipasi : Panduan tanggap darurat perlu langsung disusun untuk mengetahui
apa saja sektor krusial dalam perusahaan dan memastikan strategi yang akan diambil aman
untuk kelangsungan bisnis kedepannya.

Pengelolaan Pemangku Kepentingan : Perkiraan arus kas yang baik akan menempatkan
perusahaan pada posisi yang lebih kuat saat berdiskusi dengan para pemegang saham.

Perhatikan Karyawan : Memahami profil karyawan menjadi sangat penting dalam situasi ini
untuk menemukan berbagai opsi untuk solusi tenaga kerja dalam perusahaan.

Bentuk Tim Manajemen Krisis : Bentuk tim khusus dan pastikan perwakilan dari tiap divisi
saling berkomunikasi untuk membahas dan menentukan prioritas masalah yang dihadapi
perusahaan dan mengantisipasi masalah yang dapat muncul ke depannya.



PERAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI MELALUI E
GOVERNMENT DI ERA PANDEMI COVID - 19

• Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan panduan perlakuan
akuntansi terutama dalam penerapan PSAK 71-Instrumen Keuangan dan
PSAK 68-Pengukuran Nilai Wajar. Panduan ini dikeluarkan terkait dengan
dampak pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan ketidakpastian ekonomi
global dan domestik serta secara signifikan memengaruhi
pertimbangan (judgement) entitas dalam menyusun laporan keuangan.



IMPLEMENTASI SISTEM E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Bentuk-bentuk dari penggunaan e-government adalah e-budgeting,
e-procurement, e-audit, e-catalog, e-payment, e-controlling, bahkan
hingga e-health.

Pemerintah Kota Surabaya bahkan sudah menerapkan sistem
Surabaya Smart Windows (SWS) yaitu sebuah layanan yang
membuat masyarakat dapat mengurus perizinan melalui smartphone.
Bahkan, masyarakat dapat mencetak sendiri dokumen-dokumen
perizinan.




