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ABSTRAK 

Rasti Lestari, Muhlis Madani dan Ihyani Malik Implementasi E-Government 

dalam Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bone. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi e-

government dalam pelayanan publik pada dinas kependudukan dan catatan sipil 

kabupaten bone. Jenis penelitian ini kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif yaitu 

bertujuan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara rinci tentang 

sifat, karakter, latar belakang dari suatu penelitian Sumber data pada penelitian ini 

ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Informan pada penelitian ini sebanyak 

lima orang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menujukkan bahwa implementasi e-Government dalam 

pelayanan publik pada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten 

memberikan manfaat yang baik. Dapat dilihat dari elemen support yaitu di 

terapkannya pelayanan berbasis online (e-Government) ini untuk meningkatkan 

dan menghasilkan pelayanan yang prima atau baik. Elemen capacity terdiri dari : 

1) sumber daya manusia yang kompeten, 2) sumber dana finansial, 3) sumberdaya 

infastruktur yang memadai. Elemen value manfaat yang dirasakan dinas 

kependudukan dan catatan sipil kabupaten bone sebagai pemberi layanan seperti 

kuranganya antrian dan yang dirasakan masyarakat sebagai penerima layanan 

seperti waktu yang digunakan dalam pelayanan menjadi efektif dan efisien. 

 

Kata Kunci : Implementasi, E-Government, Pelayanan Publik 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Prospektif perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yaitu 

efisiensi, kecepatan dalam penyampaian informasi, jangkauan yang global 

dan transparan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah 

membawa pengaruh yang sangat besar terutama bagi pemerintahan.  

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diterapkan dalam 

penyelenggaraan pemerintah bertujuan agar publik dapat mengetahui dan 

mengawasi kinerja pemenrintah. Salah satu bentuk penyelenggaraan 

pemerintah yang menggunakan sistem teknologi informasi dan komunikasi 

yaitu e-Government. 

E-Government (Electronic Government) adalah suatu upaya untuk 

mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. 

Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan 

pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaat teknologi informasi dan 

komunikasi. E-Government merupakan bentuk penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk mempromosikan 

pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, 

kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi 

terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih 

bertanggungjawab kepada masyarakat (Aprianty, 2016). 
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Pelayanan publik merupakan pelayanan dasar dalam 

penyelenggaraan pemerintah. Pelayanan publik menjadi suatu sistem yang 

dibangun dalam pemerintah untuk memenuhi unsur kepentingan 

masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan yang 

diberikan kepada warga negara secara baik dan propesional baik jasa, 

barang atau administratif sebagai bagian dari keperluan masyarakat. 

Pelayanan yang baik dan berkualitas memberikan implikasi kepuasan 

kepada masyarakat, karena masyarakat secara langsung menilai terhadap 

kinerja pelayanan yang diberikan. Indikator kepuasan masyarakat itulah 

yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah. (Hayat, 

2017) Pelayanan yang optimal adalah harapan semua masyarakat agar 

tercipta kualitas pelayanan yang lebih baik. 

Pelayanan yang lebih efektif dan efisien bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat yang disajikan dalam 

berbagai bentuk. Dalam hal ini, e-Government telah menjadi bagian tak 

terpisahkan dengan dunia pemerintahan, termasuk di Indonesia. 

Pengembangan e-Government dimanapun bertujuan untuk meningkat good 

governance, yang paling penting e-Government dapat meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi dilembaga pemeritahan. Serta, pemerintah dapat 

meberikan pelayanan secara transparan kepada masyarakat (Diskominfo, 

2017). 

Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 merupakan pintu gerbang 

perkembangan e-Government di Indonesia. Ditujukan untuk menjamin 

keterpaduan sistem pengelolaan, pengolahan dan informasi eloktronik 
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dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang transparan. Dalam 

peraturan ini pemerintah menerapkan enam strategi pokok terkait dengan 

pengembangan e-Government. Antara lain: Strategi pertama, yaitu 

pengembangan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya serta terjangkau 

oleh masyarakat luas. Kedua, adalah penataan sistem manajemen dan proses 

kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara holistrik. Ketiga, 

adalah pengoptimalan pemanfaatan tekologi informasi. Keempat, adalah 

mengembangkan kontribusi dunia usaha dan pengembangan industri 

telekomunikasi serta teknologi informasi. Kelima, adalah pengembangan 

sumberdaya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy 

masyarakat. Serta yang keenam, yaitu perwujudan pegembangan secara 

teratur dengan menggunakan tahapan yang realistis dan terukur (Hiplunudin, 

2017).  

Dalam hal ini, e-Government telah menjadi elemen penting dari 

pemerintahan di berbagai negara yang tidak dapat dipisahkan, termasuk di 

Indonesia. Salah satu kabupaten di Indonesia tepat di Sulawesi Selasan yang 

menerpakan e-Government yaitu Kabupaten Bone. Salah satu instansi 

pemerintahan di Kabupaten Bone yang menerapkan e-Government yaitu 

Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bone. Secara hukum 

sistem ini telah dikukuhkan dengan adanya Perda Kabupaten Bone No. 3 

Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 

Program e-Government yang diterakpan di Dinas Kependudukan dan 

Pencacatan Sipil Kabupaten Bone yaitu SIAK (Sistem Informasi 
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Administrasi Kependudukan) atau dapat diakses melalui website Capil Bone 

atau laman web berikut ini https://capil.bone.go.id/.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SIAK merupakan salah satu wujud dari penerapan e-Government 

yang merupakan suatu sistem informasi yang berbasis web yang dibuat 

berdasarkan prosedur-prosedur dan strandarisasi khusus yang bertujuan 

untuk menata sistem administrasi di bidang pendudukan, sehingga dapat 

tercapai tertip adminitrasi dan juga membantu petugas dalam pelaksanaan 

layanan kependudukan (Handayani, 2020). Adapun layanan yang bisa 

dilakukan dengan terapkannya e-Government di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Bone diantaranya, dapat mendowload formulir 

kependudukan dan formulir pencacatan sipil, serta dapat mendaftar secara 

online.  

Namun dalam pengimplementasian pelayanan publik berbasis online 

tersebut belum maksimal, masih banyak kekurangan yang perlu 

disempurnakan, pemasalahan seperti kurangnya pengetahuan masyarakat 

untuk mengakses situs web (website) dari Dinas Kependudukan dan Catatan 

Gambar 1.1 Tampilan Awal Website Capil Bone 

 

Gambar 1.1 Tampilan Awal Website Capil Bone 

 

 

Gambar 2.1 Tampilan Awal Website Capil Bone 

 

 

Gambar 3.1 Tampilan Awal Website Capil Bone 

 

 

Gambar 4.1 Tampilan Awal Website Capil Bone 

 

 

Gambar 5.1 Tampilan Awal Website Capil Bone 

 

 

Gambar 6.1 Tampilan Awal Website Capil Bone 

 

 

Gambar 7.1 Tampilan Awal Website Capil Bone 

 

 

Gambar 8.1 Tampilan Awal Website Capil Bone 

https://capil.bone.go.id/
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Sipil Kabupaten Bone karena patugas Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Bone masih kurang mensosialisasikan kepada masyarakat. 

Tingkat pengetahuan teknologi yang masih rendah menyebabkan 

masyarakat kurang memahami bahkan manfaat pelayanan dan bertransaksi 

secara online.   

Berdasarkan praobservasi yang dilakukan, peneliti mendapatkan  

permasalahan yang terjadi yaitu pemahaman masyarakat terkait dengan 

aplikasi sangat kurang, seperti masyarakat masih kebingungan bagaimana 

cara untuk mengunduh/download jenis formulir pelayanan apa yang 

dibutuhkan pada website dikarenakan  kurangnya sosialisasi dari Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dan penerapan pelayanan 

yang mengalami transformasi atau perubahan dari ofline ke online membuat 

pelayanan yang diberikan pegawai kepada masyarakat belum efektif karena 

tidak dibarengi dengan pemahaman ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Hal tersebut membuat masyarakat lebih memilih untuk datang 

langsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone 

semisal untuk membuat Kartu Keluarga (KK) secara manual.  Permasalahan 

lain yang sering didapati yaitu ketidak sesuai antara dokumen yang dikumpul 

dengan Kartu Keluarga (KK) yang telah jadi, sehingga membuat masyarkat 

datang lagi untuk membuat atau memperbaiki dokumen tersebut. 

Kebijakan yang dibuat yang seharusnya untuk mempermuda 

masyarakat justru tidak berpengaruh terhadapat pelayanan publik dikarena 

masyarakat banyak yang bingung dan belum mengetahui keberadaan e-

Government ini. Dalam memenuhi kebutuhan konsep informasi yang baik 
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dari masing-masing unsur tersebut harus memiliki standar yang harus 

dipatuhi dan dijalankan. Sehingga sistem informasi dan pelayanan dari satu 

lembaga pemerintah akan menghasilakan sistem infomasi yang baik. 

Berdasakan uraian diatas, maka penulis mengangkat penelitian yang 

berjudul “Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik pada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang dikemukakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi e-Government dalam hal elemen support 

dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bone? 

2. Bagaimana implementasi e-Government dalam hal elemen capacity 

dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bone? 

3. Bagaimana implementasi e-Government dalam hal elemen value dalam 

pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bone? 

C. Tujuan Penelitian 

Peneilitan ini dilaksanakan dengan tujuan yaitu sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi e-Government dalam hal 

elemen support dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Bone.  



7 
 

 
 

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi e-Government dalam hal 

elemen capacity dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. 

3. Untuk mengetahui bagaimana implementasi e-Government dalam hal 

elemen value dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Bone. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

atau masuka bagi masyarakat dan pihak terkait tentang Implementasi e-

Government dalam Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Bone. 

2. Manfaat Praktisi  

Manfaat praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dalam upaya mencapaian Implementasi E-Government 

dalam Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bone. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini diuraikan dalam tabel beberapa penelitian terdahulu yang 

relevan dengan penelitian ini. 

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Terdahulu 

No Nama, 

Tahun, dan 

Judul 

Metode 

Penelitian 

Penelitian 

Terdahulu 

Kesimpulan Perbedaan 

1 Sabino 

Mariano, 

2018, dengan 

judul 

penelitian 

“Penerapan 

E-Government 

dalam 

Pelayanan 

Publik di 

Kabupaten 

Sidoarjo” 

Metode 

penelitian 

ini adalah   

Deskriptif  

Kualitatif, 

Fokus 

penelitian ini 

adalah e-

Government 

dalam 

pelayanan 

publik 

terkhususnya 

pada upaya 

pemerintah 

daerah dalam 

pemanfaatan 

teknologi 

informasi dan 

komunikasi. 

Hasil penelitian 

tersebut 

menunjukkan 

bahwa peneliti 

melihat 

penerapan e-

Government 

berdasarkan 

pendekatan 

elemen-elemen 

sukses dari 

penerapan e-

Government itu 

sendiri, adapun 

dari segi 

penerapannya 

belum optimal 

disebabkan oleh 

faktor pendukung 

belum terpenuhi, 

manfaatnya, serta 

kapasitanya 

belum memadai 

Pada hasil 

penelitian saya 

baik, karena 

dilihat dari 

keinginan dari 

Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan 

Sipil 

Kabupaten 

Bone sudah 

ada dengan 

dukungan 

pegawai yang 

menjadi 

operator 

pelayanan e-

Government 

sudah 

kompeten 

dibidangnya 

dan sarana dan 

prasarana 

sudah 

memadai 
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2 Sry 

Handayani, 

2020, dengan 

judul 

penelitian 

“Kualitas 

Pelayanan 

Aparatur 

Pemerintah 

Melalui 

Penerapan E-

Government di 

Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan 

Sipil 

Kabupaten 

Bone”. 

Metode 

penelitian 

ini adalah   

Deskriptif  

Kualitatif, 

Fokus 

penelitian ini 

adalah 

kualitas 

pelayanan 

aparatur 

melalui 

penerapan e-

Government. 

Adapun hasil 

penelitian 

tersebut yaitu 

pelaksanaan 

program 

pemerintah 

daerah terkait 

dengan 

penerapan e-

Governmet 

terhadap 

pelayanan publik 

telah berjalan 

dengan baik 

sesuai dengan 

peraturan dan 

ketentuan yang 

ada. Kendala dan 

upaya yaitu 

terkait dengan 

perkembangan 

teknologi 

informasi dan 

pelaksaan 

progam yang 

diterapkan, 

pengelolaan perlu 

mempunyai 

infrastruktur yang 

memandai dan 

kontroling dalam 

perkembangan 

terkonogi 

informasi, serta 

mensosialisasikan 

atau 

menkampayekan 

kelebihan dan 

manfaar dari 

program ini. 

Perbedaannya 

dari segi lokus 

atau lokasi 

penelitisn dan 

fokus pada 

penelitian sata 

adalah 

implementasi 

e-Government 

dalam 

pelayanan 

publik. 
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3 Diah Rachma 

Aprianty, 

2016 

“Penerapan 

Kebijakan E-

Government 

dalam 

Peningkatan 

Mutu 

Pelayanan 

Publik di 

Kantor 

Kecamatan 

Sambutan 

Kota 

Samarinda”. 

Metode 

penelitian 

ini adalah   

Deskriptif  

Kualitatif, 

Fokus 

penelitian ini 

adalah 

mengukur 

seberapa jauh 

penerapan e-

Government 

dalam 

meningkatkan 

mutu 

pelayanan 

publik 

Hasil penelitian 

tersebut 

menunjukkan 

bahwa penerapan 

e-Government 

dalam meningkan 

pelayanan publik 

berjalan dengan 

baik sesuai 

dengan SOP yang 

ada. Sedangkan 

adapun kendala 

yang didapati 

yaitu masyarkat 

yang belum 

terlalu menikmati 

manfaat dari 

kebijakan sebagai 

penerima layanan 

karena kurangnya 

sosialisasi dari 

petugas sebagai 

pelaksana 

pelayanan dan 

kurang 

memadainya 

infrastruktur. 

Perbedaannya 

dari segi lokus 

atau lokasi 

penelitisn dan 

fokus pada 

penelitian sata 

adalah 

implementasi 

e-Government 

dalam 

pelayanan 

publik. 

4 Bendini, 2021, 

dengan judul  

“Elemen 

Sukses 

Metode 

penelitian 

ini adalah 

Deskriptif  

Kualitatif, 

Fokus 

penelitian ini 

adalah 

elemen 

Adapun hasil 

penelitian terebut 

yaitu untuk 

mengetahui 

faktor atau 

elemen penting 

Perbedaanya 

yaitu pada 

fokus 

penelitiannya 
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Penerapan 

Electronic 

Government di 

Dinas 

Kependudukan 

dan Catatan 

Sipil Pada Era 

Covid-19 Di 

Kota 

Makassar”. 

sukses 

penerapan e-

Government, 

dalam penerapan 

e-Government 

dalam 

memberikan 

pelayanan publik 

pada masa 

pandemi Covid-

19 telah efektif 

dalam segi 

inovasi yang 

berdampat 

pelayanan 

menjadi efektif 

dan efisien. 

Sedangkan faktor 

penghambatnya 

yaitu sosialisasi 

yang belum 

terlaksana dengan 

baik sehingga 

pemahan 

masyarakat 

mengenai 

penerapan e-

Government atau 

layanan online 

belum dipahami 

dan diketahui 

fungsi manfaat 

dari program ini. 

yaitu 

bagaimana 

elemen yang 

diberpengaruh 

terhdapat 

proses 

pelayanan 

pada masa 

pandemic 

covid-19, 

sedangkan 

penelitian saya 

berfokus pada 

proses 

pelayanan 

selama di 

terapkannya e-

Government 

ini. 

 

B. Teori dan Konsep 

1. Teori dan Konsep Implementasi 

a. Teori Implementasi 

Impelemtasi adalah suatu tindakan atau pelaksaan yang 

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun degan 
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matang dan terperinci. Implementasi biasnya dilaksanakan setelah 

perencanaan dianggap sudah sempurna. Menurut Nurdin Usman 

dalam (Mustofa & Prayoga, 2020) implementasi merupakan suatu 

aktifitas, aksi, atau suatu sistem yang memiliki mekanisme, 

implementasi merupakan sebuah kegiatan dengan perencaan yang 

baik dalam mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.  

Menurut Meter dan Horn dalam (Lestari, 2022) implementasi 

merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengubah sebuah 

keputusan menjadi tindakan untuk mencapai tujuan. Meter dan Horn 

menekankan bahwa implemntasi yang dimaksud terdapat dua 

tindakan yaitu aturan atau rumusan dan pelaksanaan. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan 

sesuai dengan norma-norma dan atau perencanaan yang sudah 

matang dengan tujuan yang ingin dicapai sudah jelas. 

b. Konsep Implementasi 

Implementasi merupakan pelaksanaan ada sebuah ide program 

dengan perencanaan yang matang dengan tujuan agar orang lain 

dapat merasakan manfaatnya dan menciptakan sebuah perubahan. 

(Mustofa & Prayoga, 2020) Adapun 3 (tiga) aspek dalam 

implementasi yaitu mencakup : 

1) Perencanaan atau Planning, perancanaan merupakan salah satu 

syarat dalam pelaksanaan kegiatan administratif. Tanpa planning 

atau perencanaan yang matang maka dalam pelaksanaan kegiatan 
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akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam pencapaian 

tujuan.  

2) Pelaksanaan, merupakan suatu kegiatan atau tindakan dari 

sebuah perencanaan yang sudah disusun dengan baik atau 

pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan. 

3) Evaluasi, merupakan bentuk penilaian terhadap hasil kerja dari 

perencanaan yang telah dikerjakan. Dari hasil evaluasi tersebut 

dapat dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam perbaikan dan 

penyempurnaan, dalam hal pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan sesuai dengan perencanaan.  

Menurut kapioru dalam (Apriandi, 2017) faktor yang mempengaruhi 

kinerja implementasi  yaitu (environmental coditions) (kondisi 

lingkungan), inter-organizational relationship (hubungan antara 

organisasi), resource (sumber daya), dan characteristicimplementing 

agencies ( karakter individu implementor).  

2. Teori dan Konsep E-Government 

a. Teori E-Government 

Menurut The World Bank Group dalam (Aprianty, 2016) 

mendefiniskan e-Government sebagai sistem yang penggunaannya 

berhubungan dengan teknologi informasi oleh instanasi 

pemerintahan yang berfungsi untuk membentuk suatu hubungan 

dengan organisasi lain dalam lingkup pemerintahan, negara dan 

bisnis yang berhubungan dengan pemerintahan. Dari definisi 
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tersebut, menyatakan bahwa e-Government merupakan penggunaan 

teknologi informasi pada lembaga publik atau lembaga 

pemerintahan. Ketentuan lembaga yang terlibat dalam e-

Government harusnya adalah semua instansi pemerintahan (arms of 

government) dengan artian bahwa hendaknya e-Government 

diterapkan di lemabaga eksekutif, legislatif, dan yudiktif, Kumoroto 

dalam (Hiplunudin, 2017). 

Holmes dalam (Irawan, 2013) mendefiniskan bahwa e- Government 

merupakan sebuah cara yang diterapkan oleh pemerintah dengan 

teknologi baru dalam hal melayani masyarakat agar dapat 

memperoleh informasi dengan mudah dan pemerintah lebih nyaman 

dalam melakukan pelayanan, dengan tujuan meningkatkan kualitas 

pelayanan dan untuk memberikan kesempatan dalam berpartisipasi 

terhadap proses demokrasi. E-Government penggunaannya 

mengacu pada teknologi informasi oleh pemerintah yang 

mempunyai kemampuan dapat mengubah hubungan yang terjadi 

antara warga negara, bisnis, serta unit lain dari pemerintah. 

E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi dan 

komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan 

pemberian pelayanan intensif untuk masyarakat dengan penggunaan 

web atau aplikasi yang lebih memudahkan masyarakat, serta 

mengurangi ongkos dalam proses penyelenggaraan pemerintah 

(Irawan, 2013).  
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b. Konsep E-Government 

Indrait dalam (Hiplunudin, 2017) seperti di negara maju, e-

Government merupakan hasil perubahan hubungan birokrasi dengan 

masyarakat yang menjadikan lebih bersahabat. Begitu juga dengan 

negara berkemba bahwa dengan penerapan e-Government dapat 

mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan serta beribawa. 

Karakteristik dari e-Governmenti yaitu secara ekonomi menciptkan 

kehetaman. Konsistensi e-Government dalam mendukung 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang bertujuan untuk 

mendorong efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerinta 

serta keterbukaan atau transparansi dari pemerintah.  

1) Klasifikasi E-Government 

Adapun klasifikasi dari e-Government, sebagai berikut : 

a) G2C (Government to Citizen). 

Government to Citizen atau interkasi antara pemeritah dan 

masyarakat merupakan bentuk pelayanan publik dengan 

bentuk penyampaian informasi dengan menggunkan 

teknologi. Pemerintah dan masyarakat akan memungkinka 

terjadinya pertukaran informasi melalui G2C ini.  

b) G2B (Government to Business).  

Government to Business merupakan bentuk penyampaian 

informasi bagi lingkungan bisnis. Sehingga para pelaku 

bisnis akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan 

pemerintah. 
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c) G2G (Government to Government). 

Government to Government, merupakan komunasikan atau 

pertukaran inforasi yang terjadi antara lembaga 

pemerintahan dan depertemen yang lainnya dengan tujuan 

untuk memperlancar kerjasama yang baik. 

d) G2E (Government to Employee) 

Government to Employee, yaitu Government juga tetap 

melayani pegawai dan karyawan. Dengan tujuan 

meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pewagai.  

2) Tujuan dan Manfaat E-Government 

Adapun tujuan e-Government yaitu akan lebih mempermuda 

masyarakat untuk mengakses pelayanan publik, sumber-sumber 

informasi pemerintah lebih mudah untuk diakses, kualitas 

layanan bisa dinikmati sama dengan seluruh warga negara, serta 

permasalahan mengenai keluhan masyarakat dapat ditangani.  

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan 

e-Government, hal ini e-Governmnet diarahkan untuk mencapai 

4 (empat) tujuan yaitu : 

a) Pembenukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan 

publik yang mempunyai kualitas dan lingkung sehingga 

dapat memuaskan dan mudah dijangkau oleh masyarakat 

setiap harinay, tanpa waktu yang dibatasi dan biaya yang 

dikeluarkan oleh masyarakat lebih terjangkau. 
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b) Pembentukan hubungan interaksi dengan dunia usaha untuk 

meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan 

kemampuan untuk menghadipi perubahan dan perdangan 

internasional lebih cepat. 

c) Pemebenntukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan 

lembaga-lembaga negara dan menyediaan fasilitas dialog 

untuk masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam 

perumusan kebijakan negara. 

d) Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang 

efisien dan transparan serta memperlancar transaksi dan 

layanan antara lembaga pemerintah dan pemerintah daerah 

otonom.  

Adapaun manfaat yang diperoleh dari penerapan e-Government 

antara lain : 

a) Kualitas pelayanan publik akan menjadi lebih baik, dalam 

hal kinerja efektifitas dan efektifitas pada berbagai bidang 

kehidupan bernegara. 

b)  Meningkatkan transpransi, control, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintah. 

c) Berkurangnya biaya administrasi, relasi dan interaksi yang 

dikeluarkan oleh warga negara maupun pemerintah. 
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d) Melalui interkasi yang baik dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan membuka peluang pemerintah untuk 

mendpatkan sumber pendapatan yang bar. 

e) Terciptanya lingkungan masyarakat yang baru sehingga 

permasalahan yang dihadapi dapat terjawab dengan cepat 

dan tepat sejalan dengan perubahan global dan trend yang 

ada. 

f) Melibatkan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra 

secara demokratis dan merata dalam proses pengambilan 

kebijakan. 

3) Kompenen dalam Penerapan E-Government 

Menurut Indrajit dalam (Irawan, 2013) komponen penting yang 

harus diperhatikan dalam penerapan e-Government ada 6 

(enam), antara lain : 

a) Content Development, berhubungan dengan pengembangan 

aplikasi atau perangkat lunak, standar teknis, bahasa 

pemrograman yang digunakan, spesifikasi sisten basis data, 

dan lain-lain, 

b) Compentency Building, berhubungan dengan pengadaan 

SDM, pelatihan, pengembangan kompetensi dan keahlian 

yang dimiliki pegawai. 

c) Connectivity, berhubungan dengan penyediaan ketersediaan 

infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. 
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d) Cyber Laws, berhubungan dengan hukum dan kebijakan 

yang yang diberlakukan tentang penerapan e-Government. 

e) Citizen Interfaces, berhubungan dengan pengadaan SDM 

dan pengembangan akses yang dapat memudahkan 

penggunaan e-Government dimana saja dan kapan saja. 

f) Capital, berhubungan dengan modal yang digunakan dalam 

proyek penerapan e-Government, terutama yang 

berhubungan dengan pemeliharaan dan perkembangan 

setelah diterapkannya e-Government, serta tim harus 

memikirkan jenis-jenis atau model apa yang akan diterapkan 

di lembaga pemerintah.    

4) Strategi Penerapan E-Government 

Booz Allen dan Hamilton dalam (Bendini, 2021), menyarakan 

8 (delapan) strategi dalam penerapan e-Government sebagai 

berikut : 

a) Perencanaan strategis secara keseluruhan. Hubungan antara 

perencanaan dan stretegi dalam mengoprasionalkan e-

Government, baik itu dari sisi perkembangan teknologi 

maupun sumber daya manusianya. 

b) Struktur pertangung jawaban harus jelas untuk menjamin 

pelasanaan sesuai dengan rencana. Tanggung jawab harus 

disesuaikan dengan keahlian dan kemapuan yang dimiliki 

oleh setiap departemen. 
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c) Perencanaan aksi jangka panjang. Aksi jangka panjang yang 

dimaskud yaitu perencanaan strategis sehingga 

peoprasionalan dapat berjalan sukses dan faktor yang perlu 

diingat yaitu dana jangka panjang. 

d) Perbandingan pelaksanaan e-Government. Pelaksanaan e-

Government akan memudahkan dengan melakukan 

perbandingan, sehingga perubahan yang terjadi akan 

memudahkan sesuai dengan kondisi yang terjadi 

e) Standarisasi dalam berbagai hal. Berhubungan dengan 

prosedur dan pelaksaan penerpan e-Governmant atau sistem 

aplikasi. 

f) Orientasi pada penggunaan. Kemudahn dan kenyamanan 

masyarakat dalam penggunaan aplikasi merupakan orientasi 

yang harus terpenuhi. 

g) Integritas dan keterlibatan penuh pegawai. Sebaik apapun 

sistem aplikasi yang diterapkan dan tanpa keterlibatan 

pegawai sistem aplikasi tidak bermanfaat secara penuh. 

h) Kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam menjalan e-

Government membutuhkan partisipasi penuh dari masyarkat 

maupun pihak swasta. 

3. Teori dan Konsep Pelayanan Publik 

a. Teori Pelayanan Publik 

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pelayanan 

berarti suatu perihal atau cara melayani.  Pelayanan publik 
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berbicara tentang sebuah rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan undang-

undang atas barang, jasa, dan pelayanan administratif bagi setiap 

warga negara dan institusi sebagai penyedian penyelenggaraan 

pelayanan publik.  

Menurut Samparan dalam (Aprianty, 2016) pelayanan merupakan 

suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interkasi 

langsung antar seseorang dengan orang lain atau secara fisik, dan 

menyediakan kepuasan pelanggan. Pelayanan publik diartikan 

sebagai proses pemberian layanan bagi orang memiliki keperluan 

atau kepentingan pada instansi atau organsasi yang terkait 

berdasarkan tata cara dan aturan pokok yang telah ditetapkan 

(Mariono, 2019).  

Pelayanan publik menurut Lewis dan Gilman dalam (Hayat, 2017), 

bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan yang ada pelaksaan pelayanan publik 

dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kepercayaan dari 

masyarakat dapat diperoleh dari nilai akuntabilitas pelayana yang 

diberikan apatur. Pertanggung jawaban merupakan aspek dari yang 

dilayani yaitu merupakan pemenuhan pelayanan publik dan untuk 

memperoleh kepercayaan tinggi dari masyarakat. Dalam rangkat 

mewujudkan pemerintah yang baik kepercayaan masyarakat 

merupakan hal dasar dalam pencapian tensebut. 
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b. Konsep Pelayanan Publik 

Menurut Sinambela dalam (Hiplunudin, 2017) pada padarnya 

setiap manusia membutuhkan yang namanya pelayanan, bahkan 

dapat dikatakan bahwa secara ekstrim dalam kehidupan manusia 

tidak dapat dipisahkan dengan pelayanan. Dimana pelayanan 

sangat akbar dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Kotler dalam 

(Hiplunudin, 2017) pelayanan publik dibutuhkan masyarkat guna 

menunjang berbagai kebutuhannnya. Karena pada dasarnya 

masyarakat membutuhkan pelayanan setiap hari. 

Menurut Moenir dalam (Hiplunudin, 2017) bentuk layanan yang 

baik yang berdampak positif pada masyarakat antara lain : 

1) Masyarakat akan lebih menghargai korps pegawai. 

2) Aturan-aturan layanan akan dipatuhi oleh masyarkat. 

3) Masyarakan akan bangga dengan korp pegawai. 

4) Masyarakat akan bergairah untuk berusaha. 

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, “Ruang lingkung pelayanan publik meliputi 

pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan 

administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. 

Yang termasuk dalam ruang lingkup tersebut yaitu pendidikan, 

pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tingga, komukasi dan 

informasi, dan sektor strategis lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik merupakan pelayanan 
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pemerintah berupa pelayanan publik maupun jasa publik yang 

diberikan kepada masyarakat. 

Pelayanan yang baik yaitu usaha yang diberika perusahaan yang 

dapat meberikan kepuasan terhadap penerima layanan atau 

pelanggan dengan standar yang ditetapkan. Menurut Al Alif dalam 

(Hipludin, 2017 : 106),  pelayanan dapat disebut sangat baik atau 

terbaik, manakala mampu dan dapat memberikan kepuasan kepada 

pihak yang dilayani (pelanggan). 

1) Jenis-jenis Pelayanan Publik  

Adapun jenis-jenis pelayanan publik berdasarkan sifar dan ciri-

ciri kegiatan serta hasil atau produk pelayanan, yaitu : 

a) Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang diberikan 

berupa pencatatan, pengambilan keputusan, penelitian, 

dokumentasi, serta kegiatan tata usaha lainnya yang hasil 

akhirnya menghasilkan berupa dokumen, misalnya sertifkat, 

rekomendasi, dan lain-lain. 

b) Pelayanan Barang, merupakan pelayanan yang berupa 

kegiatan penyediaan barang beserta pengelolaannya yang 

berwujud fisik yang bentuk penyampaiannya yaitu langsung 

kepada kongsumen. Kegiatan yang dimaksud yang dapat 

berwujud fisik yaitu berupa pelayanan listrik, pelayanan 

telfon, dan air bersih. 

c) Pelayanan jasa, merupakan jenis pelayanan yang diberikan 

berbentuk penyediaan sarana dan prasarana serta 
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penunjangnya dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 

Misalnya pelayanan pos, pelayanan perbankan, dan lain-lain. 

2) Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik terbagi menjadi 2 (dua) yang 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sangat penting, diantaranya 

sebagai berikut : 

a) faktor Internal, meliputi manajemen umum organisasi, 

penyediaan fasilitas, iklim kerja, pengembangan sumber 

daya manusia, keselarasan hubungan kerja, serta pola 

intensif. Faktor internal yang dimaksud disini yaitu pegawai 

organisasi yang berinteraksi memberi layanan. 

b) Faktor Eksternal, meliputi bentuk pelayanan dan tata cara 

pelayanan, bentuk layanan penjualan jasa, bentuk layanan 

distibusi jasa, dan bentuk layanan yang bersifat penyampaian 

jasa. 

3) Faktor-Faktor Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Publik 

Optimalisasi pelayanan publik merupakan keniscayaan untuk 

pemerintah dan menjadikan cita-cita masyarakat. Adapun 

faktor-faktor dalam mengoptimalkan pelayanan publik, yaitu 

diataranya Kepemimpinan (Leadership), Budaya Organisasi 

(Organizational Culture), Faktor Kelembagaan, Tata Kerja 

(Standar Operasional Procedur), Standar Pelayanan, 

Pengelolaan Pengaduan Masyarkat, Pengendalian dan Evaluasi, 
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Sarana dan Prasana, Penggunaan Teknologi Informasi, dan 

Pengelolaan Sumber Daya Manusia. 

4) Fungsi Pelayanan Publik 

Pengaruh kualitas pelayanan publik yang diberikan aparatur 

sangat dipengaruhi oleh kualitas kerja berupa kemampuan dan 

soft skil.  Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik pada Pasal 2 disebutkan bahwa 

pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian 

hukum dalam hubungan antara masyarkat dan penyelenggaraan 

dalam pelayanan publik. Dengan maskud agar masyarakat 

menerima pelayanan dengan baik dan berkualitas, dengan 

pelayanan yang cepat, mudah, murah, tepat waktu, dan baik.  

Pelayanan publik yaitu sesungguhnya untuk masyarakat, 

kebutuhan masyarakkat dalam hal pelayanan publik merupakan 

kewajiban bagi aparatur pemerintah memberikan pelayanan. 

Tetapi, masyarakat juga harus memperhatikan sistem dan tata 

cara menerima pelayanan publik. Dalam penerapan pelayanan 

publik prinsip yang perlu diketahui dan dijalankan yaitu saling 

mematuhi peraturan dan ketentuan yang diberlakukan.  

5) Tujuan Pelayanan Publik 

Bentuk pelayanan publik yang baik, merupakan harapan bagi 

masyarakat, mulai dari sikap dan sifar aparatur dalam 

memberikan pelayanan, serta bentuk pelayanan sesusai dengan 

ketentuan perundang-undangan. Tujuan pelayanan publik 
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merupakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat sebagai 

yang menerima pelayanan. Tolak ukur pelaksanaan pelayanan 

publik yang baik yaitu dilihat dari kepuasan masyarakat. Hal 

penting yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan pelayanan 

publik yang baik dan berkualitas yaitu kompetensi atau 

kemampuan aparatur yang didukung dengan intelektualisasi 

yang tinggi dan perlaku yang baik. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan dasar dari proses keselurhan dari sebuah 

penelitian. Kerangkan pikir yaitu berupa gambaran atau model yang 

didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel satu dengan 

variabel lainnya. Penyajian kerangka pikir dapat berbentuk bagan yang 

menunjukkan alur pikir peneliti dan terhubung antarvariabel yang diteliti. 

Kata lain dari bagan yaitu biasanya disebut dengan paradigma atau model 

penelitian.  

Implementasi atau penerapan e-government dalam pelayanan publik 

merupakan sebuah inovasi yang berdampak baik terhadap pelayanan publik 

berdasarkan perkembangan teknologi informasi yang dapat mempermudah 

komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut indrajit dalam 

(Bendini, 2021) mengemukakan bahwa terdapat tiga elemen sukses dalam 

penerapan/ implementasi e-Government yang harus diperhatikan dengan 

sungguh-sungguh yaitu elemen support, elemen capacity ( sumber daya), 

dan value (manfaat). 
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Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2003 tentang Pedomaan Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 

harus memenuhi prinsi-prinsip yaitu kesederhanaan, persyaratan 

administrasi dan teknis pelayanan, ketentuan waktu, akurasi, keamanan, 

tanggung jawab, sarana prasarana yang lengkap, akses yang mudah, sikap 

dan sikap (kedisiplinan), serta kenyamanan. Yang bertujuan agar pelayanan 

menjadi prima atau pelayanan menjadi lebih baik. 

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini 

yang berjudul “Implementas E-Government dalam Pelayanan Publik pada 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone” dapat 

digambarkan sebagai berikut. 
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D. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian yang akan 

dijadikan indikator terkait dengan Implentasi E-Government dalam 

Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Bone yaitu (1) Elemen Support, (2) Elemen Capacity (Sumber Daya), (3) 

Elemen Value (Manfaat). 

E. Deskripsi Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini, antara lain : 

1. Elemen Support, yaitu merupakan elemen yang paling penting dalam 

mengembakan e-Government dukungan dari pejabat publik atau 

pemerintah sangat dibutuhkan. Seperti adanya kemauan dari 

pemerintah dalam menerapkan e-Government, serta adanya aturan yang 

mengatur tentang bagaimana penerapan atau implementasi dari e-

Government tersebut. 

2. Elemen Capacity, yaitu dalam pembangunan dan pengembangan e-

Government diperlukan sumber daya agar konsep yang telah dibuat 

dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 

Adapun sumber daya yang harus dimiliki ada 3 (tiga) diantaranya : 

a. Ketersediaan sumber daya, yaitu adanya sumber daya berupa 

finansial yang dapat mendukung dalam penerapan e-Government. 

b. Ketersediaan infrastuktur teknologi informasi yang memadai, karena 

ketersediaan infrastruktur teknologi informasi merupakan menjadi 

kebutuhan utama dalam penerapan atau implementasi e-

Government. 



30 
 

 
 

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, yaitu 

sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengalaman 

yang baik dibidang teknologi informasi akan menjadikan 

pelaksanaan dari penerapan e-Government menjadi baik. 

3. Elemen Value, yaitu pada manfaat yang diperoleh dari pemerintah 

sebagai pemberi layanan dan masyarakat sebagai penerima layanan 

bentuk e-Government. Masyarakat sebagai penerima layanan 

merupakan penentu sebagaimana besarnya manfaat dari penerapan e-

Government tersebut. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini kurang lebih 

dua bulan sejak bulan Juni-Agustus 2022 dan lokasi penelitian yaitu di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.  

B. Jenis dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

yaitu jenis penelitian yang berupa mendeskripsikan suatu fenomena 

atau peristiwa yang nyata. Menurut Mariono (2019) penelitian kualitatif 

yaitu cara pandang yang memfokuskan pada ciri-ciri, sifat, serta 

kualitas dari obyek (subyek) yang bersangkutan. 

2. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif “studi 

kasus” yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

mendeskripsikan secara rinci tentang sifat, karakter, latar belakang dari 

suatu penelitian, selanjutnya dikaitankan dengan hal-hal yang bersiat 

umum, serta penjelasan yang tepat berdasarkan masalah yang diteliti 

yaitu bagaimana Implementasi e-Government dalam Pelayanan Publik 

pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. 
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C. Sumber Data  

Adapun sumber data yang digunakan ada 2 (dua), sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang bersifat asli atau pertama yang 

diperoleh dari hasil observasi di lokasi penelitian dan juga hasil 

wawancara yang dilakukan dengan narasumber atau responden, yang 

dijadikan sebagai sarana dalam mendapatkan informasi atau objek dari 

penelitian.   

2. Data Sekunder   

Data sekunder merupakan data yang bersifat mendukung keperluan 

peneliti dalam mengumpukan data primer, seperti buku, dokumen, serta 

bacaan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian.  

D. Informan Penelitian 

Informan dari penelitian ini ditentukan berdasarkan metode 

purposive sampling yaitu informan dipilih secara sengaja oleh peneliti yang 

dianggap memenuhi syarat untuk dilakukan wawancara yang mengetahui 

serta memahami informasi dan fakta untuk memperoleh data dan informasi 

di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. Adapun 

informan dari penelian ini adalah : 

 

No Nama Informan Inisial Asal/ Jabatam Ket 

1 Andi sirnang, SH,MH AS Sekretaris Dinas 

Kependudukan dan 

Catatan Sipil 

Kabupaten Bone 

1 Orang 

Tabel 3.1 Informan Penelitian 
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2 Dr. Iskandar, M.Si HI Kepala Bidang 

Pelayanan 

Pendaftaran 

Kependudukan 

1 Orang  

3 Hanya inisial karena 

untuk menjaga privasi  

T Staf Operator 

Pelayanan E-

Goverenment 

1 Orang  

4 Syamsuddin M SM Masyarakat  1 Orang  

5 Reski Aulia Ananda RAA Masyarakat  1 Orang 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam menghimpun data pada penelitian ini, 

sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data dengan melakukan 

pengamatan langsung dilapangan mengenai gejala atau fenomena yang 

diteliti. Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono, 2021) mengemukakan bahwa, 

observasi yaitu suatu proses yang kompleks, proses yang tersusu dari 

proses biologis dan psikologis, dan 2 (dua) yang terpenting dalam 

observasi yaitu proses pengamatan dan ingatan. 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data dengan 

melakukan kegiatan tanya jawab dengan yang menjadi narasumber 

dalam penelitian. Esterberg dalam (Sugiyono, 2021) mendefiniskan 

wawancara adalah pertemuan antara dua orang dengan tujuan untuk 

bertukar informasi dan ide dengan melalukan tanya jawab, sehingga 

dapat terwujudkan makna pada suatu subjek tertentu.  
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa catatan 

peristiwa yang sudah lewat berupa bentuk tulisan, file, foto-foto, 

maupun karya bersejarah dari seseorang, dokumen, serta data lain. 

Dokumentasi yang diperoleh digunakan untuk menjadi lampiran 

penelitian dan gambaran umum dari penelitian.  

F. Teknik Analisis Data 

Analisi data adalah proses menyusun atau megolah data dari hasil 

wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, serta data lainnya sehingga 

karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dalam hal mengambil 

kesimpulan serta menemukan solusi dari permasalahan yang di teliti. 

Adapun langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah rangkuman dan memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan polanya. 

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan pengelompakan data yang diperoleh dari 

lapangan yang berkaitan dengan permasalah penelitian, kemudian 

diberikan batasan masalah. Melalui penyajian data, maka data akan 
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menjadi sistematis, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan lebih 

mudah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan kesusaian antara data yang diperoleh 

dilapangan dengan masalah dalam penelitian yang didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan 

dalam mengumpulkan data. Jadi, penarikan kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpula yang meyakinkan atau kredibel. 

G. Teknik Pengabsahan Data  

Menurut William Wiersma dalam (Sugiyono, 2021) triangulasi diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Dengan demikian triangulasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu 

sebagai berikut 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber. Penelitian ini dalam hal proses 

pengumpulan dan pengujian data diperoleh dari hasil pengamatan, 

wawancara, dan dokumentasi. Setalah itu dilakukan perbandingan 

antara wawancara dan dokumentasi.  

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik merupakan teknik yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan cata atau teknik yang 

berbeda. Data yang diperoleh melalui wawancara, lalu kemudian dicek 

dengan observasi. Ketika ketiga teknik pengujian data menghasilkan 
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data yang berbeda-beda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber yang berhubungan atau yang lain, dengan tujuan 

untuk mematiskan data yang mana dianggap benar atau semuanya 

mugkin benar karena dengan sudut pandang yang berbeda-beda.   

3. Triangulasi Waktu   

Kreadibilitas data juga sering dipengaruhi berdasarkan waktu. 

Wawancara yang dilakukan di pagi hari pada saat narasumber masih 

segar akan mengasilkan data yang meyakinkan dan yang lebih valid. 

Pada saat pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan wawancara, 

observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Pada bagian ini peneliti akan memberikan deskripsi atau gambaran 

umun tentang lokasi penelitian yaitu di Dinas Kependudukan Dan 

Catatan Sipil Kabupaten Bone. Berikut gambaran umum Kabupaten 

Bone berdasarkan geografis atau wilayah serta kependudukan 

Kabupaten Bone  

a. Gambaran Kondisi Geografis Kabupaten Bone  

Kabupaten bone berupakan salah satu kabupaten yang terletak 

di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak ke kota 

Makassar sekitar 174 km. Kabupaten Bone memiliki luas wilayah 

dengan sekitar 4.559 km2 atau 9,78 persen dari luas wilayah Provinsi 

Sulawesi Selatan. Ibukota Kabupaten bone yaitu Watampone 

dengan wilayah yang luas ini terbagi menjadi 27 kecamatan dengan 

372 desa/ kelurahan. (Bone.go.id, 2022).  

Batas wilayah Kabupaten Bone berdasarkan kondisi 

geografisnya yaitu berbatas dengan wilayah-wilayah berikut ini: 

a. Utara   : Kabupaten Wajo dan Soppeng 

b. Timur  : Teluk Bone 

c. Selatan : Kabupaten Sinjai dan Gowa 



38 
 

 
 

d. Barat    : Kabupaten Barru, Pangkep, Dan Maros 

Kabupaten Bone terbagi menjadi 27 kecamaran dengan jumlah 

desa/kelurahan sebanyak 372. Berikut merupakan penyebaran 

kecamtan serta desa/keluarahan di Kabupaten Bone :  

 

 

No  Kecamatan  Jumlah 

Desa/Kelurahan  

Luas Wilayah 

(km2)  

1 Ajangale 15 139,00 

2 Amali 15 119,13 

3 Awangpone 19 110,70 

4 Barebbo 19 114,20 

5 Bontocani 11 463,35 

6 Bengo 9 164,00 

7 Cina 13 147,50 

8 Cenrana 18 143,60 

9 Dua Boccoe 23 144,90 

10 Kahu 21 189,50 

11 Kajuara 21 124,13 

12 Lappariaja  21 138,00 

13 Lamuru 9 208,00 

14 Libureng 13 344,25 

15 Mare 19 263,50 

16 Ponre 9 293,00 

17 Palakka 15 115,32 

18 Patimpeng 10 130,47 

19 Sibulue 21 155,80 

20 Salomekko 9 84,91 

21 Tanete Riattang 8 23,79 

22 Tanete Riattang 

Barat 

8 53,68 

23 Tanete Riattang 

Timur 

8 48,88 

24 Tellu Siattinge 19 169,30 

25 Tellu Limpoe 11 318,10 

Tabel 4.1 Nama Kecamatan Serta Jumlah Desa/Kelurahan dan  

Luas Wilayah Kabupaten Bone 
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Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten 

Bone memiliki luas wilayah sekitar 4.559 km2 dengan jumlah 

kecamtan sebanyak 27 dan kemudian terbagi menjadi 372 

desa/kelurahan. Dengan, Kecamatan Duaboccoe merupakan 

kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak 

yaitu 23 desa/kelurahan. Serta, Kecamatan Bontocani 

merupakan daerah dengan luas wilayah terbesar di Kabupaten 

Bone yaiu 463,35 km2 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 

2020). 

b. Gambaran Jumlah Penduduk Kabupaten Bone 

Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat 

tinggal atau berdomisili pada suatu daerah atau wilayah dan 

tercatat secara sah di daerah tersebut, serta memiliki pencarian 

tetap di daerah itu. Pertumbuhan penduduk terjadi disebabkan 

oleh pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat 

adanya kelahiran (natalitas), kematian (mortalitas), dan 

perpindahan penduduk (migrasi). Adapun faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk :  

1) Faktor Pertumbuhan Alami  

 Kelahiran 

26 Tonra 11 200,32 

27 Ulaweng 16 161,67 

Jumlah  372 4.559 km2 

Sumber : badan pusat statistik kabupaten bone tahun 2020 
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 Kematian  

Pertumbuhan penduduk secara alami merupakan 

perolehan dari hasil selisih antara jumlah kelahiran dan 

kematian dalam satu tahun.  

2) Pertumbuhan Non Alami 

 Perpidahan Penduduk 

Pertumbuhan penduduk non alami merupakan 

perolehan dari hasil selisih penduduk yang perpidahan 

(imigrasi) baik itu masuk atau dikeluar dari daerah tersebut 

Secara administratif Kabupaten Bone terbagi menjadi 

beberapa wilayah dengan kecamatan berjumlah 27 dan terdiri 

dari 372 desa/ kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 

801.775 jiwa. 

Tabel 4.2 Nama Kecamatan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Bone 

No Kecamatan Julamah penduduk tahun 2020 Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

1 Ajangale 13.705 14.842 28. 547 

2 Amali 10.067 11.190 21.257 

3 Awangpone 16.162 17.611 33. 773 

4 Barebbo 14.406 15.400 29.806 

5 Bontocani 8.908 8.833 17.741 

6 Bengo 13.215 13.794 27.009 

7 Cina 13.912 14.526 28.438 

8 Cenrana 13.009 13.565 26.574 

9 Dua Boccoe 15.929 17.225 33.154 

10 Kahu 19.868 20.795 40.663 

11 Kajuara 18.173 18.724 36.897 

12 Lappariaja  13.344 13.626 26.970 

13 Lamuru 12.891 13.361 26.970 

14 Libureng 15.781 16.162 31.943 
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Jumlah penduduk di Kabupaten Bone berdasarkan hasil 

sensus penduduk tahun 2020 berjumlah 801.775 jiwa, dengan 

jumlah penduduk laki-laki yaitu 391.682 jiwa dan jumlah penduduk 

perempuan 410.093 jiwa yang terbagi dari 27 kecamatan yang ada 

di Kabupaten Bone. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2020). 

2. Deskripsi Khusus Lokasi Penelitian  

Secara khusus penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone yang kantornya 

terletak di Jalan Andi Mappanyukki No.3 Watampone, Kabupaten 

Bone, Provinsi Sulawesi Selatan.  

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone merupakan 

lembaga pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 

15 Mare 14.200 14.617 28.817 

16 Ponre 7.471 7.630 15.101 

17 Palakka 12.315 13.233 25.548 

18 Patimpeng 8.862 9.255 18.117 

19 Sibulue 17.158 18.260 35.418 

20 Salomekko 8.254 8.384 16.638 

21 Tanete Riattang 25.370 26.965 52.335 

22 Tanete Riattang 

Barat 

24.857 25.842 50.699 

23 Tanete Riattang 

Timur 

22.994 23.308 46.302 

24 Tellu Siattinge 22.089 23.622 45.711 

25 Tellu Limpoe 8.210 7.854 16.064 

26 Tonra 7.390 7.674 15.064 

27 Ulaweng 13.142 13.795 26.937 

Jumlah Kabupten Bone 391.682 410.093 801.775 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Tahun 2020 
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2016 Tentang Kependudukan, Susun Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.  

Adapun yang di kategori dalam dokumen kependudukan yaitu 

sebagai berikut : 

 Kartu Keluarga (KK) 

 Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) 

 Kartu Identitas Anak (KIA) 

 Surat Keterangan Pindah Bagi Warga yang akan Keluar Daerah 

 Surat Keterangan Pindah Datang WNI (SKPWNI) 

Serta kategori yang termasuk dalam dokumen pencatatan sipil yaitu 

terdiri dari 5 (lima) jenis diantaranya : 

 Akta Kelahiran   

 Akta Kematian 

 Akta Perkawinan 

 Akta Perceraian  

 Akta Pengakuan Anak 

 Akta Pengesahan Anak 

Berikut merupakan gambaran/ profil tentang Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Bone :  

a. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bone
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Gambar 4.1 struktur organisasi 
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b. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bone 

Visi merupakan suatu bentuk runtutan kata yang memiliki 

makna atau artian sebagai cita-cita, nilai, serta tujuan dari sebuah 

organisasi. Visi merupakan gambaran apa yang akan dicapai 

organisasi yang dibaut dan disususn berdasarkan hasil pemikiran 

dari orang-orang yang berada dalam lingkung organisasi. Pada 

dasarnya visi memiliki satu kalimat atau tidak lebih dari satu 

paragraf karena kata yang harus digunakan ringkas dan jelas. 

Misi merupakan sebuah bentuk dari implementasi atau 

pelaksanaan dari visi atau tujuan dari sebuah organisasi tersebut. 

Misi juga akan menjawab tentang bagaimana upaya organisasi untuk 

mencapai tujuan. Visi juga dapat dikatakan sebagai bentuk 

rancangan atau apa yang akan dikerjakan organisasi untuk mencapai 

visi dari organisasi. 

Adapun Visi dan Misi dari Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Bone : 

VISI 

Terwujudnya Masyarakat yang Tertib Administrasi Kependudukan 

dan Catatan Sipil Melalui Optimalisasi Layanan 
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MISI 

1. Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaraan 

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil 

2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil 

3. Pengelolaan Database Kependudukan Berbasis SIAK 

4. Penyadaran Masyarakat Tentang Arti Pentingnya Administrasi 

Kependudukan dan Catatan Sipil  

5. Membangun Kerjasama Dengan Instansi Terkait  

c. Motto Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone 

Motto atau biasa juga dikenal dengan kata semboyan 

merupakan suatu kalimat, frasa, atau kata yang menjadi semboyan 

atau pedoman yang memberikan gambaran tentang motivasi, 

semangat, serta tujuan dari suatu organisasi. 

Adapun motto pelayanandari Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Bone yaitu “RAMAH”. 

     R    => Rapi dalam Administrasi Kependudukan 

     A => Amanah dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat 

M   => Memberikan Pelayanan Yang Cepat, Tepat dan Santun 

A   => Adil dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat 

H   => Harus Meningkatkan Kerjasama 
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d. Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bone 

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 72 Tahun 2016 

Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Bone, adapun tugas pokok Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil 

Kabupaten Bone yaitu membatu bupati dalam proses pelaksanaan 

urusan pemerintah daerah di bidang administrasi kependudukan 

yang menjadi kewenangan daerah dan pembatuan tugas yang 

ditugaskan kepada daerah.  

Adapun dalam pelaksaan tugas Dinas Kependudukan dan 

Catata Sipil Kabupaten Bone sebagai berikut : 

1) Penyusunan program kerja dan anggara. 

2) Pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah 

tangga, dan barang milik negara serta pengelolaan yang 

berhubungan dengan urusan ASN. 

3) Membuat susunan perencanaan, merumuskan serta pelaksanaan 

kebijakan pada bidang pendaftaran kependudukan, pencatatan 

sipil, kerjasama dan pengelolaan administrasi kependudukan, 

pemanfaatkan data dan dokumen kependudukan, serta inovasi 

yang berhubungan degan pelayanan administasi kependudukan. 

4) Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi 

kependudukan. 
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5) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan tatausaha 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. 

6) Pelaksaan tugas dan fungsi lain yang ditugaskan dari bupati 

yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya. 

e. Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bone 

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone terdapat jumlah 

pegawai sebanyak 78 (tujuh puluh depalan) orang. Dengan, jumlah 

Pegawai Negeri Sipil sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang dan 

Tenaga Pegawai Honorer sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) 

orang. 

  

No  Tingkat Pendidikan  Keterangan 

SD SMA/ 

Sederajat  

D1 D3 S1 S2 PNS Honorer 

1 1 - - - - - - 1 

2 - 18 - - - - 4 14 

3 - - 1 - - - - 1 

4 - - - 1 - - 1 - 

5 - - - - 51 - 19 32 

6 - - - - - 6 5 1 

Jumlah  78 29 49 

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah 

keselurahan pegawai sebanyak 78 (tujuh puluh delapan). Adapun 

Tabel 4.3 Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bone 

 



48 
 

 
 

tingkat pendidikan yaitu SD dengan jumlah pegawai 1 (satu) orang, 

SMA/ Sederajat dengan jumlah pegawai 18 (delapan belas) orang, 

D1 jumlah pegawai 1 (satu) orang, D3 jumlah pegawai 1 (satu) 

orang, S1 jumlah pegawai 51 (lima puluh satu) orang, dan S2 dengan 

jumlah pegawai sebanyak 6 orang. Adapun jumlah dari Pegawai 

Negeri Sipil 29 (dua puluh Sembilan) orang dan Tenaga Honorer 

sebanyak 49 orang. 

B. Implementasi E-Government Dalam Pelayana Publik Pada Dinas 

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone 

E-Government merupakan suatu bentuk upaya pemerintah dalam 

hal proses pengembangkan penyelenggaran pelayanan publik berbasis 

elektronik atau berbentuk online untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

yang lebih baik secara efektif dan efisien. Pengoptimalan teknolgi infomasi 

dan komunikasi dalam pengimplementasian e-Government dapat 

bermanfaat dengan baik, dapat dilihat dalam hal proses kerja dan penataan 

atau pembenahan sistem manajerial serta proses kerja lingkungan yang baik.  

Pelayana publik merupakan segala bentuk pemberian jasa 

pelayanan, baik itu dalam hal yang berbentuk barang atau jasa publik yang 

merupakan bagian dari tanggungjawab pemerintah. Pemberian pelayanan 

publik merupakan suatu kewajiban dari diberikan pemerintah kepada 

masyarakat. Tolak ukur pelayanan yang dapat dikatakan baik dapat dilihat 

dari kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang 

berikan karena pada dasarnya masyarakat membutuhkan pelayanan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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Dalam pengimplementasi e-Government dalam hal pelayanan 

publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dalam 

pelaksanaannya perlu memperhatikan beberapa hal untuk dapat memastikan 

bahwa dalam penerapan e-Government ini telah sukses dan berjalan dengan 

baik serta memberikan perubahan pelayanan yang lebih baik dan efisien 

kepada masyarakat. Sehingga elemen sukses penerapan e-Government 

hendaknya perlu di perhatikan dengan baik. 

Berikut ini 3 (tiga) elemen sukses dalam pengimplementasian/ 

penerapan e-Government :   

1. Elemen Support 

Keinginan atau tekad dari pemerintah atau pejabat publik dalam 

menerapkan e-Government merupakan elemen pertama dan yang paling 

penting harus diperhatikan dalam menerapkan e-Government, sehingga 

tidak menimbukan hal-hal yang tidak baik seperti menentang prinsip-

prinsip yang berkaitan dengan e-Government dan atau hanya sekedar 

mengikuti gaya atau trend. Adapun yang menjadi di elemen support,: 

a. Berdasarkan kemauan dan lamanya penerapan e-Goverenment, hasil 

wawancara yang telah saya lakukan dengan AS sekretaris Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dalam 

menerapkan e-government sebagai berikut : 

“Kalau soal kemauan penerapan e-Government ini dari pihak 

capil sudah ada karena e-Government diterapkan itu sejak akhir 

tahun 2019 dan mulai aktif sejak tahun 2020 dan semenjak ada 

Covid-19 mulai, jadi kalau kemauan dari pihak capil itu sudah 

ada dan itu sudah disosialisikan kepada kantor camat dan kantor 
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desa untuk disampaikan kepada masyarakat”. (Wawancara AS, 

20 Juni 2022) 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

kemauan di terapkannya pelayanan berbasis online (e-

Government) termasuk pembuatan kartu keluarga untuk 

meningkatkan dan menghasilkan pelayanan yang prima atau baik 

kemudian pelayanan online ini sudah di terapkan sejak tahun 

2019 dan penerapannya mulai di optimalkan sejak tahun 2020 

yaitu pada saat pandemi Covid-19. 

b. E-Goverenment ini memiliki aturan tertentu. Sistem kerja akan 

berjalan lancar dalam suatu instansi pemerintah jika dilaksanakan 

sesuai aturan. Selain itu di dukung dengan pemahaman pegawai 

terkait aturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan bersama AS Sekertaris Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Bone dalam menerapkan e-Government sebagai 

berikut : 

“Jadi, sebenarnya pelayanan publik itu intinya adalah 

memberikan pelayanan yang baik, maksudnya yang baik itu 

adalah tidak ada pungutan, pelayanan itu harus gratis, 

pelayanan yang cepat sesuai dengan standar pelayanan yang 

ada dan di sini sudah ada standar pelayanannya. Jadi 

penekanannya adalah di capil itu tidak boleh ada pungutan, 

yang kedua pelayanan itu harus sesuai dengan standar yang 

ditentukan. Misalnya, di permohonan selesai harus dalam 

satu hari jadi pelayanan itu harus selesai dalam satu hari dan 

pelayanan itu melalui jaringan, jadi standar itu harus 

terpenuh kecuali pada hal-hal tertentu misalnya ada 

gangguan jaringan itu yang bisa membuat pelayanan 

terlambat. Jadi standar pelayanan pemerintah yang prima 

atau yang baik itu di sini dilaksanakan sesuai dengan 

standar pelayanan”. (Wawancara AS, 20 Juni 2022) 
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Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa standar 

pelayanan yang diterapkan di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Bone telah dilaksanakan sesuai dengan standar 

pelayanan yang gratis, tidak ada pungutan, serta proses penyelesaian 

layanan harus sesuai dengan aturan yang misalnya selesai dalam satu 

hari jadi pelayanan harus selesai dalam satu hari. Namun, pelayanan 

bisa saja terkendala disebabkan oleh faktor jaringan. 

Sedangkan yang di sebutkan oleh HI Kepala Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk, sebagai berikut :  

“Penerima pelayanan online dari pelanggan atau pemohon 

itu diterima melalui whatsapp atau e-mail dan selanjutnya itu 

disalurkan kembali ke loket pelayanan dan setelah selesai di 

setor kembali ke staf bagian pelayanan online dan setelah 

selesai dibuatkan resi pengambilan, jadi yang menyetor 

melalui e-mail itu dikirimkan kembali melalui e-mail dan 

yang melalui call center dikirim kembali melalui whatsaap, 

namun bisa juga datang langsung ke capil sesuai dengan 

tanggal pengambilan yang tertera di resi dan terkait dengan 

yang tidak memelurkan legalisir itu adalah KTP elektronik, 

KK dan AKTA serta semua dokumen kependudukan yang 

bertandatangani barcode, itu berdasarkan Permendagri 104 

”. (Wawancara HI, 20 Juni 2022) 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan aturan standar pelayanan publik dan Peraturan 

Kementerian Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 104 Tahun 

2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan telah 

sesuai yaitu semua pegawai telah memahami aturan yang berlaku 

dalam melaksanakan pelayanan berbasis online (e-Goverenment) 
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utamanya dalam pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda 

Penduduk, Akta Kelahiran dan lainnya.  

c. Pelayanan berbasis online ini menghasilkan berkas berupa file 

elektronik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan T Staf 

Operator Pelayanan online terkait pembuatan Kartu Keluarga yaitu 

sebagai berikut : 

“Berkas yang kirim pemohon baik itu yang melalui ataupun 

whatsapp itu dikumpulkan dalam bentuk satu file dokumen, 

kemudian itu diperiksa atau dicek melalui aplikasi disitu akan 

terdeteksi secara langsung apabila terdapat kesalahan atau 

kekurangan berkas dan itu kemudian ketika didapati seperti itu 

pengirim akan dikabari kembali bahwa dokumen yang dikirim 

memiliki kesalahan dan kemudian disuruh kembali mengirim 

dokumen yang kurang, dan kemudian itu surat pengantar dari 

desa itu juga dianjuran untuk diterakan supaya untuk 

mengurangi resiko kesalahan dan lebih jelas apa yang 

dibutuhkan atau apa yang ingin diperbaiki. Ketika dokumen 

telah sesuai kemudian itu disalurkan di loket pelayanan dan 

setalah selesai itu kemudian dikembalikan ke staf pelayanan 

online untuk dibuatakn resi pengambilan dan untuk mengabari 

dan mengirimkan foto resi tersebut. Ketika pemohon tidak bisa 

datang langsung ke capil, misalnya dokumen Kartu Keluarga 

yang sudah selesai itu bisa dikirimkan melalui e-mail atau 

whatsapp tapi kalua mau datang ke capil bisa juga dengan 

memperlihtakan foto seri pengambil tapi untuk KTP itu harus 

datang langsung ke capil ambil dan untuk Kartu Keluarga dan 

Akta Kelahiran itu bisa cetak sendiri menggunakan kertas HVS 

80 gram”. (Wawancara T, 20 Juni 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa proses pelayanan berbasis online dapat lebih memudahkan 

masyarakat karena masyarakat tidak perlu datang ke Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Bone. Kecuali, untuk 

pengambilan KTP, tetapi untuk Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran 

itu masyarakat bisa mencentaknya dengan sendiri. 
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Untuk mendapatkan pelayanan online, adapun tahapan atau 

proses yang harusn dilakukan : 

1) Mengetahui jadwal pengimputan data 

Dalam mengajukan permohonan pelayanan online baik itu 

melalui website ataupun call center (whatsapp), masyarakat 

harus memperhatikan jadwal pengimputan berkas atau data 

yang diterapkan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bone. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan 

T Staf Operator Pelayanan E-Goverenment sebagai berikut : 

“Untuk pemgimputannya itu ada jadwal terkhususnya, hari 

senin-kamis itu mulai jam 08.00 – 12.00 dan hari jum’at itu 

jam 08.00 sampai jam 11.00, diluar jam itu sudah tidak ada 

lagi pelayanan”. (Wawancara T, 20 Juni 2022) 

 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 

masyarakat sebelum mengajukan permohonan pelayanan harus 

memperhatikan jadwal pelayanan online yang diterapkan di 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. 

2) Pengajuan Permohonan Pelayanan Online 

Dalam pengajuan pelayanan online baik itu melalui website 

ataupun call center (whatsapp), masyarakat harus perhatikan 

prosedur pelayanan yang diterapkan di Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. Berikut merupakan 

wawancara yang dilakukan dengan T sebagai Staf Operator 

Pelayanan E-Goverenment sebagai berikut : 
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“Untuk pemohon yang mengajukan pelayanan itu 

sebelumnya harus terlebih dulu mendowload formulir di 

website apa yang dibutuhkan pemohon, setelah itu 

pemohon harus melengkapi persyaratan atau berkas apa 

yang diperlukan dan dijadikan satu file, kemudian pemohon 

mengirim melalui whatsapp dan ketika pelayanan telah 

selesai akan dikirimkan melalui whatsapp atau email 

pemohon”. (Wawancara T, 20 Juni 2022) 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa permohonan pengajuan pelayanan online, masyakat 

harus melengkapi berkas apa yang dibutuhkan sesuai dengan 

apa menjadi persyaratan pelayanan di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Bone.  

3) Memperhatikan Proses Layanan 

Pada proses pelayanan, pemohon harus memperhatikan 

mengenai bagaimana progres pelayanan yang telah diajukan. 

Adapun wawancara yang dilakukan dengan T sebagai Staf 

Operator Pelayanan E-Goverenment sebagai berikut : 

“Setelah penerimaan berkas masuk, kemudian berkas itu di 

cek satu persatu untuk melihat berkas yang dikumpul itu 

sudah lengkap atau tidak, kemudian mengecek nomor hp 

kemudian nama email, setalah itu berkas yang terima itu 

dikumpul terlebih dahulu, kemudian setalah itu dibagikan 

ke operator, kemudian mereka mengecek kembali 

kelengkapan berkas satu persatu, jadi kalau ada kekurangan 

pemohon akan dikabari kembali untuk melengkapi 

berkasnya, kemudian berkas akan di proses kemudian 

dibuatkan semacam tanda terima pelayanan yang isinya 

sesuai pengajuan apa yang dibutuhkan, jadi setelah itu di 

foto kemudian pemohon akan dikirimkan, kemudian ketika 

ingin mengambil itu sisa memperlihatkan foto itu dan itu 

bisa diwakili dan berkas fisik yang dari file yang dikirim itu 

harus dikumpul untuk dijadiaan arsip disini seperti ktp yang 

salah”. (Wawancara T, 20 Juni 2022) 
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Jadi berdasarkan wawancara yang dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat harus memperhatikan 

pengajuan pelayanan online dan ketika terdapat kekurangan 

berkas, masyarakat akan dikabari ulang untuk kelengkapan 

berkasnya, dan ketika pelayanan sudah di proses masyarakat 

akan dikirimkan foto bukti bahwa pengajuan pelayanan telah 

diterima.  

4) Bagaimana Bentuk Proses Pelayanan Yang Telah Selesai 

Adapaun tahapan penyelesaian pelayanan administrasi 

kependudukan berbasis online (e-Government). Berikut 

wawancara yang dilakukan dengan T sebagai Staf Operator 

Pelayanan E-Goverenment sebagai berikut : 

“Setelah selesai mi pelayanan, pemohon bisa datang ke 

capil untuk mengumpulkan berkas fisiknya, kemudian 

kalua pemohon mau mencetak sendiri itu bisa tapi bisa juga 

di cetak dari capil, tapi untuk ktp elektronik itu harus capil 

yang cetak, tapi untuk kartu keluarga atau akta kelahiran 

bisa mencetak sendiri memakai kertas HVS 80 gram, dan 

untuk legalisirnya itu sudah tidak perlu untuk berkas yang 

sudah ada tanda barcodenya”. (Wawancara T, 20 Juni 2022) 

 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa berkas yang telah selesai itu bisa dicetak sendiri dan akan 

dikirim melalui email atau whatsapp dengan jenis kertas HVS 

80 gram. Untuk Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran itu tidak 

perlu ada legalisirnya karena sudah ada tanda barcode dan untuk 

KTP Elektornik itu harus di cetak di Dinas Kepndudukan dan 

Catatan Sipil Kabuparen Bone. 
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Hasil hasil observasi (pengamatan) yang dilakukan oleh 

peneliti yaitu didapati bahwa sepeti infomasi tentang waktu 

pelayanan dan jenis pelayanan apa yang dibutuhkan dapat 

diakses melalui website, namun masih didapati masyarakat yang 

masi belum mengetahui keberadaan pelayanan online (e-

Government) ini. Proses pengimputan data pemohon pelayanan 

online pada gambar 4.2 dikelompokkan atau di susun dalam satu 

file dengan rapi. Serta, pada saat pelayanan telah selesai akan 

dibuatkan kertas resi memperlihatkan atau berisi keterangan 

 

Gambar 4.2 Pengimputan Berkas Pelayanan Online 

 

Gambar 4.3 Bukti Kuitansi Berkas Pengajuan Pelayanan Telah 

di Proses dan Jadwal Pelayanan Telah Selesai 
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tentang kapan dokumen seperti Kartu Keluarga bisa diambil 

dikantor atau kalau masyarakat tidak bisa datang kantor itu bisa 

dikirimkan melalui whatsapp atau e-mail serta prosedur untuk 

memperoleh pelayanan itu dapat dengan mudah dilakukan. 

2. Elemen Capacity 

Sumber daya adalah elemen yang sangat penting dalam 

penerapan pelayanan berbasis online (e-Government). Elemen tersebut 

juga menentukan berjalan dan suksesnya pelayanan online. Sumber 

daya disini terdiri dari 3 komponen penting yaitu sumber daya manusia, 

finansial dan infrastruktur.  

a. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkompetensi 

mendukung berhasilnya pelayanan berbasis online (e-Government). 

Sumber daya manusialah yang sangat dibutuhkan karena merekalah 

yang mengoperasikan teknologi yang ada. Berdasarkan wawancara 

yang telah dilakukan dengan AS Sekertaris Dinas Kependudukan 

dan Catatan sipil Kabupaten Bone dalam menerapkan e-government 

sebagai berikut : 

“Karena pelayana disini dimulai pada tahun 2019 itu 

menggunakan standar-standar yang melalui aturan 

permendagri 108 dan 109 tahun 2019, persyaratan yang 

harus dipenuhi pemohon itu harus memenuhi kriteria dari 

aturan itu dan yang berfungsi sebagai operator atau teknisi 

disini itu semua mampu. Tetapi, masi dibatasi standar 

tenaga honorer. Kemudian sebelum adanya Covid itu ada 

pelatihan khusus untuk operator, namun setelah adanya 

Covid itu sudah tidak ada lagi”. (Wawancara AS, 20 Juni 

2022) 
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Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan sumber daya 

atau pegawai yang menjadi operator atau teknis pelayanan online (e-

Government) ini telah kompeten, tetapi pegawai yang menjadi 

operator masi dibatasi tenaga honorer. Sebelum adanya pandemi 

covid-19 terdapat pelatihan khusus untuk operator pelayanan online 

ini, namun semenjak pandemi covid-19 sudah tidak ada lagi. 

Wawancara juga dilakukan dengan HI Kepala Bidang 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk : 

“Soal tenaga pegawai disini yang menjadi operator itu sudah 

terlatih semua, sudah memiliki sertifikat operator SIAK. 

Jadi soal itu semua pegawai dibagian ini itu mampu dan 

sesuai dengan kompetensinya”. (Wawancara HI, 20 Juni 

2022) 

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan sumber daya atau 

pegawai yang menjadi operator yang menangani pelayanan online 

(e-Government) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bone itu sesuai dengan kompentensi dan sudah 

memenuhi standar yang telah ditentukan. 

b. Sumber daya finansial (keuangan) merupakan bagian pendukung 

dalam penerapan e-Goverenment. Kebutuhan Infrastruktur 

teknologi yang baik tentunya membutuhkan dana yang sangat besar. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan AS Sekertaris 

Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bone dalam 

menerapkan e-Government sebagai berikut : 

“Dana untuk itu atau anggaran yang digunakan itu sudah 

berkurang sudah tidak seperti yang dulu lagi karena tahun 
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lalu itu APBD dan ada anggaran yang namanya DAK (Dana 

Alokasi Khusus) itu sekarang sudah tidah ada lagi. Jadi, 

anggaran yang digunakan sekatang itu hanya APBD yang 

terbatas”. (Wawancara AS, 20 Juni 2022) 

  

Jadi kesimpulan dari wawancara diatas yaitu dana yang 

digunakan untuk pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Bone yaitu berasal dari APBD (Anggaran 

Pendapatn dan Belanja Daerah) yang pada tahun sebelumnya 

menggunakan anggaran yang bersumber dari dua anggaran yaitu 

DAK (Dana Alokasi Khusus) dan APBD dan pada tahun ini hanya 

menggunkan anggaran dari APBD yang kemudian itu mengalami 

perubahan yang cukup signifikan. 

c. Sumber daya infrastruktur juga merupakan bagian terpenting 

pelayanan e-Goverenment. Dapat dikatakan ketersediaan 

infrastruktur menjadi kunci keberhasilan penerapan pelayanan 

berbasis online. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan 

dengan AS Sekertaris Dinas Kependudukan dan Catatan sipil 

Kabupaten Bone dalam menerapkan e-Government sebagai berikut: 

“Sarana dan prasaran yang digunakan disini itu untuk saat ini 

sudah memenuhi syarat, tetapi perlu antipasti itu karena 

persoalan sekarang ini sarana yang dipakai disini sudah 

banyak yang lama, kemampuannya untuk mengupdate itu 

sudah berkurang itu yang perlu di antisipasi cuman 

persoalannya sekarang ini dana untuk itu atau anggarannya 

sudah tidak seperti dulu. Jadi untuk pelayanan yang seperti 

semula sekarang ini masi terus diusahakan tapi untuk tahun 

depan masi tetap seperti sekarang kemungkinan pelayanan 

akan terganggu”. (Wawancara AS, 20 Juni 2022) 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa 

sarana dan prasana atau infrastruktu sudah memenuhi syarat. 
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Namun, sarana dan prasarana ada beberapa yang digunakan sudah 

lama atau sudah tua, jadi kemampuan untuk mengupdate itu sudah 

tidak sebaik sebelumnya. Namun hal tersebut menjadi permasalahan 

karena anggaran yang dikeluarkan untuk pelayanan online 

berkurang. 

Hal ini juga dijelaskan oleh HI Kepala Bidang Pelayanan 

Pendaftaran Penduduk yaitu : 

“Soal infrastruktur disini itu sudah memadahi tapi setiap 

tahunnya itu perlu perbaikan atau tambahan alat karena alat 

setiap tahunnya itu ada yang rusak dan butuh adanya 

perbaikan”. (Wawancara HI, 20 Juni 2022) 

 

Dari hasil diatas dapat di simpulkan bahwa sarana dan 

prasana atau infrastruktur yang ada di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Bone yaitu sudah memadai. Namun, dalam 

hal tersebut perlu perawatan atau perbaruan dari berberapa alat yang 

sudah tidak layak lagi untuk digunakan tapi untuk sekarang ini biaya 

atau anggara dalam hal pelayanan itu berkurang. Pelayanan dapat 

dikatakan baik juga harusnya didukung dengan sarana dan prasana 

yang memadai. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Sarana dan Prasarana 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti dalam 

segi Elemen Capacity yaitu pegawai yang menajadi operator 

pelayanan online (e-Government) ini sesuai dengan kompetensi dan 

sangat teliti dan proses pelayanan berlangsung seperti dalam 

mengecek kelengkapan berkas persyaratan pelayanan dan apabila 

persyaratan dokumen pelayanan ada yang kurang operator adakan 

dengan sikap/cepat menghubungi atau mengabari pemohon 

pelayanan. Sarana dan prasarana seperti papan informasi piket 

pelayanan sangat baik dan arahannya sangat jelas. Seperti, 

komputer, handphone, dan jaringan yang digunakan sudah memadai 

3. Elemen Value 

Elemen value ini adalah salah satu elemen yang sangat penting 

dalam terlaksananya suatu kebijakan karena menentukan nilai atau 

besarnya manfaat yang didapat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Bone. Instansi sebagai pelaksana dan masyarakat 

sebagai penerima layanan tentunya merasakan manfaat dari 

terlaksananya E-Goverenment.  
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a. Penerapan E-Goverenment ini tentunya mendatangkan manfaat 

yang dirasakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Berdasarkan 

hasil wawancara yang telah dilakukan dengan HI Kepala Bidang 

Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagai berikut : 

“Manfaatnya yang sangat dirasakan dicapil itu sendiri yaitu 

dapat mengurai kepadatan antrian di capil karena kapan 

tidak diterapkannya ini pelayanan online antrian di capil 

akan sangat panjang” (Wawancara HI, 20 Juni 2022) 

 

Berdasarkan wawancara dengan narasumber diatas dapat 

disimpulkan manfaat yang dirasakan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Bone yaitu dapat mengurangi kepadatan 

antrian dan proses pelayanan dapat berjalan dengan normal seperti 

sebelum adanya pandemi Covid-19. 

Kemudian berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan T 

Staf Operator Pelayanan E-Goverenment yaitu : 

“Manfaatnya itu karena waktu awal Covid itu ada aturan 

semua pelayanan dilakukan dirumah, jadi dokumen atau 

pengimputan data menumpuk dan pelayanan dapat berjalan 

secara norman seperti sebelum adanya pandemi dan sekarang 

itu antrian dicapil berkurang karena masyarakat bisa 

melakukan pelayanan online”. (Wawancara T, 20 Juni 2022) 

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan manfaat 

yang dirasakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Bone yaitu proses pelayanan dapat berjalan dengan normal seperti 

sebelum adanya pandemi Covid-19, karena pelayanan dapat 

dilakukan dirumah dan kepadatan atrian dapat dikurangi. 
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b. Selain memberikan manfaat pada Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil, penerapan E-Goverenment ini juga memberikan manfaat bagi 

masyarakat. Hasil wawancara yang dilakukan pada masyarakat SM 

terkait manfaat yang dirasakan yaitu : 

“Pelayanan online sering saya lakukan yaitu melalui call center 

yang melalui WhatsAap, kalua manfaat yang saya rasakan itu 

ketika saat keadaan mendesak sekali semisal ingin mengecek 

data tidak perlumi datang ke capil cukup komunikasi melalu call 

center setalah itu ketika sudah konfirmasinya baru di tanyakan, 

seperti yang sering tanyakan yaitu tentang vaksin karena saya 

ingin mencetak kartu vaksin biasanya didapati NIKnya tidak 

valid, jadi saya langsung mengubungi pihak capil melalui call 

center saja dan untuk urusan yang bersifat mendesak itu sangat 

memudahkan setalah diterapkannya ini e-Government dan itu 

pengurusan berkas yang ingin diperbaiki itu juga tidak ada 

kesulitan”. (Wawancara SM, 21 Juni 2022) 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang 

dirasakan masyarakat yaitu sangat baik. Seperti, ketika ada sesuatu 

hal yang mendesak seperti ada kesalahan nomor NIK yang tidak 

valid, masyarakat tidak perlu ke kantor untuk mempertanyakan hal 

tesebut, sudah terdapat nomor call center atau nomor whatsapp yang 

diterakan di website.    

Sedangkan yang dijelaskan oleh RAA, Manfaat yang 

dirasakan yaitu : 

“Manfaat yang dirasakan yaitu dari segi kemudahan apalagi 

dalam masa Covid-19 sampai sekarang. Walaupun sekarang 

Covid sudah menurun, kita tetap waspada. Akan tetapi tanpa 

adanya covid-19 pelayanan ini juga tetap harus berlanjut karena 

tanpa mengantri lama di kantor dinas kependudukan dan catatan 

sipil, berkas yang dibutuhkan selesai hanya melalui WA. 

Awalnya saya mengetahui pelayanan online ini dari sosialisasi 

yang dilakukan staf dikantor, melalui spanduk dan melalui 

sosial media. Setelah di terapkannya pelayanan online ini saya 

mengurus keperluan secara online seperti pembuatan kartu 
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keluarga, kartu tanda penduduk dan akta kelahiran yang datanya 

masih salah. Penggunaanya sangat mudah”. (Wawancara RAA, 

21 Juni 2022) 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat yang 

dirasakan masyarakat semenjak adanya e-Government di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone sangatlah baik 

karena masyarakat tidak perlu datang untuk mengantri di kantor dan 

website serta call center juga saat mudah untuk diakses, serta 

persyaratan pengumpulan berkas dalam pelayanan online sama hal 

dengan pelayanan ofline dan juga tidak mempersulit masyarakat. 

Berdasarkan pengamatan dilapangan (observasi) yang 

dilakukan peneliti tentang bagaimana manfaat yag dirasakan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, sangat 

bermanfaat dari segi antrian mulai mengalami perubahan dan dalam 

proses pelayanan semenjak diterapkannya e-Government ini dapat 

berjalan dengan normal. Serta, manfaat yang dirasakan masyarkat 

yaitu masyarkat tidak perlu mengatri lama di kantor, website dan call 

center juga sangat mudah untuk diakses, dan apabila ada hal yang 

esensial atau mendesak dapat dapat menghubungi nomor yang 

tertera di website Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Bone. 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Elemen Support 

Elemen support merupakan elemen yang paling pertama atau yang 

paling penting diperhatikan dalam pengimplementasi atau penerapan e-

Government. Adapun yang termasuk dalam kategori elemen support 

yaitu dari segi kemauan dan kapan diterapkannya e-Government, aturan 

yang mengatur pelayanan online (e-Government), dan bagaimana proses 

dan bentuk dokumen pelayanan online yang telah selesai di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone.  

Berdasarkan hasil riset dan kajian dari Harvard JFK School of 

Governmnet dalam (Bendini, 2021) mengatakan bahwa elemen support 

merupakan eleman yang paling penting dalam penerapan dan 

pengembangan e-Government perlu adanya dukunga dari kantor/instansi 

yang ingin menerapkan. Dalam konsep penerapan dan pengembangan e-

Government perlu adanya ini inisiatif dari kantor/instansi yang terkait, 

karena tanpa hal tersebut e-Government tidak dapat terlaksana. 

Bentuk atau wujud dari penerapan e-Government ini disebut sebagai 

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yaitu merupakan 

suatu sistem informasi dan pelayanan yang berbasis online yang 

bertujuan untuk menata sistem administrasi di bidang pendudukan, 

sehingga dapat tercapai tertip adminitrasi dan juga membantu petugas 

dalam pelaksanaan layanan kependudukan. Sistem kerja atau konsep 

pelaksanaan dari penerapan e-Governement akan terlaksana dan berjalan 

dengan baik harus didukung dengan aturan standar pelayanan yang baik 
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dan tidak mempersulit masyarkat. Harapan dalam pelaksanaan penerapan 

e-Government ialah untuk mengikatkan dan menghasilkan pelayanan 

yang prima atau pelayanan yang lebih baik. 

E-Government di terapkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kabupaten Bone yaitu sejak tahun 2019. Pada proses pelayanan online (e-

Government masyarakat atau dapat dikatakan sebagai pemohon 

pelayanan harus memperhatikan prosedur pelayanan seperti mengetahui 

jadwal pelayanan, permohonan pelayanan apa yang diperlukan, 

melengkapi persyaratan dokumen apa yang dibutukan untuk keperluan 

pelayanan. Ketika pelayanan telah diproses, pemohon akan dibuatkan resi 

mengambilan berkas dan pemohon akan dikirimkan foto reso tersebut dan 

akan oleh operator SIAK ke whatsapp masyarakat yang melakukan 

pelayanan. Adapun bentuk file atau dokumen pelayanan online (e-

Government) yang telah selesai itu berbentuk file elektronik. Jadi untuk 

file Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran itu masyarakat bisa mencetaknya 

dengan sendiri menggunakan jenis kertas HVS 80 gram. Namun 

masyarakat harus datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Bone untuk mengambil KTP-el. Serta, untuk legalisirnya 

dokumen yang sudah memiliki barcode tidak perlu lagi di legalisir. Jika, 

dikaitan dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri 

(PERMENDAGRI) Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian 

Administrasi Kependudukan telah sesuai yaitu pegawai telah memahami 

aturan dan melaksanakan dengan baik pelayanan berbasis online (e-
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Goverenment) utamanya dalam pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda 

Penduduk, Akta Kelahiran dan lainnya. 

Berdasarkan teori dan aturan diatas mengenail elemen support dapat 

dikatakan baik. Bahwa kemauan dari Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kabupaten Bone dalam menerapkan pelayanan berbasis online (e-

Government) sudah ada dan diterapkan sejak tahun 2019. Dalam 

pelayanan semua pegawai telah memahami aturan yang berlaku dalam 

melaksanakan pelayanan berbasis online (e-Goverenment) utamanya 

dalam pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta 

Kelahiran dan lainnya. Sera tujuan dari penerapan e-Government ini 

yaitu untuk meningkatkan dan menghasilkan pelayanan yang prima 

atau baik. 

2. Elemen Capacity 

Elemen Capacity atau Elemen Sumber Daya sangat dibutuhkan 

dalam pengimplementasi e-Government dengan tujuan agar konsep yang 

telah dibuat dan disusun dengan baik terlaksana sesuai atau berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. Menurut (Mariano, 2019) elemen 

capacity merupakan sebuah kemauan atau keinginan dari pemerintah 

dalam mewujudkan penerapakan e-Government menjadi kenyataan. 

Elemen tersebut juga menentukan berjalan dan suksesnya pelayanan 

online. Sumber daya disini terdiri dari 3 komponen penting yaitu sumber 

daya manusia, finansial dan infrastruktur.  

Sumber daya manusia yang kompeten dan pengalaman yang baik 

dibidang teknologi informasi akan menjadikan pelaksanaan dari 
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penerapan e-Government menjadi baik. Implementasi e-Government 

harus didukung dengan keterampilan pegawai yang menjadi operator 

seperti bidang infomasi dan komunikasi yang baik. 

Sumber daya finansil merupakan faktor pendukung dalam penerapan 

e-Government. Kebutuhan infrastruktur yang baik harus didukung 

dengan finansial yang memadai. Karena ketika terdapat permasalah pada 

sarana dan prasana, maka itu akan cepat diatasi karena dengan dukungan 

finansial memadai. 

Sumber daya infrastruktur juga merupakan elemen sumber daya 

harus diperhatikan dan hal yang sangat penting. Karena, dengan 

ketersediaan infrastruktur yang memadai akan menjadi kunci 

keberhasilan dari proses pelayanan baik. 

Jadi jika dikaitan dengan teori diatas atas mengenail elemen capacity 

mengenai sumber daya manusia atau pegawai di Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil Kabupaten Bone itu sudah memenuhi standar. Serta, 

infrastruktur yang ada sudah memadai dan dalam hal tersebut perlu 

adanya perawatan atau perbaruan. Tetapi dana yang diperoleh dari APBD 

(Anggaran Pendapatn dan Belanja Daerah) mengalami perubahan 

sehingga untuk perawatan infrastruktur atau pembaharuan itu tidak 

sebaik yang sebelumnya. 

3. Elemen Value 

Elemen Value atau elemen manfaat yaitu bagaimana manfaat atau 

pengarug yang dirasakan setalah diterapkannya e-Government baik itu 

dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone dan dari 
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segi manfaat yang dirasakan masyarakat. Partisipasi serta penilaian 

masyarakat merupakan salah satu faktor penilaian kualitas pelayanan e-

Government. 

Adapun tujuan e-Government yaitu akan lebih mempermuda 

masyarakat untuk mengakses pelayanan publik, sumber-sumber 

informasi pemerintah lebih mudah untuk diakses, kualitas layanan bisa 

dinikmati sama dengan seluruh warga negara, serta permasalahan 

mengenai keluhan masyarakat dapat ditangani. Serta, manfaat yang 

diperoleh dari penerapan e-Government ini yaitu kualitas pelayanan akan 

menjadi lebih efektif dan efisien seperti berkurangnya biaya administrasi, 

meningkatkan transparansi, dan terciptanya lingkungan masyarakat yang 

baru sehingga permasalahan yang dihadapi dapat terjawab dengan cepat 

dan tepat sejalan dengan perubahan global dan trend yang ada. 

Menurut (Aprianty, 2016) elemen value merupakan bagaimana 

manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai penerima layanan 

pemerintah serta manfaat yang dirakan pemeritah sebagai pemberi 

layanan. Masyarakat sebagai penerima layanan menentukan 

sebagaimana besar manfaat diterapkannya e-Government ini. 

Berdasarkan teori diatas mengenail elemen value yaitu bangaimana 

manfaat yang dirasakan itu sangat baik karena hubungan timbal balik 

yang dirasakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta masyarat 

sesuai dengan yang diharapkan. Tingkat kepuasan masyarakat menjadi 

tolak ukur dalam keberhasil sebuah pelaksanaan kebijakan. Seperti 

manfaat yang dirasikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
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Kabupaten Bone yaitu dari segi kepadatan antrian mulai berkurang dan 

pelayanan yang sebelum terganggu diakibatkan pandemic covid-19 

kembali menjadi normal. Serta manfaat yang dirasakan masyarakat yaitu 

tidak perlu datang kekantor untuk mengantri untuk melakukan 

pelayanan. Kemudahan untuk mengakses website dan call center 

membuat masyarakat dapat melakukan pelayanan online ini dengan 

mudah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dengan judul 

penelitian Implementasi E-Government dalam Pelayanan Publik pada Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone terdapat tiga elemen 

sukses dalam implementasi/penerapan dan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Elemen Support 

Keinginan atau tekad dari pemerintah atau pejabat publik dalam 

menerapkan e-Government merupakan elemen pertama dan yang 

paling penting harus perhatikan dalam menerapkan e-Government. 

Sesuai dengan standar pelayanan publik dan Peraturan Kementerian 

Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 104 Tahun 2019 tentang 

Pendokumentasian Administrasi Kepenudukan. Tujuan Penerapan e-

Government mengurangi biaya, meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas serta peningkatan pelayanan publik menjadi efektif dan 

efisien. 

2. Elemen Capacity 

Sumber daya disini terdiri dari 3 komponen penting yaitu sumber daya 

manusia, finansial dan infrastruktur. Elemen tersebut juga menentukan 

berjalan dan suksesnya pelayanan online. 
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a. Sumber daya manusia yang mengani pelayanan online herus yang 

kompeten dan sesuai dengan standar yang ditentukan. 

b. Sumber daya finalsial yang digunakan yaitu berasal dari dana 

APBD (Anggaran Pendaatan dan Belanja Daerah). 

c. Sumber daya infrastruktur harus memadai seperti computer yang 

setiap tahunnya perlu perawatan atau pembaharuan. 

3. Elemen Value 

Elemen Value yaitu bagaimana instansi sebagai pelaksana dan 

masyarakat sebagai penerima layanan tentunya merasakan manfaat dari 

terlaksananya E-Goverenment. Manfaat yang dirasakan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone yaitu dapat 

mengurangi kepadatan antrian dan proses pelayanan dapat berjalan 

dengan normal seperti sebelum adanya pandemi Covid-19. Adapaun 

yang dirasakan masyarakat sangatlah baik karena masyarakat tidak perlu 

datang untuk mengantri di kantor dan website serta call center juga saat 

mudah untuk diakses, serta persyaratan pengumpulan berkas dalam 

pelayanan online seperti dengan pelayanan ofline. 

B. Saran 

1. Untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, 

sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat perlu ditingaktkan 

tentang bagaimana penerapan e-Government ini dan bagaimana 

manfaatnya, sehingga pemahaman masyarakat menjadi lebih luas. 

2. Antarian yang lama merupakan salah satu keluhan yang dirasakan 

masyarakat, jadi untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
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Kabupaten Bone harusnya menambah volume pegawai dan membuat 

sentral pelayanan yang bersifat pelayanan berdasarkan daerah atau 

zonasi daerah seperti bone bagian barat atau bone bagian selatan. 

3. Untuk masyarakat ikut serta dalam penerapan e-Govermenr sebagai 

penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 

Bone kerena peneliaan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan dari 

subuah penerapan kebijakan.  
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Wawancara dengan sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  

Kabupaten Bone 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan Staf Operator Pelayanan E-Goverenment 
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Wawancara dengan Masyarkat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jadwal Piket Pelayanan 
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Lampiran Persuratan 
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Support 

a. Apakah e-government ini sudah lama di terapkan khususnya untuk 

pembuatan KK? 

b. Apakah seluruh pegawai memahami SOP dalam penerapan e-

government sesuai dengan paeraturan yang berlaku? 

c. Bagaimana terkait pendokumentasian administrasi seperti tanda tangan 

dan legalisir dalam pelayanan e-government (online) ini? Apakah 

masyarkat harus kekantor kembali?  

1. Capacity 

a. Bagaimana untuk ketersediaan sumberdaya manusia, apakah telah 

ditempatkan tenaga yang kompeten sesuai bidangnya untuk melayani 

pembuatan kartu keluarga secara Online  

b. Bagaimana untuk sumber dana berasal dari mana  apakah sudah 

tercukupi atau perlu penambahan dalam kebutuhan pelayanan 

pembuatan Kartu Keluarga secara Online  

c. Bagaimana untuk infrastruktur, apakah sudah memadai untuk 

dilakukannya pembuatan Kartu Keluarga secara online  (Seperti 

computer, printer dan wifi lainnya ) 

2. Manfaat 

a. Bagaimana manfaat yang dirasakan oleh dinas kependudukan dan 

catatan sipil saat di terapkannya pelayanan berbasis online utamanya 

dalam pembuatan Kartu Keluarga  
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b. Bagaimana manfaat yang dirasakan masyarakat saat diterapkannya 

pelayanan berbasis online 

- Apakah ibu/bapak  mengetahui adanya pelayanan pembuatan Kartu 

keluarga berbasis online  

- Apakah ibu/bapak pernah menggunakan pelayanan ini untuk 

membuat/ memperbaiki kartu keluarga   

- Apakah penggunaannya sulit atau mudah dan bagaimana tahapnya 

- Apakah keuntungan atau manfaat yang dirasakan selama 

penggunaan layanan pembuatan Kartu Keluarga berbasis online  

Pertanyaan tambahan untuk pegawai 

1. Mengetahui jadwal pengimputan data 

2. Pengisian forn mengajuan permohonan pelayana online 

3. Memperhatikan proses layanan 

4. Bagaimana bentuk proses pelayanan yang telah selesai 
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