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Ilmawaddah Jufri. P, 2022. Penerapan E-Government dalam Meningkatkan 

Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Di 

Kecamatan Lasusua. Dibimbing oleh Lukman Hakim, Nur Wahid 

ABSTRAK 
Penerapan e-government dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan 

bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan partisipasi aktif dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat, dan peningkatan kebutuhan utnuk lebih 

efektif dalam memberikan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

penerapan e-government di BPJS Kesehatan di kecamatan lasusua. Penelitian ini 

menggunakan tata cara pemeriksaan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik; 

wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian mengenai penerapan e- 

government dalam meningkatkan pelayanan BPJS Kesehatan di Kecamatan Lasusua 

menunjukkan bahwa; (1) adanya kemauan kepala BPJS dalam menerapkan e-government 

dalam pemberian pelayanan (2) bagi pemerintah memberikan manfaat penyelenggaraan 

pemerintahan yang terbuka, partisipatif ,inofatif dan akuntabel. Manfaat bagi masyarakat 

adalah mempermudah untuk memperoleh pelayanan kesehatan. (3) sumber daya, antara 

lain sumber daya manusia serta sumber daya finansial untuk menunjang keberlansungan 

penerapan e-government 

 

 

 

 

 

 
Kata Kunci: Pelayanan, E-Government, Pelayanan Publik/Kesehatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

 

Teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan 

pemerintahan yang lebih effisien dan penekanan biaya yang efektif, 

kemudahan pemberian fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses 

informasi kepada masyarakat umum, serta membuat pemerintahan lebih 

bertanggung jawab kepada masyarakat. Secara konseptual, E-Government 

adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan 

antara pemerintah dan pihak-pihak lain, didalamnya melibatkan otomisasi dan 

komputerisasi pada prosedur paper based yang akan mendorong cara baru 

dalam kepemimpinan, cara baru dalam mendiskusikan dan menetapkan 

strategi, cara baru dalam transaksi bisnis, cara baru dalam mendengarkan 

warga dan komunitas, serta cara baru dalam mengorganisasi dan 

menyampaikan informasi (Pascual, 2003). 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang tidak dapat 

cegah, keadaan seperti ini menuntut warga negara untuk terus bergerak 

dinamis dalam menghadapi setiap tantangan teknologi informasi dan 

komunikasi yang semakin canggih, hingga pada akhirnya perkembangan 

teknologi dan Informasi mempengaruhi perubahan segala aspek kehidupan 

bernegara baik di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, pertahanan dan 

keamanan, politik, dan pemerintahan. Dalam mengatasi hal tersebut maka 

pemerintah memberlakukan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 
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Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- 

government dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang 

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan 

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.(Pratiwi, 2018). 

Pengembangan E-Government dilakukan dalam rangka mencapai good 

government, yang menurut Bank Dunia didefinisikan sebagai layanan publik 

yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan 

yang bertanggung jawab kepada publik. Di tingkat nasional, inisiatif 

penerapan E-Goverment di Indonesia telah diperkenalkan melalui Inpres No. 

6 Tahun 2001 tentang Telematika (telekomunikasi, media dan informatika) 

yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi 

telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses 

demokrasi (Huda, 2016). 

Penerapan Electronic Government dalam rangka mewujudkan Good 

Government adalah salah satu wujud untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik dan meningkatkan partisipasi aktif dalam pemberian informasi bagi 

masyarakat serta dituntut untuk lebih efektif dalam memberikan informasi. 

Dalam hal ini Pemerintah sebagai penyelenggara Good Goverment, masih 

banyak menemukan hambatan dalam penerapannya. Untuk menjalankan tugas 

dan wewenangnya Pemerintah mempunyai regulasi hukum yaitu ketentuan 

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan perintah dibentuknya 

Undang-undang organik tentang pemerintahan di daerah. (Wijaya, 2015). 
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Selanjutnya Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan 

pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui 

birokrasi.Pelayanan publik menjadi pendorong pokok dan menjadi berarti oleh 

seluruh birokrat dan elemen good governance.Para aktor rakyat, elemen- 

elemen dalam masyarakat sipil dan dunia bisnis masing-masing mempunyai 

keperluan atas pembaruan kapasitas pelayanan publik.Ada 3 poin berarti yang 

mendasar agar pembenahan pelayanan publik bisa meningkatkan 

implementasi good governance di Indonesia.Pertama, pembenahan kapabilitas 

pelayanan publik dilihat berarti oleh pemangku kepentingan, yakni birokrasi, 

warga, dan bidang usaha.Kedua.Pelayanan publik merupakan bidang dari ke 3 

elemen good governance melaksanakan korelasi yang paling intensif.Ketiga, 

kualitas-kualitas yang sepanjang itu bercirikan implementasi good governance 

menafsirkankan dengan makin gampang serta absolut lewat pelayanan publik 

(Maryam, 2016). 

Dalam hal ini penulis dapat mengkaji pada akhirnya implementasi 

yang baik dari E-government akan mendukung terwujudnya pelayanan public 

yang baik dalam birokrasi, karena pelayanan public yang baik akan menjadi 

penggerak agar tercapainya good governance disuatu instansi atau daerah, 

sehingga pelayanan yang maksimal akan direspon positif oleh masyarakat 

ataupun stakeholder. 

Masalah kesehatan di Indonesia yang tidak kunjung usai membuat 

pemerintah harus mengambil tindakan supaya masyarakat tetap dapat 

merasakan keadilan dan memperoleh haknya serta tidak menimbulkan 
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kerugian. Guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat pemerintah 

mengadakan jaminan sosial. Jaminan sosial ini diselenggarakan oleh 

pemerintah yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, 

dimulai dari Jamkesmas, Jamkesda, AKSES dan yang terbaru adalah Badan 

Pelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (M. Pertiwi & Nurcahyanto, 

2017) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kemudian 

berubah menjadi Badan Hukum Publik yang bertugas untuk 

menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Oleh sebab itu maka perlu dipahami bahwa prinsip good governance 

menjadi landasan negara dalam menerapkan pelayanan kesehatan (Hasan, 

Ayuningtyas, & Misnaniarti, 2016) yang berarti memperhatikan pelayanan 

kesehatan masyarakatnya serta memberi perlindungan hukum dan kepastian 

hukum dalam penyelenggaraannya. Walaupun sudah termaktub demikian, 

namun Indonesia masih banyak memiliki pekerjaan rumah yang harus 

diselesaikan dalam pelayanan kesehatan, disamping keterbatasan yang 

dimiliki oleh pemerintah, mereka juga harus tetap selalu mengevaluasi agar 

kedepannya pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang diberikan dari 

pemerintah kepada masyarakat dapat dilaksanakan dan dirasakan keadilannya 

bagi seluruh rakyat Indonesia (Batubara, 2006). 

Pelayanan kesehatan ialah usaha yang melangsungkan individu atau 

berbarengan dalam komposisi untuk menghindari dan mengembangkan 

kesehatan, menjaga serta mengobati penyakit dan juga mengobati kesehatan 

setiap masyarakat. 
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Kualitas dalam pelayanan menjadi hal yang paling utama untuk 

diperhatikan agar tercapainya tujuan dari instansi pemberi pelayanan tersebut. 

Terdapat berbagai ukuran yang dapat digunakan untuk menilai kualitas 

pelayanan. Secara umum ada lima dimensi utama kualitas pelayanan sesuai 

urutan derajat kepentingan relatifnya yaitu (1) Reabilitasnya/keandalan 

(reability), (2) Daya Tanggap (responsiveness, (3) Jaminan (assurance),(4) 

Empati (empaty),(5) Bukti Fisik (tangible). Jika kelima dimensi tersebut dapat 

dilaksanakan dengan optimal maka pasien akan merasakan kepuasan terhadap 

pelayanan yang diberikan oleh instansi kesehatan terkait. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang disebut sebagai BPJS 

yang saat ini kita kenal merupakan perpanjangan tangan dari Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan pada 01 Januari 2014 dimana 

setiap warga negara wajib menjadi peserta dari JKN. BPJS sendiri merupakan 

badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan 

Kesehatan melalui Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. 

Di dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS 

Kesehatan, mewajibkan seluruh penduduk Indonesia untuk menjadi peserta 

BPJS Kesehatan. Peserta tersebut adalah setiap orang termasuk orang asing 

yang berkerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah 

membayar iuran. Kepesertaan dibagi menjadi dua yaitu (1) Penerima Bantuan 

Iuran Jaminan Kesehatan dan(2) Bukan Penerima Bantuan Iuran (NON PBI) 

Jaminan Kesehatan. 
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Permasalahan yang terjadi terkait dengan pelayanan di kantor Dinas 

BPJS di Kecamatan Lasusua dimana kurang efiesien dan epektifnya pelayanan 

yang di berikan, dimana birokrasi pelayanan di kantor BPJS masih jauh dari 

harapan ditemukan banyak keluhan dan komplain dari peserta BPJS antara 

lain pelayanan pengurusan kartu BPJS, yang kurang memuaskan, pemberian 

pelayanan yang berbeda-beda, sistem administrasi yang kurang teratur, 

kurangnya tenaga yang melayani masyarakat, sehingga antrian yang sangat 

panjang dan memakan waktu berjam-jam. Hal ini menggambarkan bahwa 

masih kurang profesionalnya birokarsi pelayanan publik. 

Menurut Indrajit, dalam penerapan e-governement, hal hal yang perlu 

di perhatikan adalah support, dimana support merupakan elemen penting 

karena dalam pelaksanaan e-government diperlukan dukungan, baik dukungan 

dari pemerintah provinsi dan pemerintah setempat. Selain itu perlunya 

dukungan dari pihak masyarakat sebagai penerima pelayanan. Sumber daya, 

sumber daya dianggap penting karena dalam penerapan e-government dalam 

pemberian pelayanan akan berjalan dengan baik jika sumber dayanya 

terpenuhi. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia dan 

sumber dya finansial. Manfaat, manfaat dianggap penting karena suatu 

kebijakan dapat berarti jika memiliki manfaat dan manfaat tersebut dapat 

dirasakan oleh semua kalangan, tidak hanya bagi kalangan pemerintah tetapi 

juga bagi masyarakat sebagai penerima pelayanan. 

Sejak dicanangkannya program JKN di Sulawesi Tenggara jumlah 

masyarakat yang mendaftarkan diri dan keluarganya terus meningkat. Animo 
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untuk mendapatkan kartu peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui 

BPJS menjadi harapan bagi masyarakat dalam menemukan solusi dari 

permasalahan kesehatan yang selama ini merupakan barang “mahal” . 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Penerapan E-Government Dalam Meningkatkan 

Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di 

Kecamatan Lasusua” 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah bagaimana Penerapan Elektronik Government di kantor Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Di Kecamatan Lasusua? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui Penerapan Elektronik Government di BPJS Kesehatan di 

Kecamatan Lasusua 

D. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat penulisan proposal ini ada dua, yaitu : 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

Bermanfaat untuk menghasilkan konsep dalam Penerapan Elektronik 

Government di Kecamatan Lasusua. 
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2. Manfaat praktis 

 

a. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah di kecamatan 

lasusua dalam menjalankan Penerapan Elektronik Government di 

Kecamatan lasusua 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang 

selanjutnya dapat dikombinasikan dengan penelitian-penelitian lainnya, 

khususnya yang mengkaji tentang Penerapan Elektronik Government di 

Kota Kecamatan Lasusua 



 

9 

 
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian terdahulu bertujuan untuk sebagai pola dasar pendukung 

untuk penelitian ini sebagai pembanding hasil-hasil penelitian untuk langkah 

selanjutnya. Tentunya penelitian terdahulu ini berkaitan dengan Implementasi 

Penerapan Elektronik Government di Kecamatan Lasusua.Berikut ini beberapa 

hasil penelitian sebelumnya yang singkron dengan objek penelitian ini yakni 

adalah sebagai berikut: 

 

NO Nama Dan Tahun 

Penelitian 

Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 Ririn Pratama, 2019 Penerapan E- 

Government dalam 

Mewujudkan 

Pelayanan Kesehatan 

Publik di Kabupaten 

Bone 

Penerapan E-government 

dalam mewujudkan 

pelayanan kesehatan publik 

di kabupaten Bone yaitu, 

Capacity, adalah berupa 

kesiapan SDM, melalui 

pelatihan yang terstruktur, 

selanjutnya Support,yaitu 

berupa dana setiap tahunnya 

untuk mengfasilitasi setiap 

bidang yang ada di dinas 

kesehatan, kemudian 

Value,adalah berupa 

manfaat dari aplikasi 

tersebut yaitu 

perkembangan, data-data, 

dan perencanaan kerja, 

selanjutnya yaitu penyedia 

layanan, meliputi Dinkes 

kabupaten bone yang 

bekerjasama dengan BPJS 

dalam memberikan 

kemudahan kepada 

masyarakat dalam 

pengurusan kartu JKN 
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   dengan syarat kartu keluarga 

untuk pengurusan kartu kis 

atau askes, kemudian 

penerima layanan, yaitu 

meliputi pengguna aplikasi 

yang Sangat dimudahkan, 

karena masyarakat yang 

tidak memiliki kartu 

fisiknya, mereka masih tetap 

bisa berobat dengan 

menggunakan mobile JKN 

dengan aplikasi pintar 

tersebut, selanjutnya jenis 

layanan, yaitu berupa 

aplikasi yang digunakan 

seperti EPPBGM, 

AREVIEW GIS, dan 

SIPTM, ketiga aplikasi ini 

mampu mengetahui dan 

mengontrol perkembangan 

balita dan berbagai penyakit 

yang ada di kabupaten bone 

serta dapat meminimalisir 

angka penduduk yang 

menderita penyakit dengan 

memprioritaskan daerah 

yang sudah terdeteksi parah, 

dan kepuasan pelanggan, 

yaitu meliputi segi 

pelayanan yakni masyarakat 

merasakan dalam proses 

pelayanan yang baik,ramah, 

dan sopan. 

2 Hasibuan & Santoso, 

2005 

Standarisasi Aplikasi 

E-Government untuk 

instansi 

pemerintahan. 

Keberadaan E-Government 

merupakan salah satu 

bentuk dukungan teknologi 

informasi dan komunikasi 

dalam mendukung 

administrasi pemerintahan, 

mulai dari bagaimana 

menjembatani komunikasi 

antara pemerintah dan 

masyarakat (Government to 

Citizen), pemerintah dan 

kalangan bisnis 
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   (Government to Business), 

serta pemerintah dengan 

instansi pemerintah yang 

lain (Government to 

Government). Berbagai 

permasalahan dalam E- 

Government harus ditangani 

dengan strategi yang itu: 

standarisasi, kebutuhan 

fungsional, dan change 

management. 

3 Wijaya, 2015 Penerapan E- 

Government di 

Sekretariat Daerah 

Kabupaten Semarang 

(Inpres no 3 tahun 

2003 Tentang 

kebijakan dan strategi 

Nasional 

pengembangan E- 

Government) 

Penerapan Electronic 

Government belum 

sepenuhnya berjalan secara 

maksimal, dikarenakan 

belum adanya Peraturan 

Daerah khusus yang 

mengatur tentang Electronic 

Government di Kabupaten 

Semarang. Dan masih 

banyaknya masyarakat yang 

kurang memberikan 

partisipasi dalam penerapan 

Electronic Government 

 
 

Persamaan ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya 

lakukan adalah sama-sama membahas penerapan E-Government. Perbedaan 

ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan adalah 

dimana penelitian yang saya lakukan lebih berpokus kepada penerapan 

Elektronik government di Kantor BPJS Kecamatan Lasusua dengan 

berpokus kepada sistem pelayanan yang di berikan. sedangkan ketiga 

penelitian berpokus kepada penerapan sistem electronik government dalam 

lingkup pemerintahan. 
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B. Elektronik Government 

 

1. Pengertian Elektronik Government 

 

E-Government merupakan singkatan dari elektronik pemerintah. E- 

Goverment biasa dikenal E-Gov, pemerintah digital, online pemerintah 

atau pemerintah transformasi. E-Government adalah suatu upaya untuk 

mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yangberbasis 

elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di 

lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi 

E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh 

pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, 

urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E- 

Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau 

administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan 

pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. 

Menurut Indrajsit (2006), “E-Government memungkinkan 

pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, 

dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan, E-Government adalah 

penggunaan Teknologi Informasi oleh Pemerintah (Seperti Wide area 

Network, Internet dan Mobile Computing). Dalam prakteknya E- 

Government adalah penggunaan internet untuk melaksanankan urusan 

pemerintah dan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan 

berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pengembangan E-Government 
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merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan 

kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan 

kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.” Menurut (Rokhman, 

2008), “Penerapan E-Government dimaksudkan untuk memperpendek 

jarak antara aparat pemerintah sebagai pelayan publik dengan masyarakat 

sebagai public service customer karena E-Government merupakan front 

office bagi kantor layanan publik pemerintah.” Menurut James S.L. Yong 

(2003), “Electronic government as the government’s use of technology, in 

particular, web-based Internet applications to enhance access and 

delivery of government services to citizens, business partners, employees 

and other government entities”. Pengertian diatas memberikan penjelasan 

bahwa E-Government merupakan penggunaan teknologi oleh pemerintah 

khususnya penggunaan aplikasi internet berbasis web untuk meningkatkan 

akses dan pemberian layanan pemerintah kepada warga negara, mitra 

bisnis, pegawai atau karyawan, dan badan pemerintah lainnya (Kusnadi & 

Ma‟ruf, 2017). 

Pengertian E-Government dalam buku yang berjudul membangun 

Aplikasi E-Government. (Richardus Eko Indrajit, 2002). Menyebutkan 

berbagai definisi Electronic Government (e-government) dikemukakan 

baik oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah. The World Bank 

Group mendefinisikan Electronic Government (E-Government) 

berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide area 

network, Internet dan mobile computing) oleh organisasi pemerintahan 
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yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga 

negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan Di sisi lain, 

Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan E-Government secara 

ringkas, padat dan jelas, yaitu e-government refers to the delivery of 

government information and services online through the internet or other 

digital means. Serta definisi lain dikemukakan, Zweers and Planque, yaitu 

e-government berhubungan dengan penyediaan informasi, layanan atau 

produk yang disiapkan secara elektronik, dengan dan oleh pemerintah, 

tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai lebih untuk partisipasi 

pada semua kalangan. Tanpa mengecilkan arti dari beragam definisi yang 

telah disampaikan diatas setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik 

darisetiap definisi electronic government (e-government), yaitu: Pertama, 

merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah 

dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stake holder). 

Kedua, melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama internet. 

Ketiga, tujuan yang akan dicapai adalah memperbaiki mutu atau kualitas 

pelayanan terhadap masyarakat (Oktavya, 2015). 

Secara ringkas, dari berbagai definisi E-Government di atas, maka 

dapat disimpulkan bahwa E-Government adalah sebuah penggunaan 

teknologi informasi secara elektronis melalui Wide Area Network, Internet 

dan Mobile Computing dalam ruang lingkup penyelenggaraan 

pemerintahan yang tidak terbatas tempat dan waktu guna 
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mengoptimalisasikan proses pelayanan publik yang efisien, transparan, 

dan efektif. (Aprianty, 2016). 

2. Manfaat dan Tujuan E-Government 

 

Manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep electronic 

government bagi suatu negara, antara lain : 

a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder- 

nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal 

kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan 

bernegara. 

b.  Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good 

Corporate Governance. 

c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan 

interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stake holdernya untuk 

keperluan aktivitas sehari-hari. 

d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber- 

sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara 

cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi 

sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada. 

f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra 

pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik 



16 
 

 

 

 

 

 

secara merata dan demokratis. (Indrajit, 2006:5) Konsep electronic 

government (egovernment) diterapkan dengan tujuan bahwa hubungan 

pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis 

dapat berlangsung secara efisien, efektif dan ekonomis. Hal ini 

diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, 

sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam 

negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan 

kewajibannya dengan aman dan nyaman, yang kesemuanya itu dapat 

dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan 

electronic government (e-government) adalah salah satu caranya. 

Selain itu tujuan penerapan electronic government (e-government) 

adalah untuk mencapai suatu tata pemerintahan yang baik (good 

governance). (Oktavya, 2015). 

3. Tipe - Tipe relasi E-Government 

 

Terdapat 4 tipe aplikasi relasi E-Government yang disebutkan 

(Richardus Eko Indrajit, 2016) dalam bukunya yang berjudul “Konsep dan 

Strategi Electronic Government”, yaitu sebagai berikut: 

a. Government to Citizens (G2C) 
 

Tipe Government to Citizens (G2C) ini pemerintah membangun dan 

menerapkan berbagai portofolio teknologi informasi dengan tujuan 

utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat 

(rakyat). Dengan kata lain, tujuan utama dari dibangunnya aplikasi 

EGovernment bertipe G2C adalah untuk mendekatkan pemerintah 
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dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar 

masyarakat dapat dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk 

pemenuhan berbagai kebutuhan pelayanan sehari-hari. Aplikasi G2C 

ini merupakan aplikasi E-Government yang paling umum. 

b. Government to Bussiness (G2B) 
 

Tipe Government to Bussiness (G2B) Dalam melakukan aktivitas 

bisnis perusahaan-perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data 

dan informasi yang mendukung business process perusahaan tersebut 

yang dimiliki oleh pemerintah. Diperlukannya relasi yang baik antara 

pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk 

memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda 

perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat 

menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan 

efektif dengan industri swasta. Relasa ini diwujudkan dalam bentuk 

aplikasi Government to Bussiness(G2B). 

c. Government to Governments (G2G) 
 

Government to Governments (G2G) Kebutuhan untuk berinteraksi 

antar pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada hal-hal yang 

berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar 

kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara 

(masyarakat, industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan 

halhal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan, proses-proses 
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politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain sebagainya 

yang diwujudkan dalam Aplikasi Government to Government (G2C). 

d. Government to Employees (G2E) 
 

Tipe Government to Employees (G2E) Aplikasi E-Government juga 

bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai 

negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di sejumlah institusi 

sebagai pelayan publik agar memudahkan warga negara dalam 

mendapatkan pelayanan. (Lestari et al., 2019). 

4. Strategi Pelaksanaan E-Goverment 

 

E-Government sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan kualitas 

layanan yang lebih baik kepada masyarakat, Booz Allen dan Hamilton 

menyarankan 8 (delapan) strategi pelaksanaan E-Government: 

a. Perencanaan strategis secara keseluruhan. Kombinasikan antara 

perencanaan dari sisi strategis dan detil operasionalnya di lapangan. 

Perencanaan akan membantu proses implementasi baik dari sisi 

pengembangan teknologi maupun kesiapan sumber daya. 

b. Harus ada struktur tanggung jawab yang jelas untuk menjamin 

pelaksanaan dan implementasi sesuai rencana. Struktur dan tanggung 

awab ini disesuaikan dengan kemampuan dan tanggung jawab kerja 

setiap departemen selama ini. 

c. Bangun rencana aksi jangka panjang. Rencana aksi jangka panjang 

termasuk perencanaan strategis, aksi operasional di lapangan hingga 

parameter kesuksesan. Implementasi dari sisi teknologi hampir pasti 
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memerlukan tahapan-tahapan pelaksanaan, dan faktor lain yang perlu 

dipikirkan adalah pembiayaan dalam jangka panjang. 

d. Perbandingan pelaksanaan E-Government secara internasional. Dengan 

melakukan proses perbandingan, akan lebih memudahkan bagi proses 

adaptasi dan penyusunan perencanaan yang disesuaikan dengan 

kondisi secara lokal. 

e. Standarisasi dalam berbagai hal. Standarisasi ini menyangkut prosedur 

dan juga pembangunan sistem aplikasi. Karena E-Government akan 

melibatkan berbagai sektor dan departemen dalam pemerintahan, 

standarisasi menjadi faktor mutlak agar memudahkan interaksi 

berbagai aplikasi dan memungkinkan adanya pertukaran data. 

f. Orientasi pada pengguna. Tidak bisa dipungkiri, bahwa E-Government 

membutuhkan partipasi penuh dari masyarakat sebagai pengguna. 

Karena itu, pengembangan sistem informasi yang akan dilaksanakan 

haruslah berorientasi pada kemudahan dan kenyamanan masyarakat 

dalam menggunakannya. 

g. Integrasi dan keterlibatan penuh dari staf dan seluruh pegawai. 
 

Mereka perlu mendapatkan pelatihan yang memadai, dan adanya 

insentif yang diukur berdasarkan kesuksesan pelaksanaan E- 

Government di lapangan. Keterlibatan pegawai menjadi mutlak karena 

sebaik apapun sistem aplikasi yang dijalankan tidak bisa mempunyai 

manfaat penuh tanpa keterlibatan mereka. 
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h. Kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta. E- 

Government adalah proyek yang sangat besar yang membutuhkan 

partisipasi dari berbagai kalangan. Pemerintah akan sulit menjalankan 

program E-Government tanpa partisipasi penuh dari masyarakat. 

Karena itu kerjasama dengan berbagai pihak terutama yang terkait 

secara teknis perlu dilakukan. (R E Indrajit et al., 2005). 

5. Elemen Sukses Penerapan E-Government 

 

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK School of 

Government (Indrajit, 2004), untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi 

pada sector publik, ada tiga elemen sukses yang harus dimiliki dan 

diperhatikan sungguhsungguh. Masing-masing elemen sukses tersebut 

adalah: 

a. Support elemen support adalah elemen paling penting dalam 

pengembangan E-Government perlu dukungan atau yang disebut 

political will dari pejabat publik. Hal ini agar konsep E-Government 

dapat diterapkan, tanpa adanya itu berbagai inisiatif pembangunan dan 

pengembangan E-Government tidak dapat terlaksana. 

b. Capacity Elemen merupakan sumber daya yang diperlukan dalam 

pembangunan dan pengembangan E-Government agar konsep yang 

telah diciptakan dapat menjadi kenyataan. Terdapat tiga sumber daya 

yang harus dimiliki, yaitu: 

1) Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup untuk 

melaksanakan berbagai inisiatif E-Government. 
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2) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai 

karena merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan 

EGovernment. 

3)  Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi 

dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan E-Government 

dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. 

c. Value Elemen berdasarkan pada manfaat yang didapat oleh pemerintah 

sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat sebagai penerima 

pelayanan E-Government. Dalam elemen value yang menentukan 

besar tidaknya manfaat E-Government adalah masyarakat sebagai 

penerima pelayanan. (Aprianty, 2016). 

6. Tingkatan kesuksesan penerapan E-Government dapat 

dikelompokkan menjadi 4 Tingkatan besar: Panduan Penyelenggaran 

situs Pemerintah Daerah, (Depkominfo, 2003) 

a. Tingkat Persiapan, antara lain: 
 

1. Pembuatan situs web pemerintah 
 

2. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia menuju penerapan 

e-Government; 

3. penyediaan sarana akses publik antara lain dalam bentuk 

Mulipurpose Community Center (MCC), Warung dan kios Internet, 

dan lain-lain; 

4. sosialisasi keberadaan layanan informasi elektronik, baik untuk 

publik maupun penggunaan internal; 
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5. Pengembangan motivasi kepemimpinan (e-leadership) dan 

kesadaran akan pentingnya manfaat e-Government (awareness 

building); 

6. penyiapan peraturan pendukung. 
 

b. Tingkat Pematangan, antara lain: 
 

1. Pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, antara lain 

dengan menambahkan fasilitas mesin pencari (search engine), 

fasilitas tanya jawab dan lain-lain; 

2. Pembuatan hubungan dengan situs informasi lembaga lainnya 

(hyperlink). 

c. Tingkat Pemantapan, antara lain: 
 

1. Penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik antara lain dengan 

menambahkan fasilitas penyerahan formulir, fasilitas pembayaran 

dan lain-lain 

2. penyatuan penggunaan aplikasi dan data dengan lembaga lain 

(interoperabilitas). 

d. Tingkat Pemanfaatan, antara lain: 
 

1. pembuatan berbagai aplikasi untuk pelayanan G2G (Governmen to 

Government), G2B (Government to Bussines) 

2. G2C (Governmentto Community) yang terintegrasi; pengembangan 

proses layanan e- Government yang efektif dan efisien 

3. penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik (best practice). 

(Anwar et al., 2013) 
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C. Pelayanan Publik 

 

1. Pengertian Pelayanan Publik 

 

Istilah pelayanan berasal dari kata „layan‟ yang artinya menolong 

menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbatan 

melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan 

secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan 

dengan kehidupan manusia (Sinambela 2010:3).Pelayanan adalah peroses 

pemenuhan kebutuhan melali aktivitas orang lain yang langsun (Moenir, 

2006:16-17). 

Menurut Sampara Lukman (2000:5) pelayanan merupakan suatu 

kegiatan yang terjadi dalam interkasi langsung antara seseorang dengan 

orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggang. 

Menurut Ratminto (2005:2) pelayanan adalah suatu aktivitas atau 

serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat 

adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hak-hak lain 

yang disebabkan oleh perusahan pemberi pelayanan yang diamksudkan 

untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggang 

Dalam keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara N0. 63 

Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah 

segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan peraturan perundang- 

undangan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik dalam keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 diuraikan 
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bahwa instansi pemerintah sebagai kolektif yang meiputi satuan 

kerja/satuan organisasi kementrian, Depertemen, Lembaga Pemerintah 

Non Depertemen, Kesetratariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, 

dan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, menjadi 

penyelenggara pelayanan publik.sedangkan pengguna jasa pelayanan 

publik adalah orang-orang masyarakat, instasi pemerintah dan badan 

hukum yang menerima layanan dan instansi pemerintah. 

Berdasarkan pengertian pelayanan menurut parah ahli, maka dapat 

di simpulkan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi antara 

seseorang dengan orang lain, atau antara pemerintah dengan 

masyarakatnya, guna untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

2. Konsep Kualitas Pelayanan 

 

Gaperz dalam Sampara Lukman (2000: 9-11) mengemukakan bahwa 

pada dasranya kualitas mengacu pada pengertian pokok : 

a. Kualitas terdiri atassejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan 

langsung, maupun keistimewaan aktraktip yang memenuhi keinginan 

pelanggang dan memberikan kepuasaan atas pengguanaan produk 

b. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan. 

Kualitas menurut Hasbani Pasolog, (2007:132) adalah (1) 

kesesuaian dengan persaratan/tuntutan, (2) kecocokam pemakaian, (3) 

perbaikan atau penyempurnaan keberlanjutan, (4) bebas dari kerusakan, 
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(5) pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat (6) 

melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal, (7) sesuatu yang 

bisah membahagiakan pelanggang. 

Konsep kualitas pelayanan dapat pula dipahami melalui “consumer 

behaviour” (perilaku konsumen) yaitu perilaku yang dimainkan oleh 

konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan dan mengevaluasi 

sesuatu produk pelayanan yang diharapkan mampu memenuhi 

kebutuhannya. Keputusan-keputusan konsumen untuk mengkomsumsi 

atau tidak mengkomsumsi suatu barang atau jasa dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, antara lain persepsinya terhadap kualitas pelayanan. Hal 

ini menunjukkan adanya interaksi yang kuat antara kepusan konsumen 

dengan kualitas pelayanan (Hanabi Pasalog, 2007:135). 

Zeithaim Rakhmat (2009), mengatakan ada dua faktor utama yang 

mempengaruhi kualitas layanan, yaitu:Expectative Service (pelayanan 

yang diharafkan) dan Perceived Service (layanan yang diterima), karena 

kualitas pelayanan berpusat pada pelanggang serta ketetapan penyampaian 

untuk mengimbangi harapan pelanggang, maka Zeithami mendefinisikan 

bahwa pelayanan yang seharusnya adalah penyampaian pelayanan secara 

excelen atau superior dibandingkan dengan pemenuhan harapan 

konsumen. Artinya pelayanan yang diberikan seharusnya melebihi harapan 

konsumen agar tercipta kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang 

diberikan. 
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Pelayanan birokrasi yang berkualitas, oleh Sinambela (2010-43)di 

definisikan melalui ciri-ciri berikut : 

a. Pelayanan yang bersifat anti birokratis 

 

b. Distribusi pelayanan 

 

c. Desentralisasi dan beriprentasi pada klien 

 

Adapun pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat menurut 

Moneir (2006:41-44)adalah sebagai berikut : 

a. Adanya kemudahan dalam penguasaan kepentingan dengan 

pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang 

dibuat-buat 

b. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau hal- 

hal lain bersifat tidak wajar. 

c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap 

kepentingan yang sama, tertib, dan tidak pandang bulu 

d. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan 

karena sesuatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya 

diberitahukan, sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak 

jelas. 

Karena dalam pelayanan publik, kepuasan masyarakat merupakan 

faktor penentu kualitas, maka setiap organisasi penyedia layanan publik 

diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada pelanggang. Dan untuk 

mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin 

dari (Sinambela, 2010:42-43) 
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a. Transparansi, yaitu pelayanan bersifat terbuka, muda dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah dimengerti. 

b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

c. Kondisional, yakni pelayanan yang dapat sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. 

d. Partisipatif, yakni pelayanan yang dapat mendukung peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaran pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat 

e. Kesamaan hak, yakni pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 

dilihat dari aspek –aspek khususnya suku, ras, agama, golongan, 

status sosial, dan lain-lain. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan pubik. 

Menurut Fitzimmons dalam Lijan Poltak Sinambela (2006:7) 

indicator dalam pelayanan publik : 

a. Reability, ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan 

benar. 

b. Tangibles, yang di tandai dengan penyedian yang memadai daya 

manusianya dan lainnya. 
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c. Responsive,yang di tandai dengan keinginan melayani konsumen 

dengan cepat 

d. Assurance, yang ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan 

moral dalam memberikan pelayanan. 

Sedangkan Zeithaml, Parasuraman dan Berry menggunakan ukuran 

sebagai berikut (Dwiyanto 2008: 145) 

a. Tangible, yaitu fasilitas fisik, peralatan pegawai dan fasilitas 

komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan 

b. Reability atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelengarakan 

pelayanan yang dijanjikan secara akurat 

c. Responsiviness atay responsivitas adalah kerelahan untuk menolong 

pengguna layanan dan penyelengaraan pelayanan secara ikhlas. 

d. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan, dan 

kepercayaan kepad pengguna layanan 

e. Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada 

pengguna layanan secara individual. 

D. Kerangka Pikir 

 
Berdasarkan kerangka pikir atau kerangka teoritik merupakan landasan 

dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka berfikir mengembangkan teori 

yang telah disusun dan menguraikan dan menjelaskan hubungan-hubungan 

yang terjadi antara variabel yang diperlukan untuk menjawab masalah 

penelitian. Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana 

teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai 
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masalah yang penting. Kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara 

teoritis antar variabel yang akan diteliti. Tinjauan pustaka menyajikan suatu 

dasar untuk membentuk kerangka teoritik atau kerangka pikir peneliti, 

sedangkan kerangka teoritik menjadi dasar untuk membuat hipotesis. 

Kerangka teoritik menjelaskan hubungan antar variabel dan menjelaskan teori 

yang melandasi hubungan-hubungan tersebut serta menjelaskan kerakteristik, 

arah dari hubungan-hubungan yang terjadi. Kerangka teoritik yang baik 

mengidentifikasi serta menentukan variabel-variabel yang relevan dengan 

masalah penelitian yang telah dirumuskan. (Barlian, 2018). Peranan E- 

Government dalam pelayanan publik sangat dibutuhkan sebab mempermudah 

komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. 

Permasalahan yang terjadi dalam memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada masyarakat terkait dengan layanan kesehatan BPJS sangat 

sulit di akses masyarakat karena sistemnya yang dianggap terlalu berliku-liku 

dan menyulitkan masyarakat. oleh sebab itu, Teknologi informasi dan 

komunikasi melalui Penerapan E-Government memberikan kemudahan 

pelayanan pemerintahan dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat. Jadi 

dengan demikian kerangka pikir adalah sebuah pemahaman yang paling 

mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses 

dari keseluruhan penlitian yang akan dilakukan maka bentuk kerangka berfikir 

penelitian ini sebagai berikut: 
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D. Pokus Penelitian 

 

Dalam hal ini peneliti ini yang menjadi pokus penelitian adalah 

Penerapan Elektronik Governance Di Kantor Bpjs di kecamatan Lasusua, 

dengan menggunakan teori Elemen Sukses Penerapan E-Gov, dengan 

indicator teori 1. Support 2. Capacity (Sumber Daya) dan 3. Value (Manfaat). 

E. Deskripsi Pokus Penelitian 

 

1. Support 
 

Support adalah elemen paling penting dalam pengembangan egovernment. 

Dalam pengembangan egovernment perlu dukungan atau disebut political 

will dari pejabat public. 

a. Adanya Kemauan Pemimpin Menerapkan E-Government, Yaitu 

adanya kemauan Kepala BPJS Kecamatan Lasusua menerapkan E- 

Government dalam memberikan pelayanan public. Salah satu bentuk 

pelayanan public yang menggunakan e-government di kecamatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suksesnya Penerapan E-Government di Kantor 

BPJS DI KECAMATAN LASUSUA 

MANFAAT 
SUMBER 

DAYA 
SUPPORT 

Teori e-government ( indrajit, 2004 ) 

PENERAPAN ELEKTRONIK 

GOVERNANCE DI KANTOR BPJS 

KECAMATAN LASUSUA 
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lasusua dalam bidang kesehatan yaitu program teleconsultation dalam 

melakukan kontak dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui 

aplikas mobile JKN dan JKN faskes 

b. Adanya Aturan yang Mengatur Penerapan E-Government, Yaitu 

adanya aturan yang mendukung penerapan E-Government di instansi 

Pemerintahan. Pelaksanaa e-government BPJS kesehatan dikecamatan 

lasusua dilaksanakan dengan mengacu pada aturan internal yang 

berlaku di BPJS kesehatan serta peraturan daerah kabupaten kolaka 

utara NO 10 Tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal bidang 

kesehatan. 

2. Capacity (Sumber Daya) 
 

Sumber daya merupakan sumber daya yang diperlukan dalam 

pembangunan dan pengembangan e-government agar konsep yang telah 

diciptakan dapat menjadi kenyataan 

a. Ketersedian Sumber Daya Finansial, Yaitu adanya sumber finansial 

yang mendukung dalam penerapan E-Government. Dalam penrapan e- 

government alokasi dana yang dikeluarkan berasal dari APBN 

kementrian kesehatan 

b. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi, Yaitu memastikan 

tersedianya insfrastruktur Teknologi Informasi yang menjadi 

kebutuhan utama dalam penerapan E-Government itu 

sendiri.ketersediaan insfrastruktur teknologi informasi terkait program 

JKN-KIS yang diluncurkan BPJS kesehatan sudah memadai hal 
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tersebut dapat dilihat dari pengadaan lactop serta penggunaa aplikasi 

JKN-KIS yang dapat dengan mudah di donwload dismartfron 

masyarakat karena sudah tersedia di playstore dan pstore 

c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi, Yaitu 

adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan 

pengalaman di bidang Teknologi Informasi yang dimana akan menjadi 

pelaksana dalam penerapan E-Government. 

3. Value (Manfaat) 
 

Manfaat yang didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan 

juga masyarakat sebagai penerima pelayanan e-government 

a. Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah, Yaitu manfaat yang di 

dapatkan oleh pemerintah dalam menerapkan E-Government di Kantor 

BPJS Kecamatan Lasusua itu sendiri, yaitu Sangat membantu dalam 

proses pelayanan kepada masyarakat 

b. Manfaat yang dirasakan oleh Masyarakat, Yaitu manfaat yang di 

dapatkan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan online oleh 

instansi pemerintahan.yaitu mempermudah masyarakat untuk 

memproleh pelayanan kesehatan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

 

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama bulan Terhitung dari bulan 

30 Juni sampai 30 Agustus 2022. Penelitian ini menetapkan tempat penelitian 

pada Kantor BPJS Kecamatan Lasusua. Pertimbangan memilih lokasi tersebut 

karena data ataupun dokumen-dokumen sesuai dengan Penerapan Elektronik 

Government di kecamatan lasusua dapat diperoleh dilokasi tersebut. 

B. Jenis Dan Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif, peneliti 

membiarkan permasalahan-permasalah muncul dari data dan dibiarkan terbuka 

untuk interprestasi. Kemudian data dihimpun dengan pengamatan yang 

seksama, mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan- 

catatan hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen. 

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yang 

memberikan gambaran tentang Penerapan Elektronik Government di 

kecamatan Lasusua . Penelitian ini akan lebih menekankan data primer yang 

diperoleh melalui wawancara dengan informan dalam rangka mengetahui 

analisis dari kebijakan tersebut. 

C. Sumber Data 

 

Sumber data merupakan subyek dari data yang diperoleh. Apabila 

peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka 
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sumber data disebut responden. Apabila peneliti menggunakan teknik 

dokumentasi, maka catatan data yang diperoleh menjadi sumber data. 

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung 

darisumber pertamanya. Dengan kata lain, data perimer adalah data yang 

akurat yang diperoleh secara langsung melalui hasili interview kepada 

responden yang dijadikan sebagai subyek penelitian 

2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti sebagai 

penunjang dari data pertama. Dapat dikatan bahwa data yang diperoleh 

dari jurnal-jurnal, buku, dokumen, artikel, dan sumber lainnya yang 

berkaita dengan objek penelitian yakni Penerapan Elektronik Government 

Di Kecamatan Lasusua 

D. Informan Penelitian 

 

Teknik pengumpulan data informan menggunakan teknik Purposive 

yang sejak awal informan telah ditentukan karena sesuai dengan topik 

penelitian. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

 

NO NAMA INISIAL JABATAN 

1 Albar AB Kepala BPJS kesehatan 

2 Marfuatul MT Staf Bpjs Kesehatan 

3 Sartika ST Staf Bpjs Kesehatan 

4 Hardiati HD Masyarakat 

5 Arsianti AS Masyarakat 

6 Sutrisno ST Operator 
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E. TeknikPengumpulan Data 

 

1. Wawancara 
 

Wawancara yaitu melakukan kegiatan tanya jawab oleh penulis kepada 

informan penelitian yang berhubungan dengan Penerapan Elektronik 

Government di kecamatan lasusua 

2. Observasi 
 

Secara langsung mengamati sehingga terjadi interaksi dengan subjek 

penelitian kemudian peneliti mencatat apa saja yang didadap dilokasi 

penelitian untuk memberikan gambaran secara utuh objek yang akan 

diteliti. 

3. Dokumentasi 
 

Memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, 

tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat 

mendukung penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 
 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yag 

diwawancarai. Peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap 

tertentu, diporoleh data yang dianggap kredibel. 

G. Keabsahan Data 
 

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan 

penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itusetiap 

peneliti harus bisa memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk 
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mengembangkan validitas yang diperoleh. Pengembangan validitas yang 

digunakan peneliti adalah teknik triangulasi.Triangulangi dalam menguji 

kredibilitas sebagai pengecekan data dari sumber, teknik, dan waktu. 

Triangulasi dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut : 

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber 

2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda 

3. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, 

pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi sumber, dengan 

arti peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber 

dengan sumber yang lain. Menggali suatu sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda dan menentukan waktu yang berbeda (tempat) 
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BAB IV 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

 

1. Sejarah BPJS Kabupaten Kolaka Utara 

 

BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan Program 

Jaminan Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 dan merupakan 

transformasi kelembagaan PT. Askes (Persero). 

a. Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) ~ 1968 

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secar jelas 

mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS 

dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk 

Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan 

Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) dimana oleh 

Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) 

dinyatakan sebagai embrioAsuransi Kesehatan Nasional. 

b. Perusahaan Umum Husada Bhakti ~ 1984 – 1991, Untuk lebih 

meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagipeserta dan 

agar dapat dikelola secara professional, Pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1984 tentang Pemeliharaan bagi 

Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI, dan Pejabat 

Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 22 Tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi 

Perusahaan Umum Husada Bhakti. 

c. PT. Askes (Persero) ~ 1992 – 2013, Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan 

Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan 

keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegoisasi untuk 

kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. 

Pada tahun 2005 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 

1241/Menkes/XI/2004 PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai 

penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 

(PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan untuk mengelola 

kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 

d. BPJS Kesehatan ~ 2014 – sekarang, Berdasarkan Undang-undang 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka pada tanggal 1 Januari 2014 

PT. Askes (Persero) melakukan transformasi kelembagaan menjadi 

BPJS Kesehatan. Transformasi tersebut diiikuti adanya pengalihan 

peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan 

kewajiban. PT Askes (Persero) berubah bentuk menjadi Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk menyelenggarakan 

program jaminankesehatan masyarakat Indonesia berdasarkan Undang- 

Undang Republik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
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2. Landasan Hukum 

 

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang beroperasi berdasarkan: 

 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tanggal 19 

Oktober 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tanggal 25 

November 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial 

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain 

Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, 

Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial 

 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 tentang 

Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan 

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan 

Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

h. Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan 
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i. Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2013 tentang 

Bentuk dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial 

j. Peraturan Presidan Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 

Jaminan Kesehatan. 

3. Tujuan, Visi, dan Misi BPJS Kesehatan 

 

a. Tujuan BPJS Kesehatan 

 

BPJS Kesehatan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian 

jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap 

peserta dan/atau anggota keluarganya dibidang kesehatan dengan 

menyelenggarakan program jaminan kesehatan. 

b. Visi BPJS Kesehatan “Cakupan Semesta 2019” Paling lambat 1 Januari 

2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki jaminan kesehatan nasional 

untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS 

Kesehatan yang handal, unggul danterpercaya 

c. Misi BPJS Kesehatan 

 

1. Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan 

mendorong partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) 

2. Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan 

yang optimal dengan fasilitas kesehatan 

3. Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana 
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BPJS Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk 

mendukung kesinambungan program 

4. Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip- 

prinsip tata kelola organisasi yang baik dan meningkatkan ilmu dan 

kompetensi pegawai untuk mencapai kinerja unggul 

5. Mengimplementasikan dan mengembangkan system perencanaan dan 

evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen resiko atas seluruh 

operasionalisasi BPJS Kesehatan 

6. Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dankomunikasi 

untuk mendukung keseluruhan operasional BPJS Kesehatan 

4. Struktur Organisasi dan Job Deskripstion 

 

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dapat menguraikanstruktur dan 

tugas organisasi BPJS Kesehatan Kecamatan Lasusua sebagai berikut: 

Kepala Kantor Cabang merupakan pimpinan tertinggi pada BPJSKesehatan 

Kabupaten Kolaka Utara yang membawahi: 

a. Kepala Unit Pemasaran 

 

b. Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer 

 

c. Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan 

 

d. Kepala Unit Manajemen Kepesertaan dan Unit Pengendalian Mutu 

Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta 

e. Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik, dan Kepatuhan 

 

f. Kepala Unit Umum dan Keuangan 

 

g. Kepala Layanan Operasional Kabupaten 
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h. IT Helpdesk 

 

Berikut ini merupakan tugas organisasi BPJS Kesehatan Kecamatan 

Lasusua 

1. Kepala Kantor Cabang 

 
Uraian tugas Kepala Cabang adalah: 

 

a. Menyusun rencana kerja dan anggaran 

 

b. Merencanakan kegiatan kerja untuk pencapaian kinerja kantor cabang 

 

c. Merencanakan dan mengarahkan penyusunan petapotensi kepesertaan 

untuk tercapainya target pemasaran 

d. Mengarahkan dan mengendalikan terselenggaranya pelayanan bagi 

peserta 

e. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan mitra dalam 

rangka perluasan, pembiayaan, kepesertaan, dan peningkatan 

pelayanan. 

2. Kepala Unit Pemasaran 

 

Tugasnya adalah memperoleh data potensi pasar, mengendalikan 

kegiatan petugas lapangan, menjamin tercapainya target kepesertaan, 

pengarsipan data peserta tahun berjalan, memberikan pelayan informasi 

program BPJS Kesehatan, dan membuat laporan. Dalam menjalankan 

tugasnya Kepala Unit Pemasaran dibantu oleh: 

a. Staf Administrasi Pemasaran 
 

b. Staf Relationship Office 
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3. Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Primer 

 

Tugasnya adalah meningkatkan hubungan kemitraan dengan 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), meneliti dokumen penagiha 

FKTP, mengendalikan pelayanan di FKTP, dan membuat laporan. Dalam 

menjalankan tugasnya Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan 

Primer dibantu oleh: 

a. Verifikator 

 

b. Staf Manajemen Manfaat dan Kemitraan Fasilitas Kesehatan Primer 

 

c. Staf Manajemen Utilisasi Pelayanan Kesehatan dan Anti Fraud 

 

4. Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan 

 

Tugasnya adalah meningkatkan hubungan kemitraan dengan Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL), meneliti dokumen penagihan 

dari FKTL, mengendalikan biaya pelayanan di FKTL, dan membuat 

laporan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Unit Manajemen 

PelayananKesehatan Rujukan dibantu oleh: 

a. Verifikator 

 

b. Staf Manajemen Manfaat dan Kemitraan Fasilitas Kesehatan Rujukan 

 

c. Staf Manajemen Utilisasi Pelayanan Kesehatan dan Anti Fraud 

 

5. Kepala Unit Manajemen Kepesertaan dan Unit Pengendalian Mutu 

Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta 

Tugasnya adalah menerima dokumen, meneliti kelengkapan, dan 

keabsahan dokumen pendaftaran, dokumen pembayaran iuran dan 

dokumen pengajuan pembayaran jaminan untuk menjamin pelayanan 
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yang baik dan benar, mengani keluhan dari pesertadan fasilitas kesehatan 

untuk meningkatkan mutu pelayanan menjadi lebih baik, dan membuat 

laporan. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Unit Manajemen 

Kepesertaan dan Unit Pengendalian Mutu Pelayanan dan Penanganan 

Pengaduan Peserta 

6. IT Helpdesk 

 

Tugasnya adalah melakukan pemeliharaan penjagaan keamanan database, 

melakukan pengiriman data kepesertaan dan iuran ke kantor pusat, 

mengatur kewenangan pemakai sistem, melakukan back up untuk 

kelangsungan operasional (back up, security, dan recovery), melakukan 

pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas komputer berupa hardware, 

software, dan jaringan untuk memastikan pemakaian yang optimal. 

B. Penerapan E-Govermend Dalam Meningkatkan Pelayanan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Kecamatan Lasusua 

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E- 

Goverment biasa dikenal E-Gov, pemerintah digital, online pemerintah atau 

pemerintah transformasi. E-Government adalah suatu upaya untuk 

mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yangberbasis elektronik. 

Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah 

dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

Permasalahan yang terjadi dalam memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada masyarakat terkait dengan layanan kesehatan BPJS sangat 

sulit di akses masyarakat karena sistemnya yang dianggap terlalu berliku-liku 
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dan menyulitkan masyarakat. oleh sebab itu, Teknologi informasi dan 

komunikasi melalui Penerapan E-Government memberikan kemudahan 

pelayanan pemerintahan dalam melayani setiap kebutuhan masyarakat. 

Penelitian tentang Penerapan E-Goverment Dalam Meningkatkan 

Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Di Kecamatan 

Lasusua berdasarkan indikator (1) Support (2) Capacity (Sumber Daya) (3) 

Value (Manfaat) : 

1. Support 

 

a. Adanya Kemauan Pemimpin Menerapkan E-Government, 

 

Adanya kemauan Kepala BPJS Kecamatan Lasusua menerapkan E- 

Government dalam memberikan pelayanan publik 

Berdasarkan wawancara dilakukan bersama dengan kepala BPJS 

kecamatan lasusua, terkait dengan support adalah: 

“Penyelenggaraan pelayanan publik oleh BPJS kesehatan 

dilaksanakan secara standar dari kantor pusat sampai dengan 

kantor kabupaten, sehingga tidak ada perbedaan standar antara 

kantor BPJS kesehatan yang satu dengan yang lain.pelaksanaan 

Egovernement bagi suatu instansi khusunya yang bergerak dalan 

pelayanan publik dewasa ini merupakan suatu keniscayaan begitu 

pula dengan BPJS kesehatan” (wawancara dengan AB, Tanggal 

20.juli 2022) 

 

Wawancara selanjutnya dilakukan oleh staff BPJS Kecamatan Lasusua 

terkait dengan support adalah: 

“Penyelenggaraan pelayanan public oleh BPJS kesehatan 

dilaksanakan secara standar dari kantor pusat sampai dengan 

kantor kabupaten,dalam rangka pelaksanaan E-GOVERNMENT 

BPJS kesehatan mendapat apresiasi dan penghargaan dari digital 

Technology dan innovation Award 2021 yang di selenggarakan 

oleh ITECH –IT Telco performance dan competivivenes sebagai 

The Best Digital Technology Development Team In Social Security 
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Provider Serta The Best Digital Officer In Digital Transformation, 

serta dinilai telah sukses dalam melakukan transformasi teknologi 

digital untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan 

terhadap peserta maupun mitra kerja (wawancara dengan 

MT,Tanggal 21 juli 2022) 

 

Berdasarkan wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa 

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh BPJS kesehatan dilaksanakan 

secara standar dari kantor pusat sampai dengan kantor kabupaten,dalam 

rangka pelaksanaan E-Government BPJS kesehatan mendapat apresiasi 

dan penghargaan dari digital Technology dan innovation Award 2021 yang 

di selenggarakan oleh ITECH –IT Telco performance dan competivivenes 

sebagai The Best Digital Technology Development Team In Social 

Security Provider Serta The Best Digital Officer In Digital 

Transformation, serta dinilai telah sukses dalam melakukan transformasi 

teknologi digital untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pelayanan 

terhadap peserta maupun mitra kerja. 

Sala satu daerah yang meningkatkan pelayanan publiknya dengan 

menggunakan sistem Elecronic Government adalah pemerintah Kabupaten 

Kolaka Utara Komitmen Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara menjadi 

faktor pendorong untuk memberikan layanan publik yang baik kepada 

masyarakat. Pemanfaatan teknologi menjadi salah satu inovasi yang 

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Utara untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kepuasaan dan kenyamanan 

masyarakat. Rasa puas yang dirasakan oleh masyarakat terhadapat sistem 

pelayanan publik harus menjadi prioritas utama. Pelayanan publik 
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menggunakan E-government di Kabupaten Kolaka Utara di bidang 

kesehatan yaitu program tele-consultantation dalam melakukan kontak 

dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) melalui aplikasi mobile 

JKN dan JKN Faskes. serta aplikasi P-Care dengan Temenin 

(Telemedicine indonesia) untuk program telemedecine. Penerapan tele- 

consultantation dalam melakukan kontak dengan fasilitas kesehatan 

tingkat pertama (FKTP) melalui aplikasi mobile JKN dan JKN Faskes. 

serta aplikasi P-Care dengan Temenin (Telemedicine indonesia) untuk 

program telemedecine ini diawali karena adanya permasalahan antrean 

pendaftaran dirumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Kolaka Utara 

(Setianto, 2016). program tele-consultantation dalam melakukan kontak 

dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) serta aplikasi P-Care 

dengan Temenin (Telemedicine indonesia) untuk program telemedecine 

dilaksanakan dengan harapan masyarakat menjadi mudah untuk 

memperoleh informasi pemeriksaan penunjang tanpa harus ke rumah sakit 

atau ke kantor BPJS. Masyarakat yang menggunakan aplikasi JKN dan 

Mobile JKN Faskes serta aplikasi P-care tidak perlu repot-repot untuk 

mendatangi bagian loket pelayanan dan dapat mendaftar di aplikasi JKN 

dan Mobile JKN Faskes serta aplikasi P-care sehingga lebih efisien dan 

cepat. 

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama Kepala BPJS 

Kecamatan Lasusua, dalam wawancaranya adalah sebagai berikut : 

“BPJS kesehatan telah memanfaatkan Tele-consultation dalam 

melakukan kontak dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama 
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(FKTP ) melalui aplikasi mobile JKN dan mobile JKN faskes. 

Kontak anatar pasien dan dokter melalui aplikasi akan dicatat 

sebagai angka kontak yang diperhitungkan sebagai penilaian kerja 

kepada FKTP. Pemanfaatan Tele-consultation ini dilakukan 

sebagai bagian dari upaya meminimalisir kontak lansung seiring 

dengan kondisi pandesmi COVID-19, layanan ini di pungut biaya 

tambahan. Pada masa covid-19, BPJS kesehatan juga 

mengembankan Screening covid-19 harian bserta JKN-KIS yang 

memiliki kondisi komorbid dan disampaikan ke 

pemerintah.”(wawancara dengan AB, tanggal 20 juli 2022) 

 

Wawancara selanjutnya dilakukan oleh staff BPJS Kecamatan Lasusua 

terkait dengan support adalah: 

“BPJS kesehatan telah menerapkan teknologi dan sistem informasi 

secara End-to-end dan terintegrasi mulai dari proses rekrutmen 

peserta, pengumpulan iuran, administrasi layanan kesehatan hingga 

pengajuan dan pembayatan iuran. BPJS telah mengembangkan 

inovasi dalam hal pelayanan admonistrasi kepesertaan tanpa 

tatapan muka melalui BPJS kesehatan care center 1 500 400, 

Mobile JKN(CHIKA), voice interavic JKN(VIKA),pelayanan 

administrasi melalui whatsapp(PANDAWA) hinnga pengiriman 

kartu peserta melalui pos,juga dengan layanan administrasi melalui 

direct di media sosial resmi BPJS kesehatan.”(wawancara dengan 

MT,tanggal 21 juli 2022) 

 

Berdasarkan wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa BPJS kesehatan 

telah memanfaatkan Tele-consultation dalam melakukan kontak dengan 

fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP ) melalui aplikasi mobile JKN 

dan mobile JKN faskes. Sealing itu, BPJS telah mengembangkan inovasi 

dalam hal pelayanan admonistrasi kepesertaan tanpa tatapan muka melalui 

BPJS kesehatan care center 1 500 400, Mobile JKN(CHIKA), voice 

interavic JKN(VIKA), pelayanan administrasi melalui whatsapp 

(PANDAWA) hinnga pengiriman kartu peserta melalui pos,juga dengan 

layanan administrasi melalui direct di media sosial resmi BPJS kesehatan. 
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Pelayanan yang mempunyai kualitas yang baik akan dirasakan oleh 

masyarakat apabila instansi tersbut dapat menyediakan jasa pelayanan 

yang profesional dengan standar kualitas pelayanan, prosedur yang baik, 

pelayananan yang diberikan secara santun, lancar, tertib serta ada 

kepastian waktu dan biaya. Kualitas pelayanan publik dapat dilihat dari 

hasil interaksi bersumber dari sistem pelayanan, Sumber daya manusia 

sebagai pihak yang memberikan layanan, strategi dan pelanggan atau 

masyarakat yang menerima layanan. 

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama Kepala BPJS 

Kecamatan Lasusua, dalam wawancaranya adalah sebagai berikut : 

“Pada masa covid-19, BPJS kesehatan juga mengembangkan 

screening covid-19 harian peserta JKN-KIS melalui aplikasi 

mobile JKN . data screening ini digunakan sebagai sumber data 

peserta JKN-KIS yang memiliki kondisi korbid dan disampaikan 

ke pemerintah serta penyampaian dashboard kepada seluruh 

pemerintah daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi 

terkait program JKN. Selain itu,BPJS kesehatan bekerja sama 

dengan rumah sakit dan puskesmas dalam memudahkan antrian 

online dalam upaya memudahkan peserta menghindari antrian 

panjang ketika ingim berobat.”( wawancara dengan ST, tangga 21 

juli 2022)” 

Wawancara dilakukan bersama dengan masyarakat, terkait dengan support 

dalam wawancaranya sebagai berikut : 

“Dalam pemberian pelayanan, BPJS Kecamartan Lasusua selalu 

memberikan pelayanan terbaik. Salah satu contohnya adalah kemudahan 

dalam melakukan pemeriksaan di puskes atau rumah sakit. Jika kita 

mendaptkan kendala maka kita dapat melakukan pengaduan melalui 

aplikasi yang di sediakan, serta dapat melakukan pemesanan no antrian 
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jika ingin melakukan pemeriksaan di rumah satu ataupun puskesmas” 

(Wawancara dengan HD, 25 Juli 2022) 

Berdasarkan wawancara diatas, dapat di simpulkan bahwa BPJS kesehatan 

bekerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas dalam memudahkan 

antrian online dalam upaya memudahkan peserta menghindari antrian 

panjang ketika ingim berobat, sehingga Jika kita mendaptkan kendala 

maka kita dapat melakukan pengaduan melalui aplikasi yang di sediakan, 

serta dapat melakukan pemesanan no antrian jika ingin melakukan 

pemeriksaan di rumah satu ataupun puskesmas. 

b. Adanya Aturan yang Mengatur Penerapan E-Government 

 

Adanya aturan yang mendukung penerapan E-Government di instansi 

Pemerintahan. Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama Staff 

BPJS Kecamatan Lasusua, dalam wawancaranya adalah sebagai berikut : 

“Pelaksanaan e-government BPJS kesehatan sebagaimana yang 

juga dilaksanakan leh kantor BPJS kesehatan kecamatan lasusua 

dilaksanakan dengan mengacu pada aturan internal yang berlaku di 

BPJS kesehatan” (wawancara dengan AB,tanggal 20 juli 2022) 

Hal yang sama di ungkapkan oleh Kepala BPJS Kecamatan lasusua terkait 

dengan aturan, adalah sebagai berikut : 

“Terkait dengan aturan dalam pelaksanaan E-Gov dalam pelayanan 

di BPJS Kecmatan Lasusua, aturan yang dilaksanakan mengaju 

kepada aturan internal yang berlaku di BPJS itu sendiri, serta 

peraturan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan NO 4 

Tahun 2020 pasal 1 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan 

Pelayanan Kesehatan Dengan Asuransi Kesehatan Tambahan 

Dalam Program Jaminan Kesehatan, serta perda Kabupaten Kolaka 

Utara No 10 Tahun 2016 tentang standar pelayanan minimal 

(SPM) bidang kesehatan”(wawancara dengan AB, 20 Juli 2022). 
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Berdasarkan wawancara diatas, dapat di simpulkan bawah Terkait 

dengan aturan dalam pelaksanaan E-Gov dalam pelayanan di BPJS 

Kecamatan Lasusua, aturan yang dilaksanakan mengaju kepada aturan 

internal yang berlaku di BPJS itu sendiri, serta Peraturan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan NO 4 Tahun 2020 Pasal 1 

Tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Pelayanan Kesehatan Dengan 

Asuransi Kesehatan Tambahan Dalam Program Jaminan Kesehatan, serta 

perda Kabupaten Kolaka Utara No 10 Tahun 2016 tentang standar 

pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan. 

Implementasi peraturan menteri kesehatan RI Nomor 2581/ 

menkes/ PER/XII/2011 tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan dasar 

jaminan kesehatan masyarakat di Kantor BPJS Kecamatan Lasusua harus 

mengetahui implementasi kebijakan dengan mengacu kepada elemen- 

elemen pokok impelentasi kebijakan, yaitu sebagai berikut. standar dan 

sasaran kebijakan yaitu Kepala Pusat BPJS senantiasa memberikan 

penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi kepada petugas pelaksana 

kebijakan tentang standard atau target yang harus direalisasikan. 

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama Kepala BPJS 

Kecamatan Lasusua, dalam wawancaranya adalah sebagai berikut : 

“Pelaksanaan E-government di BPJS kesehatan sebagaimana yang 

juga dilaksanakan oleh kantor BPJS kesehatan kecamatan lasusua 

dilaksanakan dengan mengacu pada internal yang berlaku di BPJS 

kesehatan”(wawancara dengan AB,tanggal 20 juli 2022) 
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Hal yang sama di ungkapkan oleh Staf dalam wawancaranya 

sebagai berikut : 

“Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari 

BPJS kesehatan, kita selalu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan 

aturan yang berlaku di Kantor BPJS. Sealing, pimpinan pusat 

maupun pimpinan cabang senantiasa melakukan pembenahan 

sumber-sumber baik sarana dan prasarana Puskesmas Sekupang 

untuk memperlancar suatu pekerjaan. Sehingga kemungkinan- 

kemungkinan terjadi kesalahan serta tidak mematuhi aturan yang 

berlaku dalam prosedur pemberian pelayanan kepada masyarakat 

sangat kecil kemungkinannya terjadi kesalahan” (Wawancara ST, 

Tgl 21 Juli 2022) 

 

Berdasarkan wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa 

Pelaksanaan E-government di BPJS kesehatan sebagaimana yang juga 

dilaksanakan oleh kantor BPJS kesehatan kecamatan lasusua dilaksanakan 

dengan mengacu pada internal yang berlaku di BPJS kesehatan, serta 

selalu mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam pemberian pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

2. Manfaat 

 

a. Manfaat yang dirasakan oleh pemerintah, Yaitu manfaat yang di 

dapatkan oleh pemerintah dalam menerapkan E-Government di 

Kantor BPJS Kecamatan Lasusua itu sendiri. 

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama Kepala BPJS 

Kecamatan Lasusua, dalam wawancaranya adalah sebagai berikut : 

“Pemerintah sangat mengapresiasi pelaksanaan E-government di 

BPJS kesehatan karena sangat memudahkan koordinasi dan 

komunikasi dalam menyukseskan pelaksanaan program JKS-KIS 

kepada masyarakat, Integrasi aplikasi P-care dengan TEMENIN 

(Telemedicine Indonesia) kementrian kesehatan, untuk program 

Telemedecine, Dashboar JKN yang dimanafaatkan oleh pemerintah 
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daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait 

program JKN” (wawancara dengan AB, tanggal 20 juli 2022) 

Hal yang sama di ungkapkan oleh Staf dalam wawancaranya 

sebagai berikut : 

“Manfaat yang di rasakan pemerintah setelah adanya E- 

Government di Kantor BPJS adalah Perubahan ini membawa 

pengaruh yang besar sekali di dalam tata kehidupan pemerintahan. 

Salah satu pengaruhnya antara lain adalah ditempatkannya rakyat 

pada posisi yang utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan 

birokrasi pemerintahan” (wawancara dengan MT,tanggal 21 juli 

2022) 

Berdasarkan wawancara tersebut di atas, dapat di tarik kesimpulan 

bahwa Pemerintah sangat mengapresiasi pelaksanaan E-government di 

BPJS kesehatan karena sangat memudahkan koordinasi dan komunikasi 

dalam menyukseskan pelaksanaan program JKS-KIS kepada masyarakat, 

Integrasi aplikasi P-care dengan TEMENIN (Telemedicine Indonesia) 

kementrian kesehatan, untuk program Telemedecine, Dashboar JKN yang 

dimanafaatkan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan monitoring 

dan evaluasi terkait program JKN. 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e- 

government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK 

untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil 

negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihakpihak lainnya. SPBE memberi 

peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 

yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi 

antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas 

pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan 
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jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat 

penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme 

melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis 

elektronik. 

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama Kepala BPJS 

Kecamatan Lasusua, dalam wawancaranya adalah sebagai berikut : 

“Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e- 

government ini sangat membantu dalam peroses pelayanan kepada 

masyarakat. salah satu keuntungan yang di rasakan oleh 

Pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE) atau e-government ini dimana pelaksanaan E-governement 

pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada 

masyarakat dalam mengakses manfaat yang diberikan oleh suatu 

instansi pemerintah. Jika sebelum pelaksanaan E-governement 

semua pelayanan serba manual dan harus dilakukan dengan 

mendatangi kantor cabang maka setelah pelaksanaan E- 

government pelayanan menjadi lebih mudah dan dapat dilakukan 

oleh masyarakat tanpa tatap muka dan berkumjung lansung di 

kantor BPJS kesehatan” (wawancara dengan AB, tanggal 20 juli 

2022) 

 

Hal yang sama di ungkapkan oleh Staf dalam wawancaranya 

sebagai berikut : 

“Mengupayakan untuk mempercepat penyiapan e-services atas 

layanan publik yang diberikan oleh masing-masing instansi. Hal ini 

bisa dilakukan dengan mereplikasi sistem informasi pelayanan (e- 

services) yang sama yang sudah dibangun oleh instansi/daerah 

lain”(Wawancara dengan MT, tgl 21 Juli 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat di tarik 

kesimpulan bahwa manfaat yang di rasakan oleh pemerintah dalam hal ini 

BPJS Kecamatan Lasusua dari adanya Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) atau e-government ini sangat membantu dalam peroses 

pelayanan kepada masyarakat. Salah satu keuntungan yang di rasakan oleh 
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Pemerintah adalah Jika sebelum pelaksanaan E-governement semua 

pelayanan serba manual dan harus dilakukan dengan mendatangi kantor 

cabang maka setelah pelaksanaan E-government pelayanan menjadi lebih 

mudah dan dapat dilakukan oleh masyarakat tanpa tatap muka dan 

berkumjung lansung di kantor BPJS kesehatan, Mengupayakan untuk 

mempercepat penyiapan e-services atas layanan publik yang diberikan 

oleh masing-masing instansi. 

Seiring dengan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, 

kegiatan kehidupan manusia dalam beragam bidang tengah mengalami 

perubahan.Begitu juga pada bidang pelayanan publik yang dilaksanakan 

oleh pemerintah, peningkatan teknologi informasi dan komunikasi telah 

menciptakan model pelayanan publik yang dilaksanakan melalui E- 

Government. Pelayanan negara yang birokratis serta terlihat tegang 

ditangani lewat penggunaan E-Government bisa bertambah terstruktur dan 

lebih bertujuan pada kepuasan pengguna. E-Government menawarkan 

pelayanan publik bisa dijangkau selama dua puluh empat jam, pada saat 

apapun, dan dimanapun pemakai berada.E-Government bisa membolehkan 

pelayanan publik tidak bisa dilaksanakan melalui berhadapan lansung agar 

pelayanan dapat menjadi efektif. 

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama Kepala BPJS 

Kecamatan Lasusua, dalam wawancaranya adalah sebagai berikut : 

“Keuntungan yang di dapatkan dari adanya E-Government, bagi 

pemerintah adalah pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya besar 

untuk melakukan pelatihan penggunaan aplikasi. Selain itu, para 

penggunanya juga dapat beradaptasi pada aplikasi pemerintahan lain 
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dalam waktu singkat. Sealing itu, standardisasi aplikasi e- 

government juga mampu mendorong kinerja para pegawai 

pemerintahan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan kemudahan 

pengoperasian aplikasi. Apalagi, tenaga operator yang menjalankan 

aplikasi pemerintahan bukanlah tenaga yang disiapkan secara 

khusus. ”(Wawancara dengan AB, tanggal 20 juli 2022) 

Hal yang sama di ungkangkapkan oleh salah seorang staf dalam 

wawancaranya sebagai berikut : 

“Standar aplikasi e-government memberi manfaat dalam memberi 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini kemudian 

memberi dampak positif berupa peningkatan image layanan 

pemerintah di mata masyarakat. ”(Wawancara dengan MT, tgl 21 

Juli 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat di tarik 

kesimpulan bahwa Keuntungan yang di dapatkan dari adanya E- 

Government, bagi pemerintah adalah pemerintah tidak perlu mengeluarkan 

biaya besar untuk melakukan pelatihan penggunaan aplikasi, sealing itu 

memberi manfaat dalam memberi peningkatan pelayanan kepada 

masyarakat. Hal ini kemudian memberi dampak positif berupa 

peningkatan image layanan pemerintah di mata masyarakat. 

b. Manfaat yang dirasakan oleh Masyarakat, Yaitu manfaat yang di 

dapatkan oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan oleh instansi 

pemerintahan. 

Aplikasi e-government menjadi sebuah keharusan di era modern 

seperti sekarang. Keberadaannya menjadi sarana yang memudahkan 

masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan administrasi terkait 

pemerintahan. Alih-alih datang ke kantor pemerintah, masyarakat cukup 

membuka aplikasi melalui smartphone miliknya. 
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Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama Kepala BPJS 

Kecamatan Lasusua, dalam wawancaranya adalah sebagai berikut : 

“Diharapkan melalui inovasi layanan digital yang dikembangkan 

BPJS kesehatan akan semakin memudahkan masyarajat mengakses 

layanan program JKN-KIS”(Wawancara dengan AB, tanggal 20 juli 

2022) 

 

Hal yang sama di ungkapkan oleh masyarakat, dalam wawancaranya 

adalah sebagai berikut : 

“Keuntungan yang di dapatkan dari adanya aplikasi JKN-KIS dari 

BPJS adalah mendapatkan kepastian jaminan kesehatan sehingga 

diharapkan masyarakat bisa meningkat produktifitasnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan. Protection merupakan perlindungan 

baik untuk diri sendiri, keluarga maupun orang lain selaimhg itu, 

aplikasi dapat diunduh melalui aplikasi Mobile JKN di Google 

Playstore atau Apps Store, sehingga sangat memudahkan bagi 

masyarakat”(Wawancara dengan AS, tgl 22 Juli 2022) 

 

Aplikasi JKN-KIS merupakan Program JKN-KIS bertujuan 

memberikan perlindungan kepada setiap peserta program JKN-KIS untuk 

mendapatkan kepastian jaminan kesehatan sehingga diharapkan 

masyarakat bisa meningkat produktifitasnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan. Protection merupakan perlindungan baik untuk diri sendiri, 

keluarga maupun orang lain. 

Aplikasi Mobile JKN merupakan inovasi untuk kemudahan calon 

peserta atau peserta JKN-KIS, dengan memanfaatkan teknologi informasi 

yang dapat diunduh melalui aplikasi Mobile JKN di Google Playstore atau 

Apps Store. 

Pemerintah baik pusat maupun daerah memiliki komitmen yang 

tinggi untuk selalu hadir di tengahtengah masyarakat, salah satunya 
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melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat 

(JKN-KIS). Per 31 Agustus 2020, Pemerintah Pusat telah menanggung 

iuran bagi 96.696.683 penduduk miskin dan tidak mampu yang telah 

didaftarkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN. 

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama Kepala BPJS 

Kecamatan Lasusua, dalam wawancaranya adalah sebagai berikut : 

“Dukungan pun diberikan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dengan 

mengintegrasikan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 

ke dalam JKN-KIS. Hingga 31 Agustus 2020, peserta PBI APBD 

telah mencapai 35.118.769. dukungan tersebut bertujuan agar 

masyarakat dapat menikmati pelayanan yang di berikan oleh BPJS, 

sealing itu untuk mempermudah masyarakat untuk memperoleh 

pelayanan kesehatan. Apalagi selama ini suatu permasalahan yang 

terjadi dalam lingkup BPJS adalah banyak masyarakat yang 

kesulitan untuk mempeoleh kesehatan geratis, padahal pemerintah 

telah mengeluarkan Kartu Kesehatan geratis bagi masyarakat yang 

kesulitan dalam ekonomi”(Wawancara dengan AB, tanggal 20 juli 

2022) 

 

Hal yang sama di ungkapkan oleh masyarakat, dalam wawancaranya 

adalah sebagai berikut : 

“Dulunya kami sekeluarga peserta KJS, kemudian berubah jadi JKN- 

KIS. Kami bersyukur sekali karena Pemerintah sangat peduli dengan 

kesehatan warganya. Kalau sakit, tinggal berobat ke puskesmas atau 

rumah sakit saja, tidak pusing mikirin biaya berobat yang 

mahal,”(Wawancara dengan HD, Tanggal 22 Juli 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat di tarik 

kesimpulan bahwa salah satu keutungan yang di dapatkan masyarakat 

dengan adanya E-Government adalah mempermudah masyarakat untuk 

memperoleh pelayanan kesehatan, apalagi elama ini suatu permasalahan 

yang terjadi dalam lingkup BPJS adalah banyak masyarakat yang kesulitan 

untuk mempeoleh kesehatan geratis, padahal pemerintah telah 
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mengeluarkan Kartu Kesehatan geratis bagi masyarakat yang kesulitan 

dalam ekonomi. 

Manfaat adalah faedah/benefit jaminan sosial kesehatan yang 

menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya yang bersifat pelayanan 

kesehatan perorangan, mencakup promotif, preventif, kuratif dan 

rehabilitatif termasuk pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis 

pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan. Pelayanan 

kesehatan yang dijamin terdiri atas pelayanan kesehatan tingkat pertama, 

pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, pelayanan gawat darurat 

serta pelayanan ambulan darat dan air. 

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama Staf BPJS 

Kecamatan Lasusua, dalam wawancaranya adalah sebagai berikut : 

“Manfaat yang dapat di rasakan masyarakat jika terdaftar sebagai 

peserta JKN-KIS adalah masyarakat dapat dengan mudah untuk 

memperoleh perawatan baik perawatan rawat inap maupun rawat 

jalan. Sealing itu, masyarakat juga dapat dengan mudah untuk 

memperoleh perawatan gawat darurat”(Wawancara dengan MT, 22 

Juli 2022) 

 

Hal yang sama di ungkapkan oleh masyarakat dalam wawancaranya adalah 

sebagai berikut : 

“Manfaat yang di peroleh jika terdaftar sebagai pengguna JKN-KIS 

adalah kita dapat memperoleh bantuan kesehatan. Misalnya saja kita 

atau keluarga sedang sakit maka biaya perawatan selama di rumah 

sakit di tanggung oleh pemerintah. Selama kita selalu rutin dalam 

membayar iuran BPJS”. (Wawancara AS, Tgl 22 Juli 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat di tarik 

kesimpulan bahwa manfaat yang dapat di rasakan oleh masyarakat jika 
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terdaftar sebagai pengguna JKN-KIS adalah kemudahan dalam memperoleh 

perawatan, baik perawatan inap jalan maupun rawat darurat. 

BPJS Kesehatan telah membuka program Donasi untuk peserta JKN- 

KIS yang melibatkan partisipasi masyarakat secara perorangan atau Badan 

Usaha atau lembaga lain yang bertujuan mewujudkan kepedulian kepada 

masyarakat di lingkungannya melalui kontribusi pendaftaran keluarga yang 

membutuhkan uluran tangan kita untuk didaftarkan menjadi peserta JKN- 

KIS. 

Jenis Program Donasi JKN-KIS adalah sebagai berikut : 

 

a. Donasi Perorangan Merupakan bentuk partisipasi individu yang 

memiliki kemampuan membayar iuran dan kepedulian terhadap salah 

satu atau beberapa keluarga yang kurang beruntung di lingkungannya 

untuk didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS dan membayar iuran selama 

keluarga tersebut masih membutuhkan bantuan. 

b.  Donasi Badan Usaha Merupakan bentuk partisipasi Badan Usaha yang 

memiliki kemampuan membayar iuran dan kepedulian terhadap 

sejumlah keluarga yang kurang beruntung di lingkungannya untuk 

didaftarkan menjadi peserta JKN-KIS dan membayarkan iuran selama 

keluarga tersebut masih membutuhkan iuran. 

c. Donasi Lembaga atau Badan lainnya Bentuk partisipasi lembaga atau 

badan amal atau lembaga/badan lainnya salah satu fungsi lembaga atau 

badan terkait adalah sebagai penyantun dan memiliki kemampuan 

membayar iuran dan kepedulian terhadap sejumlah individu atau atau 
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keluarga di bawah naungannya untuk didaftarkan menjadi peserta JKN- 

KIS dan membayar iuran selama individu atau keluarga tersebut masih 

membutuhkan bantuan. 

3. Sumber Daya 

 

a. Ketersedian Sumber Daya Finansial, Yaitu adanya sumber finansial 

yang mendukung dalam penerapan E-Government. 

Mengenai pendanaan dalam pengembangan E-government di BPJS 

Kecamatan Lasusua itu sendiri sudah memiliki anggaran yang mencakup 

semua kegiatan tidak terkecuali untuk anggaran dalam melakukan kegiatan 

bimbingan teknis kepada seluruh operator di BPJS Kecamatan lasusua. 

Mengenai alokasi dana yang dikeluarkan dalam kegiatan yang berkaitan 

dengan penerapan E-Government berasal dari APBN kementerian 

kesehatan. Sedangkan setelah dilakukan evaluasi dalam hal pengadaan 

barang berupa laptop kepada operator, maka diperlukannya anggaran 

untuk memberikan pengembangan program JKN-KIS ini baik itu terkait 

internet dan sebagainya agar perkembangan program ini terus berlanjut 

dan semakin sukses maka untuk pendanaan dalam hal ini menggunakan 

dana masing-masing. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama kepala BPJS 

kecamatan Lasusua sebagai berikut : 

“Penggunaan sumber daya finansial dilaksanakan secara efektif 

dan efisien sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu 

pengguanaan dana selalu masuk dalam ranah audit baik oleh 

auditor nternal maupun eksternal”(wawancara dengan AB,tanggal 

20 juli 2022) 
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Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama staff cabang BPJS 

kecamatan Lasusua sebagai berikut: 

“Sumber dana Itu bersumber dari APBN Kementerian, namun 

dalam pengadaan alat teknologi berupa laptop itu di berikan 

kewenangan kepada BPJS masing-masing dalam menfasilitasi 

operatornya” (wawancara dengan ST,tgl 21 juli 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat di tarik 

kesimpulan bahwa penggunaan sumber daya finansial secara epektif dan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sumber dana yang di pergunakan 

berasal dari APBN Kementerian. 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Ketersediaan 

sumber daya finansial merupakan faktor sukses dari program JKN-KIS. 

Tentu ini adalah sesuatu yang sangat esensial. Sulit untuk suatu program 

dapat berjalan dengan baik dan lancar jika faktor financial itu tersendiri 

tidak tercukupi. Di Kantor BPJS Kecamatan Lasusua itu sendiri pihak 

kantor dinas menjamin finansial cukup sebelum dilakukan nya suatu 

kegiatan. 

b. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi Informasi, Yaitu memastikan 

tersedianya insfrastruktur Teknologi Informasi yang menjadi 

kebutuhan utama dalam penerapan E-Government itu sendiri. 

Terkait dengan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi 

terkait program JKN-KIS yang diluncurkan BPJS Kesehatan sudah 

memadai untuk mendukung penerapan E-government. Hal ini dapat dilihat 

dari infrastruktur pengadaan laptop. Penyerahan laptop yang berkapasitas 
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besar diberikan BPJS Kesehatan kepada para operator tentu sangat 

membantu demi berjalannya proses pendataan dengan lancar. Hal ini 

awalnya menjadi suatu kendala setiap operator untuk menjalankan 

tugasnya, namun saat ini hal tersebut tidak lagi menjadi masalah. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan operator 

selaku narasumber yang membahas tentang informasi terkait program 

JNK-KIS ini: 

“Karena dalam menjalankan aplikasi JKN-KIS ini membutuhkan 

teknologi atau laptop yang memiliki kapasitas yang tinggi, namun 

laptop kami tidak mampu menjalankan aplikasi JKN-KIS ini, 

sehingga kami di fasilitasi oleh pemerintah dengan laptop” 

(Wawancara dengan ST, 25 Juli 2022) 

Hal yang sama di ungkapkan oleh Staf dalam wawancaranya sebagai 

berikut : 

“Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program JKN-KIS 

sehingga mudah untuk di akses oleh masyarakat maka di butuhkan 

yang namanya suatu aplikasi yang dapat dengan mudah untuk di 

akses masyarakat. aplakasi JNK-KIS dapat dengan mudah untuk di 

download masyarakat di smartphone mereka, Karena telah tersedia 

di plyastor” (Wawancara wawancara dengan ST,tgl 21 juli 2022) 

 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa Untuk menunjang 

keberhasilan pelaksanaan program JKN-KIS sehingga mudah untuk di 

akses oleh masyarakat maka di butuhkan yang namanya suatu aplikasi 

yang dapat dengan mudah untuk di akses masyarakat. 
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c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi, 

Yaitu adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dan 

pengalaman di bidang Teknologi Informasi yang dimana akan 

menjadi pelaksana dalam penerapan E-Government 

Sumber daya manusia yang sangat diperlukan untuk 

pengembangan program JKN-KIS yaitu sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi atau skill dibidang IT. Paling tidak mereka telah 

memiliki bekal pengetahuan tentang komputer, applikasi dan 

penggunaannya. Jika dari pendidikannya dari pihak dinas tidak 

mempermasalahkan pendidikan harus S1 yang penting paham dan ingin 

terus belajar serta rajin ikut pelatihan yang disediakan oleh pemerintah. 

Maka disinilah peran penting pemerintah dalam memberikan pelatihan 

kepada para operator agar mereka dengan cepat berkembang. 

Ketersediaan sumber daya manusia yang merupakan hal yang 

sangat penting dalam konsep penerapan E-government karena dengan 

adanya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai akan mendorong 

pengembangan dan implementasi E-government, sebaliknya apabila 

sumber daya manusia yang tersedia tidak memenuhi harapan yang 

diinginkan maka hal ini dapat menghambat pengembangan E-government. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama kepala cabang 

BPJS kecamatan Lasusua sebagai berikut : 

“Kami menginstruksikan untuk menunjuk operator yang 

mempunyai kemampuan di bidang IT, dan kami meningkatkan 

kemampuan setiap operator dengan memberikan bimbingan 

teknis”(wawancara dengan AB,tanggal 20 juli 2022) 
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Berikut hasil wawancara peneliti dengan operator selaku narasumber 

yang membahas tentang informasi terkait program JKN-KIS adalah sebagai 

berikut : 

“Pemerintah menfokuskan memilih operator yang betul-betul bisa 

mengoperasikan komputer. BPJS Kesehatan Kecamatan Lasusua 

juga mengarahkan kami selaku Operator untuk mengikuti 

bimbingan teknis (BIMTEK) (Wawancara dengan ST, 25 Juli 

2022) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa faktor 

sukses E-Government tidak bisa terpisahkan dari kualitas sumber daya 

manusianya. Berdasarkan pemaparan jawaban diatas pemerintah benar- 

benar menfokuskan dalam memilih operator yang betul-betul bisa 

mengoperasikan komputer dan memberikan pelatihan-pelatihan terkait cara 

atau proses pendataan dan pengimputan data JKN-KIS yang secara 

langsung kegiatan ini telah meningkatkan kualitas skill kualitas sumber 

daya manusia para operator kelurahan/desa di kabupaten Gowa, sehingga 

setelah di lakukan berbagai pelatihan, Operator tidak lagi mengalami 

kendala dalam proses pengimputan data. 

Capacity atau Kapasitas, Ketersediaan sumber daya, dalam 

mengembangkan E-government di BPJS Kesehatan Kecamatan Lasusua 

baik sumber daya manusia maupun sumber daya financial di nilai sudah 

sangat baik . Terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yaitu 

operator telah dibekali dengan ilmu dan skill dari pelatihan-pelatihan yang 

dilakukan BPJS Kesehatan di Kecamatan lasusua, sehingga Operator tidak 

lagi mengalami masalah dalam pengimputan data. Kemudian terkait dengan 
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sumber daya finansial atau anggaran yang disediakan sudah memadai 

dimana anggaran ini berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) Kementerian Kesehatan melalui Kantor BPJS Kecamatan 

Lasusua. 

C. Pembahasan 

 

1. Support 

 

Elemen pertama dan paling penting yang harus dimiliki di dalam 

penerapan E-government adalah support yaitu dukungan untuk diterapkannya 

Egovernment, baik dukungan dari pemerintah, masyarakat setempat, maupun 

pihak stakeholder atau swasta. 

a. Adanya kemauan Kepala BPJS Kecamatan Lasusua menerapkan E- 

Government dalam memberikan pelayanan public 

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh BPJS kesehatan 

dilaksanakan secara standar dari kantor pusat sampai dengan kantor 

kabupaten,dalam rangka pelaksanaan E-Government BPJS kesehatan 

mendapat apresiasi dan penghargaan dari digital Technology dan 

innovation Awar d 2021 yang di selenggarakan oleh ITECH –IT Telco 

performance dan competivivenes sebagai The Best Digital Technology 

Development Team In Social Security Provider Serta The Best Digital 

Officer In Digital Transformation, serta dinilai telah sukses dalam 

melakukan transformasi teknologi digital untuk meningkatkan kinerja 

organisasi dan pelayanan terhadap peserta maupun mitra kerja. 
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BPJS kesehatan telah memanfaatkan Tele-consultation dalam 

melakukan kontak dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP ) 

melalui aplikasi mobile JKN dan mobile JKN faskes. Sealing itu, BPJS 

telah mengembangkan inovasi dalam hal pelayanan admonistrasi 

kepesertaan tanpa tatapan muka melalui BPJS kesehatan care center 1 

500 400, Mobile JKN(CHIKA), voice interavic JKN(VIKA), pelayanan 

administrasi melalui whatsapp PANDAWA) hinnga pengiriman kartu 

peserta melalui pos,juga dengan layanan administrasi melalui direct di 

media sosial resmi BPJS kesehatan. 

b. Adanya Aturan yang Mengatur Penerapan E-Government 
 

Adanya aturan yang mendukung penerapan E-Government di instansi 

Pemerintahan. 

Terkait dengan aturan dalam pelaksanaan E-Gov dalam pelayanan di 

BPJS Kecamatan Lasusua, aturan yang dilaksanakan mengaju kepada aturan 

internal yang berlaku di BPJS itu sendiri, serta Peraturan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan NO 4 Tahun 2020 Pasal 1 Tentang 

Petunjuk Teknis Penjaminan Pelayanan Kesehatan Dengan Asuransi 

Kesehatan Tambahan Dalam Program Jaminan Kesehatan, serta perda 

Kabupaten Kolaka Utara No 10 Tahun 2016 tentang standar pelayanan 

minimal (SPM) bidang kesehatan. 

Pelaksanaan E-government di BPJS kesehatan sebagaimana yang juga 

dilaksanakan oleh kantor BPJS kesehatan kecamatan lasusua dilaksanakan 

dengan mengacu pada internal yang berlaku di BPJS kesehatan, serta selalu 
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mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam pemberian pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

2. Vallue (Manfaat) 

 

Menurut (Indrajit, 2016) Elemen value berdasarkan pada manfaat yang 

didapat oleh pemerintah sebagai pemberi pelayanan dan juga masyarakat 

sebagai penerima pelayanan E-government. Dalam Faktor value yang 

menentukan besar tidaknya manfaat E-government adalah masyarakat sebagai 

penerima pelayanan. 

Kunci kesuksesan penerapan e-government ialah value. Penerapan E- 

government mempunyai berbagai manfaat terutama bagi masyarakat sebagai 

penerima layanan. Penerapan E-government dalam pelayanan pendataan 

masyarakat melalui program JKN-KIS ini dilihat dari segi manfaat sudah di 

asakan oleh masyarakat, dimana masyarakat dapat terdata dengan valid sesuai 

keadaan dilapangan. Masyarakat juga dengan mudah mendapatkan informasi 

mengenai bantuanbantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah. 

Pemerintah sangat mengapresiasi pelaksanaan E-government di BPJS 

kesehatan karena sangat memudahkan koordinasi dan komunikasi dalam 

menyukseskan pelaksanaan program JKS-KIS kepada masyarakat, Integrasi 

aplikasi P-care dengan TEMENIN (Telemedicine Indonesia) kementrian 

kesehatan, untuk program Telemedicane Dashboar JKN yang dimanafaatkan 

oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait 

program JKN. 
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Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, 

yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk 

memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku 

bisnis, masyarakat dan pihakpihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk 

mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, 

partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi 

pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk 

mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan 

publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan 

kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan 

sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. 

Salah satu keutungan yang di dapatkan masyarakat dengan adanya E- 

Government adalah mempermudah masyarakat untuk memperoleh pelayanan 

kesehatan, apalagi elama ini suatu permasalahan yang terjadi dalam lingkup BPJS 

adalah banyak masyarakat yang kesulitan untuk mempeoleh kesehatan geratis, 

padahal pemerintah telah mengeluarkan Kartu Kesehatan geratis bagi masyarakat 

yang kesulitan dalam ekonomi. 

3. Capacity (Sumber Daya) 

 

Menurut (Indrajit, 2016) Faktor Capacity adalah ketersediaan sumber 

daya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pembangunan konsep E- 

government agar dapat terwujud. 

Mengenai pendanaan dalam pengembangan E-government di BPJS 

Kecamatan Lasusua itu sendiri sudah memiliki anggaran yang mencakup 

semua kegiatan tidak terkecuali untuk anggaran dalam melakukan kegiatan 
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bimbingan teknis kepada seluruh operator di BPJS Kecamatan lasusua. 

Mengenai alokasi dana yang dikeluarkan dalam kegiatan yang berkaitan 

dengan penerapan E-Government berasal dari APBN kementerian kesehatan. 

Sedangkan setelah dilakukan evaluasi dalam hal pengadaan barang berupa 

laptop kepada operator, maka diperlukannya anggaran untuk memberikan 

pengembangan program JKN-KIS ini baik itu terkait internet dan sebagainya 

agar perkembangan program ini terus berlanjut dan semakin sukses maka 

untuk pendanaan dalam hal ini menggunakan dana masing-masing. 

Ketersediaan sumber daya finansial merupakan faktor sukses dari 

program JKN-KIS. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat esensial. Sulit untuk 

suatu program dapat berjalan dengan baik dan lancar jika faktor financial itu 

tersendiri tidak tercukupi. Di Kantor BPJS Kecamatan Lasusua itu sendiri 

pihak kantor dinas menjamin finansial cukup sebelum dilakukan nya suatu 

kegiatan. 

Ketersediaan sumber daya manusia yang merupakan hal yang sangat 

penting dalam konsep penerapan E-government karena dengan adanya 

ketersediaan sumber daya manusia yang memadai akan mendorong 

pengembangan dan implementasi E-government, sebaliknya apabila sumber 

daya manusia yang tersedia tidak memenuhi harapan yang diinginkan maka 

hal ini dapat menghambat pengembangan E-government. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, maka kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Support, Penyelenggaraan pelayanan publik oleh BPJS kesehatan 

dilaksanakan secara standar dari kantor pusat sampai dengan kantor 

kabupaten,dalam rangka pelaksanaan E-Government BPJS kesehatan 

mendapat apresiasi dan penghargaan dari digital Technology dan 

innovation Award 2021 yang di selenggarakan oleh ITECH –IT Telco 

performance dan competivivenes sebagai The Best Digital Technology 

Development Team In Social Security Provider Serta The Best Digital 

Officer In Digital Transformation, serta dinilai telah sukses dalam 

melakukan transformasi teknologi digital untuk meningkatkan kinerja 

organisasi dan pelayanan terhadap peserta maupun mitra kerja. 

2. Manfaat, SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan 

akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam 

melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan 

bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada 

masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam 

bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem 

pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. 
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3. Sumber daya, Ketersediaan sumber daya manusia yang merupakan hal 

yang sangat penting dalam konsep penerapan E-government karena 

dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai akan 

mendorong pengembangan dan implementasi E-government, sebaliknya 

apabila sumber daya manusia yang tersedia tidak memenuhi harapan yang 

diinginkan maka hal ini dapat menghambat pengembangan E-government. 

B. Saran 

 

Saran yang dapat saya berikan terkait dengan pelaksanaan E-government di 

BPJS Kecamatan Lasusua adalah : 

1. Bagi Pemerintah, agar lebih memperhatikan pelayanan kesehatan, 

terutama bagi pengguna BPJS KIS, karena banyak masyarakat sangat 

membutuhkan yang namanya pelayanan kesehatan yang mudah, cepat. 

Apalagi bagi masyarakat yang memiliki standar ekonomi rendah, BPJS 

KIS merupakan salah satu solusi bagi mereka untuk mendapatkan 

pelayanan kesehatan geratis 

2. Bagi masyarakat untuk selalu mengikuti prosedur pelayanan yang di 

berikan oleh Pemerintah, terutama pembayaran iuran BPJS KIS. 



73 
 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

BUKU 

 

Barlian, Eri. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Padang: 

Sukabina Press. 

Batubara, A. H. (2006). Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonomi 

Daerah. Analisis Administrasi Dan Kebijakan. Deepublish. 

Huda, Miftahul. 2016. Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran. Yogyakarta: 

Indrajit, R.Eko., & Djokopranoto, R. 2005. Manajemen Perguruan Tinggi 

Modern. C.V Andi Offset, Yogyakarata 

Indrajit, Richardus   Eko.2006.   Peranan   Teknologi   Informasi   dan   Internet. 

Yogyakarta: Andi Offest. 

 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Negara No 6 Thn 2013 tentang 

penyelenggaraan pelayanan public 

Lukman, Sampara. 2002, manajemen kualitas pelayanan. Jakarta;Stia Lan Press 

 
………………2009, Total quality manajemen (TQM) untuk praktisi bisnis dan 

industry, Jakarta : PT Gramedia pustaka utama 

Moenir, 2006. Manajemen pelayanan umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara 

 
Oktavia, N. 2015. Sistematika Penulisan Karya Ilmiah Ed.1. Yogyakarta 

Pasalog, Harbani, 2007. Teori Administrasi Publik, Bandung; Alpabeta 

Pasalog, Harbani, 2007. Teori Administrasi Publik, Bandung; Alpabeta 

 
Pascual, S. 2003. Nutrition and feeding of fish. Van nostrand Reinhold, p.11-91, 

New York. 

Sinambela,2010, Reformasi Pelayanan publik; Teori,kebijakan, dan 

implementasi, jakarta. PT. Bumi Aksara 

Ratminto, 2005. Manajemen pelayanan, Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 



74 
 

 

 

 

 

 

Sinambela,2010,Reformasi Pelayanan publik; Teori,kebijakan, dan implementasi, 

jakarta. PT. Bumi Aksara 

JURNAL 

 

Apriyanti. 2016. Pengaruh Kompensasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen 

Pegawai PT. Lintang Sarana Media Malang. Jurnal JIBEKA Volume 10, 

Nomor1 : 10 – 13 

 

Ayuningtyas, G. 2016. Upaya Pencegahan Dan Deteksi Dini Ca Mamae Menurut 

Telaah Literatur. Skripsi. Medan: Univ. Sumatera Utara 

 

Hasibua & santoso, 2005. Standarisasi Aplikasi E-government untuk instansi 

pemerintah. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 19, Nomor 2. Diakses pada 

tgl 20 April 2022 

 

Indrajit, Richardus Eko. 2002. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan 

Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. 

ANDI.Yogyakarta. 

Maryam, 2016. teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Jurnal 

majala ilmiah pawitaan. Voll 20 No. 01. Diakses pada 20 April 2022 

Pertiwi, M., & Nurcahyanto, H. (2017). Efektivitas Program Bpjs Kesehatan Di 

Kota Semarang (Studi Kasus Pada Pasien Pengguna Jasa Bpjs Kesehatan 

Di Puskesmas Srondol). Journal Of Public Policy And Management 

Review 

Ririn Pratama, 2019. Penerapan E-Government dalam Mewujudkan Pelayanan 

Kesehatan Publik di Kabupaten Bone. Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Vol 

04 No 02. Diakses pada tgl 20 April 2022 Pustaka Pelajar 

 

Richardus Eko Indrajit, 2002, Electronic Government : Yogyakarta ; Andi 

Rosdakarya.No.40.Hlm.224. 

Solechan, 2019. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai 

Pelayanan Publik. Jurnal Adminitrative Law & Governance Journal. 

Volume 2 Issue 4. Diakses pada tgl 20 April 2022 

 

Wijaya, 2015. Penerapan E- Govermen disekertariat daerah Kabupaten Semarang 

(Inpres No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional 

pengembangan E-Govermen) . Jurnal Promotif Preventif Volume 2 

Nomor 2. Diakses pada Tgl 20 April 2022 

 

Wijaya, 2015. Strategi inovasi layanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di 

kantor pertanahan kota Surabaya II. Jurnal kebijakan dan manajemen 

Publik, Voll 2 No. 1. Diakses pada 20 April 2022 



75 
 

 

 

 

 

 

Yunus, Rabina, Dkk, 2014. Analisis Birokrasi Pelayanan Publik di Kantor BPJS 

Kota Makassar. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7, Nomor 2. Diakses 

pada tgl 20 April 2022 



76 
 

  



77 
 

  



78 
 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 

 

 

Wawanacara Dengan Kepala BPJS Lasusua 
 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wawancara dengan staff BPJS kecamatan lasusua 
 



80 
 

 

 

 

 

 

Wawanacara Dengan Staff BPJS Lasusua 
 

 

 

Foto Bersama Kepala Cabang dan Staf BPJS Lasasua 
 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 

Wawancara bersama masyarasakat yang merasakan BPJS 
 

 

 

 



82 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



83 
 

 

 

  



84 
 

  



85 
 

  



86 
 

  



87 
 

  



88 
 

 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 

Ilmawaddah jufri.p lahir di bulukumba pada tanggal 05 

November 2000 Anak Pertama dari pasangan jufri dan jawati penulis 

melalui jenjang pendidikan sekolah dasar Sd Negeri 1 Ponggiha di 

kecamatan Laususa pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012. Pada 

tahun 2012 melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) 

Lasusua dan selesai pada tahun 2015. kemudian pada tahun 2015 

melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Lasusua dan tamat tahun 2018. 

Pada tahun 2018 penulis diterima di Universitas 

MuhammadiyahMakassar pada jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Poitik. 

Keinginan untuk melanjutkan pendidikan memacu semangat lebih giat, dengan 

bermodalkan kemauan dan tekad yang kuat, mendaftar diperguruan Tinggi Swasta 

Universitas Muhammadiyah Makassar. pada tahun 2023 ini akan mengantarkan 

penulis menyelesaikan studi dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul 

“Penerapan E- government Dalam Meningkatkan Pelayanan Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial ( BPJS ) Kesehatan Di Kecamatan Lasusua” 


