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Penelitian ini merupakan penelitian survei dan penelitian pengembangan 
dengan tujuan untuk tenvujudnya suatu sistem layanan publik yang terjamin 
aksesibilitas dan akuntabilitasnya. Untuk mewujudkan sistem informasi layanan 
publik yang handal, maka terlebih dahulu diawali dengan sebuah penelitian survei 
untuk memperoleh data yang valid dan akurat berkaitan dengan sistem layanan 
publik yang saat ini ada di lembaga-lembaga layanan publik yang ada di instansi 
pemerintahan daerah yang merupakan tujuan yang akan dicapai pada penelitian 
tahun pertama. 

Penelitian ini tahun pertama ini dilaksanakan dengan mengambil data dari 
10 Pemerintahan Daerah (Pemda) Kabupated Kota yang ada di Sumatera barat, 
yang terdiri dari 5 Pemda Kota dan 5 Pemda Kabupaten, antara lain : Pemda Kota 
Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, 
Kab. Solok, Kab Agam, Kab. Tanah Datar, Kab. 50 Kota dan Kab. Sijunjung. 

Penelitian survey ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum 
tentang : 1) bagaimana sistem layanan publik yang saat ini ada di masing-masing 
Pemda yang menjadi lokasi penelitian, 2) kesiapan dan penerimaan pegawai 
pelaksana dalam bekerja dengan teknologi informasi, 3) pandangan dan harapan 
masyarakat terdapat layanan publik dan 4) bagaimana kesiapan infratruktur dan 
sumber daya manusia dalarn bidang teknologi informasi pada kantor - kantor 
layanan publik di masing-masing Pemda Kabupated Kota di Sumatera Barat. 
Secara urnum, hasil survey dapat digambarkan sebagai berikut : 
1) Sistem Layanan Publik yang ada di Pemda Kabl Kota : 

a. Hampir di semua Pemda Kabl Kota telah mengimplementasikan Model 
Layanan Terpadu, dengan dibentuknya kantor layanan terpadu (KPPTI 
UPTD), kecuali di Pemda kota Padang Panjang yang masih dalam tahap 
pengembangan. 

b. Diagram dan alur proses layanan hanya dipublikasi di kantor layanan 
publik. 

c. Informasi tentang Prosedur dan Persyaratan Pelayanan publik 
dipublikasikan di website resmi Pemda oleh Pemda Kota Bukittinggi, 
Kota Payakumbuh, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar dan Kab. Sijunjung 
dan Kab. Sijunjung telah melengkapi dengan layanan pengadaan barang 
dan jasa online (e-Procurement) 

d. Setiap layanan telah memilik SOP 
e. Kepastian waktu dan biaya layanan umumnya ditemukan di kantor yang 

menerapkan sistem layanan terpadu. 
f. Dukungan TI dan Komputer di kantor layanan, hanya digunakan untuk 

kebutuhan administasi, namun belum menyentuh ke aplikasi layanan. 
g. Belum ada rencana pengembangan ke arah Sistem Informasi Layanan 

Publik 
2) Kesiapan Pegawai Pelaksana Layanan Publik dalam Menerima dan 

Memanfaatkan Teknologi Informasi : 



a. Semua kantor layanan publik telah dilengkapi dengan fasilitas kerja yang 
didukung oleh teknologi informasi dan komputer, kecuali di kota Padang 
yang rusak sebagai dampak dari Gempa 30 September 2009. 

b. Responden menyatakan bahwa kehadiran teknologi dapat mempermudah 
pekerjaan dan mempunyai keinginan untuk beradaptasi dengan teknologi 
baru. 

c. Umumnya responden menguasai dengan baik aplikasi office, sebagian 
kecil hanya menguasai beberapa aplikasi utama seperti Word dan Excel 
dan sisanya pada taraf pemula, sebagai aplikasi pendukung pekerjaan 
sehari-hari. 

d. Pola belajar dalam menggunakan teknologi informasi, khususnya 
komputer diperoleh melalaui belajar secara mandiri, kegiatan training, 
dan belajar dari teman kerja. 

e. Masih rendahnya komitrnen dalam memberikan layanan terbaik, 
khususnya ditemukan pada layanan terhadap masyarakat yang tidak 
mengetahui prosedur layanan. 

f. Penyebaran informasi kepada masyarakat hanya dilakukan secara terbatas 
di lingkungan kantor layanan publik. 

g. Mayoritas responden menyatakan siap mendukung pengembangan Sistem 
Informasi Layanan Publik berbasis teknologi informasi dan siap 
beradaptasi dengan sistem baru tersebut. 

3) Layanan Publik dari Aspek Pandangan Masyarakat : 
a. Umumnya masyarakat datang ke kantor layanan publik hanya ketika 

akan memanfaatkan jasa layanan. 
b. Hanya sebagian kecil responden yang mengetahui prosedur pengurusan 

administrasi di layanan publik, sehingga rendahnya pengetahuan 
masyarakat ini berdampak terhadap tidak optimalnya kualitas layanan. 

c. Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat disebabkan oleh karena 
kurangnya penyebaran informasi tentang layanan publik kepada 
masyarakat, hingga menyentuh level desa, kelurahan. 

d. Kepastian waktu proses dan biaya layanan umumnya ditemukan di 
lingkungan Pemda yang telah mengimplementasikan kantor layanan 
publik terpadu. 

e. Sikap dan perilaku pegawai layanan publik dalam memberikan layanan 
yang ramah, juga ditemukan pada kantor-kantor layanan terpadu. 

f. Semua responden menyatakan terbantu dengan model Kantor Layanan 
Publik Terpadu 

g. Belum satu kantor layanan pun yang memiliki terminal informasi 
(komputer) yang dapat diakses oleh pengguna, ketika mereka 
memanfaatkan layanan publik. 

h. Umumnya responden optimis dengan kehadiran penyelenggaraan 
layanan publik berbasis IT 



4) Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan dan Pengembangan 
Teknologi Informasi : 
a. Umumnya Pemda Kabl Kota belum memiliki Cetak Biru pengembagan 

Teknologi Informasi, sehingga pengembangannya lebih bersifat insidentil 
dan sesuai kebutuhan 

b. Umumnya Pemda Kabl Kota telah didukung oleh Infiastruktur TI yang 
memadai, namun belum optimal dalam pemanfaatan. 

c. Rendahnya tingkat pemanfaatan ini disebabkan oleh adanya perubahan 
struktur pemerintahan daerah, dan mutasi pegawai sehingga pengelolaan 
TI tidak optimal 

d. Masing-masing dinas/ kantor layanan publik telah didukung oleh 
jaringan LAN, namun interkoneksi antar kantor layanan dalarn tahap 
pengembangan. 

Selain untuk mendapatkan informasi tentang empat poin di atas, maka 
dalam penelitian ini juga dilakukan usaha pengmpulan dokumen yang berkaitan 
dengan layanan publik, antara lain dokumen yang berkaitan dengan aliran proses 
layanan, prosedur operasional standar (standard opetasional procedure - SOP), 
dan dokumen form isian yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen yang hams 
disiapkan oleh pengguna jasa layanan publik. 

Hasil dari kedua data penelitian tersebut di atas, kemudian kegiatan 
dilanjutkan dengan merancang sebuah cetak biru (blueprint) yang berisi 
rancangan Sistem Informasi Layanan Publik terpadu, yang nantinya akan 
dikembangkan menjadi sebuah Aplikasi Sistem Sistem Informasi Layanan Publik 
pada penelitian berikutnya. 

Kata Kunci : Layan Publik, Sistem Informasi Layanan Publik, e-Government. 



SUMMARY 

The research is a survey and development research, to realize a public 
service system which have good accessibilities and accountabilities as research 
objectives. To realize a reliable of public service information system, the research 
is started by a survey to obtain accurate and valid data which relate to existing 
system on public service office at local governance. This will be targeted on first 
year of the research. 

First year research will be done by taking data from 10 local governance in 
West Sumatera Province, distribute at 5 of cities local governance and 5 of 
residence local governance, concist of Padang city, Solok city, Bukittinggi city, 
Padang Panjang city, Payakumbuh city, Residence of Solok, Residence of Agam, 
Residence of Tanah Datar, Residence of 50 Kota and Residence of Sijunjung. 

The survey research done to get common pictures of : 1) existing public 
service system at each local governance which are be location of research, 2) 
Readiness and acceptance of public service officer to work with information 
technology, 3) View and eexpectation of society to public service and 4) readiness 
of information technology human resources and infrastructures at public services 
offices at local governance in West Sumatera. Generally, survey results are 
describe as below : 
1) Existing of Public Service System in Local Governance : 

a. Most of local governances have a model of Integrated Public Service 
Office (like KPPTI UPTD), except at local government of Padang 
Panjang, cause of on development. 

b. Flow and Diagram Process of Public Service mechanisme published at 
Public Service Office 

c. Information of Public service procedure was published on local 
governance official website local governances of Bukittinggi, 
Payakumbuh, and Residences of Agam, Tanah datar, Sijunjung. And 
Residence of Sijunjung is completed by procuriment online system. 

d. Each public service have a Standard Operational Procedure 
e. Estimating of time and cost available at public service office with 

integrated public service model. 
f. Information technology and computer support only supply to 

administration of office, but didn't reach of public services applications. 
g. Most of public service ofices are not have development plan to be 

Information System of Public Service. 
2) Readiness of of Public Service Officer on acceptence and using of 

information technology : 
a. All of public services are equiped by supporting of information 

technologies and computers, except Padang City is damage as impact 
from Earthquake 30 September 2009. 

b. Respondence said, the existence of information technology will make 
working easier and have desire to adapt with new technology. 

c. Most of respondence have good skill in office application, few of them 
capale to work with Word and Excel, and remaining are beginner. 



d. Learning to work with IT, especially computer technology is obtained by 
self-educated, tranining activities and learning from partner. 

e. Low commitment on good service especially founded at case when 
peoples without experience on public service and have no idea about 
service procedure. 

f. Distribution of public service information limited at Public Service 
Office. 

g. Most of respondence are ready to support of public service information 
system development and ready to adapt with the new system. 

3) Societies view of Public services : 
a. Generally, peoples comes to public service officer when they are need 

the service.. 
b. Few of peoples, know and understand about public service procedure. 
c. Low of knowledge of peoples causing of limited distribution of public 

service information to the society. 
d. Estimating of time and cost available at Integrated Public Serrvice 

Office. 
e. Friendly and hospitality of officer is founded at Integrated Public 

Serrvice Office. 
f. All of respondence are helped with Integrated Public Serrvice Office. 
g. There is no available of terminal access can be used by users of public 

service. 
h. All respondence agree and support to development of Public Service 

Information System. 
4) Readiness of Local Governance on exploiting of Information technology : 

a. Most of local governance have not blue print of information technology 
development, so the development of IT based on need. 

b. Gernerally, local government supporting by IT infrastructure, but need to 
be optimalization. 

c. The change of governance structure on local governance and mtation of 
officer is assumed as causing of low exploiting of IT. 

d. Each of Public service office support by Loacal Area Network, but 
interconnection of public service office on development. 

In this research also to do collecting of public service documentation like 
process flow of services, standard opetasional procedure - SOP, and form 
registration and document of user public service. 

Results both of research activity is used as data to develop a blueprint of 
Public Service Information System, and next will be developed as Public Service 
Information System in next step of the research. 

Key Word : Public Service, Public Service Information System, e-Government. 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam ha1 
ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk 
melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajamya, baik yang secara 
langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain 
yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang 
bekerjasama dengan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen 
Dikti Depdiknas melalui Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Universitas Negeri Padang 
dengan surat perjanjian kerja Nomor: 2440a/H35/KU/DIPA/2009 Tanggal 1 September 
2009 telah membiayai pelaksanaan penelitian dengan judul Peningkatan Kualitas 
Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Publik dalam Upaya Perwujudan e- 
Government di Sumatera Barat. 

Karni menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya 
penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, ha i l  
penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka 
penyusunan kebijakan pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, 
serta telah diseminarkan ditingkat nasional. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat 
bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas 
Negeri Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima 
kasih kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti 
Depdiknas yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian tahun 2009. Kami 
yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang baik dari DP2M, penelitian ini tidak dapat 
diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Semoga ha1 yang demikian akan lebih baik 
lagi di masa yang akan datang. 

Terima kasih. 

an, M.Pd., M.Sc. 
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BAB I. 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Memperoleh layanan publik yang baik dan berkualitas adalah keinginan 

dari setiap masyarakat yang pernah mengenyam model layanan publik yang 

saat ini ada di lembaga-lembaga layanan publik pemerintahan. Buruknya 

kinerja lembaga layanan publik ini, sering menjadi berita utama diberbagai 

media massa, baik elektronik maupun cetak.Padahal sesungguhnya 

memperoleh layanan baik adalah amanah yang telah digariskan oleh landasan 

hukum dasar bangsa ini, sebagaimana.dijelaskan dalam UUD 45 Pasal 28F, 

setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 

mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh dan memiliki, menyimpan, pengolahan, dan menyampaikan 

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. 

Selama ini model-model layanan publik dikembangkan dengan model 

terpusat, sehingga mempunyai bentuk layanan yang seragam di seluruh level 

pemerintahan, baik propinsi, kabupaten, maupun pemerintahan kota, sehingga 

sulit untuk membuat sebuah model layanan publik yang layanan yang paripurna 

kepada masyarakat, kecuali jika pemodelan tersebut datang dari pemerintah 

pusat. 

Namun seiring dengan terjadinya perubahan struktur pemerintahan, dari 

struktur terpusat (centralized) menjadi pemerintahan otonomi (decentralized), 

yang ditetapkan di dalam Undang-Undang no. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Otonomi Daerah yang mengisyaratkan kemungkinan 

pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalarn 

wawasan yang lebih demokratis. Dengan demikian terbuka peluang bagi 

pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih 

baik, sehingga melahirkan nilai kepuasan bagi masyarakat selaku pengguna jasa 



layanan tersebut. 

Sementara itu perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini, telah 

memberikan dampak yang signifikan pada keberbagai bidang kehidupan 

masyarakat, yang terlihat dari perbaikan kualitas dan kuantitas baik dalam 

bidang pendidikan, komunikasi, bisnis dan perbankan serta berbagai bidang 

lainnya. Padahal dengan teknologi ini, akan memberikan berbagai kemudahan 

bagi masyarakat dalarn memperoleh informasi, dimanapun dan kapanpun tanpa 

lagi dibatasi oleh batas-batas geografis daerah dan negara. 

Maka dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pemerintahan, 

maka sudah seharus pemerintah mulai memanfaatkan teknologi ini sebagai salah 

satu perangkat yang dapat digunakan dalam rneningkatkan efektifitas dan 

efisiensi roda pemerintahan. 

Sehubungan dengan itu INPRES No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan 

dan Strategi Nasional Pengembangan e-government yang antara lain 

menginstruksikan kepada Gubernur dan BupatiIWali Kota di seluruh Indonesia 

pada diktum (I), (2), dan (3) yang isinya; mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masingmasing guna terlaksananya 

pengembangan e-government secara nasional dengan berpedoman pada Kebijakan 

dan Strategi Nasional Pengembangan e-government sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Instruksi Presiden tersebut. Merumuskan dan melaksanakan 

rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing berkoordinasi dengan 

Menteri Negara Komunikasi dan Informasi. Kemudian berdasarkan SK MENPAN 

No. 13 Tahun 2003 telah diatur perihal perkantoran elektronik (e-office) di 

lingkungan instansi pemerintah termasuk pemerintahan provinsi, kota, dan 

kabupaten. 

Secara akademis konteks e-government banyak disinggung dalarn kajian teori 

teknologi komunikasi, sebagaimana James Reston (1957) dalam McLuhan (1999: 

4) dan Burhan (2004) bahwa zaman elektronik, saat sistem syaraf pusat kita secara 

teknologis dikembangkan untuk melibatkan kita ke dalarn seluruh kegiatan umat 

rnanusia dan untuk menggabungkan seluruh umat manusia ke dalam diri kita, jadi 



kita perlu berpartisipasi dalam konsekuensi - konsekuensi tiap aksi kita. 

Ada semacarn kemauan yang keras dari semua lapisan masyarakat termasuk 

birokrasi untuk menggabungkan seluruh umat manusia (masyarakat) ke dalam 

aktivitanya. Kesadaran macam ini membawa kita kepada sebuah kemauan keras 

untuk membawa seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam tatanan hidup 

elektronik, sistematik, transparan, dan saling terkoneksi. Kemauan keras di atas 

dari waktu ke waktu menjadi tuntutan semua lapisan masyarakat, baik masyarakat 

awam maupun birokrasinya. Di Indonesia, adalah contoh dari statemenini, bahwa 

kemauan masyarakat (terutarna dalam kehidupan bemegara) untuk hidup dalarn 

sistem elektronika menjadi tuntutan masyarakat yang paling utama dari waktu ke 

wakt terutarna sebagai bagian dari usaha memperkuat ketahanan nasional dalarn negara 

Indonesia. 

Sementara itu, ketika otonomi daerah menjadi pilihan sistem 

pemerintahan pada era reformasi saat ini, maka kemauan keras masyarakat 

untuk mengikuti logika elektronika dan hidup dalam dunia jaringan seperti 

yang dimaksud di atas menjadi tak terbendung. Khususnya ketika; (1) 

kekhawatiran birokrasi pusat melakukan kontrol terhadap daerah, (2) dunia 

swasta telah lebih dulu menggunakan inovasi teknologi komunikasi sebagai model 

produksi bisnis mereka, sehingga akan terjadi kesenjangan yang sangat luas 

apabila birokrasi pemerintah tidak mengadopsi teknologi ini untuk menjalankan 

tugas-tugas intern maupun layanan publiknya. Sehubungan dengan itu akhir- 

akhir ini terlihat adanya kemauan keras dari birokrasi pusat, provinsi, kota, dan 

kabupaten untuk menerapkan secara sungguhsungguh INPRES No. 3 Tahun 

2003 dan SK MENPAN No. 13 Tahun 2003, mulai dari pemerintahan pusat 

sampai pada pelaksanaan pemerintahan desa di seluruh Indonesia, sebagaimana 

yang dilansir oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi pada tanggal02 

September 2003 di Surabaya. 

Maka untuk merealisasikan upaya, pelakasnaan e-Government tersebut, 

maka kemudian dikembangkan suatu sistem informasi berbasis website, dan 

diimplementasikan di hampir semua pemerintahan daerah di Indonesia, dengan 



berbagai kelengkapan dan kekurang fitur layana informasinya. Idealnya, 

webuah website yang dimiliki oleh pemerintah, bisa dijadikan sebagai public 

forum, oleh masyarakat luas, namun Muhammad Adri (2009), mengungkapkan 

bahwa, mayoritas kehadiran website pemerintahan, hanya baru sebatas 

informasi umum, dan belum berisi sebuah sistem terpadu e-Government, 

sebagaimana dikemukakan oleh Liddle, Jr, et.al (2008: 13-15), web site 

pemerintah sebagai public forum sehingga dengan website ini pemerintah 

dapat memanfaatkannya sebagai kontrol properti pemerintahan yang 

dikelompokkan dalam tiga kategori : traditional public forum, designated 

public forum dan non public forum. 

Gambar 1. Implementasi e-Government melalui pengembangan website 

Kelangkaan informasi layanan publik yang dapat diakses dengan mudah 

oleh masyarakat, sering menjadi ajang "pemanfaatan" oleh oknum pelaksana 

layanan publik, pada sesungguhnya sebagai pelayan publik, seharusnya pegawau 

di lingkungan instansi layanan publik, memiliki kecerdasan sosial yang lebih 

baik, sebagai kelengkapan persyaratan yang dikemukakan oleh Goleman (2006 : 

376-378). Sehingga mereka akan memberikan layanan sesuai dengan level 

kecedasan sosial yang mereka miliki. 

Oleh karena itu, dalam upaya menekan angka ketidakpuasan masyarakat 

tehadap layanan publik, maka pengembangan suatu sistem yang meminimalisasi 
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tingkat kesalahan masyarakat dalam memenuhi persyaratan dokumentasi 

layanan publik, perlu segera dilakukan dengan cara memberikan informasi 

sedetail mungkin kepada masyarakat berkaitan dengan berbagai bidang layanan 

publik yang akan diaksesnya. 

Sehubungan dengan itu pertanyaan umum yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah seberapa jauh kesiapan pegawai pemprov. Sumatera 

Barat untuk merumuskan rencana tindak maupun mengimplementasi INPRES 

No. 3 Tahun 2003 serta SK MENPAN No. 13 Tahun 2003. Lebih spesifik 

pertanyaannya, bagaimana deskripsi kesiapan pegawai pemprov. di Sumatera 

Barat terhadap rencana tindak dan implementasi INPRES dan SK MENPAN 

tersebut di atas. Jawaban konkret terhadap deskripsi kesiapan tersebut akan 

menjadi fondasi yang kuat terhadap implementasi INPRES No. 3 Tahun 2003 dan 

SK MENPAN No. 13 Tahun 2003 serta menjadi tulang punggung bagi penciptaan 

jaringan informasi yang akan menjadi model pelayanan publik pemerintah 

provinsi dan daerahkota sampai kepedesaan saat ini di seluruh Indonesia. 

Penyusunan kebijakan secara tepat untuk implementasi di lapangan hams 

disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan dituangkan dalam bentuk Rencana 

Pengembangan Kebijakan IT (information technology) Plan (e-government dan e- 

ofice) di Provinsi Sumatera Barat. IT Plan harus disusun secara benar dengan 

mengacu pada data dan kesiapan basis sosial yang akurat. Melalui penelitian 

mendasar dan menyeluruh, maka dibangun IT Plan yang kemudian dapat digunakan 

sebagai dasar pembuatan kebijakan e-government dan pemanfaatan data elektronik 

khususnya yang berhubungan dengan konsep e-office dalam konteks Otonomi 

Daerah. 

Disamping itu peran dan partisipasi aktif masyarakat merupakan salah 

satu kunci bagi keberhasilan program e-Government ini, karena masyarakatlah 

yang akan memanfaatkan berbagai sistem yang dikembangkan, sebagaimana 

dikemukakan oleh Aikins (2008) yang berkaitan dengan isu dan tren partisipasi 

masyarakat berbasis internet. Dan untuk menjawab kebutuhan ini, telah 

diluncurkan suatu program memasyarakatkan teknologi informasi, sehingga 



mempercepat proses adaptasi masyarakat, yang disebut dengan program Nagari 

Cyber, hasil kerjasama Pemprov. Sumatera Barat dengan PT. Telkom Kandatel 

Sumbar, pada tanggal 21 Januari 2008, yang menghubungkan 527 nagari yang 

ada di Sumatera Barat yang tersebar di seluruh Kabl Kota Sumatera Barat 

(Nagari.org). Dan ini merupakan modal dasar bagi pemerintah dalam 

memberikan layana berbasis teknologi informasi. Sehingga ini merupakan 

peluang dan potensi bagi terciptanya e-Government dan Good Governance di 

Sumatera Barat. 

Pada tahapan penelitian selanjutnya, kemudian dikembangkan suatu 

sistem informasi layanan publik berbasis teknologi informasi, sehingga akan 

mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang baik, yang 

pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya good governance di Sumatera 

Barat. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi 
masalah-masalah yang akan dibahas, antara lain : 

1. Bagaimanakah kondisi layanan publik yang saat ini ada masing-masing 

Pemda Kabl Kota di Sumatera Barat. 

2. Sejauhmana upaya peningkatan kualitas layanan publik yang saat ini 

dilakukan oleh masing-masing Pemda Kabl Kota di Sumatera Barat 

3. Bagaimanakah kesiapan pegawai pelaksana terhadap kehadiran dan 

pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan sehari-hari 

4. Layanan publik apa saja yang perlu dikembangkan sistem informasi 

layanan publik, sehingga berdampak signifikan bagi perbaikan kualitas 

layanan publik. 

5. Model Sistem Informasi Layanan Publik yang bagaimana yang hams 

dikembangkan. 

6. Sejauhmana penerimaan pegawai pelaksana layanan publik dan 

masyarakat terhadap Sistem Informasi Layanan Publik yang 

dikembangkan. 



C. Batasan Penelitian 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih optimal, maka pada 

penelitian ini dibatasi hal-ha1 sebagai berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan dalam 3 tahapan utama, yaitu a) tahapan survey 

dan pengembangan cetak biru sistem, b) tahapan pengembangan dan 

uj icoba dan 3) tahapan implementasi. 

2. Masing-masing tahapan penelitian dijabarkan dalam suatu rencana 

pelaksanaan penelitian dan dibahas lebih jauh pada Metode Penelitian. 

3. Penelitian ini hanya dikembangkan untuk model e-Government pada 

kantor-kantor layanan Publik. 

4. Sistem Informasi Layanan Publik yang akan dikembangkan merupakan 

Sistem Informasi Layanan Publik Terpadu. 

D. Rumusan Masalah 

Pada rancangan penelitian ini, rumusan penelitian dapat diuraikan sebagai 

berikut : "Sejauhmana Pengembangan Sistem Informasi Layanan Publik 

berpengaruh terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Sumatera Barat" 

E. Keutamaan Rencana Penelitian 

Layanan publik adalah pintu gerbang kepercayaan masyarakat pada 

pemerintah yang bersih dan berwibawa. Citra aparatur pelaksana pemerintahan 

tergambar jelas dari citra pelaksanaan layana publik ini. Maka berbagai upaya 

perbaikan struktur dan organisasi pemerintahan yang telah dilakukan akan 

menjadi sia-sia, jika tidak mengalami perubahan dan perbaikan pada sisi layanan 

publik ini. Maka kehadiran rencana penelitian ini, merupakan salah satu upaya 

dalam memecahkan persoalan kualitas layanan publik yang selama ini menjadi 

keluhan masyarakat luas. Dan untuk mewujudkannya, pada awal penelitian, tim 

peneliti akan melakuka survey terhadap masyarakat dan terhadap lembagal 

instansi layanan publik di Kabl Kota Sumatera Barat, yang kemudian berdasarkan 



data survei ini dikembangkan suatu Sistem Informasi Layanan Publik yang 

terintegrasi. 

Terdapat empat poin penting yang mendasari dilaksanakannya penelitian 

ini, seperti : 

1. Hampir semua pemerintahan Kab/ Kota di Sumatera Barat memiliki web site, 

namun belum temanfaatkan secara optimal untuk perbaikan kualitas layanan 

publik. 

2. Kesulitan masyarakat dalam menerirna kehadiran teknologi baru, terjawab 

dengan hadirnya program "Nagari Cyber" yang telah menghubungkan 526 

Nagari di Sumatera Barat ke jaringan Internet. 

3. Perrlu diupayakan usaha peningkatan kualitas layanan publik, sehingga 

menimbulkan citra positif bagi masyarakat yang memanfaatkannya. 

4. Belum tersedianya sebuah Sistem Informasi yang menjadi "One Stop 

Solution" bagi masyarakat dalarn mendapatkan informasi layanan publik di 

Sumatera Barat. 



BAB 11. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian yang Relevan 

Kualitas penyelenggaraan Layanan Publik dapat dijadikan sebagai salah 

satu indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di suatu lembaga 

pemerintahan baik pada level pemerintah pusat, maupun propinsi hingga ke 

pemerintahan kabupatenl kota. 

Untuk melihat kualitas layanan ini, maka penelitian awal dilakukan oleh 

Burhan Mungin (2004) dari sisi kesiapan penerimaan aparatur pemerintahan di 

Propinsi Jawa Timur terhadap Teknologi Informasi dalam rangka penyusunan 

model kebijakan e-Government dan Pemanfaatan Data Elektronik yang berbasis 

pelayanan Publik. 

Salah satu kunci dalam implementasi ini adalah transparansi dari sistem 

layanan publik itu sendiri, sehingga dari penlitian ini secara garis besar diperoleh 

hasil bahwa instansi yang birokrasinya siap menerima teknologi informasi 

cendrung mempunyai kualitas layanan yang baik. 

Sedangkan jenis layanan publik yang diteliti, terdiri dari 16 jenis layanan 

publik antara lain : 

1. Pelayanan Kependudukan 
2. Pelayanan Perpajakan 
3. Pelayanan Kepustakaan 
4. Pelayanan Perizinan 
5. Pelayanan SIM dan Kendaraan Bermotor 
6.  Pelayanan Informasi Kependidikan 
7. Pelayanan Informasi Lapangan Kerja 
8. Pelayanan Informasi Pelayanan Sosial 
9. Pelayanan Emergensi 
10. Pelayanan Pengembangan Usah Ekonomi 
1 1. Pelayanan Perbankan 
12. Pelayanan Informasi Pariwisata 
13. Pelayanan Informasi Pembangunan 
14. Pelayanan Informasi Teknologi 
15. Pelayanan Informasi Sumber Daya Manusia 
16. Pelayanan Informasi Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 



Namun penelitian ini hanya fokus pada faktor kesiapan aparatur 

pemerintahan dan birokrasi, dan tidak melihat dari sisi pengguna jasa layanan itu 

sendiri, yaitu masyarakat luas. Oleh karena itu, maka dalam penelitian ini akan 

dilakukan pengumpulan data dari masyarakat berkaitan dengan instansi, unit 

pemerintahan penyelenggara layanan publik. 

Dalam menciptakan suatu tatanan administrasi publik yang baik, Joseph 

and Kitlan (2008) mengemukakan beberapa isu kunci dalam penyelenggaraan e- 

Government dan Administrasi Publik, dimana Joseph dan Kitlan menyatakan 

bahwa Administrasi publik adalah aktifitas yan merujuk kepada produk-produk 

dan prosedur yang diimplementasikan oleh pemerintah untuk berinteraksi dengan 

konsituennya seperti : masyarakat, bisnisman, karyawan dan pemerintahan 

lainnya. Maka dengan mengimplementasikan e-Government, akan diperoleh 

berbagai keuntungan, antara lain : 

1. Biaya administrasi publi menjadi rendah 

2. Menjadikan operasional pemerintahan lebih efisien 

3. Menjadi hubungan yang lebih dekat dan kuat antara pemerintah dan 

masyarakatnya 

4. Mempermudah akses ke pemerintahan bagi semua pihak 

5. Meningkatnya level layanan kepada masyarakat 

6. Memungkinkan akses yang lebih baik bagi pengambil kebijakan 

7. Pemerintahan lebih transparansi dan bertanggung jawab. 

Kualitas layanan yang rendah dan prosedur yang rumit di lembaga layanan 

publik merupakan kendala yang umum dihadapi oleh dunia bisnis, khususnya bagi 

usaha kecil dan menengah (UKM), padahal sejauh ini UKM termasuk salah satu 

kekuatan ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat. Craig (2008) 

mengungkapkan bahwa UKM merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang 

penting bagi negara, khususnya ditemukan pada negara-negara berkembang, maka 

kehadiran e-Government akan tumt memberikan andil yang signifikan terhadap 

peningkatan perekonomian masyarakat berbasis UKM. 



Berdasarkan atas ketiga penelitian tersebut, maka pada penelitian ini akan 

dilakukan beberapa perbaikan, dalam bentuk pengambangan suatu Sistem 

Informasi Layanan Publik terpadu. 

B. Teori Kebijakan Layanan Publik 

Riant Nugroho D, dalam Burhan Mungin (2004) menjelaskan model 

kebijakan publik seperti terlihat pada Gambar 2. Dikatakan oleh Nugroho (2003: 

73) dalam setiap kebijakan publik dimulai dari isuisu publik yang dirasakan oleh 

masyarakat luas di mana perlu dilakukan tindakan kebijakan oleh pemerintah. 

Tindakan kebijakan dimulai dari merumuskan kebijakan kemudian dilaksanakan 

dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini dievaluasi 

pelaksanaannya kemudian menjadi masukan bagi pelaksanaan kebijakan 

berikutnya. 
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Gambar 2. Skema Kebijakan Publik 

Thomas R. Dye dalam Nugroho (2003: 108) mengemukakan ada sembilan 

model perurnusan kebijakan di antaranya adalah model teori rasionalisme dan model 

demokratis. Model teori rasionalisme mengatakan bahwa kebijakan publik sebagai 

maximum social gain yang berarti pernerintah sebagai pembuat kebijakan hams 

memilih kebijakan yang memberi manfaat optimum bagi masyarakat. Sedangkan 

teori demokratis mengatakan bahwa pengarnbilan keputusan kebijakan sebanyak 

mungkin mengolaborasi suara dari stakeholders. 

Dengan demikian kebijakan e-government sebagai kebijakan publik yang 

melibatkan masyarakat sebagai stakeholders hams pula melibatkan masyarakat 

dalam arti memahami kebutuhan yang mereka butuhkan dalam kebijakan tersebut. 



Untuk upaya ini maka perlu diketahui persiapan masyarakat dalam kebijakan e- 

government tersebut 

C. Konsep Dasar e-Government 

E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi 

untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan 

pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Semua organisasi 

pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. 

The World Bank Group mendefinisikan E-Government sebagai: 

E-Government refers to the use by government agencies of 
information technologies (such as Wide Area Networks, the 
Internet, and mobile cornputin@ that have the ability to transform 
relations with citizens, businesses, and other arms of government. 

Definisi lain dari referensi : 

Electronic government, or "e-government," is the process of 
transacting business between the public and government through 
the use ofautomated systems and the Internet network; more 
commonly referred to as the World Wide Web. 

Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang 

dapat meningkatkan hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain. 

Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk 

baru seperti : G2C (Government to Citizen), G2B (Government to Business 

Enterprises), dan G2G (inter-agency relationship).Enterprises), dan G2G (inter- 

agency relationship). 

E-Government ini dapat diirnplementasikan dalam berbagai cara. Contoh- 

contohnya antara lain: 

a. Penyediaan sumber informasi, lchususnya informasi yang sering dicari oleh 

masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari tempat kantor 

pemerintahan, dari kios info (info kiosk), ataupun dari Internet (yang dapat 

diakses oleh masyarakat dimana pun dia berada). Informasi ini dapat berupa 

informasi potensi daerah sehingga calon investor dapat mengetahui potensi 

tersebut. Di era otonomi daerah, fungsi penyedia sumber informasi ini dapat 

menjadi penentu keberhasilan. 



b. Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor 

pemerintahan dan juga di tempat umum. Usaha penyediaan akses ini 

dilakukan untuk menjamin kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan 

informasi. 

c. E-procurement dimana pemerintah dapat melakukan tender secara on-line dan 

transparan. 

1. Manfaat yang dapat diperoleh dari e-Government 

E-Government dengan semua bentuk informasi yang disediakan ini akan 

membawa banyak manfaat, antara lain : 

a. Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasi dapat 

disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa hams menunggu 

dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, taripa hams 

secara fisik datang ke kantor pemerintahan. 

b. Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat 

umum. Adanya keterbukaan (transparansi) maka diharapkan hubungan 

antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan 

saling curiga dan kekesalan dari kesemua pihak. 

c. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. 

Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar 

untuk dapat menentukan pilihannya. Sebagai contoh, data-data tentang 

sekolahan (jumlah kelas, daya tampung murid, passing grade, dan 

sebagainya) dapat ditampilkan secara online dan digunakan oleh orang tua 

untuk memilihkan sekolah yang pas untuk anaknya. 

d. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien. Sebagai contoh, koordinasi 

pemerintahan dapat dilakukan melalui email atau bahkan video 

conferencing. Bagi Indonesia yang luas areanya sangat besar, ha1 ini 

sangat membantu. Tanya jawab, koordinasi, diskusi antara pimpinan 

daerah dapat dilakukan tanpa kesemuanya hams berada pada lokasi fisik 

yang sama. Tidak lagi semua hams terbang ke Jakarta untuk pertemuan 

yang hanya berlangsung satu atau dua jam, misalnya. 



2. Penggolongan E-Government 

Secara garis besar, menumt Bastian (2003), E-government dapatlah 

digolongkan dalam empat tingkatan : 

a. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui 

website. 

b. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor 

pemerintahan melaui e-mail. 

c. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi 

dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. 

d. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana 

masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor 

pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama 

D. Prinsip e-Government 

Scupola (2009), menjelaskan bahwa dalam upaya mewujudkan layanan e- 

Government yang handal, maka hams dipenuhi beberapa prinsip dasar, yaitu : 

1. Transparency, keterbukaan data dan informasi adalah prinsip utama yang 

hams diwujudkan dalam e-government, karena dengan transparansi inilah 

baik masyarakat maupun aparatur pemerintahan dapat mengambil keputusan 

yang berkaitan dengan kebijakan public. 

2. Accountability, bahwa semua informasi yang diberikan kepada masyarakat 

adalah informasi yang benar dan valid, bukan data dan informasi hasil 

rakayasa. 

3. Availability, semua infonnasi yang dibutuhkan dalarn mengambil kebijakan 

tersedia dengan baik. 

4. Integrity, layanan yang diberikan adalah data dan informasi yang terpadu 

5. Readiness, siap sedia dengan segala situasi yang mungkin terjadi sebagai 

dampak dari pelaksanaan e-government 

6. Sustainability, program ini hams senantiasa diperbaharui dan berkelanjutan. 



7. Updating, semua data dan informasi yang disampikan senantiasa di 

perbaharui (update). 

E. Strategi Menuju E-Government 

Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional 

pengembangan E-government tidak bisa dipungkiri adalah angin bagus bagi 

penerapan teknologi komunikasi dan informasi di pemerintahan. Seperti apa 

strategi pengembangan E-goverment? 

Dalam lampiran Inpres E-goverment, dipaparkan enam strategi yang 

disusun pemerintah dalam mencapai tujuan strategis e-government. Antara lain: 

1. Strategi pertama adalah mengembangkan sistem pelayanan yang andal, 

terpercaya serta terjangkau masyarakat luas. Sasarannya antara lain, 

perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi ke seluruh 

wilayah negara dengan tarif terjangkau. Sasaran lain adalah pembentukan 

portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem 

manajemen dan proses kerja instansi pemerintah. 

2. Strategi kedua adalah menata sistem dan proses kerja pemerintah dan 

pemerintah daerah otonom secara holistik. Dengan strategi ini, pemerintah 

ingin menata sistem manajemen dan prosedur kerja pemerintah agar dapat 

mengadopsi kemajuan teknologi informasi secara cepat. 

3. Strategi ketiga adalah memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah standardisasi yang berkaitan dengan 

interoperabilitas pertukaran dan transaksi informasi antarportal 

pemerintah. Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen 

dokumen dan informasi elektronik. Pengembangan aplikasi dasar seperti e- 

billing, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan setiap situs 

pemerintah untuk menjamin keamanan transaksi informasi dan pelayanan 

publik. Sasaran lain adalah pengembangan jaringan intra pemerintah. 

4. Strategi keempat adalah meningkatkan peran serta dunia usaha dan 

mengembangkan industi telekomunikasi dan teknologi informasi. Sasaran 

yang ingin dicapai adalah adanya partisipasi dunia usaha dalam 



mempercepat pencapaian tujuan strategis e-government. Itu berarti, 

pengembangan pelayanan publik tidak perlu sepenuhnya dilayani oleh 

pemerintah. 

5. Strategi kelima adalah mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, 

baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan 

meningkatkan e-literacy masyarakat. 

6. Strategi keenam adalah melaksanakan pengembangan secara sistematik 

melalui tahapan yang realistik dan terukur Dalam pengembangan e- 

government, dapat dilaksanakan dengan epat tingkatan yaitu, persiapan, 

pematangan, pemantapan dan pemanfaatan. 

I?. Hambatan dalam Mengimplementasikan e-Government 

Jika dilihat dari strategi yang akan dikembangkan di atas, tentunya sangat 

diinginkan adanya E-Government di Indonesia. Menurut Budi Rahardjo (2001) 

ada beberapa ha1 yang menjadi hambatan atau tantangan dalam 

mengimplementasikan E-Government di Indonesia, antara lain : 

Kultur berbagi belum ada. Kultur berbagi (sharring) informasi dan 

mempermudah urusan belum merasuk di Indonesia. Bahkan ada pameo 

yang mengatakan: "Apabila bisa dipersulit mengapa dipennudah?'. 

Banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mepersulit 

mendapatkan informasi ini. 

Kultur mendokumentasi belum lazim. Salah satu kesulitan besar yang 

kita hadapi adalah kurangnya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja). 

Padahal kemampuan mendokumentasi ini menjadi bagian dari IS0  9000 

dan juga menjadi bagian dari standar software engineering. 

Langkanya SDM yang handal. Teknologi informasi merupakan sebuah 

bidang yang baru. Pemerintah umumnya jarang yang memiliki SDM yang 

handal di bidang teknologi informasi. SDM yang handal ini biasanya ada 

di lingkungan bisnis 1 industri. Kekurangan SDM ini menjadi salah satu 

penghambat implementasi dari e-government. Sayang sekali kekurangan 

kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh oknum bisnis dengan 

menjual solusi yang salah dan mahal. 



Infrastruktur yang belum memadai dan mahal. Infrastruktur 

telekomunikasi Indonesia memang masih belum tersebar secara merata. Di 

berbagai daerah di Indonesia masih belum tersedia saluran telepon, atau 

bahkan aliran listrik. Kalaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif 

mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (budget) untuk 

keperluan ini. 

Tempat akses yang terbatas. Sejalan dengan poin di atas, tempat akses 

informasi jumlahnya juga masih terbatas. Di beberapa tempat di luar 

negeri, pemerintah dan masyarakat bergotong royong untuk menciptakan 

access point yang terjangkau, misalnya di perpustakaan umum bublic 

library). Di Indonesia ha1 ini dapat dilakukan di kantor pos, kantor 

pemerintahan, dan tempat-tempat umum lainnya. 

Hambatan-hambatan di atas sebetulnya tidak hanya dihadapi oleh 

Pemerintah Indonesia (atau pemerintah daerah) saja. Di negara lain pun ha1 ini 

masih menjadi masalah. Bahkan di Amerika Serikat pun yang menjadi pionir di 

dunia Internet masalah E-Government pun merupakan ha1 yang bam bagi mereka. 

Namun mereka tidak segan dan tidak takut untuk melakukan eksperimen. Sebagai 

contoh adalah eksperimen yang dilakukan di California dimana mereka masih 

mencoba meraba implementasi E-Government yang sesuai untuk mereka. 

G. Kesiapan Pelaksanaan e-Government dan Implementasinya 

Untuk menghadapi segala hambatan tersebiut di atas, maka perlu 

dilakukan persiapan yang lebih baik. Secara garis besar, kesiapan pemerintah 

dalam mengimplementasikan e-Government dengan mengacu kepada prinsip- 

prinsip yang telah dibahas di atas, maka hams dipertimbangkan dalam lima 

komponen dasar yang hams dipersiapkan, seperti terlihat pada Gambar 3 berikut 

ini : 
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Dladaptasl dad IT Governance Design Framework, MIT Sloan School CISR. 2003. 

Gambar 3. IT Governance (Lukito, 2007) 

Kesiapan IT Governance dalam implementasinya pada penvujudan e- 

Government tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Kesiapan Infiastuktur Jaringan Pemerintahan. 

Langkah awal ini adalah mempersiapkan jaringan komunikasi antar instansi 

pemerintahan, baik dalam bentuk jaringan komunikzsi telepon, maupun 

jaringan computer dan internet. Karena semua aliran data yang ada dalam 

layanan public akan ditransimisikan melalui jaringan ini. 

2. Kesiapan Perangkat Lunak Pendukung Sistem e-Government 

Setelah infiastruktur tenvujud, maka selanjutnya hams di jelaskan system 

yang akan digunakan, karena komponen ini merupakan komponen yang akan 

digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi dengan pengambil kebijakad 

pemerintahan. Banyak pilihan dapat diambil, salah satu bentuknya dalarn 

h j u d  Open Source, sehingga dapat menekan anggaran. 

3. Kesiapan sumber daya manusia pelaksana system 

Dalam ha1 prinsip-prinsip utama e-governance yang dikemukakan, akan 

adanya transparansi data dan informasi, akuntabilitas yang baik menjadi 

jaminan terlaksananya good governance. Oleh karena pembentukan mental 



aparatur pemerintah yang siap menerima prinsip ini adalah langkah awal 

keberhasilan terselenggaranya e-government. 

4. Kesiapan sumber daya masyarakat 

Sejauh mana masyarakat telah terpenetrasi dengan teknologi turut member 

andil bagi keberhasilan program ini. E-government juga tidak hanya menjadi 

tanggung jawab dari pemerintah saja. Masyarakat umum dapat membantu 

pemerintah dalam ha1 mengumpulkan data dan mengorganisirnya (atau 

bahkan ikut serta dalam meng-online-kannya). 

5. Dukungan Perangkat Hukum 

Kizza (2008), mengungkapkan bahwa salah satu paradigm dasar yang hams si 

tata sedemikian rupa adalah ha1 -ha1 yang berkaitan dengan moralitas dan 

defiriisi hokum baik bagi perseorangan maupun bagi masyarakat dalam 

berinteraksi dalam era informasi dewasa ini. Oleh karena itu tata laksana 

hokum dalam proses transaksi informasi dalam dunia maya ini harus di tata 

sedemikian rupa, agar pelaksanaan e-government tidak tercoreng oleh akibat 

tindakan individual pelaksana maupun individu masyarakat yang mengakses 

system. Untuk mewujudkan ini, pemeintah telah menerbitkan dua W yang 

mengatur tata laksana transaksi informasi dan data serta keterbukaan 

informasi publik, yaitu UU no. 11 dan no. 14 Tahun 2008. 

Bila dilihat dari sisi keuntungannya aplikasi e-government yang 

merupakan government online mempunyai nilai tambah bagi pemerintah daerah. 

Keuntungannya antara lain dapat meningkatkan pendapatan daerah dan membuat 

pemerintah daerah lebih transparan. 

Perkembangan e-government dapatlah didorong untuk memberikan 

manfaat bagi masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan pelayanan yang 

baik dan transparan. 

H. Mewujudkan Partisipasi Masyarakat dengan Program Nagari Cyber 

Keberhasilan penyelenggaran e-Government, sangat tergantung kepada 

partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan dan mengakses layanan berbasis 

internet yang diberikan oleh pemerintah melalui aplikasi online. 



Lebih jauh Aikins (2008) menungkapkan bahwa penggunaan teknologi 

Internet sebagai sarana untuk menggali parisipasi aktif masyarakat diyakini kana 

memberikan dampak yang positif bagi pemerintahan yang demokrasi dengan 

mengizinkan masyarakat untuk mengakses informasi-informasi publik dan 

berinterkasi dengan ofisial pemerintah, yang akan memberikan dampak efisiensi, 

rasa nyaman dalam penyampaian layanan. 

Maka sejalan dengan persyaratan yang dikemukakan oleh Aikins, maka 

sejak tanggal 21 Januari 2008, bertempat di Kantor Telkom J1 K.H Ahmad Dahlan 

no 17 berkumpul Anak Nagari Telkom Sumbar menetapkan Obsesi Telkom 

Surnbar di tahun 2008 yaitu "SUMBAR NAGARI CYBER", dengan SPIRIT "dari 

Anak Nagari untuk Anak Nagari" yang "indak lakang dek paneh dan Indak lapuak 

dek hujan" sehingga menjadi salah satu kontributor dalam Memajukan Ranah 

Minang. 

"SUMBAR NAGARI CYBER" merupakan Obsesi PT Telkom Sumbar, 

menjadikan ICT (information and communication technology) sebagai media 

interaksi keseharian masyarakat SUMBAR dalam melakukan komunikasi melalui 

penyediaan INFRASTRUKTUR DIGITAL yang memadai dan CONTENT- 

CONTENT DIGITAI serta Membangun komunitas pengguna ICT di 

NagariKecamatan, melaui Program education for tomorrow (E4T), memberikan 

pelatihan dan pembinaan kepada Masyarakat, Pemuda Kreatif (perwakilan) 

sebagai Change Agent dari masing-masing NagariKecamatan. 

"SUMBAR NAGARI CYBER" diresmikan oleh Gubernur Sumbar, 

Dirut Telkom dan EGM Devisi Regional I Sumatra ditandai dengan peluncuran 4 

komunitas digital yaitu masjid digital Ganting, Maninjau Wisata Digital, SMU 

Kubung sebagai sekolah digital pertama dan pustaka digital Proklamator Bung 

Hatta Bukittinggi pada tanggal 19 Maret 2008 di Padang. Sejak diresmikan hingga 

saat ini telah terkoneksi 526 nagari yang tersebar diberbagai kabl kota di Sumatera 

Barat. 

Sehingga dengan melihat potensi penerimaan masyarakat terhadap 

kehadiran teknologi baru ini, diharapkan kehadiran e-government di Sumatera 

Barat akan bisa lebih dipercepat. 



BAB 111. 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

A. Tujuan Umum Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sejauhmana kesiapan dari 

Pemerintah daerah di Sumatera Barat dalam mengimplementasikan e-Government 

melalui perbaikan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi. 

B. Tujuan Khusus 

Namun secara lebih khusus tujuan dilakasanakanya penelitian ini adalah : 

1. Untuk memperoleh data sejauhmana pengenalan dasar pegawai di lingkungan 

pemerintahan di Sumatera Barat, dan birokrasi umumnya terhadap teknologi 

informasi, khususnya komputerisasi ke arah implementasi e-government. 

2. Mengkaji bidang layanan publik apa saja yang perlu mendapatkan dukungan 

teknologi informasi, sehingga akan memberikan peningkatan kualitas layanan 

kepada masyarakat. 

3. Mengembangkan suatu model Sistem Informasi Layanan Publik, yang akan 

diimplementasi di lembaga pemerintahan di Propinsi Sumatera Barat, 

khususnya pemerintahan Kabl Kota. 

4. Meningkatnya kepuasan masyarakat terjadap kualitas layanan publik di 

Propinsi Sumatera Barat. 

C. Target1 Indikator Keberhasilan 

1. Penelitian Tahun I 
a. Tersedianya suatu data yang berkaitan dengan : 

1) Kesiapan pegawai pemerintahan dalam menerima kehadiran 

teknologi informasi dan komputerisasi sistem. 

2) Layanan Publik yang menurut masyarakat perlu mendapatkan 

perbaikan layanan melalui pemanfaatan teknologi informasi. 

3) Kesiapan dukungan infiastruktur dan sumber daya manusia bidang 

teknologi informasi. 

5. Terwujudnya sebuah blueprint Sistem Informasi Layanan Publik 

terintegrasi 



c. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal 

Internasional. 

2. Penelitian Tahun 11 

a. Tersedianya Aplikasi Sistem Informasi Layanan Publik 

b. Telah dilakukan uji coba penggunaan Sistem Informasi Publik pada 3 

Kabupatenl Kota di Sumatera Barat. 

c. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal 

Internasional. 

3. Penelitian Tahun 111 
a. Tenvujudnya implementasi Aplikasi Sistem Informasi Layanan Publik di 

masing-masing Pemda Kabl Kota di Sumatera Barat. 

b. Publikasi Ilmiah dalam Jurnal Nasional Terakreditasi atau Jurnal 

Internasional. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti dan Institusi 

Bagi tim peneliti dan institusi, terdapat beberapa manfaat yang dapat 

diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain : 

a. Meningkatkan peranan Peguruan Tinggi dalam mengentaskan persoalan- 

masyarakat. 

b. Meningkatkan peran aktif Perguruan Tinggi sebagai mitra bagi 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat. 

c. Mewujudkan peran Perguruan Tinggi sebagai masyarakat ilmiah dalam 

menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan di tengah masyarakat. 

2. Bagi Pemerintah Daerah Kabl Kota di Sumatera Barat 

a. Dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan model layanan 

masyarakat. 

b. Sebagai sarana kajian awal dalam meningkatkan mutu layanan aparatur 

pemerintah kepada masyarakat. 



c. Dalam merencanakan dan menjalankan roda pemerintahan, pemerintah 

akan menj adikan Perguruan tinggi sebagai mitra kerj a 

d. Mewjudkan pemerintahan yang bersih dan benvibawa melalui Sistem 

Layanan Publik yang transparan dan terpercaya. 

3. Bagi Masyarakat 

a. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi 

layanan publik. 

b. Melahirkan sikap optimis dan penilaian positif dari masyarakat terhdapat 

pelaksanaan pemerintahan, khususnya bidang layanan publik. 



BAB 111. 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian sumei dan penelitian pengembangan 

dengan tujuan untuk tenvujudnya suatu sistem layanan publik yang terjamin 

aksesibilitas dan akuntabilitasnya. 

Untuk mewujudkan sistem informasi layanan publik yang handal, maka 

terlebih dahulum diawali dengan sebuah penelitian survei untuk memperoleh data 

yang valid dan akurat berkaitan dengan sistem layanan publik yang saat ini ada di 

lembaga-lembaga layanan publik yang ada di instansi pemerintahan daerah. 

Disamping itu juga diperoleh data tentang k&iapan penerimaan aparatur 

pemerintah penyelenggaka Layanan Publik terhadap kehadiran teknologi 

informasi sebagai salah satu sarana bantu perwujudan good governance. Yang 

kemudian dengan teknologi ini dikembangkan sebuah Sistem Informasi Publik 

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik 

pemerintahan di Sumatera Barat. 

B. Rencana Penelitian Tahun I 

Pada tahun I ini dimuali dengan penelitian survei ke lembagd instansi 

pemerintahan yang menyelenggarakan layanan publik, khususnya yang berkaitan 

dengan berbagai jenis layana publik yang sering ditemukan keluhan dan ketidak 

puasan masyarakat pengguna jasa atas kualitas layanan yang diberikan. 

Disamping itu juga dilakukan survei kepada masyarakat pengguna jasa 

publik, tentang pandangan masyarakat yang berkaitan dengan jenis layanan publik 

yang perlu perbaikan dan peningkatan kualitas layanan serta mendapatkan 

dukungan teknologi informasi. 

Berbagai faktor penyebab munculnya persoalan ini kemudian akan 

dirumuskan dalarn suatu bentuk blueprint Sistem Informasi Layanan Publik, yang 



merupakan suatu terminal "One Stop Solution" bagi masyarakat dalam mencari 

informasi tentang Layanan Publik. 

C. Rencana Penelitian Tahun I1 

Berdasarkan data hasil penelitian tahun I, maka selanjutnya dilakukan 

pengembangan sistem informasi layanan publik, yang akan dijadikan sebagai 

protoype dari sistem informasi layanan publik yang akan diimplementasi di 

pemerintahan kabl kota di Surnatera Barat. 

Sistem informasi layanan publik ini merupakan suatu sistem informasi 

layanan terpadu, sehingga dapat dijadikan oleh masyarakat luas, baik dari 

kalangan bisnis, usahwan, UKM, koperasi, maupun masyarakat umum yang akan 

memanfaatkan layanan publik, sehingga dengan bantuan sistem informasi ini 

diharapkan terjadi proses pembelajaran dan pemberian pengalaman kepada 

masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik, sehingga akan dapat 

meminimalisasi munculnya keluhan masyarakat terhadap rendahnya kinerja di 

lingkungan instansi layanan publik. 

Sistem ini diujicoba secara terbatas pada 5 kabupated kota yang ada di 

Sumatera Barat, untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan sistem, sebelum 

sistem diimpelementasikan sebagai sebuah sistem informasi bagi masyarakat. 

D. Rencana Penelitian Tahun III 

Berdasarkan hasil pengembangan dan uji coba Sistem Informasi Layansln 

Publik ini, maka kemudian dilakukan perbaikan sistem, sesuai dengan masukan 

yang diperoleh selarna sistem ini diuji cobakan. 

Pada akhimya setelah sistem diperbaiki dan disempurnakan, maka tahapan 

selanjutnya aplikasi ini dapat digunakan sebagai sebuah Sistem Informasi 

Layanan Publik yang standar di Sumatera Barat, yang kemudian dapay diukur dari 

tingkat kepuasan masyarakat dalam memenuhi informasi layanan publik ini. 



E: Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah semua instansi pemerintahan kabl kota yang 

memberikan layanan publik, untuk mendapatkan gambaran proses layanan publik 

yang selama ini dijalani oleh masyarakat. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 3 (tiga) tahun, yang mencakup 

tiga tahapan penelitian, antara lain : 

1. Tahun 1 adalah Penelitian survei tentang layanan publik dan kesiapan 

penerimaan pegawai pelaksana layanan publik terhadap teknologi informasi. 

2. Tahun 2 adalah Pengembangan Sistem Informasi Publik. 

3. Tahun 3 adalah Implementasi dan dampak Sistem Informasi Publik terhadap 

kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. 

F. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi Penelitian ini adalah seluruh Kantor Layanan Publik di 

lingkungan Pemerintahan Kabl Kota di Propinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari 

19 Pemda Kabupatenl Kota. 

Kemudian dari populasi tersebut diambil sampel penelitian ini yang 

dilakukan secara acak, dan diperoleh 10 Pemda Kabl kota, yang terdiri dari 5 

Pemda Kota dan 5 Pemda Kabupaten yang akan dijadikan sampel pengumpulan 

data, antara lain : 

1. Kota Padang 

2. Kota Solok 

3. Kota Padang Panj ang 

4. Kota Bukittinggi 

5. Kota Payakumbuh 

6 .  Kabupaten Agam 

7. Kabupaten Solok 

8. Kabupaten Tanah Datar 

9. Kabupaten 50 Kota 

10. Kabupaten Sijunjung 



G. Rancangan Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini dikembangkan dalam bentuk kuisioner berbasis 

skala Linkert dengan metoda Open-Ended, di mana terhadap informasi dari hasil 

angket dimungkinkan untuk dilanjutkan dengan pertanyaan seputar layanan publik 

dan pelaksanaannya. 

Adapun rancangan instumen penelitian yang akan dikembangkan adalah : 

1. Instrumen Kesiapan Pegawai Pelaksana Layanan Publik dalam menerima 

dan memanfaatkan kehadiran teknologi Infonnasi 

Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data tentang kesiapan 

pegawai pelaksana layanan publik dalam menerima dan memanfaatkan 

teknologi informasi dalam menjalankan aktifitas pekerjaan sehari-hari. 

2. Instrumen Penelitian tentang Sistem Informasi Layanan l b l i k  saat ini. 

Instrumen ini digunakan untuk menggali informasi tentang sistem 

informasi layanan publik yang saat ini ada di masing-masing 

pemerintahan kabl kota. 

3. Instrumen Kesiapan Pemerintahan Daerah dalarn Pemanfaatan dan 

Pengembangan Teknologi Informasi . 
Instrumen ini dikembangkan untuk kebutuhan data tentang kesiapan 

pemerintah daerah dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi 

Infonnasi, khususnya dari dinas komunikasi dan informasi (KomInfo). 

4. Instrumen Penelitian berkaitan dengan Layanan Publik dari aspek 

pandangan Masyarakat 

Instrumen ini digunakan untuk mengetahui sejauhmana layanan publik 

yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan potensi pengembangannya 

berbasis teknologi informasi. 

H. Tenaga Ahli 

Tenaga ahli dalam penelitian ini berperan sebagai konsultan dalarn rangka 

untuk membantu tim peneliti dalam merencanakan, mengembangkan dan 

melaksanakan penelitian, khususnya dalam proses penyusunan instrumen 

penelitian yang berkaitan dengan kebijakan dan layanan publik, analisa data 



dan perancangan cetak biru Sistem Informasi Layanan Publik, sehingga 

dengan bantuan tenaga ahli ini diharapkan fokus dan arah penelitian ini akan 

senantiasa terjaga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Tenaga ahli dalam penenelitian ini antara lain : 

1. Tenaga ahli dalam bidang kebijakan dan layanan publik 

2. Tenaga ahli bidang statistik 

3. Tanaga ahli bidang e-Government dan Sistem Informasi. 

I. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kerangka 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 4. Kerangka Penelitian 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Survey Awal Penelitian 
Survey Awal dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data berkaitan 
dengan dinasl kantor pemerintahan yang memberikan layanan publik di 
masing-masing pemerintah daerah kabupatenl kota yang ada du Sumatera 
Barat. 
Dari hasil kegiatan survey awal ini, kemudian di peroleh daftar Dinasl Kantor 
Layanan publik yang akan dijadikan sebagai lokasi pengambilan data 
penelitian antara lain : 
Tabel 1. Data Survey awal Dinasl Kantor yang memberikan layanan publik 



I I I Layanan Satu Pintu I 
I I I DPKA (Dinas Pengelolaan Keuangan dan  set) I 

I I I KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) I 

6. 

7. 

8. 

I I I Dinas Perhubungan dan Kominfo 
I I 

9. 1 Kab. 50 Kota 1 Kependudukan dan Catatan Sipil 

Solok (Kab) 

Kab.Agam 

Tanah Datar 

I I I KPPT (Kantor Pelayanan Pemerintahan 

Dinas Perhubungan dan Kominfo 

KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) 

Dinas Perhubungan dan Kominfo 

KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) 

Dinas Perhubungan dan Kominfo 

Kependudukan dan Catatan Sipil 

Terpadu) 
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 

I I 

1 Kantor Penanaman Modal daerah 
I 

I I 

1 Dinas Perhubungan dan Kominfo 
I I 

10. 1 Sijunjung I Kependudukan dan Catatan Sipil 
I I 1 DPKD (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) 

I I I Dinas Pekerjaan Umum I 
I I 1 Bagian Perekonomian I 

I I I Kantor Layanan Terpadu 
I I 

1 I Polisi Pamong Praja 
I I 1 Dinas Perhubungan dan Kominfo 

Data ini diperoleh berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesatuan Bangsa, 
Politik dan Perlindungan Masyarakat (KesBangPol dan LinMas) dari masing 
- masing kabupatenl Kota. 

2. Gambaran Umum Layan Publik di Pemerintah Daerah Kabl Kota di 
Sumatera Barat 
Secara umum dapat digambarkan bahwa layanan publik yang ada di Sumatera 

Barat telah mengalami banyak kemajuan dan perbaikan, ha1 ini dapat ditandai 

dengan semakin baiknya tingkat kepuasan pelanggan (masyarakat) pengguna 



jasa layanan publik, melalui perbaikan sistem yang dilakukan oleh hampir 

semua pemerintah daerah yang menjadi lokasi penelitian yang mengarah 

kepada model layanan satu pintu/ sistem layanan terpadul kantor layanan 

perizinan terpadu yang dapat ditemukan pada pemerintah daerah kabl kota 

tersebut. 

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa umumnya semua Pemerintah Daerah yang 

menjadi lokasi penelitian telah memiliki Kantor Layanan Publik yang bersifat 

terpadu, namun masih terdapat beberapa pelaksanaan layanan yang bersifat 

teknis melibatkan instansil dinas/ kantor penyelenggara layanan teknis. 

Layanan terpadu dengan model layanan satu pintu dapat ditemukan di 

pemerintah daerah Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Agam. 

Beberapa Pemda lainnya seperti Payakumbuh, Batu Sangkar, 50 Kota, 

Bukittinggi, Padang, dan Sijunjung sudah memiliki kantor layanan terpadul 

layanan satu pintu, namun masih terdapat beberapa bagian layanan publik di 

lokasikan pada kantor terpisah, seperti kantor kependudukan dan catatan sipil, 

serta keterkaitan dengan beberapa lembaga teknis. 

Ketika hasil ini dijabarkan dalam bentuk informasi yyang berkaitan dengan: 

1) bagaimana sistem layanan publik yang saat ini ada di masing-masing 

Pemda yang menjadi lokasi penelitian, 2) kesiapan dan penerimaan pegawai 

pelaksana dalam bekerja dengan teknologi informasi, 3) pandangan dan 

harapan masyarakat terdapat layanan publik dan 4) bagaimana kesiapan 

infiatruktur dan sumber daya manusia dalarn bidang teknologi informasi pada 

kantor - kantor layanan publik di masing-masing Pemda Kabupatenl Kota di 

Sumatera Barat. Secara umum, hasil survey dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

1) Sistem Layanan Publik yang ada di Pemda Kabl Kota : 

a. Hampir di semua Pemda Kabl Kota telah mengimplementasikan 

Model Layanan Terpadu, dengan dibentuknya kantor layanan 

terpadu (KPPTI UPTD), kecuali di Pemda kota Padang Panjang yang 

masih dalam tahap pengembangan. 



- . 

b. Diagram dan alur proses layanan hanya dipublikasi di k&tor layanan 

publik. 

c. Informasi tentang Prosedur dan Persyaratan Pelayanan publik 

dipublikasikan di website resmi Pemda oleh Pemda Kota 

Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kab. Agam, Kab. Tanah Datar dan 

Kab. Sijunjung dan Kab. Sijunjung telah melengkapi dengan layanan 

pengadaan barang dan jasa online (e-Procurement) 

d. Setiap layanan telah memilik SOP 

e. Kepastian waktu dan biaya layanan umumnya ditemukan di kantor 

yang menerapkan sistem layanan terpadu. 

f. Dukungan TI dan Komputer di kantor layanan, hanya digunakan 

untuk kebutuhan administasi, namun belum menyentuh ke aplikasi 

layanan. 

g. Belum ada rencana pengembangan ke arah Sistem Informasi 

Layanan Publik 

2) Kesiapan Pegawai Pelaksana Layanan Publik dalam Menerima dan 

Memanfaatkan Teknologi Informasi : 

a. Semua kantor layanan publik telah dilengkapi dengan fasilitas kerja 

yang didukung oleh teknologi informasi dan komputer, kecuali di kota 

Padang yang mengalami kerusakan sebagai darnpak dari Gempa 30 

September 2009. 

b. Responden menyatakan bahwa kehadiran teknologi dapat 

mempermudah pekerjaan dan mempunyai keinginan untuk beradaptasi 

dengan teknologi baru. 

c. Umumnya responden menguasai dengan baik aplikasi ofice, sebagian 

kecil hanya menguasai beberapa aplikasi utama seperti Word dan 

Excel dan sisanya pada taraf pemula, sebagai aplikasi pendukung 

pekerjaan sehari-hari. 

d. Pola belajar dalam menggunakan teknologi informasi, khususnya 

komputer diperoleh melalaui belajar secara mandiri, kegiatan training, 

dan belajar dari teman kerja. 



e. Masih rendahnya komitmen dalam memberikan layanan terbaik, 

khususnya ditemukan pada layanan terhadap masyarakat yang tidak 

mengetahui prosedur layanan. 

f. Penyebaran informasi kepada masyarakat hanya dilakukan secara 

terbatas di lingkungan kantor layanan publik. 

g. Mayoritas responden menyatakan siap mendukung pengembangan 

Sistem Informasi Layanan Publik berbasis teknologi informasi dan 

siap beradaptasi dengan sistem baru tersebut. 

3) Layanan Publik dari Aspek Pandangan Masyarakat : 

a. Umumnya masyarakat datang ke kantor layanan publik hanya ketika 

akan memanfaatkan jasa layanan. 

b. Hanya sebagian kecil responden yang mengetahui prosedur 

pengurusan administrasi di layanan publik, sehingga rendahnya 

pengetahuan masyarakat ini berdampak terhadap tidak optimalnya 

kualitas layanan. 

c. Faktor rendahnya pengetahuan masyarakat disebabkan oleh karena 

kurangnya penyebaran informasi tentang layanan publik kepada 

masyarakat, hingga menyentuh level desal kelurahan. 

d. Kepastian waktu proses dan biaya layanan umumnya ditemukan di 

lingkungan Pemda yang telah mengimplementasikan kantor layanan 

publik terpadu. 

e. Sikap dan perilaku pegawai layanan publik dalam memberikan 

layanan yang ramah, juga ditemukan pada kantor-kantor layanan 

terpadu. 

f. Semua responden menyatakan terbantu dengan model Kantor Layanan 

Publik Terpadu 

g. Belum satu kantor layanan pun yang memiliki terminal informasi 

(bmputer) yang dapat diakses oleh pengguna, ketika mereka 

memanfaatkan layanan publik. 

h. Umumnya responden optimis dengan kehadiran penyelenggaraan 

layanan publik berbasis IT 



4) Kesiapan Pemerintah ~ a e r a h  dalam Pemanfaatan dan Pengembangan 

Teknologi Informasi : 

a. Umumnya Pemda Kabl Kota belum memiliki Cetak Biru 

pengembagan Teknologi Informasi, sehingga pengembangannya 

lebih bersifat insidentil dan sesuai kebutuhan 

b. Umumnya Pemda Kabl Kota telah didukung oleh Infiastruktur TI 

yang memadai, namun belum optimal dalam pemanfaatan. 

c. Rendahnya tingkat pemanfaatan ini disebabkan oleh adanya 

perubahan struktur pemerintahan daerah, dan mutasi pegawai 

sehingga pengelolaan TI tidak optimal 

d. - Masing-masing dinasl kantor layanan publik telah didukung oleh 

jaringan LAN, namun interkoneksi antar kantor layanan belum ada. 

e. Dukungan dari Dinas Perhubungan dan KomInfo terhadap 

pengembangan Sistem Informasi Layanan Publik masih rendah, ha1 

ini disebabkan oleh karena adanya perubahan struktur pemerintahan 

daerah, melalui penggabungan Dinas KomInfo ke Dinas 

Perhubungan menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika, yang tidak diiringi oleh peleburan sumber daya manusia 

pengelolanya. 

3. Layanan Publik di Kota Padang 
Sistem Layanan Publik di Kota Padang saat ini masih berada dalam tahapan 

rekonstruksi dengan kondisi layanan darurat sebagai dampak dari bencana 

gempa bumi 30 September 2009. Sebelum bencana semua layanan publik 

terpusat pada satu kantor layanan terpadu yaitu Kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu W T ) ,  yang secara garis besar memberikan layanan dalam dua 

jenis layanan, yaitu : 

a. Layanan Non Perizinan 

Layanan Non Perizinan adalah layanan yang berkaitan degan Akte 

catatan sipil 



b. Layanan Perizinan 

Layanan perizinan adalah layanan yang berkaitan dengan izin 

kewenangan yang diberikan oleh Pemda. Kota Padang kepada pengguna 

jaza perizinan 

Selengkapan layanan yang diberikan di kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kota Padang, dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Layanan Publik di KP2T Kota Padang 

3 1 I Akte Permian 

No 

1. 

2 

1 4  I 1 Akte Perkawinan I 
I I 

5 ( Perizinan 1 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

Jenis Layanan 

Non Perijinan 

1 6  I 1 Izin ~angguan (HO) I 

Layanan Publik 

Akte Kelahiran 

Akte kematian 

I I 

12 1 1 Tanda Daftra Gudang 

7 

8 

9 

10 

11 

I Izin Usaha Pariwisata 

Izin Petambangan Galian 

Surat Izin Usaha Industri 

Surat Izin Usaha Perdangangan 

Tanda Daftar Perusahaan 

Disamping itu, juga terdapat beberapa layanan yang berkaitan dengan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil, seperti Surat keterangan Pindah, pelaporan 

kelahiran, dan lain-lain. 

Dalam pelaksanaannya, kemudian beberapa proses perijinan tersebut di atas, 

kemudian melakukan koordinasi dengan Tim Survey Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang terkait. 

I 

13 

14 

15 

Izin Trayek 

Izin Usaha Angkutan Umum 

Izin Pemakaman 



Informasi layman-layanan tersebut tersedia di KP2T dalam bentuk brosur 

yang dilengkapi dengan informasi persyaratan dan perkiraan waktu dan biaya 

pengurusannya. 

Dukungan teknologi informasi di level kmtor layanan mengalami gangguan, 

sehubungan dengan mutasi kantor layanan yang dilakukan sebagai dampak 

bencana. Namun pada sistem informasi pemerintahan yang berbasis teknologi 

internet masih berjalan dengan baik dan senantiasa di perbaharui semua 

informasi yang diberikan kepada masyarakat. 

Sistem informasi online Pemda Kota Padang ini dapat diakses pada alamat 

http://www.vadang.go.id, seperti terlihat pada Gambar 5. 

Gambar 5. Website Resmi Pemda Kota Padang 
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Gambar 6. Informasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Padang 

Berkaitan dengan informasi layanan publik, diperoleh data informasi 

berkaitan dengan statistik data perijinan yang telah dikeluarkan oleh Pemda 

Kota Padang, dan tidak tersedia informasi berkaitan dengan persyaratan dan 

prosedur layanan publik di website ini. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka sesungguhnya pengembangan Sistem 

Informasi Layanan Publik berpeluang besar di implementasikan di 

lingkungan Pemda Kota Padang, jika dilihat dari gangguan yang muncul 

terhadap sistem informasi online yang dimiliki oleh Pemda Kota Padang. 

4. Layanan Publik di Kota Solok 

Sistem layanan satu pintu di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T) 

yang diterapkan oleh Pemda Kota Solok, telah memberikan dampak yang 

signifikan terhadap kepuasan masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang 

ada. 

Berdasarkan data survey, maka sistem layanan terpadu ini telah didukung 

oleh sistem administrasi terkomputerisasi, yang digunakan untuk kebutuhan 

layanan administrasi layanan publik, dan untuk keberhasilan penyelenggaraan 

layanan, KP2T juga didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan 

berpengalaman dalam menggunakan teknologi komputer sebagai pendukung 

pekerjaan. 



Berdasarkan angket penelitian yang disebarkan kepada pegawai di KP2T, 

terdapat 49 jenis layanan dan perijinan dilakukan di kantor ini, yang 

dikelompokkan menjadi layanan non perijinan dan layanan perijinan. 

Tabel 3. Layanan Publik di KP2T Kota Solok 

No 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

8 1 I Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

Jenis Layanan 

Non Perijinan 

6 

7 

Layanan Publik 

Layanan Kependudukan dan Catatan Sipil 

Perizinan 

Surat Izin Usaha Industri (SIUI) 

Surat Izin Usaha Perdangangan 

Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

Izin Gangguan (HO) 

Izin Usaha Pariwisata 

Izin Petambangan (Galian C) 

9 

10 

11 

Tanda Daftar Gudang 

Izin Trayek 

Izin Usaha Angkutan Umum 

12 

13 

14 

15. 

Sistem informasi pemerintahan yang selarna ini berjalan di sebuah website 

Izin Pemakaman 

Izin Kerarnaian 

Izin Reklame 

Izin Mendirikan Bangunan 
I I 

resmi Pemda Kota Solok, dipulikasikan pada alamat 

16. 

http://www.solokkota.~o.id tengah dilakukan perbaikan dengan tujuan untuk 

Dan lain-lain 

meningkatkan layanan informasi kepada masyarakat, dan pada saat penelitian 

ini dilakukan, website resmi Pemda Kota Solok, masih dalam kondisi Under 

Construction. 



PEMERINTAH KOTA SOLOK 

Mohon Maat. WWW.SOLOKKOTAGO.ID Untuk Sementara Waktu 
Belum Blsa Dikunjungl 1 

Gambar 7. Website resmi Pemda Kota Solok 

5. Layanan Publik di Kota Padang Panjang 

Pemda Kota Padang Panjang saat ini tengah berupaya memperbaiki kualitas 

layanan publik, dengan mengambangan layanan publik terpadu, sebagaimana 

daerah lain telah memulainya. 

Pada saat penelitian ini dilakukan, proses layanan publik di lingkungan 

Pemda Kota Padang Panjang terdistribusi pada beberapa lokasi Dinas dan 

Kantor Layanan, yang antara lain : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 

Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdaganan, Dinas Perkerjaan 

Umum, yang dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Distribusi Layanan Publik di Pemda Kota Padang Panjang 



12. ( I Tinja 
13. ( I Pengawasan Bangunan 

Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi inforrnasi sebagai pusat penyebaran 
informasi pemerintahan kota Padang Panjang di publikasikan pada sebuah 
website resmi Pemda, yang dapat diakses pada alamat 
http://www.padanmanjannkota.ao.id 

Gambar 8. Website Resmi Pemda Kota Padang Panjang 

Website Pemda Kota Padang, sejauh ini baru dimanfaatkan sebagai sarana 
informasi umum Pemda kepada masyarakat secara online, dan belum ada 
tersedia informasi tentang prosedur dan persyaratan layanan publik. 

6. Layanan Publik di Kota Bukittinggi 

Pemda Kota Bukittinggi menerapkan model layanan publik terpadu pada satu 

kantor layanan yaitu Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) untuk layanan yang 

bersifat perijinan. Sedangkan untuk layanan yang berkaitan dengan 

kependudukan, masih dilakukan di Kantor Catatan Sipil. 

Berdasarkan data survey, diperoleh data layanan-layanan yang diberikan di 

lingkungan Pemda Kota Bukittinggi ini antara lain : 

Tabel 5. Layanan Publik di Pemda Kota Bukittinggi 

Layanan Publik 
SITU 
SIUP 
TDP 
TDI 

No. 
1. 
2. 
3. 
4. 

Dinasl Kantor 
Kantor Pelayanan Terpadu 



Pada situs resmi Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, berdasarkan data dari 

angket penelitian dan penulusuran online, sistem informasi layanan publik 

telah diimplementasikan sebagai bagian dari konten situs resmi Pemda kota 

Bukittinggi, yang ditempatkan pada bagian Kependudukan + Pelayanan 

Administrasi Kependudukan, yang kemudian semua informasi di 

distribusikan dalam format file yang dapat didownload oleh masyarakat dari 

manapun, pada alamat http://wwv.bukittinegikota.~o.id. 
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Gambar 9. Website Resmi Pemda Kota Bukittinggi 



Gambar 10. Info Layanan Kependudukan di website Pemda Kota Bukittinggi 

Namun secara umum, layanan yang diberikan masih berupa layanan 

informasi, dan belum ada terjadi proses transaksi pemanfaatan layanan oleh 

masyarakat. 

7. Layanan Publik di Kota Payakumbuh 

Pelaksanaan layanan publik di Pemda Kota Payakumbuh di temukan di 3 

dinas/ kantor layanan yaitu di KP2T Kota Payakumbuh, DPPKA dan Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil, seperti terlihat pada Tabel berikut : 

Tabel 6. Layanan Publik di Pemda Kota Payakumbuh 

12. Izin Reklame 



Untuk menyebarluaskan informasi pemerintahan dan layanan kepada 

masyarakat, Pemda kota Payakumbuh membangun sebuah Website yang 

dapat diakses pada alamat : http://www.va~akumbuhkota.~o.id 

Gambar 1 1. Website Resmi Pemda Kota Payakumbuh 

Website ini telah dilengkapi dengan tautan ke infomasi layanan publik, yang 

dapat diakses oleh masyarakatpengguna jasa layanan publik, sebagai sebuah 

infomasi awal yang dapat digunakan pada saat memanfaatkan layanan publik 

di dinasl kantor layanan publik. 

Namun, sama dengan beberapa kasus sebelumnya, pada sistem informasi 

layanan publik ini, pengguna jasa layanan tidak dapat berinteraksi dan 

betransaksi data secara langsung dengan sistem. 
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Garnbar 12. Informasi layanan publik di Website Pemda Kota Payakumbuh 

8. Layanan Publik di Kabupaten Solok 
Pemda Kabupaten Solok adalah salah satu kabupaten di Sumatera barat yang 

menjadi pelopoe sistem layanan publik satu pintu, yang terdiri dari dua jenis 

layanan, yaitu KP2T dan Kependudukan dan Catatan Sipil. 

Adapun jenis layanan yang diberikan pada kantor layanan satu pintu, Pemda. 

Kabupaten Solok adalah : 

Tabel 7. Layanan di Kantor Layanan Satu Pintu Kab. Solok 

Layanan Publik 

Akta Kelahiran 

No. 

1. 

2. 

3. 

I I 

13. TDP 

Kantor Layanan 

Kependudukan dan Capil 

Kartu Keluarga 

KTP 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Swat Pindah 

Akta Nika.1 Perkawinan 

Akta Cerai 

Pengangkatan Anak 

Lagalisir KTP, Akta dan KK 

Akta Pengesahan Anak 

Akta Kelahiran 

Akta Kematian 



14. 

15. 

TDI 

SITU 

16. 

17. 

18. 

Izin Penelitian 

Izin Reklame 

SIUJK (Konstruksi) 

19. 

20. 

21. 

I I 

24. 1 I Izin Tower 

SIAB 

Izin Keramaian 

Izin Praktek Dokter 

22. 

23. 

SITU/ Postel 

WDP (Wajib Dafbr Perusahaan) 

Dari hasil penelusuran secara online, berdasarkan angket penelitian, maka 

25. 

26. 

kemudian dari alamat website resmi Pemda Kabupaten Solok yang diperoleh, 

Izin Apotik 

Izin Praktik Bidan 

yaitu http://www.solok.go.id dan htt~://www.solokkab,~o.id ditemukan 

dalam kondisi tidak aktif. 

I h8tr Administrator S%l%Xd l i 
I To log inlo the Sne Pdrninistntor conlml panel, click on the S i e  Adminislrator fink to launch Iha bgin 

screen. Your login is tne Site urnmeme and Ihe password is case sensflive. Once you am logged into 
the Slte Admin~slralor, you can change your pasword. 

-- - - .- - -- - -- - - -  - 

Gambar 13'. Infomasi Website Resmi Pemda. Kab. Solok tidak tersedia. 

Documentation 

9. Layanan Publik di Kabupaten Agam 

Pemerintah Daerah Kabupaten Agam melakukan perbaikan dan peningkatan 

I 

kualitas layanan publik, yang salah satunya dilakukan dalam bentuk layman 

I 



terpadu yang terpusat di layanan satu pintu Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) 

Kabupaten Agam. 

Layanan-layanan yang tersedia di KPT Kab. Agam dapat dilihat pada Tabel 

berikut ini : 

Tabel 8. Layanan Publik di Kantor Layanan Terpadu 0 Kab. Agam 

No ( Jenis Layanan 1 Layanan Publik 
1. I Non Perizinan I Akte Kelahiran 

9. 
10. 
11. 
12. 

Izin Penelitian 
Izin Trayek Angkutan Pedesaan 
Izin Insidentil Angkutan Pedesaan 
Kartu Pengawas (KP) Izin Trayek Angkutan 

13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

Informasi yang berkaitan dengan prosedur dan persyaratan layanan ini 

Pedesaan 
TDG (Tanda Daftar Gudang) 
TDI (Tanda Darftar Industri) 
Izin Usaha PerikananJ Pembudayaan Ikan 
Surat Izin Penangkapan Ikan 
Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Tangkap 5-10 GT 

18. 
19. 

tersedia di Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) dan disamping itu juga dapat 

- - 

dan 5 GT 
Izin Pemanfaatan Aset Daerah 
Izin Pemasangan Reklame 

diakases melalui Website resmi Pemda Kabupaten Agam. 

Wesite resmi Pemda Kabupaten Agam ini dapat diakses pada alamat 

httv://www.aaamkab.go.id, yang memuat informasi terbaru tentang kebijakan 

dan agenda pemerintahan Kabupaten Agam. 

Untuk menyebarluaskan informasi layanan publik kepada masyarakat, semua 

layanan yang tersedia di KPT, juga dipublikasikan di website ini, yang dapat 

diakses melalui tautan menu Eksekutif. 



Gambar 14. Website Resmi Pemda. Kabupaten Agam 
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Gambar 15. Informasi Layanan Non Perizinan 

Gambar 16. Informasi Jenis Layanan Perizinan 



Gambar 17. Informasi Lengkap Satu Jenis Layanan 

10. Layanan Publik di Kabupaten Tanah Datar 

Layanan publik di Kabupaten Tanah Datar dilakukan di Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu (KP2T) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang 

dapat dilihat pada Tabel. 10. 

Tabel 9. Layanan Publik di Kabupaten Tanah Datar 



Pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penyampaian informasi 

kepada masyarakat di adopsi dalam bentuk Website Resmi Pemerintah 

Daerah Kabupaten Tanah Datar pada alarnat http:l/www.tanahdatar.~o.id. 

Gambar 18. Situs Resmi Pemda Kabupaten Tanah Datar 

Website ini memuat berbagai informasi umum pemerintahan yang dapat 

diakses oleh masyarakat di lingkungan Pemda Kab. Tanah Datar. Dan 

berkaitan dengan layanan publik, website ini juga menyediakan tautan dalam 

bentuk link menu Pelayanan Umum. 

Gambar 19. Informasi Pelayanan Umum 



Gambar 20. Rincian salah satu informasi layanan umum 

Hampir sama denngan website Pemda lainnya yang menyediakan tautan yang 

berkaitan dengan layanan publik, informasi yang ditawarkan belum 

menyediakan proses transaksi pemanfaatan layanan secara online. 

11. Layanan Publik di Kabupaten 50 Kota 
Layanan publik di Pemerintah Daerah Kabupaten 50 Kota dilaksanakan di 3 
Dinas/ kantor layanan, yaitu KP2T, Dinas Kependudukan dan Catatabn Sipil 
dan Kantor Penanaman Modal Daerah. Layana-layanan yang tersedia dapat 
dilihat pada Tabel. 10. 
Tabel 10. Layanan Publik Pemda Kabupaten 50 Kota 



Masing-masing kantor layanan telah didukung oleh teknologi informasi dan 
komputer, namun pemanfaatan teknologi baru maksimal pada layanan 
administratif. 
Layanan informasi online, sebagaimana alamat website resmi pemda 
Kabupaten 50 Kota yang diperoleh, http://www.lima~uluhkota.cro.id, saat 
penelitian ini dilakukan masih belum aktif dan belum online. 

12. Layanan Publik di Kabupaten Sijunjung 

Layanan publik di lingkungan Pemda Kabupaten Sijunjung, berdasarkan hasil 

survey, dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kantor 

Pelayanan Terpadu dan Kantor Polisi Pamong Praja, seperti terlihat pada 

Tabel. 1 1. 

Tabel 1 1. Layanan Publik di Pemda Kabupaten Sijunjung 



Penyebaran informasi kepada masyarakat difasilitasi melalui sebuah website 

resmi Pemerintah Daerah Kab. Sijunjung yang dapat diakses pada alamat 

http://www.siiuniunn.no.id. 

Website pemda ini ditunjang dengan adanya informasi layanan publik, 

sehingga akan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan informasi 

layanan tersebut. 

Pada situs resmi Pemda Kab. Sijunjung ini, pemerintah memberikan 

informasi yang cukup detail dan jelas berkaitan dengan layanan masyarakat 

yang dilengkapi dengan perkiraan biaya dan lama waktu pengerjaan dokumen 

perizinan, dalam sistem ini belum tersedia fasilitas bagi masyarakat untuk 

melakukan transaksi layanan publik. 

18 
19 
20 
2 1 

Gambar 2 1. Website Resmi Pemda Kabupaten Sijunjung 

TDP 
TDI 
TDG 
Surat Pernyataan Pengelolaan 
Lingkungan (SPPL) 
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Gambar 22. Sistem informasi layanan di situs Pemda Kab. Sjunjung 

Terobosan yang dilakukan oleh Pemda Kab. Sijunjung ditemukan pada sistem 

pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda, dengan membangun sebuh 

sistem transaksi pengadaan barang dan jasa secara online sebagai bagian dari 

sistem website resmi pemda yang ditempatkan pada sebuah sub domain pada 

alamat httD://e~roc.siiuniung.g;o.id 

IMORU*SI -- -- I 
Garnbar 23. Layanan e-Procurement Pemda Kab. Sujunjung 



B. Pembahasan 

1. Bahasan Umum Data Penelitian 

Layanan publik merupakan pintu gerbang bagi masyarakat untuk memperoleh 

layanan dari pemerintah, yang akan bermuara kepada cerminan keberhasilan 

pelaksanaan roda pemerintahan. 

Oleh karena itu berbagai upaya tengah dilakukan oleh masing-masing 

pemerintah daerah kabupatenl kota di Sumatera Barat, untuk dapat 

memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat, khususnya layanan publik. 

Keberagaman layanan yang tersedia di pemerintah daerah yang semula 

berada pada lokasi kantor layanan yang terpisah, kemudian diwujudkan 

menjadi satu layanan yang terpadu, dalam wujud Kantor Pelayanan Terpadu 

(KPT)/ Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KP2T), kecualia Pemda Kota 

Padang Panjang yang masih dalam proses pengembangan. 

Secara umum masyarakat pengguna jasa layanan menyatakan terbantu dan 

senang dengan kehadiran pola layanan terapadu ini, karena berbagai 

kemudahan diperoleh oleh masyarakat, diantaranya seperti kemudahan 

sumber informasi, transportasi dan dokumentasi. Selain itu perkiraan lama 

waktu proses dan biaya yang dikenakan pada setiap layanan juga tertulis 

dengan jelas, sehingga aspek transparansi pada kantor layanan semakin 

berjalan dengan baik. 

Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kelemahan sistem layanan 

tepadu, dilihat dari sisi proses penyampaian informasi yang masih terbatas di 

lakukan di kantor layanan KPT/ KP2T, sehingga umumnya pengguna jasa 

mengetahui prosedur dan pesyaratan dokumen layanan setelah berada di 

kantor layanan. Dengan mengetahui terlebih dahulu semua prosedur dan 

persyaratan layanan masyarakat pengguna akan lebih dipermudah dan 

terbantu dalam menyiapkan semua dokumen layanan yang dibutuhkan. 

Keunggulan pendistribusian informasi layanan ini dapat ditemukan pada 5 

pemerintah daerah kab/ kota, antara lain Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, 



Kab. Agam. Kab. Tanah Datar dan Kab. Sijunjung, dengan menempatkan 

informasi layanan publikl masyarakat sebagai bagian dari informasi yang 

tersedia di situs resmi Pemerintah Daerah. Dari pengguna jasa layanan 

diperoleh data bahwa sebagian besar pengguna telah mendapatkan informasi 

jasa layanan publik terbantu dengan keberadaan informasi online ini dan 

khusus Kabupaten Sijunjung talah melakukan terobosan dengan 

menghadirkan sistem pengadaan barang dan jasa secara online melalui 

aplikasi e-procurement. 

Dari sisi kesiapan pegawai di lingkungan layanan publik untuk bekerja 

dengan bantuan teknologi informasi dan komputer memperlihat hasil yang 

cukup menggembirakan, ha1 ini ditandai dengan adanya ketersediaan sarana 

kerja dengan dukungan komputer yang perlu dioptimalkan lagi bagi 

peningkatan kualitas layanan, kemampuan untuk bekerja dengan teknologi 

baru ini serta kemauan yang tinggi untuk beradaptasi dengan sistem dan 

teknologi yang baru. Oleh karena itu kesiapan pegawai pelaksana layanan 

publik ini merupakan potensi besar yang perlu segera dikembangkan, 

sehingga terjadi pola perilaku dan kerja yang berorientasi pada peningkatan 

efektifitas dan efisiensi kerja layanan. 

Sisi lemah lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah, kurangnya 

sumber daya manusia yang menangani teknologi informasi, berdasarkan data 

survey dan wawancara yang dilakukan dengan lembaga terkait yang 

menangani bidang pengembangan teknologi informasi, kelemahan ini muncul 

sebagai akibat dari perubahan struktur pemerintah daerah kabl kota, 

khususnya terjadi pada penggabungan dua kantorl dinas KomInfo dm 

Pehubungan menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 

terjadi dihampir semua pemerintah daerah kabl kota yang menjadi lokasi 

penelitian dan penggabungan ini tidak segera diikuti dengan sumber daya 

manusianya. Oleh karena itu perlu segera dilakukan upaya-upaya peningkatan 

kemarnpuan surnber daya manusia dalam bidang teknologi informasi, agar 



semua usaha perbaikan sistem yang selarna ini telah dilakukan tidak 

mengalami kendala yang berarti. 

Kemudian berdasarkan data survey, penelitian ini juga dilanjutkan dengan 

penelitian online dengan mengunjungi website-website resmi Pemda Kabl 

Kota sebagai salah satu bentuk layanan e-Government yang saat ini ada di 

Sumatera Barat, dan dari hasil penelusuran ini 3 website Pemda, antara lain 

Kota Solok, Kab. Solok dan Kab. 50 Kota tidak dalam kondisi berjalan 

dengan baik. 

Pemanfaatn teknologi informasi khususnya teknologi online dan internet 

memberikan peluang besar bagi pengembangan sistem informasi layanan 

publik, sebagaimana dapat dilihat pada sistem informasi pemerintahan yang 

ada di Kota Padang, sistem informasi online yang disediakan oleh Pemda 

senantiasa eksis dan tidak terpengaruh oleh gangguan pada saat bencana 

gempa yang terjadi pada tanggal 30 Sepetember 2009, sementara untuk 

infrastruktur IT yang berbasis LAN menjadi lumpuh sebagai dampak dari 

kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. 

Proses Layanan Publik di Pemda Daerah Kabl Kota 

Proses layanan yang saat ini berjalan di kantorl dinas layanan publik yang ada 

di Pemerintah Daerah Kabl Kota dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Proses Layanan Non Perizinan 

Alur proses layanan pada kantor layanan yang bersifat non perijinan, 

dapat digambarkan jelaskan sebagai berikut : 

1) Pengguna jasa layananl pemohon datang dan mengisi daftar antrian 

pemohon jasa layanan 

2) Pengguna jasa memperolah layanan berdasarkan urut antrian 

3) Pada saat antrian tiba, maka kemudian pengguna jasa memasuki ruang 

layanan 

4) Pemohon mengisi form isian data dan melengkapi dokurnen 

pendukung yang dibutuhkan dalam penerbitan surat layanan. 



5) Pemohon menyerahkan dokumen yang dilanjutkan dengan 

pemeriksaan kelengkapan dokumen 

6, Jika dokumen tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pengguna 

jasa layanan untuk dilengkapi 

7) Jika dokurnen lengkap, maka kemudian proses dilanjutkan ke 

pengolahan data elektornik, untuk proses penerbitan oleh KTU. 

8) Kemudian surat/ dokumen yang diterbitkan disahkan oleh 

Penanggung jawab layanan (kepala kantor layanan). 

9) Dokumen yang telah disahkan dikirim kembali ke Front Office untuk 

diserahkan kepada pengguna jasa, dan lainnya untuk arsip layanan. 

Dokumen sah 

Icepala Kantor 
Layanan 

Data Tdk 
LengkaP 

Gambar 24. Proses Layman non Perijinan di Kantor Layman 

b. Proses Layanan Perizinan 

Alur proses layanan pada kantor layman yang bersifat perijinan, dapat 

digambarkan jelaskan sebagai berikut : 

1) Pengguna jasa layanan/ pemohon datang dan mengisi d a h r  antrian 

pemohon jasa layanan. 

2) Pengguna jasa memperolah layanan berdasarkan urut antrian 

3) Pada saat antrian tiba, maka kemudian pengguna jasa memasuki 

ruang layman. 



4) Pemohon mengisi form isian data dan melengkapi dokumen 

pendukung yang dibutuhkan dalam penerbitan surat layanan. 

5) Pemohon menyerahkan dokumen yang dilanjutkan dengan 

pemeriksaan kelengkapan dokumen 

6) Jika dokumen tidak lengkap, maka dikembalikan kepada pengguna 

jasa layanan untuk dilengkapi 

7) Jika dokumen lengkap, maka kemudian proses dilanjutkan dengan 

kegiatan survey yang dilakukan oleh SKPD terkait. 

8) Jika hasil survey tidak layak, maka dokumen dikembalikan ke 

pengguna jasa. 

! 
9r --. 

Gambar 25. Proses Layanan Perijinan 

9) Jika layak pengguna jasa dapat melanjutkan proses pembayaran pada 

bank yang telah ditunjuk, dan bukti pembayaran diserahkan ke tim 

pengelola layanan. 

10) Tahapan selanjutnya proses diteruskan ke pengolahan data 

elektornik, untuk proses penerbitan oleh KTU. 

11) Dokumen perijinan kemudian disahkan sesuai dengan lembaran 

kendali proses dari Kepala kantor + Sekretariat Daerah + Wakil 

Bupatil Wakil Wali kota + Bupatil Walikota. 



12) Kemudian setelah lembaran kendali proses selesai dan kembali ke 

Penanggung jawab layanan (kepala kantor layanan). 

13) Dokumen yang telah disahkan dikirim kembali ke Front Office untuk 

diserahkan kepada pengguna jasa, dan lainnya untuk arsip layanan. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan, hambatan paling sering ditemukan adalah 

tidak sampainya informasi proses layanan dan persyaratan dokumen yang 

dibutuhkan hingga ke level pemerintahan terendah (kelurahad nagari), 

khususnya pada layanan perijinan, sehingga sering layanan menjadi tidak 

optimal karena ketidak lengkapan dokumen dan rendahnya pengetahuan 

pengguna jasa. 

Oleh karena itu, berdasarkan temuan yang didapatkan pada Pemda Kabl Kota 

yang telah menyebarluaskan informasi layanan melalui sistem informasi 

online, yang ditandai dengan baiknya pengetahuan yang dimiliki oleh 

masyarakat penggunan jasa, maka berdasarkan dokumen proses tersebut, 

kemudian dikembangkan sebuah kerangka sistem informasi layanan publik. 

3. Kerangka Pengembangan Sistem Informasi Layanan Publik 

Pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik memberikan peluang 

yang besar bagi peningkatan kualitas layanan publik, melalui pendistribusian 

informasi dan layakan kepada masyarakat melalui teknologi layanan online. 

Beberapa keunggulan sistem online ini antara lain : 

a. Dapat diakses oleh pengguna jasa layanan dari manapun dan kapanpun, 

sehingga meningkatkan fleksibelitas pemanfaatan layanan oleh 

masyarakat. 

b. Proses layanan di kantor layanan akan berjalan lebih efektif, karena 

masyarakat pengguna jasa telah mengetahui prosedur dan persyaratan 

adminitrasi layanan terlebih dahulu. 

c. Pengguna jasa layanan dapat menentukan jadwal kedatangannya ke 

kantor layanan sesuai dengan isian jadwal yang diberikan pada form 

pendaftaran transaksi layanan online, sesuai dengan alokasi waktu yang 

dibutuhkannya untuk melengkapi dokumen persyaratan layanan. 



d. Dan informasi ini akan mempermudah petugas pelaksana layanan dalam 

memberikan layanan dan mempersiapkan dokumen layanan yang 

dibutuhkan oleh pengguna jasa layanan. 

e. Pengguna jasa layanan dapat melihat informasi status dokumen layanan 

yang dibutuhkannya melalui sistem informasi layanan. 

Berdasarkan diagram proses layanan pada sistem layana publik pada Gambar 

24 dan 25, kemudian dikembangkan diagram proses layanan berbasis Sistem 

Informai Layanan Publik, sebagai berikut : 

a. Layanan Non Perij inan 

Diagram proses berikut ini menjelasakan proses pemanfaatan layanan 

publik non perijinan oleh pengguna melalui Sistem Informasi Layanan 

Publik yang akan dikembangkan. 

_ /g/ F. Off ice 

Gambar 26. Proses Layanan Non Perijinan pada Sistem Informasi Layanan Publik 

Adapun diagram proses layanan pada Sistem Informasi Layanan Publik 

ini, dapat diuraikan sebagai berikut : 



1) Pada saat mengakses Sistem Informasi Layanan Publik ini, pengguna 

jasa dihadapkan dengan sebuah halaman yang berisi pilihan jenis 

layanan yang akan diaksesnya. 

2) Setelah memilih salah satu jenis layann, kemudian pengguna dapat 

mengeksplorasi informasi yang berkaitan dengan layanan publik 

yang akan di akses, yang mencakup informasi prosedur layanan, 

persyaratan dan lama waktu pengerjaan dokumen layanan. 

3) Kemudian jika setuju, pengguna dapat lanjut ke halaman proses 

transaksi pendaftaran layanan publik, melalui pengisian form 

layanan online dengan data yang lengkap dan benar. Pada form isian 

pengguna dapat menetapkan rencana kedatangan ke kantor layanan 

publik. Alokasi waktu ini dapat digunakan oleh pengguna jasa untuk 

menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. 

4) Kemudian sistem akan memberikan identitas data layanan publik, 

yang dapat digunakan untuk mencek status dokumen layanan oleh 

pengguna nantinya. 

5) Setelah semua dokumen dilengkapi, maka selanjutnya pengguna jasa 

datang ke kantor layanan publik, untuk menyerahkan semua 

dokumen pendukung. 

6 )  Petugas akan memeriksa dokumen pendaftaran pengguna melalui 

Sistem Informasi Layanan Publik dan mencocok identitas data serta 

memeriksa kelengkapan dokumen 

7) Kemudian proses pembuatan dokumen dapat dilakukk, dan proses 

selanjut sama seperti layanan non perijinan biasa. 

b. Proses Layanan Publik Perijinan melalui Sistem Informasi Layanan 

Publik. 

Diagram proses berikut ini menjelasakan proses pemanfaatan layanan 

publik perijinan oleh pengguna melalui Sistem Informasi Layanan Publik 

yang akan dikembangkan. 



Garnbar 27. Diagram Proses Layanan Perijinan pada Sistem Informasi Layanan Publik 

Diagram proses ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

1) Pada saat mengakses Sistem Informasi Layanan Publik ini, pengguna 

jasa dihadapkan dengan sebuah halaman yang berisi pilihan jenis 

layanan yang akan diaksesnya. 

2) Setelah memilih salah satu jenis layann, kemudian pengguna dapat 

mengeksplorasi informasi yang berkaitan dengan layanan publik yang 

akan di akses, yang mencakup informasi prosedur layanan, persyaratan 

dan lama waktu penge rjaan dokumen layanan. 

3) Kemudian jika setuju, pengguna dapat lanjut ke halaman proses 

transaksi pendaftaran layanan publik, melalui pengisian form layanan 

online dengan data yang lengkap dan benar. Pada form isian pengguna 

dapat menetapkan rencana kedatangan ke kantor layanan publik. 

Alokasi waktu ini dapat digunakan oleh pengguna jasa untuk 

menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan. 

4) Kemudian sistem akan memberikan identitas data layanan publik, yang 

dapat digunakan untuk mencek status dokumen layanan oleh pengguna 

nantinya. 



5) Setelah semua dokumen dilengkapi, maka selanjutnya pengguna jasa 

datang ke kantor layanan publik, untuk menyerahkan semua dokumen 

pendukung. 

6 )  Petugas akan memeriksa dokumen pendaftaran pengguna melalui 

Sistem Informasi Layanan Publik dan mencocok identitas data serta 

memeriksa kelengkapan dokurnen 

7) Kemudian proses pembuatan dokumen dapat dilakukan, dan proses 

selanjut sarna seperti layanan perijinan biasa, namun dalam proses 

penyelesaian dokurnen, pengguna jasa dapat melihat informasi status 

dokumen layanan yang dibutuhkannya memalui Sistem Informasi 

Layanan Publik, seperti status dokumen, status hasil survey, informasi 

pembayaran dan informasi dokumen selesai. 

Semua proses tersebut di atas, kemudian dapat digambarkan dalam sebua 

diagram konteks sebagai berikut : 

Gambar 28. Diagram Konteks Sistem Informasi Layanan Publik 

4. Layanan Publik yang Dikembangkan 

Dari tabel data layanan publik yang ada pada masing-masing Pemerintah 

Daerah Kabupatenl Kota yang beragam, maka kemudian dalam penetapan 

jenis layanan yang akan dikembangkan menjadi Sistem Informasi Layanan 



Publik dipililh layanan-layanan yang bersifat sama (common public service) 

pada semua Pemerintah Daerah, untuk membuat sebuah Sistem Informasi 

Layanan Publik yang standar bagi Pemda Kabl Kota di Sumatera Barat. 

Layanan - layanan publik tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

Gambar 29. Pengelompokan Layanan pada SI Layanan Publik 

Layanan yang terdapat pada masing-masing kelompok tersebut dapat dilihat 

pada Tabel berikut : 

Tabel 12. Rincian Sistem Informasi Layanan Publik 

12. 

13. 

14. 

Layanan Kemasyarakatan 

Tanda Daftar Gudang (TDG) 

Izin Keramaian 

Izin Reklame 



Pengembangan Sistem Informasi ini, menerapkan pendekatan sistem 

modular, masing-masing layanan dikemas ke dalam modul-modul aplikasi, 

sehingga jika kemudian masing-masing Pemda akan mengembangkan atau 

menambah jenis layanan, tinggal menambahkan modul aplikasi layanan, 

tanpa harus merombak sistem keseluruhan. 



BAB IV. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Hasil Survey Awal Penelitian 
Survey Awal dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data berkaitan 
dengan dinasl kantor pemerintahan yang memberikan layanan publik di 
masing-masing pemerintah daerah kabupatenl kota yang ada du Sumatera 
Barat. 
Dari hasil kegiatan survey awal ini, kemudian di peroleh daftar Dinas/ Kantor 
Layanan publik yang akan dijadikan sebagai lokasi pengambilan data 
penelitian antara lain : 
Tabel 1. Data Survey awal Dinasl Kantor yang memberikan layanan publik 

( 1. I Padang ( Kependudukan dan Catatan Sipil I 
I I I KP2T (Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu) 1 
I I .  1 Bagian Perekonomian I 
I 1 I DPKA (Dinas Pengelolaan Keuangan dan  set) I 
I I I Dinas Perhubungan dan Kominfo 

- -  I 
I I 

2. 1 Solok (Kota) 1 KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) I 
I I 

1 I Dinas Perhubungan dan Kominfo 
1 I 

3. ( Padang Panjang 1 Kependudukan dancatatan Sipil 

I I 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah I 
I Dinas Perindag 

Dinas Pekerjaan Umum 

Dinas Perhubungan dan Kominfo 

( 4. ( Bukittinggi I Kependudukan dan Catatan Sipil I 
I I 1 KPT (Kantor Pelayanan Terpadu) I 

I I I Perekonomiad Sekretariat daerah 1 
I I 1 Dinas Perhubungan dan Kominfo 

1 5. 1 Payakumbuh I Kependudukan dan Catatan Sipil I .  
I I 1 UPTD (Unit Pelayanan Terpadu Daerah)/ 1 



4. Perlu segera dikeluarkan kebijakan tentang pemanfaatan teknologi 

informasi di lingkungan Pemda Kabl Kota, khususnya pada Dinasl Kantor 

yang memberikan layanan publik, sehingga akan berdampak positif 

terhadap peningkatan kinerja aparatur pemerintahan dan kualitas layanan. 
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LAMPIRAN. 



Lampiran 1. Izin dan Rekomendasi Penelitian 



PEMERXNTAH PROPINS 1 SUNATEW4 BARAT 
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK llAN PEPILINDUNGAN MASYARAKAT 

Jalan Jend. Sudirman No. 5 1 Telp. (075 1 )  34475 - 3 1554 
P A D A N Q  

REKOMENDASI ' 
No.B.0701 1444 WAS-BKPU2009 

Tentang ' 

k l n  Melaksanakan Penalitan 

K.~I  PemednWh Pmplnsl Sumatera Barat Kepala Badrrn Kesatuan Bangsa Politik 
Dan L i o s  , aetelah mpela jar i  surat Ketua Lembaga 'Peneliian UNP Padang Nomor : 
351M35.21P012009 tanggal 8 September 2009, perlhal. lzin Panelftian, dangan ini kami 
menyatakan tidak'.keberatan atas maksud melaksanakan di Svmbar dilakukan oleh : 

Name 
TempaVTgl Lahir .' 

Pekwjaan 
Alamat 
No.Kartu Identitas 
Judul PenelitIan ' 

Lokml Tempat Penelitian . ' WaMu 
Anggota 

: Muhammad Adri S.Pd. MT 
:.Solok 14 Mei 1975 
: Staf Pengajar UNP 
: JI. Rakik 2 No.19. Rt.OZO3 Kuraa Pagang Pdg 
: 1371 101405751001 
: Penlngkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Pengembengan 
Sistem lnformasi Layanan Publik Berbasis Teknologi 
lnforrnasi di Suntbar 

: Kab I Kota Se Sumbar. 
: 9 September sld 30 Nt ~vember 2009 
: Drs. Eftizon, MT, Dra. Nelda Azhar, M.Pd 

dengan ketentuaisebagai berikut : 
1. Tidak boleh rnenyimpang dad kerangka serta tujuan permohonan Idn Melakukan 

Penelian . 
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud PenelMan yang akan dilaksanakan dengan 

menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, baik kepada PEMDA 
setempat maupun kepada lnstitusi yang dituju serta melaporkan did sebslum 
meninggalkan daerah I lokasi penelitian. 

3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan mengho~mati adat istiadat serta 
kebijaksanaan mauyarakat setempat. 

4. Mengirlmkan laporan has\\ Penelltiannya sebanyak 1 (satu) Eks k.epada Gubemur Sumbar 
Cq.Kepalr Bedan Kesbangpol Dan Linmas. 

6. Bile terjrdl penyimprnganlpelanggaran terhadap ketentuan tersebut diabs, maka surat 
r d r m i  ini akan dlcabut kembali. 

Demiklanlah mkomendasi izin Melakukan ~enelitian ini diberikan kepada yang 
benmgkutan untuk dapet dipergunakan obh yang berlcepentingan dimana parlu. 

m n  Keoada 
1 Bapak Mendagri Cq.Mrjen Kesatuan Bangsa dan F olitik di JM. 
2. hpak  Gubemur Prop. Sumbar di Padang (sbg laporan). 
3 Sdr Bupatl I Wallkota Cq Badan I Kantor Kesbangpol Dan Linmas Sa Sumbar 
4 PdRlnggal 



PEMEIUNTAH KOTA PADANG PANJANG 

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK 
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

JL. MR. ASA'AD NO. 14 TELP. ( 0752 ) 82847 FAX. ( 0752 ) 82847 
V PADANG PANJANG 

REKOMENDASI 
Nomor : 0 7 0 / q  /Kesbangpol-Linmas-PP/XI-2009 

Tentang 
Irin Melaksanakan Penelitian/Sunrey 

Setelah mempelajari Surat dari Badan Kesbangpol-Linmas Propinsi Sumatera Barat Nomor: 
B.070/1444/WAS-BKPlJ2M)9, tanggal 30 Oktober 2009, tentang permintaan Data dan izin penelitian 
dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian/Permintaan Data di 
Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh : 

N a m a  : Muhammad Adri 
Tempat panggal Lahir : Solok/ 14 Mei 1975 
Alamat : 31. Rakik 2 No.19 RT. 02 RW. 03 Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan 

Nanggalo, Kota Padang 
No. Kartu Identitas : 1371101405751001 
Pekejaan : Staf Pengajar UNP 
Maksud 1 Tujuan Penelitian : Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Pengembangan 

Sistem Infonnasi Layanan Publik B e r m  Teknologi 
Informasi di Sumbar 

Lokad Penelitian : Pemerintah Kota Padang Panjang 
Lama Penelitian : 09 November 2009 s/d 30 November 2009 

Dalam rangka mengadakan penelitian, peneliti. diwajibkan/diharuskan memenuhl ketentuan sebagai 
beri kut : 
1. Peneliti hams melaporkan din kepada pihak yang berwenang di tempat penelitian. 
2. Penetitian dilakukan sesuai dengan ketentuan berlaku di tempat penelitian. 

. 3. Peneliti diwajibkan menyampaikan laporan hasil peneliian kepada Walikota Padang Panjang melalui 
Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Padang Panjang. 

4. Peneliti dilarang melakukan penelitian di luar hal-hal yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang 
di tempat penelitian. 

5. Apabila penelitian dilakukan tidd< sesuai dengMI ketentwn tersebut di atas, maka izin penelitian ini 
dicabut kernbali. 

DemikianM izin penelitian ini diberikan wrtuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima 
kasih. 

Padang Panjang, 09 November 2009 

ANGPOL-UNMAS 

T ~ ~ p a S k a n  kepada Yth : 
1. Bpk. W k o t a  Padang PAnjang di Padang Panjang 
2. Bpk. Kepala Badan Kesbangpol-Linmas Propinsi Sumatera Barat di Padang 
3. Yang bemngkutan 
4. Arsip 



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH 

KANTOR KESBANG POLITIK DAN LINMAS 
JL Sri Rejeki No.5 Kel Bulakan Balai Kandi Telp. (0752) 95713 

Kota Payakumbuh 
----- - - ----- -- . - ------.. . 

R E K O M E N D A S I  
Nomor. B.070/ 121/ KesbangPol/M/ 2009 

Berdasarkan Surat Icebangan dari Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Prophi Sumatem Barat 
Nomor : B.70/1444/WASBKPL/2009 tanggal 30 Oktober 2009, tentang Izin Rekomendasi PeneEth, 
dengan ini kami Pemerintah Kota Payakumbuh mernberi izin penelitian kepada : 

- N a m a  : MUHAMMADADRI,SPW 
Tempt/Tgl Lahir : Solok / 14 Mei 1975 
Pek+an : StafPengajarUNP 
A l a m a t  : JLRakik 2 No.19 RT 02/03 Kurao Pagang Padang 
Kartu Identitas : 1371101405751001 
Judd penelitian : Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Pengembangan 

Sistern Mormasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Info& 
' Di Sumbar. 

Lokasi Penelitian : ;. Dinas PendapaWengelolala Keuangan dan Aset Xata Pyk 
2 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Payakumbuh 
3. Dinas Perhubungan dan Telokomunikasi Payakumbuh 
4. UlTD.Layanan Satu F'intu Kota Payakumbuh 

Waktu Penelitian : 9 September s/d 30 Nwember 2009 
Anggota Penelitian : l.Drs.Efrizon,MT 

2 DraNelda AzharNPd 

Den- ketentaan aebavai berilrat : 
1. Tidak boIeh menyimpang dari kerangka serta tujuan penelitian. 
2 Memberitahukan / melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas / Kantor setempat dan menjelaskan atas 

kedatangannya serta menunjukan m a t  - surat kebangan yang berhabungan dengan itu 
3. Mematuhi sernua Peraturan yang berlaku dan menghormati Adat Istiadat serta kebiasaan masyarakat 

-Pat. 
4. Mennirimkan laooran hasil sosiatisasi sebgnvak 1 (satu) exemvlar wda Walikota Pavakumbuh cq 

icepala Kantor Kesatuan Ban= Politik dan Linmas Kota Pavakumbuh. 
5. Apabila terjadi suatu penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan yang tersebut 

diatas maka surat ke-gan / Rekomendasi ini akan dicabut kembali 

Payakumbuh, 9 Nwember 2009 
An. WALMOTA PAYAKUMBUH, 

KESATUAN BANGSA 
DAN LINMAS 

002 

Ternbusan disammihn kemda Yth : 
1. Bapak Gubemur Sumatera Barat cq. Kaban Kesbang Pol Linmas di Padang 
2 Bapak Muspida Kota Payakumbuh di Payakumbuh 
3. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian UNP di Padang 
4. Sdr. Yang betsangkutan 
5. Arsip ....... 



PEMERlNTAH KOTA SOLOK 

BADAN KESBANG POL & LINMAS 
JL N e  Sti P-Nm 67 4 0765 -325796 

KOTA SOLOK 

PEKOMENDASI 
Nomor : B.070/2&~ /BKPL/2009 

Tentang : 

lZlN MELAKSANAKAN PENELITIANI PENGAMBlLAN DATA 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGPOI & UNMAS) Kota 

Solok, setelah mempelajari surat darl Ketua Lembaga Penelitian UNP Padang Nomor : 352/H35.2/PG/2009 
tanggal 08 September 2009 Perihal lzin Penelhian dan surat dari Kepala badan Kesbangpol dan Unmas Provinsi 
Sumatera M m t  Nemer I b.C)9~/14U/WM-BKPL/n~ t a n ~ r l  StJ BMokr ZOO¶ tantang lzln Melahnakan 
PenelMan, maka dengan In1 kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan penelitian yang 
dilakukan oleh: 

Nama : MUHAMMAD ADRI S.Pd. MT 
TernpatlTanggal Lahir : Sobk, 14 Mati 1975 
Pekerjaan : Staf Pengajar UNP 
Alamat : JI. Rakik 2 No.19 rt.O2/03 Kuao Pagang Paclang 
Bukti Identitas / ICTP/BP : 1371101405751001 
Mahud dan Tujuan : Melakukan Penelftian 

r', 
Anggota Penelltian : 2(dw)Orang 
Lokacl Penelltimn : P ~ ~ k o ~ a l o k  
Waktu Penelitian : 09 September s/d 30 November 2009 
Judul Skripsl : "Peningkatan Kualitas bpnan Publlk Bert)asIs Teknologl 

Informasi Melalui Pengembangan Slstem lnfonnasi Layanan 
Publlk Dalam Upaya Pemujudan E-Government di Sumatera 
-rat" 

Dengan ketentuan sebagai krikut : 
1.77dak bbleh menyimpong dad kerangka serta tujuan penelltlan. 
2. Memberkahukan kedatangan sem moksud penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan 

surat-surat ketemngan yang berhubungan dengan itu kepada Instansi/sadan/Lembag~/Perusahaan 
yang dihubungi. 

3. Meloporkan did kepada WaITkota Solok Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik don Perlindungan 
Masyarakat Kota Solok setelah selesa/ melakukan penelition. 

4 Mengirim laporon hadl penelition kepodo Walikota Solok Cq. Badan Kezbang Pol Unmas Kota Solok 
sebelum dilakmnakan seminar penyusunan Skripsi. 

5. Memutuhi semua peratumn yang berlaku dan menghomcrtl adut Istiadat don kebijaksanaan masyarakat 
setempot 

6. Bila terjadi penyimp4ngan/pelanggamn terhadap ketentuan tersebut diatas, akon dikenakan sanksi 
senrai dengon ketentuon yang bedaku. 

Untuk itu diharapkan kepada Instansi/Badan/lemtwga/Pemahaan dan Perorangan yang dihubungi dapat 
membntu seperlunya.- 

1 DAN UNMAS 

Tembiwndkampoakcu,keptztfa~: . 
L &puk Wollkotn Sohk di Sob& 
2. Bapak kepola Badan Kesbangpol don Unmos Provinsi Sumbar 
3. ArdP 



PEMEIIINTAM I<ABUPATEN SOLOK 

KANTOR BELAYANM PEmINAN TEWADU 
Kayu Aro - Sultnra~iii Telp. (0755-314.47) 

A R O S U I C A  
-- 

Arosuka, 10 November 2009 2009 

Nomor : 07011 291KPPTl2009 Kepada, . 

Lampiran : - 
Perihal : lzin Penelitian 

Yth. Sdr. MUHAMMAD ADRI, SPd.MT 

di- . 
Tempat 

Dengan horrnat, 

Berdasarkan surat dari Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesbang Pol & Linmas Propinsi 
Sumatera Barat No. B.07011444NVA.S-BKPU2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang lzin Melaksanakan 
Penelitian, bersama ini kami terbitkan lzin Penelitian atas nama : 

Nama : MUHAMMAD ADRI, SPd.MT 
Tempat I Tgl. Lahir : Solok, 14 Mei 1975 
No. Kartu Identitas : 1371101405751001 
Alamat : JI. Rakik 2 No.15. Rt..02103 Kurao Pagang Padang 

Maksud I Judul Penelitian : "Pertingkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Pengembangan 
Sistem lnformasi Layanan Publik Berbasis Teknologi 
lnformasi di Sumatera Barat " 

. Lokasi Penelitian : Badan, Dinas, Kantor se Kabupaten Solok 
Waktu Penelitian : November 2009 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut diatas. 
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat 

keterangan yang berhubungan dengall itu, kepada Pimpinan lnstansi setelah tiba ditempat yang 
dituju dan melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah Penelitian kepada Pimpinan lnstansi dan 
Bupati Solok. 

3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku. 
4. Mengirim hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Kantor Pelayanan 

Perizinan Terpadu. 
5. Bila terjadi suatu penyimpangan I pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka izin 

Penelitian ini akan dicabut kembali. 

Demikianlah izin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya. 

Tembusan : 
1. Ylh. Bapak Bupali Solok di Arosuka (sebagai laporan) 
2. Ylh. Bapak Kepala Badan Kesbang Pol & Linmas Prop. Sumatera Baral di Padang 
3. Ylh. Bapak Kepala Badan, Dinas Kanlor se Kabupalen Solok di Tempal 
4. Ylh. Sdr. Kepala Kanlor Kesbang Pol & Linmas Kabupalen Solok di Kolo Raru 
5. Arsip. 



I PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG 
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK 

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 17 telp. (0754) 20186 

MUARO SIJUNJUNG - 275 1 1 

Website htt~://www Siiuniung.go.id email : pdet@,siiuniunn.no.id - 

Nomor : B.070/ /4d /KPL/XI-2009. ' Muaro Sijunjung, 10 November 2009 
Sifat : Biasa. I , 

Lampiran : - - % K e p a d a  : 

Perihal : Izin Penelitian Yth. Sdr 1. Kepala Pol PP Kab. Sijunjung 
2. Kepala Kantor U-l dan Pelayanan 

Terpadu Kab. Sijunjung 
3. Kepala Bagian Perekonomian SeMakab 

Kab. Sijunjung 

Muaro Siiuniunq 

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas 
Propinsi Sumatera Barat Nomor : B.O70/1444/WAS-BKPV2009 tanggal 30 Okbber 
2009 perihal Izin Penelitian, akan datang Tim Peneliti UNP Padang ke tempat 
Saudara untuk melakukan Penelitian dengan identitas sebagai berikut : 

N a m a  
Tempat / Tgl. Lahir 
Peke jaanjP. Studi 
Alamat 
Nomor Kartu Identitas 
Judul Penelitian 

Lokasi Penelitian 

Waktu Penelitian 
Angg- 

: MUHAMMAD ADRI S.Pd.MT 
: Solok, 14 Mei 1975 
: Staf Pengajar UNP 
: Jl. Rakik I1 No. 18 Padang 
: 1371101405751001 . . 11 Peningkatan Kualitas Layanan PuMik Melalui 

Pengembangan Sistem Inforrnasi Layanan Publik 
Berbasis Tekndogi Inforrnasi di Sumbar ". 

: - Kepala Pol PP Kab. Sijunjung 
- Kepala Kantor U-l dan Pelayanan Terpadu Kab. 

Sijunjung 
- Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Kab. 

Sijunjung 
: 9 September sjd 30 November 2009 
: 20rang 

- Drs. Efrizon, MT 
- Dra. Nelda Azhar, M. W 

Untuk kelancaran Penelitian dimaksud, rnohon kranya bantuan dan 
pengawasan Saudara seperlunya. 

Demikian untuk Saudara maklumi, terima kasih. 

An. BUPATI SUUNIUNG 
KESBANG, POUnK 
AN MASYARAKAT 

2 
Ternbusan disampaikan kepada Yth : 

1. Gubemur Sumbar Cq. Badan Kesban 
2. Bupati Sijunjung di Muaro Siunjung 
3. Muspida Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung. 

Ternbusan disampaikan kepada Yth : 

KESBANG, POUnK 
AN MASYARAKAT 

2 

DAN 

4. Pengambil Data yang bersangkutan ( Catatan : Setelah selesai melaksanakan 
pengambilan Data, diwajibkan melaporkan hasil pengarnbilan Datanya ). 

5. Pertinggal 



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG 
KANTOR Kl3SATUAN BANGSA, POLITIK 

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
Jl. Pro£ M. Yamin, SH No. 17 telp. (0754) 20186 

MUARO SUUNJUNG - 275 1 1 

Website htto://www Siiuniunn.go.id email : ~det@siiuniunago.id 

Nomor : 8.0701 14)//~~4>(1-2009. Muam Sijunjung, 10 November 2009 
Sifat : Biasa. 
Lampiran : -- K e p a d a  : 

Peri ha1 : Izin Penelitian Yth. &r-- 1. Kepala Dinas KependuMan dan 
Capil Kab. Sijunjung 

2. Kepala Dinas PU Kab. Sjmjung 
3. Kepala DPKD Kab. Sijujung 

Muam Siiuniunq 

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Kesbang Pol-Rik clan Linmas 
Propinsi S u m m  Barat Nomor : B.O70/1444/WAS-BKP42009 tanggal 30 OMnber 
2009 perihal Izin Penelitian, akan datang Tim Peneliti UNP Padang ke tempat 
Saudara untuk melakukan Penditian dengan identitas sebagai berikut : 

N a m a  
Tempat / Tgl. Lahir 
Peke jaan/P. Studi 
Alamat 
Nomor Kartu Identitas 
Judul Penelitian 

Lokasi Penelitian 

Waktu Penelitian 
Anggota 

: MUHAMMAD ADRI S.Pd.MT 
: Solok, 14 Mei 1975 
: Staf Pengajar UNP 
: 31. Rakik I1 No. 18 Padang 
: 1371101405751001 . \I . Peningkatan Kualitas Layanan PuMik Melalui 

Pengembangan Sistem Informasi LayaMn Publik 
Berbasis Tekndogi Informasi di Sumbar ". 

: 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Cap1 Kab. 
Sijunjung 

2. Kepala Dinas PU Kab. Sijunjung 
3. Kepala DPKD Kab. Sijunjung 

: 9 September s/d 30 November 2009 
: 20rang 

- Drs. Efrizon, MT 
- Dm. Nelda Azhar, M. W 

Untuk kelamran Penelitian dimaksud, mohon kiranya bantuan dan 
pengawasan Saudara seperiunya. 

Demikian untuk Saudara maklumi, terima kasih. 

An. BUPATI SIJUNJUNG 

Tembusan disampaikan kepada Yth : 
1. Gubemur Sumbar Cq. Badan Kesba 
2. Bupati Sijunjung di Muaro Siunjung ( sebagai laporan ) 
3. Muspida Kabupaten Sijunjung di Muam Sijunjung. 
4. Pengambil Data yang bersangkutan ( Catatan : Setelah selesai melalcsanakan 

pengambilan Data, diwajibkan melapown hasil pengambilan Datanya ). 
5. Pertrnggal 



I PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG 
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK 

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
Jl. Prof. M. Yarnin, S H  No. 17 telp. (0754) 20186 

MUARO SIJUNJUNG - 275 1 1 

Website htto://www Siluniunn.no.id email : vdet@siiuniunn.no.id 

Nomor : 8.0701 J4C/KPL/X-2009. Muaro Sijunjung, 10 November 2009 
Sifat : Biasa. . . 
Lampiran : - K e p a d a  : 

Peri ha1 : Izin Penelian Yth. Sdr Kepala Dinas Perhubungan dan Informasi 
Kabupaten Sijunjung 

Muaro Siiuniunq 

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas 
Propinsi Sumatera Barat Nomor : B.O70/1444/WAS-BKPLl2009 tanggal 30 Oktober 
2009 perihal Izin Penelitian, akan datang Tim Peneliti UNP Padang ke tempat 
Saudara untuk melakukan Penelitian dengan identitas sebagai berikut : 

N a m a  
Tempat / Tgl. Lahir 
PekerjaanIP. Studi 
Alamat 
Nomor Kartu Identitas 
Judul Penelitian 

Lokasi Penelitian 

Waktu Penelitian 
Anggota 

: MUHAMMAD ADRI S.Pd.MT 
: Solok, 14 Mei 1975 
: Staf Pengajar UNP 
: 31. Rakik I1 No. 18 Padang 
: 1371101405751001 . , \I Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui 

Pengembangan Sistem , Informasi Layanan Publik 
Berbasis Teknologi Inforrnasi di Sumbar ". 

: Dinas Perhubungan dan Informasi Kabupaten 
Sijunjung 

9 September s/d 30 November 2009 
2 Orang 

: - Drs. Efrizon, MT 
: - Dra. Nelda Azhar, M. Pd 

Untuk kelancaran Penelitian dimaksud, mohon kiranya bantuan dan 
pengawasan Saudara seperlunya. 

Demikian untuk Saudara maklumi, terima kasih. 

An. BUPATI SIJUNJUNG 

Ternbusan disampaikan kepada Yth : 
1. Gubemur Sumbar Cq. Badan Kesbang dan Li 

' 
2. Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung ( sebagai laporan ) 
3. Muspida Kabupaten Sijunjung di Muaro Sijunjung. 
4. Pengambil Data yang bersangkutan ( .Catatan : Setelah selesai melaksanakan 

pengambilan Data, diwajibkan melaporkan hasil pengambilan Datanya ). 
5. Pertinggal 



PEMERINTAH KOTA PADANG 
c, 

I '  

I 

KANTOR KESATUAN BANGSA'PQLITIK 
1 

DAN PERLINDUNGAN MASYARAKHT . I 5'. !: 

Jalan : Prof. H.M Yamln SH No.70 Telp. 0751 39439 ~ a d a n b .  kode pos 251 11 .'. ( 

R E I ( O M E N D A S 1  
Nomor : 070. 13. 13 / Krsbanp.Poll2009 

1 
. I  Kcpla Kantor ICesbnng Pol dnn Linmnn JCoitl I'ndnng setelnh'nrcmbnca dan mcmpclnjnri : < 

a. Sutat dari : Kep,la Badan Kesbangpol Prop. Sumbar , C 
' !. 

0 7 0 / 1 4 4 4 / i ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ / 2 ~ ~ 9  Tinggal 3 0htober  2009 Nomor : 
b, Surat Pernyntaan Penanggung lawnb I'enelitia~i Yhs tnlrggal ITovember 2009. i 5' 

i Det~gnn ini memberiltan persetujuan da11 ticlnlt-ltcbcrntnn clindnltan Pcnelitinn/Suruei/ Pcrnclaan/ PKL di ,, 
lCota Padang ynny diadnkn1.r oleli : -. 2 # 

> 

Natna : MUHA~JD~ULD ADRI 
Tempat/.Tanggrit Lallir .' : Solok, 14 Mei 1975 '\ . .  
Pqkerjaan : S t s f  ~ e n @ a j a r  FT, 'UNp " 

I 
! 

: ~J ln .  Rakik 2 No. 19 .RT. 02./03 
i" 

, Alamar di Padalrg 5 
Maksud Penelilinn , peningkatan Kual i t as  Lay6nan Publilr ' 

: 9 Sep. ~ / d  30 November 2009 Waktu/ Lama Prneli tian . I 

Judul Pcneli.tian1 SurveiPJCL : Peninelratan Kual i tns  Layanan Publilr rnelalui- ' i Pengembangan Sistem Informasi Layanan Publ ik  . Berbas i s  Telmologi Informasi d i  Sumbar. i 
Lokati/ Tampnt ~enelitin~r/SuweilP&L : - Katltor Pemko Padang i : .  I I ! 

5 
Anggota Ronibongan : - D ~ s .  EFRIZON,T.~T 

- Drab MELD~~; '~ZW~R,M, pd 
Dcngan kctentuprll sebagai berikitt : i .  
I! Tidak dibennl.kan lnenyjmpal~p dari ltcrilrrglta dnn lr~olisild pcnclitian, 1. I. 

.2. Shrnbil mcnunjul<ltan Surat kctirnignn Rekomendnsi ini snpayn fkelnporltan kcpad; Kepala Dinas/ i* 
Bnda~nsin1isl/I<nntor/Bng11\n/ Canrat clnn Prngu~\,.c~\ dili~n~ra.S$r. Melalcuknn Pen:lltinn/ Si~rveilPKL !' 
scrtn melnpa~~knn dirl sebel'um nrcnil~ggnlkn~r dncsnll penclitian, r" 1 

.3. Mc~natulri scgnln peraturan ynny adn dun adtrt istintlat zcrto kebinsaan masyarakat sctenrptlt, 
4. Sciesai penclitinn hnrus mclnporl<nn Iiasilnyi~ Itel>ndn Wnliltota Padtrng Cq, Kep~lla JCantor JCcsbang 

Pol dnn Li.n~rr~s. 
i ! 

5. Biln tcrjndi 'penyimpa~\yan ntas ~ ~ ~ C I I I \ I ~ \ I I  cli ;Itas, nlaki~ Sut1at I(etcrangan/ Relsomendasi ini aknn i 
dilinjntr Iternhnll. 

I 
I 
!. 

Qftenrsknn Itc~ndn Yth; 
1. Kantor Pemko Padang 

. 2. yan bersangkutan 
3. perf inggnl .  



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
Jalan Soekarno Hatta No. I Payakumbuh - 26211 Telp.Fax (0752) 94155/94097 

-- 
R E K O M E N D A S I  

NO. 30014 8 7/BKPPM-LWXZ/2009 

Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Badan Kesbang Politik dan Linmas Propinsi 
Sumatera Barat No.B.O70/1444/WAS-BKPW2009 tanggal 30 Oktober 2009, tentang 
Permohonan Izin Penelitian, dengan ini kami Pemerintah Kabupaten Lima Pula Kota 
memberikan izin penelitian kepada : 

Nama 
Tempaflanggal Lahir 
Pekerjaan 
Alamat 
Kartu Identitas 
Maksudl Tujuan Penelitian 

Lokasi Penelitian 

Waktu Penelitian 
Anggota Penelitian 

: MUHAMMAD ADIU, S.Pd, MT 
: SoloW 14 Mei 1975 
: Staf Pengajar UNP 
: A. Rakik 2 No.19 RT 02/03 Kurao Pagang Padaug 
: 1371101405751001 
: Judul "Peningkatan Kualitas Layanan Publik 
Melalui Pengembangan Sistem Informasi Layanan 
Publik Berbasis Teknologi Informasi di SumW.  
: 1. Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan 
2. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral 
3. Kantor KPPT 
4. Kantor Penanaman Modal Daerah 
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi 

: 9 September dd 30 Nopember 2009 
: Drs. Efrizon, MT clan Dm Nelda Azhar, M..Pd 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 
1. Tidak menyimpang dari kerangka serta tujuan Penelitian 
2. Memberitahukanl melaporkan diri pada Pemerintah, Dinas1 Kantor seternpat clan 

menjelaskan kedatangannya serta menunjukan surat-surat keterangan yang 
berhubungan dengan penelitian 

3. Mematuhi semua peratwan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta 
kebiasaan masyarakat setempat 

4. Mengirimkan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap pada Bnpati 
Lima Puluh Kota Cq. Badan Kesbang Politik dan Linmas Kabupaten Lima Puluh 
Kota 

5. Apabiia terjadi penyimpanganl pelmggamn terhadap ketentuan-ketentuan taxbut 
di atas, maka surat keteranganf Rekomendasi ini akan di cabut kembali. 

Payakumbuh, 12 Nopember 2009 
Kesbang Politik dan 

Tembusan disampaikan kepada Yth : 
1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak (sebagai lapom) 
2. Bapak Gubemur Sumatera Barat di Padang 
3. Sdr. Ketua Lembaga Penelitian UNP di Padang 
4. A r s i p  



TANAU DATAR PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
BADAN KESATUAN BANGSA,POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 

(KESBANGPOL DAN LINMAS) 
Jln. Suprapto No. 45 Tdp. (0752) 57-7 Batusangbr 27219 

SURAT K E T E R A N G A N / R E K O M E N D A S I  
Nomor : 0 7 0 /  aYJ /KBPLM/2009  

Berdasarkan swat Kzpalc Badan Kesbangpol don Linmas Propinsi Sunlatera Barat di Padang Nomor : 
8.07011 444lWAS-BKPLl2009 pada tanggcl 10 Oktober 2009 perihal Rekomendasi lzin Melaksanakan 
Penelition, setelah dipelajr~ri dengan ini kami cltas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar 
menyatakan tidak keSeraian atas maksud Penelitian dimaksud dengan lokasi di Kabupaten Tanah Dalar 
yang s ~ a n  dilakukan oleh : 

Nama 
Tempat/Tgl. Lahir 
Pekerjaan 
Alama t 
Kartu Identitas 
Maksud don Obyek 
Judul 

Lokasi Penelitian 
W a k t u  
Anggota 

: MUHAMMAD ADRI,S.Pd.ldT 
: Solok/l4 Mei 1975 
: Dosen 
: JI.RAkik 2 No 19 R t  02/03 Kurao Padang 
: 1371101405751001 
: Penelitian 
: PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK MELALUI PENGEMBANGAN 

SISTEM INFORMASI LAYP.NAN PUBLIK BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI 
Dl SUMBAR 

: Dinas Kependudukan don Cmil don KPPT 
: 12 - 30 Nopember 2009 
: 1 . Drs.Efrizon,MT 2. Dra.Nelda Azhar,M.Pd 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 
I. Keyiatan penelitiar~ tidak boleh menyimpang dari makscld don tujuan sebagaimana tersebut d~otas. 
2. Mernberitahukan kedatungan serta maksud don tujuan penelitian yang akan d~laksanakan dengan 

menunjukkan surat.surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada instansi terkait dan 
melaporkan kembali wgktu akan berangkat. 

3. Dalom melaksanakan penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. 
I. Mematuhi semua perclturan yang berlaku don meraghormati adat-istiadat serta kebiasaan masyarakat 

setempat. 
5.  Bila terjadi penyimpanganlpclanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat 

Keterangan/Rekomenclasi ini akan DICABUT kembali. 
6. Surat KeteranganIRekomendasi ini diberikanlberlaku mulai tanggal 12 - 30 Nopember 2009 
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kepala Badan Kesbangpol don Linmas 

Kabupaten Tanah Datcrr. 

Demikianlah surat keteranganlrekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya. 

Batusangkar, 12 Nopember 2009 
An.KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS 

KABUPATEN TANAH DATAR 

Tembusan Kepada Yth. : . 
! . Bupati Tanah Datar (sebagai laporan). 

1 
2. Kepola Badan Kesbangpol don Linmas Propinsi Sumatera Barat di Padang 
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar. 
4. Dcndim.0307 Tanah Datar di Batusangkar 
5. Ketua Lembaga Penelitian UNP di Padang 
6. Kepola Dinas Kependudukan don Capil Kab. Tanah Dataf di Batusangkar 
7. Kenala Kantor Perizinan dan Pelavanan Ternado Kab. Tanah Datar di Battaanakar 



PEMERINTAH KOTA BUKlTTlNGGl 
HAFITOR KESATUAIY BANGSA, POLITIK DAN 

PERLINDUNGAIY MASY-T 
Jln. Jend. Sudirrnan No. 27-29 Bukittinggi Telp (0752) 23976 

Kami Walikota Bukittinggi, bedasarkan : 
Surat Dari : Badan KesbangpoWinmas Propinsi Sumbar 
Nomar : K070f 1444/WAS 43KPL /ZOO9 
Tanggal : 30 O k t o k  2009 
Dengan hi rnemberikm kesempatan melakukan pen&tian/smvey kepada : 

Nama 
TempatjTgl Lahir 

Alamat 
Nomor Kartu Identitas 
Juhl PeneWan 

LokasijTempat Penelitian 

Waktu Penelitian 
Anggota Peneliti 

Diindcan Untuk 

: Muhammad Adri S.Pd.MT 
: Solok j 14 Mei 1975 
: Staf Pengajar uw 
: J1 Rakik 2 No. 19.RT02/03 Kurao Pagang Padang 
: 1371101405751001 
: Peniugtaftan K m E t a s  Lqamm PnW Melalui 

Pengembangan Sistirn Informei Layanan Publik Berbasis 
Teknologi Informasi Di Sumbar 

:- Kantor Pelayanan Terpaidu Kota BuEttinggi 
- Dinas Kependudukan dancatatan Sipil Kota Bukittinggi 
- Dinas Koperindag Kota Bukittinggi 
- Bag- Perebnomian SeMa Kota l3ukittingej. 
- Dishubkominfo Kota Bukittinggi 
: 9 September -30 November 2009 
: - Drs. Efrizon hlTT .. 

- DraNeldaAzharM.Pd 
: P e m f i h  Strategis N a s i d  

Dewan ketentuan seba~ai berikut: 
1. Tidak boleh menyimpang dari kerangka tujuan penelitian. 
2. Memberitdmkan kedatangan serta maksud penefitian yang a h  dengan 

menunjukkan surat Izin Melaksanakan Penelitian serta melaporkan diri sebelum 
meninggalkan Daerah Penelitian kepada Wafikuta hkittinggi c/q KepaIa Kantor Kesbang 
Pol d m  Linmas. 

3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat masyaraht 
setempat. 

4. Men&- taparan had pencEitia31 sebanyak 1 (sat@ el-u kepada Watigota 
Bukittinggi cq. Kepala Kantor Kesbang Pol d m  Linmas paling lambat 1 (satu) bulan setelah 
Penelitian selesai 

5. Bi teiadi penyimpengan/pehqgam imhdap ketentnm ttmdmt diatas, mah  SmTtt 
Izin Melaksanakan Penelitian/Survey ini akan dicabut. 

Smai Ezin PenelStian/Sumey ini di- kepda yaag 
bersangkutan untuk dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu. . 

BUKITl'INGGI 
G POL DAN LIlqMAS 

Nip. 19540820 198103 1001 
T e m ~ a ~ u a S k a n t c e P d P Y t k  
1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan) 
2. Sdr. Kepala Kantor KESBANGPOLBs LINMAS PROP SUMBAR 
3. Sdr. Kepala -tor Pelayanan Terpadu Kota Bukittnggi 
4. Sdr. Kepala Dinas Duk capil Kota Bukittinggi - 
5. Sdr. Kepala Dinas Koperindag Kota Bukittinggi 
6. Sdr. Kepala Dishubkorninfo Kota Bukittinggi 
7. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setda Bukittinggi 
8. Arsip 



Lim5m PEMERINTAtI KABUIJA'I'EN AGAM 

KANTOR PELAYANAN TERPADU 
JI. Veteran No I .  Telp. 0752 - 66354, Padang Baru - Lubuk Basung, Kode Pos. 26415 

http://www.agarnkab.go.id E-mail : yantu-agam@yahoo.co.id 

TENTANG 

IZIN PELAKSANAAN RISET/PENELITIAN/OBSERVASI 

Setelah mempelajari Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linrnas Prop. 
Sumatera Barat tanggal 30 Oktober 2009 tentang Izin Melaksanakan Penelitian, dengan ini 
menyatakan tidak keberatan atas maksud survey/riset/penelitian~observasi di Kabupaten Agam, 
yang dilakukan oleh : 

Nama 
TempatTanggal Lahir 
Peke rj aan 
Alamat 
Nomor Kartu Identitas 
Judul Penelitian 

. Lokasi Penelitian 

Waktu Penelitian 
Anggota Penelitian 

: Muhammad Adri, S.Pd. MT 
: Solok/ 14 Mei 1975 
: Staf Pengajar UNP 
: J1. Rakik 2 No. 19 Rt. 02/03 Kurao Pagang Padang. 
: 1371101405751001 
: Peningkatan Kualitas Layanan Publik Melalui Pengembangan 

Sistem Informasi Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi di 
Surnbar. 

: 1.  Dinas Komunikasi dan lnfomasi Kabupaten Agam 
2. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam. 

: 9 September s/d 30 November 2009. 
: 1. Drs. Efrizon, MT 

2. Dra. Nelda Azhar, M.Pd 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. 'I'idak boleh menyirnpang dari kerangka serta tujuan Praktek Lapangan 
, 2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan 

surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu, serta nlelaporkan diri sebelum meninggalkan 
DaeraWilayah penelitiannya kepada Pemerintah setempat. 

3. Mematuhi sernua peraturan yang berlaku dengan menghormati adat dan kebijaksanaan pada 
masyarakat seternpat. 

4. Mengirimkan laporan hasil Kegiatan sebanyak 1 (satu) eksemplar, masing-rnasing untuk Bupati 
Agam Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Agarn dan Camatllnstansi yang 
bersangkutan. 

5. Bilamana terjadi penyirnpangan/pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas rnaka surat 
keterangan Rekomendasi ini dicabut kembali. 

Dernikianlah surat keterangan Rekornendasi lzin Penelitian ini diberikan kepada yang 
bersangkutan untuk dapat digunakan oleh yang berkepentingan dimana perlu. 

Lubuk Basuna, 13 November 2009 

Ternbusan : 
1. Bupati Agam di Lubuk Basung (sebagai Laporan); 
2. Kepala Badan Kesbang Pol clan Linmas Kabupaten Agam di Lubuk Basung; .\ 
3. m a s  Komunikasi dan Infomasi Kabupaten Agam di Lubuk Basung; 
4. Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam di Lubuk Basung. 



UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

INSTRUMEN PENELITIAN 
- 

PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK 
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI MELALUI 

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI 
LAYANAN PUBLIK 

KUESIONER KESIAPAN PEGAWAI PELAKSANA LAYANAN PUBLIK 
DALAM MENERIMA D A N  MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMASI 

D A N  KUESIONER SISTEM LAYANAN PUBLIK YANG ADA Dl PEMDA 
KOTA/ KABUPATEN Dl PROPlNSl SUMATERA BARAT 

LEMBAGA PENELlTl AN 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

2009 



ANGKET PENELlTlAN 

Assalamualaikum w. w. 

Yang terhormat Bapak/ Ibu 

Untuk keperluan penelitian Peningkatan Kualitas Layanan Publik berbasis 
Teknologi Informasi melalui Pengembangan Sistem lnformasi Layanan Publik dalam 
Upaya Perwujudan e-Government di Sumatera Barat, kami mohon kesediaan Bapakl I bu 
untuk mengisi kuesioner pada lembaran berikut ini. 

Hasil kuesioner ini nantinya akan bermanfaat bagi dunia Pemerintahan (e- 
Government) di Sumatera Barat dalam rangka peningkatan keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintahan era otonomi daerah berbasis teknologi informasi, 
khususnya dalam bidang layanan publik. Untuk itu diharapkan agar Bapak/ Ibu 
memberikan jawaban yang sejujurnya mengenai apa yang Bapak/ Ibu ketahui, rasakan 
dan alami. 

Jawaban yang Bapak/ Ibu berikan tidak berkaitan dengan penilaian kinerja 
terhadap institusi/ unit layanan tempat Bapak/ Ibu berkarya. Semua jawaban tersebut 
kami butuhkan dalam rangka pengembangan Sistem lnformasi Layanan Publik di 
Sumatera Barat. 

Bantuan Bapak/ Ibu sangat kami hargai, sehingga penelitian ini dapat berjalan 
dengan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atas kesediaan Bapakf Ibu 
mengisi kuesioner ini kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, akan memberikan 
imbalan yang setimpal atas budi baik Bapakf Ibu. 

Hormat kami 

Tim Peneliti 



PETUNJUK PENGlSlAN ANGKET 

I. Petunjuk Umum 
Kami ingin mengetahui informasi dari Bapakl Ibu berkaitan dengan kesiapan pegawail 
tenaga pelaksana Layanan Publik dalam menerima dan memanfaatkan teknologi 
informasi dan komputer dalam menunjang kerja dan aktifitas sehari - hari. 
lnformasi yang diberikan akan sangat membantu kami dalam mengembangkan suatu 
model Sistem lnformasi Layanan Publik berbasis teknologi informasi yang dapat 
diterima dan diadopsi oleh tenaga teknis pelaksana layanan publik. 

II. Petunjuk Khusus 
1. Berilah tanda silang (x) pada salah satu pernyataan/ pertanyaan yang dianggap paling 

sesuai 
2. Tentukan kesesuaian pernyataanl pertanyaan dengan kondisi yang Bapak/ Ibu alami 

dengan kriteria sebagai berikut : 
a. Sangat Setuju = [SS], Setuju = [S], Kurang Setuju = [KS], Tidak Setuju = [TS], dan 

Sangat Tidak Setuju = [STS], dengan persentase kesesuaian sebagai berikut : 
1) Sangat Setuju [SS] : 81% - 100% 
2) Setuju [S] = 61% - 80% 
3) Kurang Setuju [KS] = 41% - 60% 
4) Tidak Setuju [TS] = 21% - 40 % 
5) SangatTidakSetuju [STS]=O%-20% 

b. Selalu = [SL], Sering = [SR], Kadang - kadang =[KD], Jarang = [JR], dan Tidak Pernah 
[TP], dengan persentase kesesuaian sebagai berikut : 
1) Selalu [SL] = 81% - 100 % 
2) Sering [SR] = 61% - 80% 
3) Kadang - kadang [KD] = 41% - 60% 
4) Jarang [JR] = 21% - 40 % 
5) Tidak Pernah [TP] = 0% - 20% 

Contoh : 

Jika Bapak/ Ibu memiliki fasilitas komputer di kantor, namun tidak semua meja kerja 
memiliki komputer, maka silahkan dipilih Setuju (S). 

Jika Bapak/ Ibu senantiasa menggunakan komputer dalam membantu pekerjaan 
sehari -hari, namun berkisar antara 61 -80 %, maka silahkan dipilih Sering (SR). 

x 2 Saya menggunakan komputer untuk membantu 
pekerjaan saya sehari - hari 



KESIAPAN PEGAWAI PELAKSANA LAYANAN PUBLIK DALAM MENERIMA DAN 
MEMANFAATKAN TEKNOLOGI INFORMAS1 

Identitas Responden 
Unit Layanan Publik : 
Jenis Kelamin : [ ] Laki-laki [ ] Perempuan 
Status Pegawai : [ ] Pegawai Negeri [ ] Pegawai Honorer 
Tingkat Pendidikan : [ ] SMAJ SMUISLTA [ ] Diploma [ ] Sarjana [ ] Magister 

menunjang pekerjaan saya. 

aplikasi komputer yang menunjang pekerjaan saya. 

engurusan layanan publik 

at yang tidak memahami prosedur proses 

13. 

14. 

publik 
Sistem layanan publik di Pemda Kota/ Kab tempat 
saya bekerja masih berupa layanan yang terpisah 

Saya yakin, masyarakat akan terbantu jika semua 
jenis layanan publik ditempatkan secara terpadu 
dalam satu kantor layanan 

~ ~ ~ \ ~ l ~ l  
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