eJournal Pemerintahan Integratif, 2020, 7 (4): 482-492
ISSN: 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), ejournal.pin.or.id
© Copyright 2019

PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR
KECAMATAN SAMBUTAN
KOTA SAMARINDA

Bella Puspa Dewi

eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 7, Nomor 4, 2020

eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 7, Nomor 4, 2020: 482-492
eJournal Pemerintahan Integratif, 2020, 7 (4): 482-492
ISSN 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), ejournal.pin.or.id
© Copyright 2019

PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR
KECAMATAN SAMBUTAN
KOTA SAMARINDA
Bella Puspa Dewi1, Iman Surya2, Jumansyah 3
Abstrak
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan penerapan egovernment dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kantor kecamatan
sambutan, serta mengetahui dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi di
Kecamatan Sambutan Kota Samarinda berdasarkan indikator pengembangan egovernment yaitu, Support, Capacity, Value. Tekhnik pengumpulan data dengan
sumber data yang diperoleh dengan menggunakan tekhnik purposive sampling.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta
penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis model data interaktif dari Miles
Huberman, dan Saldana, yang diawali dengan proses pengumpulan data,
penyederhanaan data, dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun
informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Camat Sambutan, Subbag Umum
dan Kepegawaian, Kepala Seksi Pelayanan Umum, 2 orang petugas pelayanan di
Kecamatan Sambutan dan 10 orang masyarakat pengguna jasa layanan di
Kecamatan Sambutan
Kata Kunci : penerapan, e-government, pelayanan publik
Pendahuluan
Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan
penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu
dalam era otonomi daerah ini untuk mewujudkan pemerintahan yang good
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governance salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi atau yang populer disebut e-government.
Berdasarkan Instruksi Presiden RI No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan E-Government serta Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor 126/M/KI/K/VI/2002 perihal Edaran
Pendayagunaan Situs sebagai bentuk keseriusan Pemerintah memanfaatkan
teknologi informasi dan informasi di dalam proses pemerintahan.
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kecamatan Sambutan,
sebelum diterapkannya kebijakan Electronic Government di Kecamatan
Sambutan sistem yang diterapkan hanya menggunakan sistem manual atau bisa
disebut hanya dengan sistem mencatat, sekarang kita dapat melihat apakah
dengan diterapkannya electronic government ini dapat meningkatkan kualitas
pelayanan publik karena sebelum diterapkannya electronic government kualitas
pelayanan yang ada di Kecamatan tersebut kurang memuaskan, dikarenakan
fasilitas yang kurang memadai, dan juga kondisi seperti antrian menjadi lebih
lama, proses birokrasi yang panjang.
Kerangka Dasar Teori
Sistem
Budi Sutedjo (2005:13) menyebutkan sistem adalah sekumpulan elemen yang
saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan dalam
mencapai suatu tujuan. Kesimpulannya sistem adalah adalah suatu kesatuan yang
terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan
aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.
Informasi
Moekijat (2005:9) menyebutkan informasi adalah hasil pemrosesan data
yang diperoleh dari setiap elemen tersebut menjadi bentuk yang mudah dipahami
dan merupakan pengetahuan yang relevan yang dibutuhkan orang untuk
menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada. Kesimpulannya
informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri
dari dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan
pesan.
Manajemen
Menurut Sutanta (2003:17) menajemen dapat diartikan sebagai proses
memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan.
Manajemen juga dapat dimaksudkan sebagai suatu sistem kekuasaan dalam suatu
organisasi agar orang-orang menjalankan pekerjaan. Umumnya, sumber daya
yang tersedia dalam manajemen meliputi manusia, material, dan modal. Konsep
sumber daya manajemen ini akan menjadi bertambah ketika pembahasan
difokuskan pada Sistem Informasi Manajemen (SIM). Dalam Sistem Informasi
Manajemen, sumber daya manajemen meliputi tiga sumber daya tersebut
ditambah dengan sumber daya berupa informasi.
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Sistem Informasi Manajemen
Frederick H.Wu dalam Jogiyanto (2005:14) Sistem Informasi Manajemen
(SIM) ialah kumpulan dari manusia dan sumber daya modal di dalam suatu
organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk
menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen didalam
kegiatan perencanaan dan pengendalian.
Tujuan Sistem Informasi Manajemen
Menurut Murdick, dkk (1984:7) tujuan suatu Sistem Informasi Manajemen
(SIM) adalah menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan pada
perencanaan, pemrakarsaan, pengorganisasian, pengendalian kegiatan operasi
subsitem suatu perusahaan dan menyajikan sinergi organisasi pada proses.
Penerapan
Menurut Lukman Ali (1995:1044) Penerapan adalah mempraktekkan,
memasangkan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa
penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu
maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
E-Government
Menurut Indrajit (2002:36) Suatu mekanisme interaksi baru antara
pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan
melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan
memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan.
Tipe Relasi e-Government
Penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan electronic
government (e-government) menurut Indrajit (2002:4) akan menghasilkan 4
(empat) hubungan bentuk baru yaitu G-to-C, G-to-B, G-to-G, dan G-to-E,
masing-masing dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, Government to Citizens (G-to-C), merupakan aplikasi electronic
government (e-government) yang dibangun untuk mendekatkan pemerintah
dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat
dengan mudah menjangkau pemerintahnya untuk pemenuhan berbagai kebutuhan
pelayanan sehari-hari
Kedua, Government to Business (G-to-B), merupakan salah satu tugas utama
dari sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian sebuah
negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukan relasi yang baik antara
pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para
praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi
banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi
yang baik dan efektif dengan industri swasta.
Ketiga, Government to Governments, Kebutuhan untuk berinteraksi antar
satu pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada halhal yang berbau diplomasi semata, namun lebih jauh lagi untuk memperlancar
484

Penerapan E-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.... (Dewi)

kerjasama antar negara dan kerjasama antar entiti-entiti negara (masyarakat,
industri, perusahaan, dan lain-lain) dalam melakukan hal-hal yang berkaitan
dengan administrasi perdagangan.
Keempat, Government to Employees (G-to-E), aplikasi electronic
government (e-government) juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di
sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.
Elemen Sukses e-Government
Suksesnya pengembangan e-government bergantung kepada sejumlah faktor
yang dikenal dengan istilah elemen sukses. Elemen-elemen sukses tersebut
merupakan hasil kajian dan riset oleh Harvard JFK School of government meliputi
Support (Dukungan), Capacity (Kemampuan) ,dan Value (Nilai), Indrajit (dalam
Sadikin 2011). Ketiga elemen sukses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Dukungan/Support
Kata support adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah
dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki political will (keinginan
politis) untuk mengembangkan e-government, karena hal ini akan menyangkut
seluruh proses dari e-government. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar
dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada
fase pelaksanaanya (action). Tanpa adanya unsur political will, mustahil berbagai
inisiatif pembangunan dan pengembangan e-government dapat berjalan dengan
mulus.
Sudah umum bahwa budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model
manajemen top-doen (paradigma klasik). Karena itu, dukungan implementasi
program e-government yang efektif harus dimulai dari para pimpinan
pemerintahan yang berada pada level tertiggi (Presiden, Gubernur,
Walikota/Bupati).
2. Kemampuan/Capacity
Kemampuan/Capacity adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan
dari pemerintahan setempat dalam mewujudkan e-government. Dalam hal ini ada
tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh suatu pemerintahan dalam
rangka mengimplementasikan dan membangun e-government, yaitu :
a) Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai
inisiatif e-government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya
finansial
b) Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena
fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep egovernment
c) Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan
keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai
dengan asas manfaat yang diharapkan
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3.

Nilai/Value
Elemen pertama dan kedua diatas merupakan dua buah aspek yang dilihat
dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (sisi penyedia-supply side).
Pelaksanaan e-government tidak akan ada gunanya bila tidak ada pihak yang
diuntungkan, dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang
diperoleh dengan adanya e-government bukanlah kalangan pemerintahan saja
melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (sisi permintaan-demand
side). Karena itu pemerintah dituntut agar bertindak teliti dan bisa memilih
prioritas jenis aplikasi e-government apa saja yang harus didahulukan
pembangunannya agar benar-benar memberikan value (manfaat) secara signifikan
yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Perpaduan antara ketiga
elemen diatas akan membentuk sebuah nexus (pusat syaraf jaringan egovernment) yang akan menjadikan kunci sukses penjamin keberhasilan
penerapan e-government.
Kualitas Pelayanan Publik
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia pasal 1 nomor 25 tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik. Menurut Moenir (2000:16) pelayanan adalah proses pemenuhan
kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung, atau dengan kata lain
pelayanan sebagai suatu proses interaksi antara orang lain dengan yang lainnya.
Menurut Lenvine (dalam Bambang Sancoko, Vol 17 1990) kualitas
pelayanan yag ideal memenuhi tiga indikator : Pertama, Responsiviness, adalah
daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan, keinginan, aspirasi, dan
tuntutan pengguna layanan; Kedua, Responbility, adalah ukuran yang menunjukan
seberapa jauh proses pemberian layanan publik dilakukan sesuai dengan prinsipprinsip organisasi yang telah ditetapkan, dan; Ketiga, Accountability, adalah suatu
ukuran yang menunjukan seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan
sesuai kepentingan para pihak (Stakeholders) dan norma-norma yang berlaku di
masyarakat.
Metode Penelitian
Tekhnik pengumpulan data dengan sumber data yang diperoleh dengan
menggunakan tekhnik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan
untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti.
Analisis model data interaktif dari Miles Huberman, dan Saldana, yang diawali
dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, dan penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.
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Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penerapan e-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang berhubungan
dengan penyedia informasi, layanan informasi, atau produk yang disiapkan secara
elektronis oleh pemerintah, tidak terbatas tempat dan waktu, menawarkan nilai
lebih untuk partisipasi pada semua kalangan. E-Government yang telah diterapkan
Kecamatan Sambutan dengan mengacu pada instruksi presiden nomor 3 tahun
2003, kebijakan tersebut lahir untuk mengembangkan sistem pelayanan yang
andal dan terpercaya.
Penerapan electronic government dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik di Kantor Kecamatan Sambutan dapat diukur dengan menggunakan
indikator sebagai berikut: Dukungan dari pihak kecamatan, Kemampuan dari
aparatur pemerintah dalam menerapkan Electronic Government, dan Nilai yaitu
manfaat dari penerapan Electronic Government apakah dapat memberikan
manfaat setelah diterapkan Electronic Government.
Dukungan (Support)
Melalui e-government masyarakat dapat semakin mudah berinteraksi dengan
pemerintah, yang dapat menciptakan mekanisme kebijakan dan pelayanan publik
yang terbuka dan demokratis. Kebijakan tersebut dapat disederhanakan dalam
peraturan walikota kota Samarinda nomor 35 tahun 2014 tentang pelayanan
administrasi terpadu kecamatan di lingkungan pemerintah kota Samarinda dan
SOP (standar operasional prosedur) yang ada di kecamatan Sambutan.
Pemberian pelayanan kepada masyarakat di kantor Kecamatan Sambutan
dapat terlihat dari adanya papan informasi yang jelas tentang persyaratan
pelayanan, alur-alur yang harus dilalui masyarakat, dan adanya SOP yang telah
dibuat. Masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan hanya membawa
berkas yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan diloket yang tersedia.
Dengan adanya konsep pelayanan PATEN masyarakat tidak perlu untuk
berpindah dari meja ke meja, semua berkas perlengkapan akan dilaksanakan oleh
petugas secara online. Hal ini menandakan kejelasan SOP dan prosedur pelayanan
dapat dengan mudah dilaksanakan dan dipahami baik oleh pagawai di kecamatan
maupun masyarakat yang mendapatkan pelayanan.
Kemampuan (Capacity)
Keberhasilan suatu pelaksanaan penerapan tidak bisa lepas dari adanya
capacity yakni sumber daya manusia, dan sumber daya peralatan yang dapat
mendukung proses kelancaran suatu pelaksanaan program.
Pertama, staf atau pegawai, sumberdaya manusia memegang peranan penting
dalam menjalankan konsep e-government di kantor kecamatan Sambutan.
Pegawai yang dimaksudkan ialah pegawai yang dapat berinteraksi dan
berkomunikasi dengan masyarakat secara baik, serta dapat menjalankan tugas dan
wewenangnya dengan benar. Kondisi sumber daya manusia di kecamatan
Sambutan telah mampu melaksanakan pekerjaaannya dengan baik dalam
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penggunaan teknologi tersebut tetapi berbeda kemampuan antara satu pegawai
dengan pegawai lainnya.
Dan faktor pendukung yang lainnya adalah sumber daya peralatan. Suatu
program kebijakan tidak dapat berjalan tanpa adanya peralatan yang tersedia.
Dilihat dari faktor penentu keberhasilan implementasi e-government yang ada,
maka dapat dianalisis bahwa sumber daya manusia, serta sumber daya peralatan
memiliki pengaruh terhadap jalannya suatu kebijakan. Sumber daya manusia yang
cukup mampu dalam menjalankan kebijakan tetapi tidak diimbangi dengan
tersedianya sarana prasarana yang memadai serta jumlah sumber daya manusia
yang perlu ditambah.
Dalam pembangunan dan pengembangan e-government diperlukan elemen
capacity yakni ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan
sumber daya infrastruktur yang berupa sarana dan prasarana pendukung.
Nilai (Value)
Pelaksanaan suatu kebijakan tidak terlepas dari nilai atau besaran manfaat
yang didapatkan. Dengan penerapan e-government tentu akan memberikan
manfaat yang akan diperoleh masyarakat sebagai penerima layanan dan petugas
sebagai pelaksana. Hakikat keberadaan pemerintah yaitu untuk memberikan
pelayanan kepada warga negaranya. Dalam hal ini pelayanan tidak bicara
mengenai kuantitas saja melainkan kualitas yang diberikan.
Salah satu manfaat sistem online adalah terwujudnya efisiensi dan efektifitas
dalam pelayanan publik. Ketersediaan pelayanan dengan sistem online di
kecamatan di kecamatan Sambutan telah berjalan sejak tahun 2012 dengan
konsep pelaksanaan PATEN (pelayanan administrasi terpadu kecamatan). Dalam
pelaksanaan tersebut semua pelayanan tersebut menggunakan system loket yang
kemudian diolah oleh back-officer untuk diinput secara online. Tidak hanya
dalam hal pelayanan yang menggunakan system online namun dalam
perencanaan anggaran, SIMDA, SIMPEG, absensi elektronik, dan ketersediaan
website kecamatan. Ketersediaan website kecamatan memiliki manfaat penting
sebagai sarana penyebaran informasi, sebagai fungsi sosialisasi kebijakan,
penghubung interaksi antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat.
Dampak Penerapan E-Government
Dampak penerapan e-government terhadap kualitas pelayanan publik di
kantor kecamatan sambutan sudah ada nilai tambah namun belum berjalan secara
maksimal karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki kecamatan sambutan.
Kecamatan sambutan hanya mengandalkan pegawai yang ada di kecamatan
sambutan, dengan mengandalkan kemampuan yang dimiliki pegawai.
Perlunya sosialisasi ini tentu akan menambah wawasan bagi para pegawai.
Atapun dengan diadakannya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kota
kepada pegawai di setiap kantor kecamatan atau perwakilan dari setiap kecamatan
untuk mendapatkan pelatihan tentang pemerintahan berbasis elektronik. Namun
selama ini permasalahan yang terjadi adalah, jika salah satu petugas pelayanan
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tidak hadir maka akan di back up oleh petugas lainnya, dimana petugas yang
menggantikan tersebut juga memiliki tugasnya sendiri. Hal ini akan berakibat
adanya penumpukan pekerjaan sehingga akan menjadi tidak efisien.
Masih ada masyarakat yang belum tahu bahkan sebagian besar masyarakat
belum tahu dengan pemerintahan berbasis elektronik, mereka masih asing
mendengar istilah e-government. Mereka hanya mengetahui bahwa pelayanan
yang ada dikecamatan sambutan ini sudah cukup baik, ini disebabkan kurangnya
sosialisasi dari kecamatan sambutan kepada masyarakat.
Faktor Penghambat Penerapan E-Government
Dalam penerapan e-government ada beberapa kendala yang menjadikan
pelayanan menjadi kurang optimal. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat
akan pelayanan ini perlu diimbangi dengan pelayanan yang maksimal dan cepat.
Dalam R. Eko Indrajit (2002:35) bahwa ketersediaan sumber daya manusia
yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan egovernment dapat disesuaikan dengan asas manfaat yang diharapkan.
Selain sumber daya manusia, fasilitas pendukung yakni komputer dan printer
yang masih kurang sehingga harus bergantian saat melaksanakan tugas,
permasalahan jaringan yang tidak stabil dan seringnya padam listrik membuat
sebagian petugas harus mengulangi proses dari awal.
Pelaksanaan penerapan e-government juga membutuhkan suatu anggaran
yang cukup besar. Adanya defisit anggaran kota Samarinda tahun 2016 serta
kebijakan dalam pengadaan barang umum yang masih diselenggarakan di BPKD
atau badan aset daerah, seharusnya pengadaan barang yang masih dibawah 20 juta
atau yang bersifat taktis bisa dilakukan dalam instansi kecamatan sehingga akan
sulit untuk mengakomodasi kebutuhan secara fleksibel. Adanya keterbatasan
anggaran tersebut akan mengakibatkan sumber daya peralatan menjadi terbatas
pula. Hal tersebut tentu menjadi hambatan tersendiri bagi petugas untuk
memberikan pelayanan secara optimal.
Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dikemukakan berdasarkan tujuan
penelitian dan fokus penelitian yang ada menunjukkan bahwa penerapan egovernment dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan
Sambutan Kota Samarinda dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut :
a) Pada indikator support menunjukkan bahwa kebijakan e-government telah
jelas dan dipahami oleh pegawai kantor Kecamatan Sambutan yang dapat
dengan mudah dilaksanakan melalui SOP yang ada. Adanya papan informasi,
dan prosedur pelayanan yang telah diletakkan ditempat yang strategis yaitu di
depan pintu masuk ruang pelayanan agar mudah dibaca oleh masyarakat.
Namun pelaksanaan sosialisasi tentang adanya pelayanan berbasis online dan
website yang tersedia masih kurang diketahui oleh masyarakat banyak, dan
tidak berjalan dengan maksimal karena tidak didukung dengan sumber daya
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b)

c)

d)

490

manusia yang mumpuni karena tidak semua pegawai paham dengan
penerapan e-government ini. Dan sarana prasarana seperti komputer yang
harus diganti dengan komputer yang baru, karena komputer yang digunakan
saat ini adalah komputer yang sudah tua.
Indikator Capacity atau sumber daya di Kecamatan Sambutan dapat
diketahui bahwa sumber daya manusia di Kantor Kecamatan Sambutan telah
mampu melaksanakan tugasnya degan baik, namun hal ini tidak diimbangi
dengan sosialisasi dari pihak Pemerintah Kota terhadap pihak Kecamatan
sehingga dari pihak Kecamatan tidak dapat melakukan sosialisasi kepada
masyarakat, karena kemampuan dari aparatur yang ada di Kecamatan
Sambutan masih terbatas.
Serta adapun indikator value atau manfaat yang akan diperoleh masyarakat
sebagai penerima layanan dan petugas sebagai pelaksana dapat ditunjukan
bahwa peranan fungsi website masih sangat terbatas yang ditandai oleh
kurangnya fungsi sarana penyebaran informasi, fungsi sosialisasi kebijakan
dan penghubung interaksi antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat
yang menyebabkan keterbukaan informasi pelayanan sebagian besar masih
bersifat offline, namun nilai manfaat yang didapat dengan adanya
pengelolaan informasi yang terhubung secara online atau e-government
yakni, hemat biaya, waktu dan tenaga sehingga dapat meningkatkan kualitas
pelayanan publik Kecamatan Sambutan. Di dalam proses pelaksanaan
penerapan e-government di Kecamatan Sambutan terdapat kendala-kendala
yang dihadapi yaitu, terbatasnya sumber daya yang dimiliki, kurangnya
sosialisasi kepada masyarakat, miskomunikasi antara pimpinan dan pegawai.
Penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di
kantor kecamatan Sambutan kota Samarinda mendapatkan pengaruh positif
karena dengan adanya website dapat menginformasikan kepada masyarakat
bahwa tidak perlu jauh jauh untuk pergi ke kecamatan hanya untuk
menanyakan persyaratan apa saja yang harus dibawa untuk mengurus
administrasi di kecamatan.
Dampak penerapan e-government terhadap kualitas pelayanan publik adalah
sudah terjadi perubahan terhadap kualitas pelayanan publik, namun tidak
terjadi perubahan yang signifikan, yakni sudah diterapkan e-government di
kecamatan sambutan namun belum berjalan secara maksimal karena masih
banyaknya kekurangan dalam penerapan e-government seperti dukungan dari
pemerintah kota masih kurang contohnya seperti tidak adanya sosialisasi dari
pemerintah tentang penerapan e-government sarana prasarana komputer,
ATK, dan lain sebagainya. Keterbatasan pegawai yang ada di kecamatan
sambutan. Pemahaman pegawai yang masih kurang tentang penerapan e-
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government karena tidak adanya pelatihan-pelatihan khusus terhadap
penerapan e-government atau pemerintahan berbasis elektronik.
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka penulis
memberikan saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang berhubungan
dengan penelitian ini, diantaranya :
a. Sebaiknya pihak Kecamatan Sambutan lebih meningkatkan komunikasi antar
instansi pemerintah yang ada di kota Samarinda karena perlunya sosialisasi
kepada aparatur kecamatan dalam hal website sehingga pihak kecamatan
dapat mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penerapan electronic
government.
b. Dukungan dari Pemerintah Kota Samarinda seperti ketersediaan infrastruktur
teknologi informasi yang memadai berupa pengadaan barang agar dapat
memudahkan aparatur kecamatan dalam menerapkan electronic government
di Kecamatan Sambutan.
c. Bahwa pemerintah melalui pihak kecamatan dapat meningkatkan spesifikasi
komputer atau mengadakan peralatan komputer dengan spesifikasi terbaik
Processor Intel Core i7-6700K mengingat semua aplikasi program meningkat
setiap tahunnya yang berdampak pada kinerja kecepatan dan ketepatan.
d. Pihak Kecamatan Sambutan perlu mengadakan hubungan kerjasama dengan
perusahaan yang ada disekitar wilayah Sambutan melalui program CSR
(corporate social responbilities) agar bisa memberikan dukungan penyediaan
fasilitas tambahan dalam pelayanan di Kantor Kecamatan Sambutan.
e. Pihak kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi yang ada
di website, agar masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat, adil,
dan merata.
f. Sebaiknya dari pihak kecamatan dibuatkan server (pengatur lalu lintas)
jaringan, dibuatkan server agar sesuai dengan pelayanan yang ada , agar
sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
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