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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan unuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang 

bagaimana efektivitas pelayanan informasi melalui website Kecamatan Samarinda 

Ilir yang beralamatkan https://kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, dimana dapat dilihat berdasarkan 

beberapa indikator, yaitu : 1) Ketepatan Sasaran Program, 2) Sosialisasi Program, 

3) Tujuan Program, 4) Pemantauan Program. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan, 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di 

Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. Pelayanan informasi melalui website 

adalah salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai 

strategi dalam melakukan pengembangan terhadap pelayanan publik seiring 

dengan berkembangnya teknologi, atau disebut dengan e-Government. Tujuan 

dari pelaksanaan e-Government berupa website yakni untuk percepatan dalam 

pelayanan publik. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan program 

pelayanan informasi melalui website di Kecamatan Samarinda Ilir Kota 

Samarinda belum sepenuhnya efektif. Hal ini dibuktikan dengan beberapa faktor 

yakni Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir sudah melaksanakan program 

tersebut dengan baik, namun dari segi masyarakat yang berperan sebagai sasaran 

dalam program tersebut belum sepenuhnya berminat untuk memanfaatkan 

pelayanan informasi melalui website tersebut. Sehingga belum tercapainya timbal 

balik yang baik antara Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir dengan masyarakat 

dalam pelaksanaan program pelayanan informasi melalui website Kecamatan 

Samarinda Ilir. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya 

tercapai karena kurangnya timbal balik antara Pemerintah Kecamatan Samarinda 

Ilir dan masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut. 
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Pendahuluan 

 Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 

Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, realisasi 

dari aplikasi e-Government biasanya berupa situs website Pemerintah Daerah. 

Situs e-Government merupakan salah satu strategi daerah dalam melakukan 

pengembangan pelayanan daerah dan juga sebagai sarana untuk promosi dari 

potensi daerah tersebut. Sehingga pengembangan situs website harus dilakukan 

dengan terstruktur dan melalui tahapan-tahapan yang benar. Penerapan situs 

website yang dilakukan oleh instansi pemerintah telah meningkatkan penilaian 

masyarakat terkait dengan prinsip-prinsip good governance yaitu kepedulian 

terhadap stakeholder, efektifitas dan efisiensi, partisipasi masyarakat, 

akuntabilitas, dan transparansi. 

Informasi dan pelayanan yang serba cepat dan mudah melalui teknologi 

digital menjadi suatu tuntutan bagi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan informasi 

sama halnya dengan efektivitas pembangunan daerah, hal ini dapat ditentukan 

dengan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. 

Informasi dapat diperoleh dengan menggunakan internet yaitu melalui website. 
Locus yang menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian yaitu di 

Kecamatan Samarinda Ilir karena sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 

2017, Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda berhasil 

mengembangkan sistem informasi pelayanan publik dalam bentuk website, yang 

diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi, 

menyampaikan aspirasi dan berinteraksi dengan pemerintah. 

Kecamatan Samarinda Ilir adalah unsur dari pelayanan masyarakat sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 9 Tahun 2013 Tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Sistem  Informasi  Pelayanan  Publik  adalah  

rangkaian  kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta 

mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat  dan  

sebaliknya  dalam bentuk  lisan,  tulisan  latin, tulisan  dalam  huruf  braile, 

bahasa  gambar,  dan/atau  bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau 

elektronik. 

 Website digunakan sebagai media sistem informasi yang dapat digunakan 

sebagai sarana pendukung bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan 

informasi terkait proses administrasi di Kecamatan Samarinda Ilir Kota 

Samarinda mengenai pelayanan publik seperti pelayanan pada Kasi Pemerintahan 

di Kecamatan Samarinda Ilir yaitu berupa informasi persyaratan pembuatan e-

KTP, pembuatan Kartu Keluarga, Keterangan Kelahiran, untuk memperoleh 

berita mengenai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kecamatan 

Samarinda Ilir, dan lain-lain. 

Website Kecamatan Samarinda Ilir dibuat pada tahun 2017 sedangkan 

dalam pembuatan dan pengelolaan website tersebut Kecamatan Samarinda Ilir 

bekerja sama dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 
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Samarinda yang mengelola informasi dan teknologinya. Proses pelayanan 

infirmasi melalui website https://kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id 

merupakan wujud aplikasi sistem informasi dari Kecamatan Samarinda Ilir. 

Tujuan sistem pelayanan informasi melalui website https://kec-

samarinda-ilir.samarindakota.go.id yaitu untuk mempermudah akses 

informasi dan data terkait Kecamatan Samarinda Ilir serta proses administrasi 

untuk dalam urusan kependudukan masyarakat Kecamatan Samarinda Ilir. 

Namun berdasarkan observasi sementara, dalam pelaksanaan program 

informasi pelayanan melalui website https://kec-samarinda-
ilir.samarindakota.go.id sendiri masih terdapat kekurangan baik pada konten 

yang ada dalam fasilitas yang tersedia dalam website itu sendiri ataupun pada 

sumber daya aparaturnya yang mengelola website tersebut misalnya, terdapat 

beberapa konten informasi yang tersedia dalam website tersebut pada saat 

dibuka hanya konten yang kosong atau belum terisi oleh data maupun 

informasi apapun, dan tampilan website tersebut terbilang sangat sederhana. 

Selain itu pada aparatur yang mengelola website tersebut masih terbilang 

kurang dalam pelaksanaanya karena dapat dilihat berdasarkan permasalahan 

sebelumnya baik dari isi konten yang masih kosong, dan tampilan website 

yang sederhana. Adapula kekurangan dalam pelaksanaan informasi pelayanan 

melalui website tersebut yaitu kurangnya sosialisasi yang dimana hanya 

disampaikan pada papan informasi yang ada di lingkungan kantor saja 

sehingga hanya masyarakat tertentu yang sadar untuk melihat papan informasi 

itu saja yang mengetahui adanya informasi pelayanan melalui website. 

Menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Efektivitas 

Pelayanan Informasi Melalui Website Dalam Meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Publik Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda". 
 

Kerangka Dasar Teori 

Good Governance 

Menurut OECD dan World Bank dalam Sedarmayanti (2009), Good 

Governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan 

bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi 

secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta pendiptaan 

kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. 

Selanjutnya menurut Kasman Abdullah (2002), good governance sebagai 

suatu terminologi yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, seolah-olah 

formula yang baru diketemukan untuk terapi mekanisme pemerintahan suatu 

negara agar berjalan secara demokratis. 

 

Efektivitas 

https://kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id/
https://kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id/
https://kec-samarinda-ilir.samarindakota.go.id/
https://kec-samarinda-ilir.samarindaakot.go.id/
https://kec-samarinda-ilir.samarindaakot.go.id/
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 Menurut Sedarmayanti (2009), bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran 

yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian 

efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah 

penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. 

 Pengertian efektivitas informasi menurut Mc Leod dalam Susanto (2007) 

bahwa efektivitas artinya informasi harus sesuai dengan kebutuhan pemakai 

dalam mendukung suatu proses bisnis, termasuk di dalamnya informasi tersebut 

harus disajikan dalam waktu yang tepat, format yang tepat sehingga dapat 

dipahami, konsisten dengan format sebelumnya, isinya sesuai dengan kebutuhan 

saat ini dan lengkap atau sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan. 

 

Pelayanan Publik 
 Menurut UU No. 25 Tahun 2009, Pelayanan publik adalah kegiatan atau 

rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. 

 Menurut Sinambela (2008), pelayanan publik diartikan sebagai setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang 

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau 

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. 

  

Sistem Informasi Manajemen 

 Menurut Abdul Kadir (2007), Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat 

didefiniskan sebagai sebuah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan 

informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan 

untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi, dan menyediakan informasi 

untuk operasi organisasi. 

 Sedangkan menurut Sutanta (2003) Sistem Informasi Manajemen adalah 

sekumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama dan 

membentuk satu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerjasama antara bagian satu 

dengan yang lainnya dengan cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan 

data, menerima masukan (input) berupa data-data, kemudian mengolahnya 

(processing), dan menghasilkan keluaran (output) berupa informasi sebagai dasar 

bagi pengambilan keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang dapat 

dirasakan akibatnya baik pada saat itu juga maupun di masa mendatang, 

mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategis organisasi dengan 

memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut 

guna mencapai tujuan. 

 

Electric Government (E-Government) 
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 Menurut Indrajit (2000), pemerintah merupakan entitas negara yang 

antara lain bertugas untuk merancang dan mengeluarkan peraturan-peraturan, 

kebijakan-kebijakan agar setiap komponen dalam negara dapat berfungsi dan 

berinteraksi dengan baik. 

 Menurut Sutanta (2003), e-Government adalah penggunaan teknologi 

informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-

pihak lain penggunaan teknologi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk 

baru, seperti pemerintah kepada masyarakat, pemerintah dan pemerintah kepada 

bisnis atau pengusaha.  

Metode Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian, yaitu tentang Efektivitas Pelayanan 

Informasi Melalui Website dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di 

Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, maka penulis menggunakan metode 

deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat 

gambaran tentang deskripsi suatu keadaan secara obyektif. 

Penelitian akan dilakukan berlokasi di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota 

Samarinda. Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2019 

sampai selesai, sebagai serangkaian penelitian yang berhubungan untuk 

medapatkan data dan informasi yang akurat sesuai dengan fakta di lapangan. 

Adapun orang yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini antara lain 

sebagai berikut Camat, Sekretaris Camat, Pengelola website, Pegawai di 

Kecamatan Samarinda Ilir, dan Masyarakat, serta data yang terdapat pada lokasi 

penelitian berupa bahan bacaan, dan dokumen-dokumen. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Ketepatan Sasaran Program 

Ketepatan Sasaran Program merupakan salah satu indikator dari teori 

mengenai efektivitas yang memiliki arti sebagai tolak ukur dalam tercapainya 

suatu program. Ketepatan sasaran program dinyatakan sebagai seberapa banyak 

masyarakat yang membutuhkan manfaat dari program pelayanan informasi 

tersebut sebagai bentuk sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian ketepatan sasaran program dalam efektivitas 

pelayanan informasi melalui website dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

publik di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, sudah baik dalam segi 

pelaksanaan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir. 

Karena Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir sudah melaksakannya sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan. 

Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir sudah melaksanakan program 

pelayanan informasi melalui website dengan memberikan informasi yang up to 

date  terkait berita, informasi, dan data mengenai Kecamatan Samarinda Ilir. 

Hal tersebut sejalan dengan teori menurut Abdul Kadir (2007), Sistem 

Informasi Manajemen (SIM) yang terdapat dalam penelitian ini adalah program 
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pelayanan informasi melalui website Kecamatan Samarinda Ilir yang 

didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan 

informasi untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan 

untuk memantau kinerja, memelihara koordinasi, dan menyediakan informasi 

untuk operasi organisasi, dalam penelitian ini yang dituju yakni masyarakat. 
Selain itu, hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik, sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan 

program pelayanan informasi melalui website Kecamatan Samarinda Ilir, yaitu 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peaturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan 

administratif serta informasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik yaitu dalam penelitian ini ialah Kecamatan Samarinda Ilir. 

Berdasarkan hal di atas, Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir sudah 

melaksanakan program pelayanan informasi melalui website dengan baik, namun 

dari segi lapangan yakni masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut 

masih banyak yang kurang terhadap minat untuk mengakses situs website 

tersebut. Masyarakat lebih cenderung berminat dalam mencari informasi dan data 

melalui sosial media facebook atau dengan langsung datang ke Kantor Kecamatan 

Samarinda Ilir. 

 

Sosialisasi Program 

Sosialisasi menurut Budiani (2009) dinyatakann sebagai sejauh mana 

masyarakat yang membutuhkan manfaat dari program pelayanan informasi 

tersebut sebagai bentuk sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi yang dilakukan oleh Kecamatan 

Samarinda Ilir sangat berperan penting terhadap pelaksanaan program pelayanan 

informasi melalui website tersebut. Dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat 

mengetahui dan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan program pelayanan 

informasi melalui website Kecamatan Samarinda Ilir. 

Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir adalah 

dengan sosialisasi melalui memberikan situs website di papan informasi Kantor 

Kecamatan Samarinda Ilir, melalui media sosial, dan pemberitahuan pada saat 

pelaksanaan kegiatan kecamatan agar dapat melihat berita mengenai kegiatan 

tersebut melalui website Kecamatan Samarinda Ilir. Namun, sosialisasi secara 

formal terkhusus program pelayanan informasi melalui website belum pernah 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir. 

 

Tujuan Program 

Tujuan program dinyatakan sebagai kesesuaian antara hasil pelaksanaan 

program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan 

hasil penelitian, tujuan dari program pelayanan informasi melalui website 

Kecamatan Samarinda Ilir adalah untuk memudahkan masyarakat dalam 
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memperoleh informasi serta data mengenai Kecamatan Samarinda Ilir. 

Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir pun telah  melakukan berbagai upaya agar 

tujuan program tersebut dapat terlaksana dengan baik. 

Namun, berdasarkan segi lapangan masyarakatnya yang kurang akan minat 

dalam mengakses website tersebut menjadi kendala mengenai tercapainya tujuan 

program tersebut. Hal ini bertentangan dengan teori menurut Budiani (2009) 

dimana tujuan program dinyatakan sebagai kesesuaian antara hasil pelaksanaan 

program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Yakni dimana 

hasil dari program pelayanan informasi melalui website ini masih kurang akan 

minat masyarakat dalam memanfaatkan website tersebut dan masih belum sesuai 

dengan tujuan dilaksanakannya program tersebut dimana sebagai media 

percepatan dalam memperoleh informasi dan data tentang Kecamatan Samarinda 

Ilir. 

Maka dapat dikatakan bahwa tujuan program pelayanan informasi melalui 

website Kecamatan Samarinda Ilir masih belum tercapai, karena hasil yang 

diharapkan belum mencapai target yakni masih kurangnya minat masyarakat 

dalam mengakses website tersebut. 

 

Pemantauan Program 

Pemantauan program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah 

dilaksanakannya program tersebut sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat 

sebagai sasaran. Pemantauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan 

Samarinda Ilir adalah berupa bentuk tanggung jawab dalam pennyediaan 

informasi dan pemanfaatan program pelayanan informasi melalui website kepada 

masyarakat di Kecamatan Samarinda Ilir. 

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir 

bertanggung jawab untuk terus memberikan informasi yang up to date dan 

sesegera mungkin untuk merespon apabila ada pesan yang masuk kepada 

Kecamatan Samarinda Ilir. 

Hal ini sejalan dengan teori menurut Budiani (2009), yaitu pemantauan 

program merupakan kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program 

tersebut sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat sebagai sasaran. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, pemantauan yang dilakukan Pemerintah 

Kecamatan Samarinda Ilir sudah berjalan dengan baik dan bertanggung jawab, 

melalui segala upaya Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir melakukan 

pemantauan terhadap program pelayanan informasi melalui website agar apa yang 

telah dilaksanakan akan terus terjaga, bahkan berupaya untuk terus meningkatkan 

kualitas pelayanannya kepada masyarakat terkhusus di lingkungan Kecamatan 

Samarinda Ilir. 

 

Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Pelayanan Informasi Melalui 

Website Kecamatan Samarinda Ilir 
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Faktor-faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan program 

pelayanan informasi melalui website Kecamatan Samarinda Ilir, berperan sebagai 

tolak ukur bagi pelaksanaan program tersebut berhasil atau tidak. Terlaksananya 

program pelayanan informasi melalui website sebagai program percepatan 

pelayanan publik di Kecamatan Samarinda Ilir, disebabkan oleh terdapatnya 

faktor-faktor yang bersifat positif sehingga mendukung dan mempermudah dalam 

pelaksanaan program yang dijalankan. 

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program pelayanan informasi 

melalui website sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 

Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-

Government. Realisasi dari aplikasi e-Government ini ialah salah satunya situs 

website yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir. Selain itu 

dalam pelaksanaan program tersebut didukung oleh Pihak Dinas Komunikasi dan 

Informasi Kota Samarinda sebagai pembentuk website tersebut. Serta dari 

Pemerintah Kecamatan mendukung dengan fasilitas yang memadai dalam 

pelaksanaan program tersebut. 

Pelaksanaan program pelayanan informasi melalui website telah berjalan 

dengan baik berdasarkan faktor-faktor pendukung tersebut¸ selain melalui 

Instruksi Presiden, melalui fasilitas yang memadai juga mendukung berjalannya 

program tersebut dengan baik. 

 

Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pelayanan Informasi Melalui 

Website Kecamatan Samarinda Ilir 

Selain faktor pendukung dapat diketahui dalam pelaksanaan program 

pelayanan informasi melalui website tersebut tentu memiliki faktor-faktor yang 

menghambatnya pelaksanaan program tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya 

belum terlaksanan dengan maksimal. 

Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang menghambat dalam pelaksanaan 

program pelayanan informasi melalui website Kecamatan Samarinda Ilir adalah 

jumlah sumber daya manusia yang mengelola website hanya dikelola oleh satu 

orang saja. Faktor yang menghambat pelakasanaan program tersebut adalah 

karakteristik masyarakatnya yang kurang berminat untuk mengakses website 

tersbut dan ada beberapa wilayah yang lamban untuk jaringan internet. 
Berkaitan dengan hasil mengenai faktor penghambat dalam pelaksanaan 

program pelayanan informasi melalui website Kecamatan Samarinda Ilir, dapat 

dikatakan bahwa bukan merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam 

pelaksanaannya, dikarenakan pada saat ini masih dapat dilaksanakan dengan baik. 

Namun faktor karakteristik masyarakat yang menjadi masalah dan perlu untuk 

diatasi karena dengan kurangnya minat masyarakat dalam mengakses website 

tersebut, maka sasaran yang diharapkan oleh pemerintah belum tercapai. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 
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Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, mengenai 

efektivitas pelayanan informasi melalui website dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program pelayanan informasi melalui 

website Kecamatan Samarinda Ilir sudah terlaksana dengan baik. Namun tujuan 

dari program pelayanan informasi melalui website tersebut yakni sebagai sarana 

informasi untuk masyarakat belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat itu 

sendiri karena kurangnya minat dan kesadaran masyarakat, hal tersebut dapat 

dibuktikan atas beberapa indikator yaitu : 

1. Ketepatan Sasaran Program, Sosialisasi Program, Tujuan Program, dan 

Pemantauan Program. 

a. Ketepatan sasaran program dalam pelaksanaan pelayanan informasi 

melalui website berdasarkan hasil penilitian dan analisis penulis 

sudah berjalan dengan baik, mengingat program pelayanan informasi 

melalui website tersebut merupakan kebijakan dari Pemerintah Pusat 

yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

sebagai bentuk percepatan pelayanan kepada masyarakat. Salah 

satunya ialah Kecamatan Samarinda Ilir. Situs website Kecamatan 

Samarinda Ilir dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 

sehingga dari Kecamatan hanya melaksanakannya dengan mengisi 

konten-konten yang telah tersedia. Walaupun terdapat beberapa 

keterbatasan dalam tersedianya konten, pihak Kecamatan Samarinda 

Ilir memberikan upaya berupa pengajuan penambahan maupun 

perbaikan konten kepada Dinas Komunikasi dan Informatika agar 

dapat ditindaklanjuti. Namun masyarakat yang menjadi sasaran 

program pelayanan informasi melalui website masih kurang akan 

minat akan mengakses website tesebut dan kurangnya kesadaran 

masyarakat akan manfaat mengikuti kemajuan teknologi sebagai 

sarana edukasi. 

b. Sosialisasi program yang dilakukan tidak terkjadwal atau dapat 

diartikan bebas dapat dilakukan kapanpun dan di manapun. Misalnya, 

terdapat suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan di suatu 

wilayah maka Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir dapat 

mensosialisasikan website tersebut agar masyarakat dapat melihat 

berita mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, apabila 

ada masyarakat yang datang ke Kantor Kecamatan Samarinda Ilir 

untuk mencari data tentang Kecamatan Samarinda Ilir, maka dapat 

diarahkan untuk memperoleh data tersebut melalui website 

Kecamatan yang alamatnya telah dipaparkan di papan informasi. 

Dengan demikian masyarakat dapat memahami bahwa banyak 

manfaat yang dapat diperoleh dalam website tersebut. 

c. Tujuan program dari pelayanan informasi melalui website ialah 

sebagai media percepatan terhadap pelayanan kepada masyarakat 



eJournal Pemerintahan Integratif, Volume 8, Nomor 1,  2020: 701-711 

 

 

710 

khususnya bidang informasi dan data. Selain itu bertujuan pula 

sebagai pendorong akan kesadaran masyarakat dalam kemajuan 

teknologi dan menjadi masyarakat yang informatif. 

d. Pemantauan program yang dilakukan dalam pelaksanaan program 

pelayanan informasi melalui website yakni berupa upaya dan 

tanggung jawab untuk memberikan pelayanan berupa informasi-

informasi yang up to date dan data yang lengkap serta memberikan 

respon yang baik dan cepat terhadap masyarakat. 

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program 

Pelayanan Informasi Melalui Website Kecamatan Samarinda Ilir 

a. Faktor pendukung bagi pelaksanaan program pelayanan informasi 

melalui website Kecamatan Samarinda Ilir adalah berupa dorongan 

dari Pemerintah Pusat, karena merupakan bentuk gagasan Pemerintah 

Pusat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Faktor 

pendukung lainnya adalah dengan adanya fasilitas yang memadai 

untuk pelaksanaan program pelayanan informasi melalui website 

berupa perangkat komputer dan jaringan internet yang baik. 

b. Faktor penghambat bagi pelaksanaan program pelayanan informasi 

melalui website Kecamatan Samarinda Ilir adalah antara lain, 

kurangnya jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan 

website yang saat ini hanya dikelola oleh satu orang admin. Hal 

tersebut dikhawatirkan apabila yang bersangkutan sedang berada 

dalam suatu urusan sehingga dapat mengurangi ketepatan waktu 

dalam memberikan informasi terbaru ke dalam website. Selain itu, 

faktor karateristik masyarakat juga berpengaruh terhadap pelaksanaan 

program pelayanan informasi melalui website, yang saat ini terbilang 

kurang akan minat dalam mengakses website tersebut. Sehingga 

dalam pelaksanaan program tersebut kurang maksimal karena timbal 

balik yang tidak seimbang antara yang dilakukan Pemerintah 

Kecamatan Samarinda Ilir dengan tanggapan dari masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian yang di angkat penulis melalui pembahasan, 

maka penulis akan memberikan rekomendasi dan saran terkait kesimpulan di atas, 

sebagai berikut : 

1. Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir perlu untuk menganalisis konten 

apa yang sangat diperlukan dan dapat menarik minat masyarakat untuk 

mengakses, yang sebelumnya tidak tersedia dalam website tersebut, 

untuk diajukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Samarinda. 

2. Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir dapat mengoptimalkan wadah 

aspirasi yang disediakan untuk masyarakat agar dapat menjadi bahan 

evaluasi dan mampu membuat perubahan yang positif dalam 

memberikan pelayanan. 
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3. Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir perlu untuk membuat jadwal 

khusus mengenai sosialisasi ke Kelurahan yang ada di lingkungan 

Samarinda Ilir tentang pelayanan informasi melalui website Kecamatan 

Samarinda Ilir. 

4. Pemerintah Kecamatan Samarinda Ilir dapat menyediakan layanan 

berupa tersedianya beberapa perangkat komputer yang khusus untuk 

mengakses situs website Kecamatan Samarinda Ilir. 
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