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Pelayanan yang dilakukan oleh institusi pemerintah secara optimal, efektif dan sesuai 

dengan standar merupakan bagian dari standar setiap intitusi di Indonesia. Untuk mewujudkan 

pelayanan yang optimal memerlukan sebuah sistem yang baik dan terintegrasi mulai dari tingkat 

pusat sampai pada tingkat daerah. E-Government merupakan sebuah sistem terintegrasi dengan 

menggunakan media teknologi informasi dalam pelaksanaannya. E-

Government   diimplementasikan pada  Kelurahan Lompo Riaja ,Kecamatan Tanete Riaja, 

Kabupaten Barru  yang saat ini masih mempunyai keterbatasan dalam penerapan e-

Government. Service Oriented Architecture (SOA) diusulkan untuk dapat mengoptimalkan 

sistem yang dibangun sehingga mempunyai peluang untuk dikembangkan lebih jauh lagi 

khususnya pada model web service untuk optimaliasi e-government. Dari hasil penelitian 

menunjukan implementsi e-Government pada intitusi pemerintahan terlebih yang belum 

mempunyai dapat memberikan sebuah peningkatan pelayanan yang lebih optimal pada 

masyarakat terutama pada instansi di tingkat kelurahan 

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, 

karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama 

disegala aspek. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis 

web yang sering disebut dengan internet. Teknologi ini sudah digunakan diberbagai bidang baik 

bisnis,pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Teknologi internet yang kini 

sudah mendarah daging harus dimanfaatkan secara optimal, keberadaan teknologi diharapkan 

juga bisa menjadi jawaban untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan, sebuah kemajuan jika 

pemerintah mulai mengadopsi teknologi tersebut sebagai infrastruktur utama pelayanan publik.   

Target luaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  (PkM) ini sebagai berikut : 

(i) Dengan layanan publik berbasis online dan website maka aparatur pemerintahan dapat dengan 

mudah memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat yang efektif dan efesien,(ii) Melalui 

layanan itu, masyarakat dengan mudah untuk memperoleh informasi dan mendapatkan layanan 



secara cepat,"(iii) Pemerintah dapat memanfaatkan peluang dari teknologi yang digunakan 

dalam e-government/pelayanan online system yaitu teknologi informasi dan komunikasi, 

mengingat kelak masyarakat memiliki alternatif dalam mengakses pelayanan publik secara  

modern  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Analisis Situasi 

         Kelurahan Lompo Riaja ,Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru yang saat ini 

masih mempunyai keterbatasan dalam penerapan e-Government. Service Oriented 

Architecture (SOA) diusulkan untuk dapat mengoptimalkan sistem yang dibangun sehingga 

mempunyai peluang untuk dikembangkan lebih jauh lagi khususnya pada model web 

service untuk optimaliasi e-government. Dari hasil penelitian menunjukan implementsi e-

Government pada intitusi pemerintahan terlebih yang belum mempunyai dapat memberikan 

sebuah peningkatan pelayanan yang lebih optimal 

   Pelayanan yang dilakukan oleh institusi pemerintah secara optimal, efektif dan sesuai 

dengan standar merupakan bagian dari standar setiap intitusi di Indonesia. Untuk mewujudkan 

pelayanan yang optimal memerlukan sebuah sistem yang baik dan terintegrasi mulai dari tingkat 

pusat sampai pada tingkat daerah. E-Government merupakan sebuah sistem terintegrasi dengan 
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menggunakan media teknologi informasi dalam pelaksanaannya. E-

Government   diimplementasikan pada  Kelurahan Lompo Riaja ,Kecamatan Tanete Riaja, 

Kabupaten Barru  yang saat ini masih mempunyai keterbatasan dalam penerapan e-

Government. Service Oriented Architecture (SOA) diusulkan untuk dapat mengoptimalkan 

sistem yang dibangun sehingga mempunyai peluang untuk dikembangkan lebih jauh lagi 

khususnya pada model web service untuk optimaliasi e-government. Dari hasil penelitian 

menunjukan implementsi e-Government pada intitusi pemerintahan terlebih yang belum 

mempunyai dapat memberikan sebuah peningkatan pelayanan yang lebih optimal pada 

masyarakat terutama pada instansi di tingkat kelurahan 

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan, 

karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama 

disegala aspek. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis 

web yang sering disebut dengan internet. Teknologi ini sudah digunakan diberbagai bidang baik 

bisnis,pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Teknologi internet yang kini 

sudah mendarah daging harus dimanfaatkan secara optimal, keberadaan teknologi diharapkan 

juga bisa menjadi jawaban untuk menyamaratakan kecepatan pelayanan, sebuah kemajuan jika 

pemerintah mulai mengadopsi teknologi tersebut sebagai infrastruktur utama pelayanan publik.   

       Menurut Ely Sufianti (2006) rendahnya kualitas pelayanan terjadi hampir pada semua aspek 

pelayanan publik, baik pada aspek pelayanan jasa, pelayanan administrative dan pelayanan 

barang. Untuk mengatasi masalah permasalahan tersebut dan sejalan dengan perkembangan 

teknologi informasi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan jaringan 

elektronik. Hal tersebut juga didasari oleh kenyataan bahwa masyarakat sudah semakin terbiasa 

dengan jaringan tersebut. Jaringan berbasis teknologi internet yang digunakan oleh pemerintah 

tersebut dikenal dengan nama e-Governmant. 

 Pelayanan adalah suatu aktivitas yang diberikan oleh seseorang atau suatu organisasi 

untuk memenuhi kebutuhan seseorang atau costumer suatu organisasi. Untuk menunjang 

keberhasilan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan tersebut, maka diperlukan suatu 

tata cara pengelolaan pelayanan. (Ely Sufianti 2006) Menurut Kompasiana.com (2012) hampir 

setiap warga negara akan berurusan dengan instansi pemerintahan untuk keperluan administrasi 

publik. Beraneka dokumen kependudukan dan dokumen usaha, mengharuskan warga negara 



harus berinteraksi dengan para aparat pemerintah di berbagai lembaga. Sayangnya pelayanan 

yang diberikan hingga kini dinilai belum memuaskan. Keberadaan Unit Pelayanan Satu Atap 

(UPTSA) di tingkat pemerintah kota atau kabupaten, belum memberikan layanan yang efektif 

bahkan masih jauh untuk dapat dikatakan komunikatif. 

Pelayanan Negara terhadap warga negaranya merupakan amanat yang tercantum dalam 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan diperjelas kembali dalam Undamg-

Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Pelayanan Publik 

mengatur prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar fungsi-fungsi pemerintahan berjalan 

efektif. Pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintahan atau koporasi untuk dapat 

memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi 

sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam 

pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi 

publik. Dahulu beragam lembaga penyedia layanan publik milik pemerintah mendapat banyak 

kritikan yang diarahkan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik. Lembaga-lembaga 

pemerintah selalu tanpak kesusahan dalam menyediakan pelayanan publik. Pengurusan KTP, 

Surat Izin Mengemudi (SIM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sulitnya memperoleh layanan 

pendidikan yang mudah dan bermutu, layanan kesehatan yang tidak terjangkau oleh sebagian 

besar masyarakat, dan sebagainya, merupakan sebagian kecil dari contoh kesemrawutan 

pelayanan publik oleh pemerintah. 

Adopsi E-Government System/Pelayanan online 

Menurut Kompasiana.com hampir semua negara maju di Amerika dan Eropa, pelayanan 

publik telah mengandalkan teknologi komunikasi dan informasi. Artinya, semua proses layanan 

publik dapat diakses oleh seluruh warga negara secara terintegrasi dengan cepat. Sistem layanan 

tersebut dikenal dengan sebutan e-government system. Tujuan besar penerapan e-government 

system adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana layanan 

pemerintahan bersifat transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. E-government system pada 

hakikatnya merupakan proses pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai alat 

untuk membantu jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan public yang lebih efektif dan 

efisien (Sosiawan, 2008). Dalam penyelenggaraannya, e-government system mengacu pada dua 

hal, yaitu penggunaan teknologi informasi yang memanfaatkan jaringan internet dan 



terbangunnya sebuah sistem baru dalam tata kelola pemerintahan. Buruknya citra pelayanan 

publik di Indonesia perlu berkaca pada populernya e-government system di Negara Barat. Maka 

tahun 2002, e-government system mulai diadopsi di Indonesia sebagai sebuah inovasi baru dalam 

bidang kepemerintahan. 

 

B.Rumusan Masalah Mitra 

Berdasarkan Hasil identifikasi Permasalahan dari pelayanan publik di Desa Kading, 

,Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru adalah sebagai berikut : 

1. Hingga saat ini seluruh pelayanan di kelurahan masih dilakukan secara manual yaitu 

pemohon pelayanan harus datang ke kecamatan/Kelurahan dan Desa  untuk mendapatkan 

pelayanan. 

2. Jenjang dan jenis pelayanan  memiliki sturuktur birokrasi yang panjang, dan berbelit. 

Akibatnya, urusan di lembaga penyedia layanan publik menjadi  berbelit-belitnya dan 

membutuhkan waktu yang lebih lama serta biaya tinggi. Selain itu, ketiadaan standarisasi 

pelayanan publik yang dapat menjadi pedoman bagi setiap aparat pemerintah khususnya 

di Desa Kading ,Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. 

 

C.Solusi Yang Ditawarkan 

         Solusi yang ditawarkan Dalam Menyelesaikan Permasalahan Mitra (Pemerintah Desa 

Kading Kecamatan Tanete Riaja,Kabupaten Barru) adalah sebagai berikut :  

Sosialisasi pelayanan publik secara online berbasis website.Sosialisasi itu dilaksanakan 

di balai pertemuan Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan, 

yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 September 2019. Dengan layanan publik berbasis 

online dan website maka aparatur pemerintahan dapat dengan mudah memberikan layanan 

berkualitas kepada masyarakat yang efektif dan efesien."Melalui layanan itu, masyarakat dengan 

mudah untuk memperoleh informasi dan mendapatkan layanan secara cepat, setelah tahap 

sosialisasi ini akan tindaklanjuti dengan workhshop untuk memantapkan program dari layanan 

online berbasis website tersebut. 

 

 



 

 

BAB II 

TARGET LUARAN 

 

    Target luaran dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat  (PkM) ini sebagai berikut : 

(i) Dengan layanan publik secara online yang berbasis website maka aparatur 

pemerintahan dapat dengan mudah memberikan layanan berkualitas kepada 

masyarakat yang efektif dan efesien. 

(ii) Melalui layanan itu, masyarakat dengan mudah untuk memperoleh informasi dan 

mendapatkan layanan secara cepat," 

(iii)  Pemerintah dapat memanfaatkan peluang dari teknologi yang digunakan 

dalam e-government/pelayanan online system yaitu teknologi informasi dan 

komunikasi, mengingat kelak masyarakat memiliki alternatif dalam mengakses 

pelayanan publik secara  modern.  

 

 

BAB III 

  PELAKSANAAN 

 

GAMBARAN PELAKSANAAN IPTEK 

MATERI  SOSIALISASI 

TERLAMPIR 

DOKUMENTASI  KEGIATAN  PKM  

Dokumentasi Kegiatan sosialisasi tentang ³Pelayanan Publik Secara Online Berbasis 

Website´�yang dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal 16 September 2019 bertempat di Balai  pertemuan 

Kantor Desa Kading  Kec.Barru Kabupaten.Barru : 

 



 

 

Gambar 1 Tema Kegiatan 

 

 



 
Gambar 2 & 3 Penyampaian Materi Sosialisasi 

 

 



Gambar 4 Peserta Sosialisasi 

 

LAMPIRAN - LAMPIRAN  

1.SURAT  TUGAS 

2.DAFTAR  HADIR 

3.SURAT  KETERANGAN 

4.SERTIFIKAT  PEMATERI 

5.SURAT  PERMINTAAN  SEBAGAI  PEMATERI 
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