
11 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pelayanan Publik 

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik, 

Pelayanan Publik adalah  segala kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima 

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. (Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun2003).  

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 25 

Tahun 2004, Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Selanjutnya menurut undang-undang no.25 tahun 

2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap 

warga Negara dan Penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 

adalah pelayanan yang diberikan aparatur pemerintahan dalam memenuhi 

kebutuhan publik/masyarakat yang dapat berupa pelayanan bentuk barang, jasa 

dan juga pelayanan di bidang administratif. 
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2.1.1 Bentuk-Bentuk Pelayanan Publik  

Dalam pelayanan publik pemerintah merupakan pihak pemberi layanan 

kepda masyarakat. didalam pelaksanaan nya pelayanan ini terdiri dari beberapa 

bentuk. Menurut Moenir (2010:190) bentuk pelayanan itu terdiri dari : 

a. Pelayanan lisan  

Pelayanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas dibidang 

hubungan masyarakat, dibidang layanan informasi dan dibidang-bidang 

lainnya yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada 

siapapun yang memerlukan. 

b. Pelayanan berbentuk tulisan  

Pelayanan ini merupakan jenis pelayanan dengan memberikan 

penjelasan melalui tulisan didalam pengelolaan masalah masyarakat. 

c. Pelayanan berbentuk perbuatan 

Dalam kenyataan sehari-hari jenis layanan ini memang tidak 

terhindar dari layanan lisan, jadi antara layanan perbuatan dan layanan 

lisan sering bergabung. Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling 

banyak dilakukan dalam hubungan layanan secara umum. Secara titik 

berat terletak pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh orang yang 

berkepentingan. Jadi tujuan utam yang berkepentingan adalah 

mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, 

bukan hanya sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan. Disini 

faktor kecepatan dalam pelayanan menjadi dambaan setiap orang, disertai 

dengan kualitas hasil yang memadai. 
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2.1.2 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

Dalam pelayanan publik juga terdapat beberapa prinsip yang perlu untuk 

dilaksanakan agar pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik. Prinsip-prinsip 

pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63 Tahun 2003 adalah sebagai berikut : 

a. Kesederhanaan yaitu prosedur dan tata cara pelayanan diselenggarakan 

secara mudah, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah 

dilaksanakan. 

b. Kejelasan mencangkup beberapa hal antara lain : 

1. Persyaratan teknis dan administrasi pelayanan umum. 

2. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 

dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ 

persoalan/sengketa dalam pelaksana pelayanan publik. 

3. Rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran. 

c. Kepastian waktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi , produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. 

e. Rasa aman, proses dan produk pelayanan public memberikan rasa aman 

dan kepastian hukum. 

f. Tanggung jawab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat 

yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggara pelayanan dan 

penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan sarana dan pra sarana, tersedianya sarana dan prasarana 

kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk 

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. 
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h. Kedisiplinan, kesopanan, keramahan pemberi layanan harus bersikap 

disiplin, sopan santun , ramah serta memberi pelayanan yang ikhlas. 

i. Kemudahan akses, tempat dan lokasi serta saran dan prasarana kerja yang 

memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan 

teknologi telematika. 

j. Kenyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, disediakan ruangan 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah serta dilengkapi 

dengan fasilitas pendukung pelayanan lainnya, seperti toilet, tempat ibadah 

dan lainnya. 

2.1.3 Mengukur Kualitas Pelayanan publik 

Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi mulai 

dari konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas 

biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari produk yakni kineja, 

keandalan, mudah dalam pengunaan dan estetika. Adapun dalam definisi strategis 

adalah segala sesuatu yang memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan atau 

masyarakat (Sinambela, 2006:6).  

  Kualitas pelayanan publik adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi harapan. 

Kualitas merupakan perwujudan atau gambaran-gambaran hasil yang 

mempertemukan kebutuhan dari pelanggan dalam memberikan kepuasaan. 

(Goetsch dan davis,1998). 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan dapat diukur dengan menggunakan 

teori Zeithml, Pasuruan dan Berry (2005:26) yaitu : 
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a. Tangibel yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan fasilitas komunikasi 

yang dimiliki oleh penyedia layanan. 

b. Reliability atau reabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan 

pelayanan yang dijanjikan secara akurat. 

c. Responsivenes atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong 

penggunaan layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas. 

d. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan dan kemampuan 

para petugas penyedian layanan dalam memberi kepercayaan kepada 

pengguna layanan. 

e. Emphaty adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna 

layanan secara individual. 

 

2.2  Konsep E-Government 

Era globalisasi yang datang lebih cepat dari yang diperkirakan telah 

membuat isu-isu semacam demokratis, hak asasi manusia, hukum, transparansi, 

korupsi, civil society, good corporate governance, perdagangan bebas, pasar 

terbuka, dan lain sebagainya menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh 

setiap bangsa jika bersangkutan tidak ingin diasingkan dari pergaualan dunia. 

Dalam format ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap perananya 

didalam sebuah negara, dari yang bersifat internal dan fokus terhadap kebutuhan 

dalam negeri, menjadi lebih beriorientasi kepada eksternal dan fokus kepada 

bagaimana memposisikan masyarakat dan negaranya didalam sebuah pergaulan 

global. Jika dahulu didalam sebuah negara kekuasaan lebih berpusat pada sisi 

pemerintahan (supply side), sehingga tuntutan masyarakat terhadap kinerja 
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pemerintahnya semakin tinggi (karena untuk dapat bergaul dengan mudah dan 

efektif dengan masyarakat negara lain, masyarakat di sebuah negara harus 

memiliki sebuah lngkungan yang kondusif dimana hal ini merupakan tanggung 

jawab pemerintah). (Indrajit, 2006 : 7). 

E-Government secara umum meliputi tiga bentuk relasi yaitu, (Indrajit 

2006 : 42). 

1. Governement to Citizents (G2C) 

Relasi ini fokus pada pelayanan online dimana pemerintah bekerja 

untuk warga negaranya. G2C merupakan sektor pelayanan yang fokus 

pada kemampuan pemerintah dan warga negara untuk bertukar informasi 

satu sama lain dalam sebuah bentuk elektronik yang efesien. 

2. Government to Business (G2B) 

Relasi ini mengacu pada penyediaan pelayanan informasi bagi 

kalangan bisnis, sektor ini fokus pada transaksi antar pemerintah dan 

pebisnis dengan tujuan untuk mengurangi biaya dan mengumpulkan 

informasi yang lebih akurat. Tujuan dari jenis pelayanan ini yaitu untuk 

memudahkan pemerintah membeli sesuatu, membayar tagihan, dan 

melakukan bisnis dengan biaya yang lebih efektif, dan juga untuk 

membantu dalam memperoleh data dan untuk menganalisis untuk 

membantu dalam pembuatan keputusan. 

3. Government to Government (G2G) 

Relasi ini bertujuan untuk meningkatkan efesiensi pelayanan ketika 

melakukan pertukaran informasi antara pemerintah lokal dan pusat. 
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Manfaat dari sektor ini yaitu peningkatan kemampuan dalam hal 

pendeteksi tidak criminal, sistem respon terhadap tindakan darurat, 

penegakan hukum, dan keamanan wilayah. 

Dari ketiga bentuk relasi diatas, sistem aplikasi pelayanan SIMKAH 

berada pada G2C yang berfungsi melakukan pelayanan online kepada 

sektor publik dan G2G yang saling berhubungan antara sistem 

diKabupaten maupun pada sistem di Provinsi. 

2.2.1 Sejarah Perkembangan E-Government 

Dalam konsep E-Government masyarakat mendapatkan keleluasaan dan 

fleksibelitas dalam berhubungan dengan pemerintahnya kapan saja dan dimana 

saja yang bersangkutan menghendaki. Jika selama ini cara berhubungan dengan 

pemerintah adalah melalui kanal akses tradisional yang beroperasi selama jam 

kerja kantor (8 jam sehari, kecuali hari sabtu dan minggu), maka dengan 

memanfaatkan fasilitas dan teknologi informasi yang ada, masyarakat dapat 

melakukan transaksi dan interaksi selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. 

Dengan kata lain, kanal akses merupakan salah satu kunci sukses (key succes 

factor) dalam pengembangan E-Goverment karena fungsinya sebagai antarmuka 

(interface) yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. (Indrajit, 

2006:20) 

Keberhasilan penerapan E-Government terletak pula pada keberhasilan 

suatu negara dalam menerapkan sebuah konsep yang dinamakan sebagai “ mixed 

economy “, yaitu yang menyangkut bagaimana pemerintah membuka jalur kerja 

sama (yang selama ini tertutup) kepada kalangan institusi publik, instansi publik, 

instansi swasta, dan instansi non-komersial untuk bersama-sama beraliansi 
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menciptakan pelayanan kepada masyarakat. memang untuk membuka diri 

semacam ini selain memerlukan sebuah pemahaman akan implementasi sebuah 

paradigma baru, juga memiliki potensi negatif yang jika tidak dikelola dengan 

baik akan berdampak buruk pada lingkungan pemerintahan yang bersangkutan. 

(Indrajit, 2006:23). 

Dukungan pemerintahan terhadap perkembangan E-Government di 

Indonesia mulai tampak pada periode awal tahun 1990-an, meskipun lembaga-

lembaga yang berkompeten bagi pengembangan sistem informasi dalam 

pengembangan E-Goverment, pemerintah telah mengeluarkan Inpres No.3 Tahun 

2003 mengenai Strategi Pengembangan E-Government. Namun dengan rumusan 

rencana pengembangan E-Government yang masih abstrak dalam aturan tersebut, 

tampaknya masih banyak perbedaan pemahaman diantara para pejabat pemerintah 

sendiri. Dalam pandangan umum, E-Government sejauh ini masih dipahami 

sebatas sebagai pembuatan situs web oleh organisasi pemerintah. Belum banyak 

yang memahami secara luas bahwa tahap-tahap perkembangan pemanfaatan 

teknologi informasi dalam organisasi publik itu bisa berbeda-beda mengikuti 

tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Tetapi kurang jelasnya 

konsep E-goverment itu dapat dimaklumi karena cangkupan tugas-tugas 

pemerintah yang sangat luas dengan kebutuhan masing-masing.(Samodra 

Wibawa,2009:99). 

Pemanfaatan E-Government bagi birokrasi diharapkan dapat menjadi 

alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik. Untuk 

mendukung keberhasilan dalam penerapan E-Government, pemerintah pada 

Tahun 2003 telah mengeluarkan beberapa panduan yaitu panduan pembangunan 



 19 

Infrastruktur Portal Pemerintah, Panduan Manajemen sistem Dokumen Elektronik 

Pemerintah, Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan E-Government 

Lembaga, Pedoman Penyelenggara Diklat ICT dalam menunjang E-Government, 

Pedoman tentang Penyelengara Situs web Pemerintah Daerah. Kemudian 

dilengkapi dengan Panduan yang dikeluarkan pada Tahun 2004 meliputi : standar 

mutu dan jangkauan pelayanan serta pengembangan aplikasi, kebijakan tentang 

kelembagaan, otorisasi, informasi dan keikutsertaan swasta dalam 

penyelengaraan, kebijakan pengembangan kepemerintahan yang baik dan 

manajemen perubahan, panduan tentang pelaksana proyek dan pengganggaran E-

Goverment.(Samodra Wibawa,2009:111). 

Pada tahun 2006 pemerintah membentuk Dewan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Nasional (Detiknas) melalui Keppres No. 20/2006 yang salah satu 

tugasnya untuk mempercepat proses implementasi E-government. Namun 

demikian keberhasilan penerapan E-Government belum terlihat signifikan. Hal ini 

diidikasikan oleh rendahnya ranking Indonesia dalam Global E-Government 

Readiness. Pada Tahun 2007 diantara negara-negara Asia Tenggara Indonesia 

menempati rangking ketujuah dibawah vietnam, sedangkan untuk tingkat global 

menempati rangking 106, dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

Tahun 2004 dan 2005. Atas dasar inilah tentang kondisi real E-Government 

Indonesia sangat penting untuk dilakukan sehingga dapat diketahui bagaimana 

peluang dan tantangan dalam pengembangan E-Government dimasa yang akan 

datang. ( Samodra Wibawa,2009:112) 

Dalam proses transformasi sehubungan dengan jenis aplikasi E-

government yang digunakan seperti, pada tahap Presence (1996-1999) yang 
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terjadi hanyalah sebuah komunikasi pasif satu arah antara pemerintah dengan 

masyarakat dan mereka berkepentingan dengan menggunakan teknologi internet 

semacam website. Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi mengenai 

pemerintahan dapat melakukannya sendiri melalui  teknologi browsing internet. 

Pada tahap Intection (1997-2000), mulai terjadi komunikasi langsung dua arah 

antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan dengan menggunakan 

teknologi semacam internet dan fasilitas multimedia. Jenis transformasi (1998-

2003) adalah ketik aplikasi teknologi informasi menawarkan sebuah kemungkinan 

internet pada tahap inilah terjadi sebuah transaksi yang merupakan proses 

pertukaran barang atau jasa melalui dunia maya, yang melibatkan sumber daya 

finansial, manusia, informasi. Dan pada tahap akhir adalah integration (2000-

2005) yang tidak hanya terbatas pada jalur-jalur komunikasi digital antara 

pemerintah dengan lembaga-lembaga. Karena dibutuhkan adanya perubahan 

paradigma dan pola pikir pada seluruh jajaran birokrat disuatu negara. (Richardus, 

2006:36) 

Dalam era globalisasi sangat banyak variabel dan paramenter yang berada 

diluar kontrol sebuah negara yang bersangkutan, sehingga tidak ada jalan lain 

bahwa jika ingin tetap bertahan di dalam pergaulan dunia, pemerintah dan 

masyarakat sebuah negara harus memiliki strategi yang tajam dan jitu. Hal ini 

pulalah yang menjadi dasar mengapa banyak sekali negara-negara ketiga dan 

negara-negara yang terbelakang telah mulai memikirkan dan melakukan 

perencanaan, pembangunan, dan pengembangan terhadap konsep E-government 

di negara masing-masing. Hal tersebut karena sadarnya mereka bahwa E-

government tidak hanya memiliki batasan internal, tetapi justru dapat menjadi 
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fasilitas dan medium yang handal dalam usahanya untuk menjadi kerja sama 

bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain. (Richardus Eko 

Idrajit,2006:51) 

2.2.2 Defenisi E-Government  

Menurut Mustopadijaya (2003) E-Adm merupaka substansi ungkapan E-

Government yang diberikan untuk suatu pemerintahan yang mengadopsi 

teknologi berbasis internet, internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan 

program dan pelayanannya. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan 

kepuasaan terbaik kepada pengguna jasa atau untuk memebreikan kepuasaan 

maksimal. 

E-Government merupakan sebagai pengunaan teknologi informasi oleh 

instansi pemerintah (seperti Wide Area Network (WAN), Internet, yang dapat 

digunakan untuk membangun hubungan masyarakat, dunia usaha, dan Instansi 

Pemerintah lainnya. (Bank Dunia dalam Samodra Wibawa,2009:113). 

Menurut Dr. Richard Heeks dalam Yogi Suprayogi Sugandi (2011:208), 

negara-negara berkembang dengan tujuan menggunakan ICT bagi pemerintahan 

yang baik harus memilih untuk “intelligent intermadiary” pada vase awal E-

Government. “intelligent intermadiary” adalah penggunaan elektronik model-

model pemerintah yang memasukan manusia sebagai perantara warga dan 

infrastruktur informasi untuk menyediakan publik dengan seluas mungkin titik 

akses ke layanan pemerintah. 

2.2.3 Tujuan E-goverment 

Menurut Yogi Suprayogi Sugandi, (2011:209) E-goverment dapat 

memfasilitasi pengiriman cepat lengkap informasi. Luas penyebaran informasi 
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membantu memberdayakan warga negara dan memfasilitasi pengambilan 

keputusan. E-goverment dapat membantu yaitu: 

1. Meningkatkan produktivitas staf pemerintah, meningkatkan kapasitas 

untuk perencanaan manajemen oleh pemerintah (menggunakan alat yang 

lebih baikk dan meningkatkan akses ke kritis informasi 

2. Menyebabkan penghematan biaya dalam jangka menengah ke jangka 

panjang 

3. Streamline operasi pemerintah. Sebagian besar proses pemerintah telah 

berevolusi selama bertahun-tahun, dan biasanya melibatkan banyak 

langkah, tugas, kegiatan, pemerintah merampingkan proses melalui 

menghilangkan ICT berlebihan prosedur dan membantu untuk mengurangi 

birokrasi. 

4. Meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat. Pada akhirnya tujuan e-

goverment adalah untuk meningkatkan interaksi antara tiga aktor utama 

dalam masyarakat-pemerintah, warga dan bisnis dalam rangka merangsang 

politik, sosial dan kemajuan ekonomi di negeri ini.  

E-Government merupakan sebagai pengunaan teknologi informasi oleh 

instansi pemerintah (seperti Wide Area Network (WAN), Internet, yang dapat 

digunakan untuk membangun hubungan masyarakat, dunia usaha, dan Instansi 

Pemerintah lainnya. (Bank Dunia dalam Samodra Wibawa,2009:113). E-

Government merupakan pengunaan teknologi informasi untuk membuka 

pemerintah dan informasi pemerintah untuk memungkinkan dinas-dinas 

pemerintah untuk berbagi informasi demi kemanfaatan publik, untuk 

memungkinkan terjadinya transaksi secara online dan untuk mendorong 

pelaksanaan demokratis. 
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2.2.4 Elemen Sukses Pengembangan E-Government 

Menurut hasil kajian dan riset dari Harvard JFK Scool of Government, 

untuk menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik, ada tiga elemen 

sukses yang harus dimiliki dan diperhatikan sungguh-sungguh. Masing-masing 

elemen sukses tersebut adalah : Support, Capacity, dan Value. ( Indrajit, 2006:13). 

a. Support 

 Elemen pertama dan paling krusian yang harus dimiliki oleh pemerintah 

adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk 

benar-benar menerapkan konsep e-Government, bukan hanya sekedar mengikuti 

trent atau justru menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-

Governement. Tanpa adanya unsur “political will” ini, mustahil berbagai inisiatif 

pembangunan dan pengembangan e-Government dapat berjalan dengan mulus. 

Karena budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen “top 

down” , maka jelas dukungan implementasi program e-Government yang efektif 

harus dimulai dari para pimpinan pemerintah yang berada pada level tertinggi 

(Presiden dan para pembantunya-menteri).yang dimaksud dengan dukungan disini 

juga bukanlah hanya pada omongan semata, namun lebih jauh lagi dukungan yang 

diharapkan adalah dalam bentuk hal-hal sebagai berikut : 

a. Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses 

negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan 

prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan; 

b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, 

waktu, informasi, dan lain-lain) disetiap tataran pemerintah untuk 

membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral; 
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c. Dibangunnya berbagai infrastuktur dan superstruktur pendukung agar 

terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-Governmrnt 

(seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas, 

ditugaskannya lembaga-lembaga khusus misalnya kantor e-Monay sebagai 

penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan 

swasta, dan lain sebagainya);) dan 

d. Disosialisasikannya konsep e-Governmentsecara merata, kontinyu, 

konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara 

khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai kampanye yang 

simpatik. 

McConnel International meletakan faktor  leadership sebagai salah satu 

variabel dalam menentukan negara mana saja yang telah siap menerapkan konsep 

e-Government, dimana berdasarkan hasil kajian di Bulan Agustus 2000, negara-

negara tetangga semacam malaysia, taiwan, india dan china dianggap memiliki 

unsur leadership yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. 

b. Capacity 

Yang dimaksud dengan elemen kedua ini adalah adanya unsur 

kemampuan atau keberdayaan setempat dalam mewujudkan “impian” e-

Government terkait menjadi kenyataan. Ada tiga hal minimum yang paling tidak 

harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu : 

a. Ketersediaan sumber daya cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif e-

Government, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finasial; 

b. Ketersedian infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena 

fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-

government dan  
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c. Ketersedian sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian 

yang dibutuhkan agar penerapan e-Government dapat sesuai dengan asas 

manfaat yang diharapkan  

Perlu diperhatiakn disini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat 

tersebut janganlah dijadikan alasan tertundanya sebuah pemerintah tertentu dalam 

usahanya untuk menerepkan e-Govermnet, terlebih-lebih karena banyak nya 

fasilitas dan sumber daya kursial yang berada diluar jangkauan (wilayah kontrol) 

pemerintah. Justru pemerintah harus memberi cara yang efektif agar dalam waktu 

cepat dapat memiliki ketiga persyarat tersebut, misalnya melalui usaha-usaha 

kerja sama dengan swsta, bermitra dengan pemerintah daerah atau negara 

tetangga, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalih dayakan 

(outsourching) berbagai teknologi yang tidak dimiliki, dan lain sebagainya. 

c. Value 

Elemen pertama dan kedua merupakan dua buah aspek yangdilihat dari 

sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (supply side). Berbagai inisiatif e-

Government tidak akan ada gunanya jika tidak ada pihak yang merasa 

diuntungkan dengan adanya implementasi konsep tersebut ; dan dalam hal ini 

yang menetukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya e-

Government bukanlah kalangan pemerintah sendiri, melainkan masyarakat dan 

mereka yang berkepentingan (demand side). Maka pemerintah harus benar-benar 

teliti dalam memilih prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang harus 

didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan value (Manfaat) 

yang secara signifikan yang dirasakan oleh masyarakatnya. Salah dalam mengerti 
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apa yang dibutuhkan masyarakat justru akan mendatangkan boomerang bagi 

pemerintah yang semakin mempersulit meneruskan usaha mengembangakan 

konsep e-government. 

Perpaduan antara ketiga elemen terpenting diatas akan membentuk sebuah 

nexus atau pusat syaraf jaringan e-Goverment yang akan merupakan kunci sukses 

utama penjamin keberhasilan atau dengan kata lain, pengalaman memperlihatkan 

bahwa jika elemen yang menjadi fokus sebuah pemerintah yang berusaha 

menerapkan konsep e-Goverment berada diluar area tersebut (ketiga elemen 

pemebentuk nexus tersebut), maka probabilitas kegagalan proyek tersebut akan 

tinggi. 

Dari penjelasan diatas pengembangan  e-Goverment yang dilakukan salah 

satunya adalah sistem aplikasi sistem informasi manajemen nikah  (SIMKAH) 

yang dikembangkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Langkah ini dilakukan 

KUA untuk mewujudkan efesiensi, efektifitas, transparasi, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan. khususnya dalam melaksanakan SIMKAH. 

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang ruang lingkupnya meliputi seluruh 

wilayah Indonesia. Dengan kata lain setiap masyarakat di Indonesia yang akan 

mendapatkan pelayanan dari KUA, makanya instansinya harus mengusulkan 

melalui sistem aplikasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) online.  

 

2.3 Implementasi  Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online 

SIMKAH adalah singkatan dari “Sistem Informasi Manajeman Nikah” 

sebuah program aplikasi komputer berbasis Windows yang berguna untuk 

mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di 
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Wilayah Republik Indonesia secara “online”,data akan tersimpan dengan aman di 

KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas 

Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan 

sesuai dengan berbagai keperluan.Penyeragaman data diperlukan karena 

diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penangannya lebih mudah 

apalagi melalui suatu program yang memadai. (Aries Setiawan, 2010:6). 

Diperlukannya backup data adalah upaya untuk menyelamatkan dan 

menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan 

sebagainya. 

Aplikasi SIMKAH adalah sarana pencarian data pencatatan nikah pada 

KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik 

menuju e-nikah.(Intruksi Dirjen Bimas Islam No. DJ. II/ 369).  

Kemudian tujuan lain SIMKAH adalah sistem pencatatan pernikahan 

berbasis IT. Tujuannya adalah agar pelayanan KUA dan bisa dilayani dengan 

baik, dapat melakukan backup data jika hilang.Komitmen Kementerian Agama 

untuk meningkatkan sistem pelayanan berbasis IT terus dilakukan, termasuk di 

dalamnya pencatatan pernikahan dan tugas-tugas KUA lainnya. Pelayanan prima 

SIMKAH adalah menifestasi perintah UU untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat.Selain itu, dengan adanya pelayanan prima di bidang SIMKAH, juga 

berdimensi ibadah dan dijanjikan pahala jika ikhlas mengelolanya. (Aries 

Setiawan, 2010:9). 

Di era globalisasi itu dunia seperti tanpa batas-batas konvensional, 

perkembangan ilmu pengetahuan kian pesat dan pada waktu yang sama 

ditempatkan yang berbeda informasi dapat diperoleh dengan mudah. Bersamaan 
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dengan perkembangan tersebut terjadilah semacama banjir atau ledakan informasi 

yang didorong oleh pesatnya perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Ketika semuanya sudah berbasis teknologi maka siapapun itu seperti dihadapkan 

pada suatu pilihan untuk menggunakan atau memerlukan suatu teknologi yaitu 

teknologi informasi dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang 

di harapakan.(Zaidan Nawawi, 2013:195). 

Sebelum adanya aturan penggunaan SIMKAH, prosedur pencatatan di 

KUA berjalan mengikuti aturan yang terdapat di PP Nomor 9 tahun 1975 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan kemudian 

mengikuti aturan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah dan 

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1142 

Tahun 2013 tentang  Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah. 

Pencatatan nikah dapat dilakukan dengan ditulis dan diketik jika memiliki fasilitas 

komputer yang memadai namun sebelum adanya aturan Intruksi Direktur Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam NomorDJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan 

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan. 

Penerapan SIMKAH pada KUA merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan 

pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan 

pelayanan publik. 

2.3.1 Manfaat  Pencatatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah Online  

Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan, yaitu: 

1. Mendapat perlindungan hukum. 

Misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika sang 

istrimengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istriyang 
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mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang 

isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang 

resmi. 

2. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan.  

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan 

lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, 

menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, 

dan lain sebagainya. 

3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum.  

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. 

Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan 

oleh PPN, pada dasarnya illegal menurut hukum. 

4. Terjamin keamanannya.  

Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin 

keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan 

lainnya. Misalnya, seorang suami atau isterihendak memalsukan nama mereka 

yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, 

keaslian akta nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah tersebut 

yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu. 

2.3.2  Mekanisme SIMKAH Online 

1. Pegawai Pencatat Nikah 

Pada beberapa KUA di Kecamatan dalam menjalankan mekanisme 

KUA lebih pada keadaan SDM penghulunya sendiri, jika merasa mampu 



 30 

maka penggunaan SIMKAH dijalankan langsung oleh para penghulu namun 

untuk KUA yang tidak ada penghulu disana kecuali Kepala KUA sendiri maka 

SIMKAH disini dioprasikan oleh operator tersendiri. Seperti yang terdapat di 

KUA lainnya di perkotaan. Bahwa yang mengaplikasikan SIMKAH adalah 

operator SIMKAH. Operator SIMKAH biasanya dipegang oleh pegawai 

honorer atau pegawai khusus SIMKAH. 

2. Pendaftaran Nikah  

Calon pengantin mendaftarkan pernikahannya di KUA kecamatan 

terdekat, kemudian membawa persyaratan-persyaratan yang telah di tentukan, 

yakni N1, N2 dan N4. Proses pencatatan nikah di SIMKAH diawali dari 

modul pemeriksaan nikah (NB). Data calon pengantin di ketik dalam program 

SIMKAH kemudian jika sudah terisi semua kolom di NB, maka NB akan di 

print, sehingga bentuk NB sudah tidak menggunakan tulis tangan. (Kolil, 

wawancara, 18 Oktober 2017). 

2.3.3 Manfaat SIMKAH Online 

Manfaat apa yang bisa diambil oleh masyarakat dari aplikasi SIMKAH 

Online ini, yaitu:  

1. Aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah seluruh 

Indonesia bagi KUA yang sudah entri. 

2. Aplikasi ini bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang sudah bekerja 

sama dengan Dukcapil.  

3. Pengumunan kehendak nikah dapat dipublish secara luas. 

4. Pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan. 
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Manfaat dari SIMKAH online bagi KUA di antaranya: 

1. Membangun Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dicatat di 

KUA-KUA; 

2. Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi 

3. Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA ditingkat 

daerah sampai kantor pusat;  

4. Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, 

pengendalian dan pengawasan;  

5. Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat 

dan akurat. 

 

2.3.4 Fungsi dari Aplikasi  SIMKAH Online, yaitu: 

1. Data Master, meliputi tempat KUA, Petugas (Penghulu dan P3N) juga ID 

dan Password. 

2. Rekap (Meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan 

pertahun. Disini juga bisa melihat rekap peristiwa pernikahan KUA-KUA 

seluruh Indonesia). 

3. Grafik (Meliputi gambaran pertahun peristiwa pernikahan). 

4. Detail (Meliputi daftar pernikahan mulai dari nomorregistrasi, nama cantin 

laki-laki, catin perempuan, tanggal pernikahan dan tempat pelaksanaan). 

5. Entry data (Meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan baik 

dari N1 sampai dengan N7, model NB atau Akta Cerai). 

Setelah itu masuk ke kegiatan Akta, yakni menginput data catin tersebut 

pada lembaran akta. Setelah akta terinput maka sudah bisa untuk melakukan cetak 

kutipan akta nikah atau buku nikah. (Kolil, wawancara, 18 oktober 2017). 
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2.3.5 Dasar Hukum yang mengatur tentang SIMKAH 

Tahun 2013 diturunkanlah Intruksi Direktur Jendral Bimbingan\ 

Masyarakat Islam No DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan (Sistem 

Informasi Manajemen Nikah) SIMKAH pada KUA Kecamatan. (Aturan Intruksi 

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.DJ.II/369 Tahun 2013). 

SIMKAH merupakan inovasi terbaru dari Bimas Islam terutama dalam 

mengoptimalkan kinerja KUA dalam menangani pernikahan, baik pernikahan dini 

maupun pernikahan kedua serta pemberitahuan kehendak nikah dan pengumuman 

kehendak nikah secara luas. SIMKAH juga membantu dalam pendaftaran  nikah 

seluruh Indonesia sehingga jelas grafik tingkat terjadinya pernikahan disuatu 

daerah serta memudahkan KUA dalam memberikan informasi kepada masyarakat 

tentang data nikah melalui internet secara online.  

SIMKAH adalah singkatan dari “SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

NIKAH” sebuah Program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna 

untuk mempermudah, mempercepat, dan menghasilkan pekerjaan rapi. Selain itu 

dapat mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) 

di Wilayah Republik Indonesia secara Online, di Kabupaten/Kota di Kantor 

Wilayah Propinsi dan Bimas Islam. (Aries: 2010,hlm 4).  

 

2.4 Pandangan Islam Tentang Pelayanan Publik 

Islam mencintai seorang muslim yang giat bekerja, mandiri, apalagi rajin 

memberi. Sebaliknya, Islam membenci manusia yang pemalas, suka berpangku 

tangan dan menjadi beban orang lain. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman: 

ْزقَ  ِ الرِّ  فَاْبتَُغىا ِعْىَد َّللاه
Artinya: “Maka carilah rizki disisi Allah..” (QS. Al „Ankabut : 17) 
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Bekerja dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Islam tidak 

memerintahkan umatnya untuk sekedar bekerja, akan tetapi mendorong umatnya 

agar senantiasa bekerja dengan baik dan bertanggung jawab.  

Seperti pelayanan terhadap masyarakat yang di muat dalam Undang-

Undang Kepegawaian Nomor.43 Tahun 1999, Pegawai negeri Sipil (PNS) selaku 

aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk bertugas memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara professional.Selaku pelayan masyarakat, PNS harus 

memberikan pelayanan yang terbaik atau prima kepada penerima pelayanan tanpa 

pandang bulu.Jadi PNS berkewajiban memberikan pelayanan atau melayani 

masyarakat, bukannya justru minta dilayani oleh masyarakat.Selain itu, dalam 

salah satu haditsnya rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita agar 

berusaha untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama, Hal ini beliau 

sampaikan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan sahabat Jabir bin Abdillah 

َعِه جابر، َرِضَي َّللا َعْىهَُما، قَاَل : قال َرُسىُل َّللاِ َصلهى َّللا َعلَيه وَسلهم: َخْيُرلىهاِس أَْوفَُعهُْم 

 لِلىهاسِ 
Artinya:  “Jabir radhiyallau ‘anhuma bercerita bahwa Rasulullah shallallahu 

‘alaihi wasallam bersabda: “Sebaik-baik manusia adalah yang paling 

bermanfaat bagi manusia.” Hadits dihasankan oleh al-Albani di dalam 

Shahihul Jami‟ (no. 3289) 

 

Melihat peraturan baru tentang teknologi SIMKAH yang dikeluarkan pada 

tahun 2013 terkesan mengharuskan pengadministrasian nikah menerapan program 

SIMKAH di KUA seluruh Kecamatan maka pegawai dituntut untuk dapat bekerja 

secara profesional dan memahami teknoligi informatika. Untuk itu kepercayaan 

masyarakat sebagai suatu amanat hendaknya tidak disia-siakan dengan 

memberikan pelayanan secara profesional melalui pegawai yang bekerja sesuai 

dengan bidangnya dan mengerjakan pekerjaannya secara cepat dan tepat, 
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sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh 

Bukhari : 

ثَىَا فُلَْيُح ْبُه ُسلَْيمَ حَ  ُد ْبُه ِسىَاٍن َحده ثَىَا ُمَحمه اَن َحدهثَىَا ِهََلُل ْبُه َعلِيٍّ َعْه َعطَاِء ْبِه يََساٍر َعْه أَبِي ده

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم  . إَِذا ُضيَِّعْت اْْلََماوَةُ  ِ َصلهى َّللاه ُ َعْىهُ قَاَل قَاَل َرُسىُل َّللاه ْر هَُرْيَرةَ َرِضَي َّللاه ِِ  فَاْوتَ

اَعةَ قَاَل َكْيَف إَِضاَعتُهَا يَا َرسُ  اَعةَ السه ْر السه ِِ ِ قَاَل إَِذا أُْسىَِد اْْلَْمُر إِلَى َغْيِر أَْهلِِه فَاْوتَ ىَل َّللاه  

Artinya : “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada 

seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-

siakan?Nabi menjawab; Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, 

maka tunggulah kehancuran itu. (HR. Bukhari No.6015) 

 

Oleh karena itu dengan adanya teknologi SIMKAH yang membantu 

mempermudah dalam pelayanan terhadap masyarakat, sehingga amanah dapat 

dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, dan dengan perkembangan teknologi 

maka pelayanan prima dapat terealisasikan. 

Teknologi adalah pengembangan dan penggunaan dari alat, mesin, 

material dan proses yang menolong manusia menyelesaikan masalahnya (Budi 

Harjo:2012)  

Menelusuri pandangan Al-Qur‟an tentang teknologi, mengundang kita 

untuk melihat sekian banyak ayat Al-Qur‟an yang berbicara tentang alam 

raya.Menurut sebagian ulama, terdapat sekitar 750 ayat Al-Qur‟an yang berbicara 

tentang alam materi dan fenomenanya, dan memerintahkan manusia untuk 

mengetahui dan memanfaatkan alam ini.Secara tegas Al-Qur‟an menyatakan 

bahwa alam raya diciptakan dan ditundukkan Allah untuk manusia. 
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Artinya : “Dan Dia menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa 

yang ada di bumi semuanya (sebagai anugrah) dari-Nya”. (QS. 

Jaatsiyah : 13). 

 

Ketika Al-Qur‟an memilih kata sahkara yang arti harfiahnya 

menundukkan atau merendahkan, maksudnya adalah agar alam raya dengan 

segala manfaat yang dapat diraih darinya harus tunduk dan dianggap sebagai 

sesuatu yang posisinya berada dibawah manusia. 

Al-Qur‟an sejak dini memperkenalkan istilah sakhara yang maknanya 

bermuara pada kemampuan meraih dengan mudah dan sebanyak yang dibutuhkan 

segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dari alam raya melalui keahlian di bidang 

teknik. 

Teknologi dalam arti ini dapat diketahui melalui barang-barang, benda-

benda, atau alat-alat yang berhasil dibuat oleh manusia untuk memudahkan dan 

menggampangkan realisasi hidupnya di dalam dunia.Hal mana juga 

memperlihatkan tentang wujud dari karya cipta dan karya seni (Yunani techne) 

manusia selaku homo technicus.Dari sini muncul istilah “teknologi”, yang berarti 

ilmu yang mempelajari tentang “techne” manusia.Tetapi pemahaman seperti itu 

baru memperlihatkan satu segi saja dari kandungan kata “teknologi”.Teknologi 

sebenarnya lebih dari sekedar penciptaan barang, benda atau alat dari manusia 

selaku homo technicus yang dapat membantu mempermudah pekerjaan dan 

terlihat modern. 

Jadi kesimpulannya adalah islam memandang teknologi sudah ada didalam 

al-Quran, Al-Qur‟an berbicara tentang alam raya dan fenomenanya, manusia 

disuruh untuk membaca baik yang tersirat maupun yang tersurat. Orang muslim 

dapat menerima hasil-hasil teknologi yang sumbernya netral, dan tidak 
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menyebabkan maksiat, serta bermanfaat bagi manusia, jika seandainya umat Islam 

mau menerapkan ajaran-ajaran diatas, maka bisa dipastikan bahwa umat Islam 

adalah umat yang paling menjunjung tinggi profesionalisme kerja dan pelayanan 

prima di berbagai bidang dan sektor kehidupan. 

 

2.5 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah yang digunakan sebagai perbandingan yang 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah. 

Rahmat Syaiful Haq (2016) Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim. Dengan judul penelitiannya : Efektifitas Program Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi data (Studi 

di KUA Kecamatan Slembar Kota Bengkulu). Hasil penelitiannya : Program 

SIMKAH di kantor Uusan Agama (KUA) Kecamatan selembar Kota Bengkulu 

yang telah berjalan sejak Tahun 2014 masih memiliki beberapa problematika yang 

menghambat kelancaran proses pencatatan nikah, salah satu problematika tersebut 

adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung program SIMKAH 

seperti rusaknya printer dan kurangnya jaringan internet yang menyebabkan 

program SIMKAH tidak berjalan secara optimal.    

Yadi Nur Adiwisesa (2014) Universitas Islam negeri Syarief Hidayatullah 

Jakarta. Dengan Judul Penelitiaannya : Rancang bangun  Sistem informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis web (Studi Kasus : KUA Kecamatan 

Sukmajaya Depok). Hasil Penelitiannya : dengan adanya sistem informasi 

manajemen nikah SIMKAH maka proses pencatatan pendaftaran nikah atau pun 

rujuk sudah terkomentasi dengan baik dan dapat dilakukan secara online. 

Menghasilkan sebuah sistem informasi nikah SIMKAH yang memberi 



 37 

kemudahan kepada pihak KUA dalam mengelola data calon pengantin baik nikah 

atau pun rujuk serta penyimpanan dokumen secara digital dan update. 

Indah Permata Sari 2016 Universitas Islam Negeri Sulthan Syarief Qasim 

Riau dengan judul penelitiannya : Analisis Penerapan E-Government melalui 

administrasi kepegawaian berbasis sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK 

Online) di Badan Kepegawaian Daerah Pekan Baru : Hasil Penelitianya : 

penerapan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SPK Online) sudah dijalankan 

dengan baik namun masih memiliki kekurangan yang cukup signifikan dari segi 

pengembangan teknologi maupun sumber daya manusia. 

Dari penelitian terdahulu diatas yang memiliki perbedaan dengan penulis, 

dalam perbedaan ini penulis lebih menekankan dalam pelaksanaan pelayanan 

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online di Kecamatan Ujung Batu 

Kabupaten Rokan Hulu. Perbedaanya dilihat dari tempat yang berbeda, Subjek 

serta lokasi yang berbeda sehingga memiliki hasil yang berbeda. Pada penelitian 

terdahulu penelitian sudah diterapkannya SIMKAH dan sudah berjalan dengan 

optimal dan cukup baik namun masih ada kekurangan yang sangat signifikan dari 

segi pengembangan dan SDM. Penelitian pada peneliti ini SIMKAH tersebut 

belum optimal dalam pelaksanaan SIMKAH. Pegawai yang berada di dalam KUA 

tersebut lebih aktif dalam penggunaan cara pencatatan nikah secara manual. 

 

2.6 Definisi Konsep 

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data guna mendapatkan 

pengertian serta permasalah yang jelas, maka diperlukan defenisi konsep. 

Defenisi konsep penelitian ini antara lain : 
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1. E-Goverment 

E-Government merupakan sebagai pengunaan teknologi informasi oleh 

instansi pemerintah (seperti Wide Area Network (WAN), Internet, yang dapat 

digunakan untuk membangun hubungan masyarakat, dunia usaha, dan Instansi 

Pemerintah lainnya. (Bank Dunia dalam Samodra Wibawa,2009:113) 

2. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan suatu pelayanan yang telah disediakan 

jika untuk kepentingan publik disediakan oleh pemerintah dan segala bentuk 

kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh organisasi atau individu dalam bentuk 

barang atau jasa kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok 

atau organisasi. (Keputusan Aparatur Negara No. 63 Tentang Pelayanan 

Publik) 

3. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) 

SIMKAH adalah singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” 

sebuah Aplikasi Komputer berbasis Windows yang bergunan untuk 

mempermudah, memepercepat, dan menghasilkan pekerjaan rapi selain itu 

dapat mengumpulkan data-data Nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama 

(KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara online, data akan tersimpan 

dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah 

Propinsi dan Bimas Islam. (Aries Setiawan, 2010:6). 

 

2.7 Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga dengan pengukuran ini dapat 
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diketahui indikator sebagai pendukung untuk di analisa dari variabel tersebut. 

Berikut yang menjadi indikator peneliti : 

 Tabel II.I Indikator Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Pelaksanaan 

Pelayanan 

Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Nikah Online  

1. Support 

(Dukungan) 

a. Kesiapan Kepala KUA Kecamatan 

Ujung Batu dalam pelayanan melalui 

SIMKAH Online; 

b. Dialokasikannya sumber daya manusia 

yang memadai, Finansial, tenaga, waktu, 

dan informasi; 

c. Ketersediaan dasar hukum dalam 

pelayanan E-Goverment melalui 

SIMKAH Online; 

d. Disosialisasikannya SIMKAH Online 

secara merata. 

2. Capacity 

(Kemampuan) 

a. Kualitas sarana prasarana dalam 

pelayanan SIMKAH Online di KUA 

Kecamatan Ujung Batu; 

b. Ketersediaan sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi dan keahlian yang 

dibutuhkan dalam pelayanan SIMKAH 

Online. 

3. Value (Nilai) a. Perubahan Pelayanan dengan SIMKAH 

Online di KUA Kecamatan Ujung batu; 

b. Respon dan Adaptasi terhadap SIMKAH 

Online 

Sumber :  Buku “Electronic Government”: Konsep Pelayanan Publik berbasis 

Internet dan Teknologi Informasi” oleh Richardus Eko Indrajit 

(2006) 

 

 

2.8 Kerangka Berpikir  

Kerangka berpikir penelitian merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi 

sebagai masalah yang penting. (Sugiyono, 65 : 2013). 

Kerangka berfikir dalam penelitin ini dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat melalui aplikasi Online. Yang mana pada tiap 

inndikator tersebut memaknai bahwa adanya dukungan dari pemerintah setempat 
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bukan hanya mengikuti tren, memiliki unsur kemampuan dalam mewujudkan 

suatu impian menjadi kenyataan dengan adanya sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi dan Prasarana yang mendukung dan memberikan nilai serta 

manfaat bagi masyarakat.  

Kerangka berpikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas 

tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menetukannya. Adapun 

kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini : 

Gambar 2.2  

Kerangka Berpikir 
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Sumber:  Buku “Electronic Government”: Konsep Pelayanan Publik berbasis 

Internet dan Teknologi Informasi” oleh Richardus Eko Indrajit (2006) 
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