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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era serba digital ini pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

dalam berbagai bidang kehidupan, secara nyata telah meningkatkan kinerja

organisasi dan individu baik dalam bentuk transparansi, akuntabilitas,

responsifitas, efektifitas maupun efisiensi. Pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi secara optimal dalam pemerintahan atau yang lazim disebut dengan

electronic government, meliputi pengumpulan data, pengolahan data, pengelolaan

informasi, sistem manajemen, proses kerja dan transaksi secara elektronis.

Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam pemerintahan ditujukan agar

pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di

seluruh wilayah Indonesia.1

Saat ini kita bisa melihat perubahan yang sangat cepat seiring

perkembangan e-government yang diberlakukan di Indoensia. Beberapa contoh

perubahan yang sangat nyata adalah pertambahan situs-situs pemerintah pusat,

daerah, departemen, kementerian, tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan bahkan

ada ke desa.

Di dalam implementasi electronic government di Indonesia tidak langsung

berjalan lancar sesuai dengan target yang di harapkan. Di dalam penerapan pasti

1 http://hari-sucipto.blogspot.com di akses tanggal 11 April 2013
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ada beberapa tahapan yang harus di lalui agar bisa berjalan dan terlaksana.

Adapun beberapa tahapan adalah sebagai berikut2 :

Tingkat pertama (Persiapan), yaitu Pembuatan situs web sebagai media informasi

dan komunikasi pada setiap lembaga.dan Sosialisasi situs web untuk internal dan

publik. Tingkat ke dua (Pematangan) yaitu, Pembuatan situs web informasi publik

yang bersifat interaktif.dan Pembuatan antar muka keterhubungan dengan

lembaga lain. Tingkat ke tiga  (Pemantapan), yaitu Pembuatan situs web yang

bersifat transaksi pelayanan publik. Dan Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan

data dengan lembaga lain. Tingkat ke empat  (Pemanfaatan) yaitu Pembuatan

aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G),

Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C).

Tetapi kalau kita bandingan dengan negara-negara lain, Indonesia

termasuk salah satu negara yang perkembangan e-governmentnya tergolong

lambat. Bahkan berdasrkan informasi yang dimuat di

http://en.wikipedia.org/wiki/E-Government Indonesia belum bisa masuk ke dalam

urutan 50 besar dalam penggunaan e-government. Meski ditingkat Asia atau

Dunia ranking indonesia masih tergolong jauh, tetapi saat ini perkembangan e-

government di tingkat pusat maupun daerah tetap berkembang. Beberapa daerah

di Indonesia yang sudah mengembangkan egovernment diantaranya3:

2 httpjumadifran.files.wordpress.com201009pengembangan-e-government-di-indoensia2 di akses 24 april
2014
3httpjumadifran.files.wordpress.com201009pengembangan-e-government-di-indoensia2 di akses 24 april
2014
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Yang pertama adalah Kabupaten Sragen mengembangkan “One Stop

Service (OSS)” OSS Center adalah sebuah institusi yang memberikan dukungan

pengembangan satuan kerja layanan perijinan terpadu atau lebih dikenal dengan

istilah One Stop Services disingkat OSS (lihat About OSS). OSS Center

mendukung terwujudnya inovasi layanan perijinan terpadu di daerah yang pada

kenyataannya masih memiliki keterbatasan untuk mengembangkan pelayanan

perijinan terpadu secara prima. Berangkat dari tingginya kompetisi bisnis di

tingkat lokal dan nasional, keberadaan OSS Center akan memiliki korelasi positif

terhadap perbaikan pelayanan publik pemerintah terhadap investor (baik PMA

maupun PMDN) dan pebisnis lokal. Dengan terbentuknya OSS Center di tingkat

nasional dan regional (propinsi), diharapkan akan memiliki andil dalam perbaikan

iklim investasi dan kualitas pelayanan perijinan di Indonesia.

Kemudian yang ke dua adalah Pemerintah Surabaya yang menerapkan e-

procurement. Dengan adanya e-procurement yang dikembangkan pemerintah

Surabaya www.surabaya-eproc.or.id maka masyarakat Surabaya bisa lebih

mudah untuk mengetahui projek yang sedang ada dan mereka bisa lebih mudah

untuk ikut didalam lelang tender projek tersebut.dan yang ke tiga Badan

Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) BPPT termasuk salah satu bagian

pemerintahan yang telah mengembangkan sebuah sistem TEWS yang sering

disebut dengan Tsunami Early Warning System. Sistem ini digunakan
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sebagai pemberi sinyal ke pusat yang menandakan kemungkinan ada tsunami.

Dan jika sistem dipusat menerima sinyal dari satelit bahwa disuatu tempat akan

terjadi tsunami, maka sistem control room akan menentukan sirene mana yang

akan dibunyikan, dan akan mengirim sms secara langsung kepada orang-orang

yang berwewenang didaerah dimana kemungkinan tsunami itu akan terjadi,

supaya bisa diinformasikan kemasyarakat. Sistem TEWS ini, menggunakan

sistem jaringan yang sangat kompleks, dan setiap peralatan yang digunakan telah

menggunakan Internet Protocol (IP) yang spesifik. Misalnya, Sirene, Sensor dan

beberapa tools lainnya. Selain contoh-contoh yang diatas, masih banyak daerah-

daerah atau departemen atau lembaga pemerintahan yang lain yang telah

mengembangkan e-government misalnya dibagian e-learning, e-registration,

samsat dan lain sebagainya.

Dalam penyelenggaraan e-government tersebut, Sesuai dengan INPRES

Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-

government meliputi pelayanan penyebarluasan data dan informasi kepada: G2G

(Government-to-Government), G2C (Government-to-Customer) dan G2E

(Government-toEmployes) salah satu aplikasi yang dikelola adalah Aplikasi

Pemutakhiran Data Keluarga (MDK).4 Aplikasi MDK memiliki 2 fungsi

pendataan, yaitu pencatatan (record) dan pelaporan (report). Fungsi pencatatan

yang mencakup pengumpulan, perekaman dan pengelolaan data keluarga dan

individu yang dilakukan secara digital. Fungsi pelaporan mencakup laporan dan

4 http://www.bappenas.go.id/node/133/2173/inpres-no3-tahun-2003-tentang-kebijakan-dan-strategi-nasional-
pengembangan-e-governmet,di akses tanggal 11 april 2013
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rekapitulasi berdasarkan data atau informasi yang berasal dari data keluarga dan

individu. 5

Secara umum tujuan pengembangan Aplikasi Pemutakhiran Data Keluarga

(MDK) adalah untuk melakukan perekaman dan pengolahan Formulir

Pemutakhiran Data Keluarga menjadi Basis Data Keluarga. Formulir MDK

mencatat secara lengkap data keluarga yang meliputi informasi tentang

kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera melalui kegiatan

Pendataan Keluarga/Pemutakhiran Data Keluarga di seluruh tingkatan wilayah di

Indonesia.

Secara khusus tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyediakan data yang berkaitan dengan informasi demografi meliputi ukuran

dan struktur penduduk.

2. Menyediakan data yang berkaitan dengan keluarga berencana seperti informasi

Unmeet Need, jumlah PUS dan WUS, dan lain-lain.

3. Menyediakan data yang berkaitan dengan keluarga sejahtera meliputi informasi

tentang status tahapan keluarga sejahtera. 6

Pelaksanaan Pendataan Keluarga yang dilaksanakan sejak tahun 1994

yang didasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera merupakan bagian dari

Sistem Informasi dan Manajemen Program KB Nasional,7 berkaitan dengan

penyediaan informasi dan data keluarga untuk mendukung pelaksanaan

5 http://hari-sucipto.blogspot.com/2012/09/sistem-informasimanajemen-pemutakhiran.html di akses tanggal
11 April 2013

6 BKKBN : Panduan Penggunaan Aplikasi MDK
7 http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_1992.htm di akses tanggal 11 April 2013
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operasional dan manajemen Program KKB Nasional. Data hasil Pendataan

Keluarga sebagai sumber data dan informasi pelaksanaannya diharapkan benar-

benar dapat menghasilkan data dan informasi yang berkualitas, akurat, tepat

waktu dan dapat dipercaya serta memberikan gambaran yang tepat dan

menyeluruh tentang keadaan dilapangan. Dengan diterbitkannya UU No. 52 tahun

2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

mekanisme pendataan keluarga/pemutakhiran data keluarga diharapkan dapat

memenuhi kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan parameter

kependudukan dalam berbagai program pembangunan berwawasan kependudukan

di semua tingkatan wilayah.8

Pendataan Keluarga dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dengan

cara langsung mendatangi keluarga-keluarga melalui kunjungan dari rumah ke

rumah; bertujuan untuk mendapatkan data primer tentang keluarga oleh para

kader atau petugas pendata setempat. Untuk aspek keluarga sejahtera

dikumpulkan dengan menggunakan 13 variabel yang meliputi 21 indikator sesuai

dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera,

dengan mengetahui faktor faktor dominan yang menjadi kebutuhan setiap

keluarga, yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psychologis,

kebutuhan pengembangan, serta

kebutuhan aktuallisasi diri dalam berkontribusi bagi masyarakat di

lingkungannya.

8 UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
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Dengan demikian hasil Pendataan Keluarga akan berguna pula bagi

keluarga dan masyarakat untuk membantu dirinya dalam menuntaskan keluarga

dari ketertinggalan dan meningkatkan kualitas keluarga, berdasarkan tingkat

kesejahteraannya, yaitu tahap Keluarga Prasejahtera, Keluarga Sejahtera I,

Keluarga Sejahtera II,Keluarga Sejahtera III danKeluarga Sejahtera III Plus.9

Di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang mempunyai 12

kelurahan tersebut, Pemutahiran Data Keluaraga (MDK) belum berjalaln sesuai

target yang di harapkan. Pemutakhiran data keluarga yang diharapkan untuk

menjadi data dasar perhitungan perkembangan kualitas hidup manusia

dikecamatan kedungkandang ini masih tergolong belum berjalan dengan baik.

Mengingat adanya beberapa factor yang menghambat terhadap proses

pengimputan form MDK kedalam format online seperti tidak adanya sarana yang

memadai untuk menunjang proses penginputan seperti computer, internet,

pelatihan/sosialisasi yang kurang massif, form MDK yang terlalu rigit dan sulit

ketika mau diinput kedalam format online. Jika ada kolom yang tidak di isi dalam

format online karena KK yang diminta keterangan tidak mengisi maka format

online tidak bisa memuat data itu, serta anggaran yang tidak transparan dan

kurang memadai juga menjadi penunjang tidak terselesaikannya penginputan data

MDK kedalam format online sehingga sampai saat ini masih belum ada data yang

sudah masuk yang kemudian diolah untuk menyusun indeks pembangunan

manusia di kecamatan Kedungkandang.

9 Profil Hasil Pendataan Keluarga oleh BKKBN Tahun 2010
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Dari paparan kerja pendataan keluarga atau MDK oleh PLKB upt BKBPM

Kec. Kedungkandang  tersebut peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang

dihadapi PLKB dalam pelakasanaan penginputan data MDK.

Adapun hasil pengidentifikasian lakukan sebagai berikut :Sumber Daya Manusia,

Faktor yang menghambat adalah sumber daya manusia (SDM) yang tidak

memadai atau minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan data.

Infrastruktur, Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi e-

government adalah infrastrukturnya juga masih kurang memadai. Seperti

computer+ internet yang kurang lancar sehingga menghambat penginputan data ke

format online. Anggaran juga menjadi penyebab penghambat dari penerapan e

gov MDK karena minim nya anggaran yang membuat PLKB juga tidak bekerja

sesuai dengan yang di harapkan. Hal tersebut di sebab kan karena anggaran yang

di keluarkan untuk pelaksanaan penginputan tidak transparan.

Mengingat peran dari PLKB sangat penting dalam melakukan pengelolaan

data keluarga/ Pemutakhiran data keluarga. Akan tetapi keefektivitasan ini harus

lebih di tingkatkan dengan upaya meminimalisir permasalahan permasalahan yang

di hadapi PLKB seperti masalah SDM, INFRASTRUKTUR , dan ANGGARAN.

Hal ini yang memicu PLKB terbengkalai dalam mengembangkan tugas dan

fungsinya dalam pengelolaan data keluarga. Agar keefektivitasan pelaksanaan

tugas PLKB dapt di tingkatkan maka penyediaan sarana dan fasilitas yang

menunjang pelaksanaan tugas PLKB perlu terus di upayakan. Pentingnya

peningkatan sumber daya manusia juga sangat penting dan bermanfaat dalam

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PLKB, hal ini penting untuk di
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perhatikan karena SDM yang berkualitas juga sangat mendukung keberhasilan

program Pemutakhiran Data Keluarga di Kecamatan Kedungkandang.

Melihat kendala yang terjadi dalam proses Pemutakhiran data keluarga di

atas, peneliti melakukan penelitian, maka dalam skripsi mengadakan penelitian

dengan judul Implementasi Kebijakan Electronic Government Dalam

Pemutakhiran Data Keluarga ( studi di Unit Pelaksana Teknis BKBPM Kec.

Kedungkandang Kota Malang ). Penelitian dimaksudkan untuk mengetahui

bagaimana implementasi kebijakan electronic government oleh lembaga

pemerintah ( BKBPM ) kota Malang  dalam menyelesaikan permasalahan yang

terjadi dalam proses pemutakhiran data keluarga.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Electronic Government dalam

Pemutakhiran Data Keluarga di BKBPM kecamatan Kedungkandang

Kota Malang ?

2. Apa saja faktor penghambat implementasi kebijakan Electronic

Government dalam Pemutakhiran data Keluarga di BKBPM kecamatan

Kedungkandang Kota Malang?
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C. TUJUAN PENELITIAN

Dari rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian

ini adalah  untuk :

1. Mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Electronic

Government dalam Pemutakhiran Data Keluarga di BKBPM

kecamatan Kedungkandang?

2. Mengetahui apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan

Electronic Government dalam Pemutakhiran data Keluarga di BKBPM

kecamatan Kedungkandang?

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya untuk

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) jurusan Ilmu pemerintahan,

Universitas Muhammadiyah Malang yang hendak melakukan penelitian lebih

lanjut tentang Inplementasi Kebijakan E_Government dalam pemutakhiran data

keluarga.

2. Manfaat Prakitis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi lembaga pemerintah berikutnya, dan mahasiswa yang akan mengembangkan

kajian tentang Inplementasi Kebijakan E_Government.
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E. DEFENISI KONSEPTUAL

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983: 5), terdapat dua perspektif dalam

analisis implementasi, yaitu perspektif administrasi publik dan perspektif ilmu

politik. Menurut perspektif administrasi publik, implementasi pada awalnya

dilihat sebagai pelaksanaan kebijakan secara tepat dan efisien.10 Tahap

implementasi kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan

kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki

logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian

aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi

kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan

alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro

(Wibawa, 1994: 2).11

Sedangkan pengertian kebijakan (policy) itu sendiri adalah sebuah

instrument pemerintahan, bukan saja dalam arti goverment yang menyangkut

aparatur negara, melainkan governance yang menyentuh pengelolaan pada sumber

daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau

pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan

pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan

publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga negara. Kebijakan

merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi, atau bahkan kompetisi antara

10 Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983.JURNAL. Implementation and Public Policy, Scott
Foresman and Company, USA.
11 Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Intermedia Jakarta.
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berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili

sistem politik suatu negara.12

2. Electronic Government

E-government memiliki banyak manfaat guna menunjang efektivtias dan

efisiensi pelayanan publik. Definisi mengenai e-government banyak dikemukakan

oleh para ahli ataupun oleh suatu institusi. Menurut World Bank (2004)

memberikan definisi e-government yang mengacu pada penggunaan teknologi

informasi oleh instansi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mengubah

hubungan dengan warga negara, bisnis, dan unit lain dari pemerintah. Teknologi

yang digunakan ini dapat melayani sebuah keragaman yang berbeda yaitu

pemberian pelayanan pada warga negara yang lebih baik, meningkatkan interaksi

dengan dunia bisnis dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses

terhadap informasi, atau manajemen pemerintah yang lebih efisien. Hasil yang

didapat yaitu korupsi yang berkurang, transparansi yang meningkat, kenyamanan

yang lebih besar, peningkatan penerimaan negara, dan/atau pengurangan biaya.13

Konsep e-Government dideskripsikan secara beragam oleh masing masing

individu atau komunitas. Hal tersebut dapat di lihat dari berbagai definisi di

bawah ini mengenai e-gov di berbagai negara sesuai dengan sudut pandang sistem

pemerintahan mereka14 :

a. Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan e-Government secara

ringkas, padat, dan jelas, sebagai : E-Government mengacu kepada penyampaian

12 Suharto, edi. 2008. Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.
13 Dikutip dari (A. Dita Febriyanti ), 2011 dalam kompasiana.com
14httpjumadifran.files.wordpress.com201009pengembangan-e-government-di-indoensia2 di akses 24 april
2014
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informasi dan pelayanan online pemerintahan melalui internet atau media digital

lainnya[1]. Sementara Nevada, salah satu negara bagian di Amerika Serikat,

mendefinisikan e-Government sebagai :

- Pelayanan online menghilangkan hambatan tradisional untuk memberikan

kemudahan akses kepada masyarakat dan bisnis dalam memakai layanan

pemerintahan.

- Operasional pemerintahan untuk konstitusi internal dapat disederhanakan

permintaan operasinya untuk semua agen pemerintah dan pegawainya.

b. Pemerintah New Salendia melihat e-Government sebagai berikut :

E-Government adalah sebuah cara bagi pemerintahaan untuk menggunakan

sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan

kemudahaan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga

untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk

berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi.

c. Menurut kominfo, “e-government merupakan upaya untuk mengembangkan

penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka

meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisisn”

ada beberapa factor penyebabnya yang semua bermuara pada beberapa

prinsip sebagai berikut :

1. Konsep e-Government memiliki prinsip-prinsip dasar yang umum, tetapi karena

setiap Negara implementasi atau penerapannya berbeda-beda, maka konsep e-

Government-pun menjadi beraneka ragam.
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2. Wahana aplikasi e-Government sangatlah lebar mengingat sedemikian

banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah sebuah negara yang berfungsi

untuk mengatur masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi.

3. Pengertian dan penerapan e-Government di sebuah negara tidak dapat

dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro dari negara

yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat sangat ditentukan oleh

sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi, dari negara

yang bersangkutan. Secara umum, e-gov di definisikan sebagai : Pemerintahan

elektronik ( juga disebut e-gov, digital government, online government atau

transformational government) adalah penggunaan teknologi informasi oleh

pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan

bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government

dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk

meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses

kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah

Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C), Government-to-

Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G). Keuntungan yang

paling diharapkan dari egovernment adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan,

serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Model e-government

yang diterapkan di negara-negara luar adalah juga menggunakan model empat

tahapan perkembangan e-government dalam perencanaan jangka panjang. Sebagai

contoh, pentahapan egovernment yang diterapkan di Selandia Baru digambarkan

memiliki empat tahapa/fase yaitu :
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1. Fase pertama, fase penampilan website (web presence). Dalam fase ini,

informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website

pemerintah.

2. Fase kedua, interaksi. Dalam fase ini, informasi yang ditampilkan lebih

bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam website

pemerintah.

3. Fase ketiga, transaksi. Aplikasi/formulir untuk transaksi bagi masyarakat untuk

melakukan transaksi secara online mulai diterapkan.

4. Fase Keempat, fase transformasi. Dalam hal ini, pelayanan pemerintah

meningkat secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan

masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait (pemerintah ke antar

pemerintah, sektor nonpemerintah, serta sector swasta).

3. Pendataan Keluarga

Pelaksanaan Pendataan Keluarga didasarkan pada Undang-Undang No. 52

tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Sejahtera. Sejalan dengan pencapaian salah satu sasaran dari Grand Strategi

Program KB Nasional tahun 2009–2010 yaitu menyediakan data dan informasi

keluarga berbasis data mikro yang up-to-date untuk pengelolaan program KB

Nasional dan programprogram pembangunan. Dalam Sistem Informasi

Manajemen Program KB Nasional salah satu kegiatan pengumpulan data

dilakukan melalui sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga. Hal

ini dimaksudkan untuk dapat mendukung pelayanan program dalam penyediaan

data dan informasi yang berkualitas (cepat, tepat, lengkap dan akurat), sehingga
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data dan informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan perencanaan dan

evaluasi Program KB Nasional disemua tingkatan wilayah di indonesia.15

F. DEFENISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal

yang didefinisikan dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasioanal itu

akan merujuk alat pengambilan data yang cocok digunakan atau mengacu pada

bagaimana mengukur suatu variabel.

Dengan demikian definisi operasional merupakan penetapan dari indikator-

indikator yang akan dipelajari dan dianalisa, sehingga nantinya akan diperoleh

gambaran yang jelas, diantaranya sebagai berikut:

1. Tahap-tahap implementasi kebijakan Electronic Government dalam

pemutakhiran data keluarga (MDK) di Upt BKBPM Kecamatan

kedungkandang Kota Malang

a. Tingkat persiapan

b. Tingkat pematangan

c. Tingkat pemantapan

d. Tingkat pemanfaatan

2. faktor penghambat implementasi kebijakan Electronic Government dalam

Pemutakhiran data Keluarga di BKBPM kecamatan Kedungkandang Kota

Malang.

15 Profil Hasil Pendataan Keluarga oleh BKKBN Tahun 2010
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G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam memperhatikan permasalahan yang ada penelitian ini lebih

menggunakan pada penelitian deskriptif pendekatan kualitatif, menurut

Sugiono (2007) pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang

mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang

sebenarnya yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan

gejala-gejala, fakta-fakta dan kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat,

mengenai sifat populasi atau daerah tertentu.16

Dalam menggunakan pendekatan tersebut diharapkan peneliti dapat

mendiskripsikan kejadian dan kenyataan yang sebenar-benarnya tentang hal-

hal yang diteliti. Untuk itu dengan menggunkan jenis penelitian deskriptif

kualitatif data yang diperoleh dapat diuraikan lebih jelas sehingga pembaca

dapat lebih jelas dan lebih mudah memahami hasilnya.

Alasan peneliti dalam memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif ini

adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang obyek penelitian

berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

16 Sugiono, 2007,Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung : Alfabeta
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2. Sumber Data

a.Data Primer

Merupakan data pokok yang terdapat pada penelitian yang berasal dari

tulisan-tulisan dan wawancara. Data tulisan adalah data yang

mendukung penelitian, sedangkan wawancara merupakan kumpulan

orang yang berkompeten dan terkait dengan penelitian ini atau orang

yang ikut terlibat dalam proses pemutakhiran data keluarga ini

b.Data Sekunder

Data sekunder, adalah sumber data yang mendukung, menjelaskan,

serta, memberikan tafsiran terhadap sumber data primer, dalam hal ini

yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui internet, jurnal-

jurnal dan buku-buku yang berhubungan dengan Implementasi

Kebijakan Electronic Government.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan pengambilan data oleh

peneliti dengan menggunakan alat atau instrument. Metode pengumpulan data

adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau

tidak suatu penelitian.17 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data yang dilakukan

secara sistematis, dengan prosedur standart. Artinya data dapat diperoleh

17 Bungin, Burhan. 2001. Metodologi penelitan sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif. Surabaya.
Airlangga university press.
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langsung dalam keadaan sadar dari objek penelitian dengan melakukan

pengamatan sistematis dengan cara merekam kejadian dan mencatatnya.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melakukan pengamatan

tentang Implementasi Kebijakan Electronic Government dalam

Pemutakhiran Data Keluarga.

b.Wawancara

Wawancara atau Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian

yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau

keterangan-keterangan.18 pengumpulan data dengan mengajukan

pertanyaan secara langsung oleh pewancara (pengumpul data) kepada

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan

alat perekam (tape recorder). Tentu saja kreatifitas pewancara sangat

diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih

tergantung dari pewancara.

c.Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengetahui bukti-bukti tertulis

yang akan dihubungkan dengan teknik observasi dilapangan dan

pengungkapan data-data faktual yang telah diungkapkan. Dokumen yang

di teliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi.

Dokumen dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen

rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainya.

18 Narbuko Cholid & Achmad Abu, 1992, Metodologi Penelitian. Bumi Aksara, Semarang Hlm : 83
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4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan instrument penting dalam penelitian

ini, karena Subjek dapat memberikan informasi, gambaran, dan data-data

secara tepat dan benar sekaligus menjadi objek. Dan yang menjadi subjek

peneliti disini adalah :

a. Kepala bagian PKK ( bagian MDK ) BKBPM Kota Malang

b. Kepala Upt BKBPM Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

c. PLKB ( Petugas Lapangan Keluarga Berencana )

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat  di mana peneliti melakukan

penelitian untuk mendapatkan data, informasi dan sumber-sumber yang jelas

agar dapat menunjang penelitian tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di Upt

BKBPM  kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan langkah terakhir sebelum menarik

kesimpulan, untuk itu teknik analisis sangat diperlukan dalam penelitian

untuk memperoleh gambaran yang jelas dari data yang diperoleh. Dalam

penelitian ini yang digunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif.

Setelah dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif selanjutnya dibahas

permasalahan tersebut hingga ada pada suatu kesimpulan. Adapun tahapan

dalam menganalisa data:
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a. Reduksi Data

Reduksi  data adalah suatu bentuk analisa yang mempertegas,

memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan

mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat

dilakukan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama

penelitian berlangsung.

b. Display Data

Display Data adalah rakitan organisasi informal yang

memungkinkan kesimpulan dapat dilakukan yang meliputi gambar atau

skema, jaringan kerja berkaitan dalam tabel. Dengan demikian maksud

peneliti melakukan display data bertujuan untuk menyajikan data yang

berkaitan kedalam tabel sesuai dengan data yang diperoleh.

c. Pengambilan Keputusan

Akhir dari seluruh kegiatan analisa data kualitatif terletak pada

pemahaman atau penuturan tentang apa yang berhasil kita mengerti

berkenaan dengan suatu masalah yang diteliti.


