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Abstrak 

Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang terbaik dalam penerapan sistem 

pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Indonesia pada Tahun 2019. Tujuan kajian adalah 

mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan penerapan SPBE di Kabupaten 

Banyuwangi. Desain kajian menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data 

kuantitatif. Pengumpulan data sekunder dilakukan di Kabupaten Banyuwangi pada Bulan Mei 

Tahun 2019. Pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil kajian 

menunjukkan bahwa  faktor-faktor penentu keberhasilan penerapan SPBE di Kabupaten 

Banyuwangi mencakup: (1) Kebijakan dan Strategi Pemerintah yang mendukung; (2) 

Perencanaan dan Penganggaran yang Baik; (3) Dukungan Kepemimpinan dan Manajemen yang 

Kuat; (4) Struktur organisasi yang Baik dan Jelas; (5) Infrastruktur TIK yang Mendukung; (6) 

Proses Bisnis yang Lebih Baik; (7) Kesadaran Perangkat Daerah untuk Penerapan SPBE (8) 

Kemitraan dengan Institusi Lain.  

 

 Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Faktor-Faktor Penentu, Penerapan 

 

 

Abstract 
 

 

Banyuwangi is one of the best regency in Indonesia that applies e-government in 2019. The 

purpose of the study was to identify the factors that determine the success of implementing 

SPBE in Banyuwangi Regency. The study design was using a qualitative approach supported by 

quantitative data. Secondary data collection was carried out in Banyuwangi Regency in May 

2019. Data processing and analysis used descriptive analysis techniques. The results of the study 

shows that the determinant success factors implementation of e-government in Banyuwangi 

Regency including: (1) Supportive government policy and  Strategy; (2) Good Planning and 

Budgeting; (3) Strong Leadership and Management Support; (4) Good and clear organizational 

structure; (5) Supportive ICT Infrastructure; (6) Better Business Proces; (7) Awareness of officer  

to implement e-government and (8) Good Partnership with other Institution. 

 

Keywords: e-government, determinant factors, implementation 
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Pendahuluan 
 

erkembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government di 

Indonesia kurang menggembirakan dan cenderung tertinggal dari negara anggota ASEAN 

lainnya. Di lingkup global, Hasil Survey UN E-Government dalam kurun waktu 2008-

2010 menunjukkan, Indonesia tertinggal dibanding negara lain (hanya berada di peringkat 107 di 

Tahun 2018, juga tertinggal dari negara anggota Asian lainnya, seperti Singapura, Malaysia, 

Brunei. Thailand, Philipina dan Vietnam, seperti disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Peringkat Survey E- Government  

 

No Negara 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

 1. Singapura 23 11 10 10 4 7 

2. Malaysia 34 32 40 59 60 48 

3. Thailand 64 76 92 54 77 73 

4. Filipina 66 78 88 51 71 75 

5. Brunei 87 68 54 179 83 59 

6. Vietnam 91 90 83 65 89 88 

7. Indonesia 106 109 97 110 116 107 

8. Kamboja 139 140 155 137 158 145 

9. Myanmar 144 141 160 172 169 157 

10. Timor Leste 155 162 170 186 160 142 

11 Laos 156 151 153 137 148 162 

Sumber: dihimpun dari survey UN E-Government, 2008 -2010 

  

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan upaya pemerintah 

untuk peningkatan pengembangan e-government di pemerintahan dengan prinsip-prinsip 

efektivitas, keterpaduan (terintegrasi) kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas 

(koordinasi dan kolaborasi) dan keamanan. Meskipun SPBE (e-government) mempunyai peran 

penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yakni kepemerintahan yang 

bersih, efisien, transparan, akuntabel, partisipastif dan mampu menjawab dinamika pemenuhan 

kebutuhan masyarakat melalui pemberian layanan publik yang memuaskan. Namun penerapan 

SPBE di pemerintahan daerah  belum memenuhi kondisi ideal dimaksud. Kondisi saat ini, 

sebagian besar penerapan e-government belum  terintegrasi baik di lingkup pada Pemerintah 

Pusat (Kementerian/Lembaga) juga Pemerintah Daerah.  

Pengembangan SPBE di Indonesia tergolong lamban dan masih berada di tahap awal e-

government. Hasil survey menunjukkan tingkat perkembangan yang bervariasi diantara 

pemerintah daerah dalam pengembangan e-government, 69 persen baru memasuki tahap awal 

berupa situs (web) pemerintah yang memuat infromasi pemerintahan dan kontak  organisasi 

perangkat daerah (OPD), 30 persen berada pada Tahap Interaksi dengan menampilkan fasilitas 

down load dan komunikasi surat elektronik. Sisanya pelayanan online yang memfasilitasi 

transaksi pelayanan publik dan layanan terintegrasi. (Purnomo Wulan dkk, 2015). 

P 
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alam berbagai literatur dan kajian sebelumnya (Chigoya, 2005; Kumorotomo, 2014; 

Napitupulu, 2017) diketahui bahwa keberhasilan  implementasi sistem elektronik 

pemerintah (e-government system) bergantung pada banyak faktor, bukan hanya faktor 

teknologi atau infrastuktur teknologi semata.  Ghichoya (2005) menganalisis faktor sukses 

penerapan e-government di beberapa negara berkembang, dengan mengamati variabel Input dan 

Output. Variabel input merupakan faktor yang diperlukan untuk implementasi projek e-

government yaitu faktor: keuangan, infratsruktur, attitude, koordinasi, strategi dan ketrampilan. 

Variabel input mencakup 2 hal, yaitu faktor yang dapat mendorong suksesnya implementasi e-

government di Pemerintah dan faktor yang menyebabkan kegagalan implmentasi TIK. Faktor 

yang mendorong pendorong sukses disebut sebagai faktor “drivers” dan “enablers”. Kemudian 

faktor yang menyebabkan kegagalan disebut sebagai “barriers” dan “inhibitors”. Variabel output 

terdiri atas dua komponen yaitu (1) manfaat bagi organisasi, meliputi aspek: efisiensi, akses 

informasi, transparansi dan (2)  manfaat teknologi, yang meliputi aspek: komunikasi lebih mudah 

dan murah, kapasitas penyimpanan dan proses yang real time.  

 

Gambar 1. Faktor pendorong dan Penghambat Implementasi e-Government (Sumber: Chigoya, 2005 

Di Indonesia, Napitupulu  (2017)  mengidentifikasi dan melakukan sintesis dari berbagai 

literatur dan jurnal untuk menganlisis faktor sukses implementasi e-government, menurutnya 

perlu ada model (generik) untuk menilai keberhasilan implementasi e-government lembaga 

pemerintahan. Model tersebut terdiri atas 4 (empat) variabel, yaitu:  sumber daya (resources), 

pengungkit (driver), nilai (value) dan dampak (outcome) sesuai dengan karakteristik 

item/variabel yang ada didalamnya,yang dapat disajikan pada Tabel 2 berikut ini: 

D 
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Tabel 2.  Faktor Sukses Implementasi E-Government 

No 
Faktor-Faktor / Komponen 

Sumberdaya (Resources) Pengungkit (Driver) Nilai (Value) Dampak (outcome) 

1 Good and clear 

organizational structure 

Supportive government 

policy 

Better Business 

Proces 

Citizen relationship 

management 

2 Strong Leadership Good partnership with 

other institution 

User/citizen 

computer/internet 

literacy 

Self-Sustanaible Revenue 

3 Available Portal/ 

Application 

Good project 

management 

Supportive cultural 

environment 

Open Government 

4 Training Good change 

management 

Trust User Satisfaction 

5 International support Monitoring and 

evaluation 

Electronic 

Transaction 

Prototype 

6 Enough Funding Top management 

support 

 

E-Participation Good Governance 

7 Highly Demand of Citizen Good Information 

quality 

Re-Usable  

8 Good team skills and 

expertise 

Good outsourcing 

strategy 

  

9 Supportive ICT 

Infrastructure/service 

availability 

Political support and 

stability 

  

10 Awareness Reward & Recognition   

11 Legal framework    

12 System security    

13 Good Planning    

14 Creativity & Innovation    

15 User and Stakeholder 

involvement 

   

Sumber: Napitupulu (2014;2017) 

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SPBE 

di Kabupaten Bayuwangi. Identifikasi faktor penentu keberhasilan penerapan SPBE merujuk 

pada Chigoya (2005) dan Napitupulu (2014;2017).  

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif, 

dimana data kuantitatif diperlukan untuk mendukung dalam analisis data yang akan dilakukan. 

Menurut Crasswell (1994), penelitian kualitatif didefinisikan sebagai: “qualitative research 

focuses on the process that is occurring as well as the product or outcome. Researches are 

particulars interested in understandaing how thingsoccurs”. Crasswell menerangkan bahwa 

penelitian kualitatif berfokus pada proses dan hasil, serta untuk memahami fenomena apa yang 

terjadi, sehingga peneliti merupakan bagian yang penting untuk memahami gejala-gejala sosial 

yang terjadi. Dalam kajian ini digunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor 

yang menentukan keberhasilan penerapan SPBE di Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data 

Bulan  Mei 2019 dengan cara: (1) Fokus Group Discussion (FGD), FGD dilakukan untuk 
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mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan keberhasilan SPBE. FGD dihadiri oleh 

perwakilan pejabat dari unit kerja yang berperan dalam penerapan SPBE yakni Dinas Kominfo, 

Bappeda, Dinas Perizinan dan Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi. (2) Pengumpulan data sekunder untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan untuk menjelaskan dan mendukung tujuan penelitian yakni mengidentifikasi faktor 

penentu keberhasilan SPBE.  Pengolahan data menggunakan pendekatan analisis kualitatif dan 

didukung analisis kuantitatif.  Analisis data kualitatif dalam kajian ini menggunakan teknik 

analisis deskriptif. Menurut Miles dan Huberman (1992), kegiatan analisis data kualitatif terdiri 

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Hasil dan Pembahasan   :  Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan SPBE Kabupaten 

Banyuwangi 

1. Supportive government policy and  Strategy: Kejelasan Arah Kebijakan dan Strategi 

Pengembangan TIK. 

 

abupaten Banyuwangi Memiliki Kejelasan Arah dan Strategi Pengembangan 

SPBE.  Pengembangan SPBE Kabupaten Banyuwangi telah tertuang dalam RPJMD 

Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2016. Visi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-

2021 yakni “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan 

Berahlak Mulia melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumberdaya Manusia”. 

Penyelenggaraan pembangunan berbasis TIK secara jelas  tercantum dalam salah satu dari lima 

misi yakni pada visi kelima, “Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good and 

Clean Governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi”. Untuk 

mencapai misi tersebut maka maka dirumuskan  Perencanaan Terintegratif  berbasis TIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3 Kerangka Perencanaan Terinterasi Berbasis TIK Kabupaten Banyuwangi (sumber: RPJMD Kabupaten 

Banyuwang 2016-2021) 
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Perencanaan terintegrasi menjadi agenda pembangunan Kabupaten Banyuwangi dengan 

dukungan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

memperbaiki, sistem manajemen, kinerja dan kapasitas birokrasi dengan memanfaatkan TIK. 

omitmen dan keseriusan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengembangan 

SPBE yang terintegrasi diwujudkan dengan penyusunan Master Plan dengan 

diterbitkannya  Peraturan Bupati No 60 Tahun 2017 tentang  Penerapan Master Plan 

Smart City melalui Banyuwangi Smart Kampung, mencakup enam dimensi yaitu smart 

government, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart 

environment.Penyusunan Master Plan dimaksud berperan penting  sebagai arahan/panduan 

standar pengembangan dan pentahapan pembangunan SPBE bagi Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi secara berkelanjutan. Master Plan Smart City memiliki tujuan yang  bersifat 

komprehensif, meliputi: (1) menyediakan landasan materi dan implementasi praktis rencana 

pengembangan daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan konsep smart city (2) Menyediakan 

panduan perencanaan pengembangan kabupaten Banyuwangi berdasarkan 6 (enam) dimensi 

yaitu smart governance, smart economi, smart society, smart branding, smart living, dan smart 

environment; (3) menyusun prioritas pemangunan Smart City dalam jangka pendek 1 tahun 

(2017-2018), jangka menengah 5 tahun (2018-2023) dan jangka panjang (2023-2028) dan (4) 

Mengimplementasikan program quick win smart city dalam 1 tahun kedepan. 

Adapun visi pengembangan SPBE “Smart City” Kabupaten Banyuwangi 

adalah”Banyuwangi yang Transparan, Partisipatif, Inovatif dan Berdaya Saing” . Poin-poin 

penjelasan visi dimaksud sebagai berikut (Master Plan Smart City Banyuwangi Smart 

Kampung, 2017) sebagai berikut:  

 Peningkatan kualitas  melalui pembangunan SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas. 

SDM yang unggul mampu menopang suatu daerah lebih berkualitas, berdaya saing dan 

memiliki kemandirian. 

 Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu modal pembangunan eknonomi. Peran serta 

masyarakat dalam  meningkatkan pendapatan perkapita merupakan salah satu indikasi 

tercapainya pembangunan ekonomi daerah. 

 Masyarakat Banyuwangi semakin sadar peran sertanya dalam pembangunan daerah. 

Masyarakat menuntut transparansi dari Pemerintah daerah sebagai bentuk pemenuhan 

kebutuhan manajemen kepercayaan  masyarakat mendukung setiap program pemerintah 

daerah yang dijalankan. 

 Era globalisasi seiring dengan tuntutan  kebutuhan masyarakat yang asemakin meningkat, 

membuat aparatur daerah selalu berusaha untuk memanfaatkan perkembangan teknologi 

Visi Smart City Kabupaten Banyuwangi kemudian diterjemahkan dalam enam misi:  

 Misi 1: Mewujudkan tata kelola  dan tata pamong pemerintahan Banyuwangi yang efektif,  

efisien dan  komunikatif dan inovatif, diwujudkan dalam perencanaan terintegrasi melalui (1) 

pengembangan aplikasi e-Government; (2) pelayanan administrasi; (3) birokrasi yang adil, 

bertanggung jawab dan terbuka; (3) layanan akses sistem informasi kebijakan pemerintah 

dan (4) sarana prasarana dan monitoring kebutuhan masyarakat 

K 
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 Misi 2 : Meningkatkan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran 

pariwisata daerah di lingkup nasional dan internasional, misi ini diwujudkan dalam 

perencanaan terintegrasi melalui: (1)  pembangunan dan pemasaran pariwisata; (2) Tata 

ruang dan wilayah Banyuwangi; (3) infrastruktur pendukung pariwisata; (4) platfrom dan 

ekosistem perdagangan dan (5) Sistem informasi promosi 

 Misi 3: meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan perkembangan 

pariwisata serta peningkatan literasi masyarakat melalui program less-cash society, dengan 

perencanaan terintegrasi meliputi: (1) ekosistem industry berdaya saing (2) penyerapan angka 

tenaga kerja; (3) pemberdayaan ekonomi masyarakat; (4) E-commerce dan market Place dan 

regulasi less cash serta (5) Sistem inforasi Pengelolaan keuangan Daerah. 

 Misi 4: mewujudkan lingkungan yang layak tinggal, nyaman dan efisien, dengan 

perencanaan terintegrasi meliputi: (1) Harmonisasi tata ruang wilayah; (3) prasarana 

kesehatan; (3) sarana transportasi; (4) sistem informasi moda transportasi 

 Misi 5: mewujudkan ekosistem msyarakat yang produktif, komunikatif dan interaktif dengan 

digital literasi yang tinggi, diwujudkan dengan perencanaan terintegrasi mencakup : (1) 

inetraksi masyarakat yang efisiena; (2) pengembangan komunitas warga; (3) efisiensi 

learning ekosistem; (4) platform e edukasi dan (5) keamanan masyarakat 

 Misi 6: mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan 

 

mart City yang didesain berbasis pemberdayaan kampung atau Smart Kampung 

merupakan program strategis berbasis TIK. Implementasi Master Plan Smart City 

melalui Banyuwangi Smart Kampung merupakan desain kebijakan pengembangan 

Kabupaten Banyuwangi yang bersifat strategis bersifat jangka panjang, lintas sektor  melibatkan 

perangkat daerah dan BUMN serta masyarakat dan pelaku usaha. Smart Kampung adalah 

program pengembangan desa terintegrasi yang memadukan antara penggunaan TIK berbasis 

serat optik, kegiatan ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan-

kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.  

Di Banyuwangi telah ada 41 desa/kelurahan yang menjadi pilot project ”Smart 

Kampung” dan saat ini sedang disiapkan untuk 176 desa lainnya.  Terdapat tujuh kriteria ”Smart 

Kampung”, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, 

pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan 

kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua kriteria tersebut diturunkan ke program yang 

menyentuh kepentingan publik. TIK dijadikan pendorong untuk menjalankan program sesuai 

tujuh kriteria tersebut. 

Contoh Smart Kampung untuk  UMKM, para pelaku usaha di desa diberi pelatihan teknis 

yang nantinya pemasaran bisa berbasis online di situs belanja UMKM banyuwangi- mall.com. 

Smart Kampung juga jadi instrumen untuk mempercepat inklusi keuangan di desa, dimana  

warga diharapkan menjadi melek keuangan yang akan disinergikan dengan Bank Indonesia (BI) 

dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 

S 

http://banyuwangi-mall.com/
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riteria pemberdayaan ekonomi dalam program Smart Kampung menjadikan balai desa 

sebagai pusat ekonomi produktif yang difasilitasi pelatihan dan pemasarannya oleh 

pemerintah daerah, seperti batik dan produk olahan pertanian atau jenis produk yang 

disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing kampung. Smart Kampung menjadikan 

pelayanan berbasis desa yang mendorong warga kampung termotivasi untuk maju. UMKM 

bisa melakukan browsing untuk tahu tren produk, yang bergerak di pertanian bisa akses 

berbagai problem dan solusi pertanian, dan sebagainya.  

 

2. Good Planning and Budgeting: Prioritas pada Perencanaan dan Penganggaran TIK  

 

Perencanaan program dan kerangka penganggaran TIK telah menjadi prioritas pembangunan 

Kabupaten Banyuwangi. Penerapan SPBE tercantum dalam RPJMD 2016-2021 dimana 

pengembangan SPBE menjadi salah satu program strategis prioritas mencapai visi dan misi 

pembangunan daerah( seperti disajikan pada Tabel 3) Adanya program dan kegiatan penerapan 

SPBE menjadi justifikasi  bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi  memiliki komitmen yang 

kuat dalam penerapan SPBE, yang telah diatur pelaksanaannya secara bertahap dalam master 

Plan Smart City Banyuwangi melalui pengembangan Smart Kampung. 

 

Tabel 3. Arah Kebijakan dan Program Strategis Pembangunan Daerah 

 

 

Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi teknologi informasi dan 

membangun early warning system  sistem pengendalian berbasis pada hasil 

 

 Kebijakan  Umum Program Pembangunan 

 

Meningkatkan partisiapsi aktif masyarakat dalam 

monev pembangunan berorientasi hasil 

 

Program pengembangan dan pengelolaan 

Teknologi Informasi 

 

Mengembangkan sistem monitoring berbasis IT 

terintegrasi dengan sistem informasi manajemen 

pembangunan daerah 

 

1. Program pengembangan komunikasi, 

informasi dan media massa 

2. Program pengembangan dan penyebaran 

informasi pemerintah daerah 

 

Fasilitasi pedndampingan paratur desa dengan 

pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan 

danpembangunan  

 

 

Program tata kelola pengembangan e-

government 

Sumber: RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 

Pengembangan SPBE didukung oleh program prioritas dan penganggaran untuk 

penerapan SPBE sebagaiman tercantum dalam RPJMD 2016-2021. Program TIK dimaksud 

diarahkan mengatasi masalah infrastruktur TIK, penyebaran informasi, aplikasi IT untuk city 

branding dan aplikasi layanan e government. 

K 
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Tabel 4. Program dan Kerangka Anggaran Bidang Komunikasi dan Informasi 

 

 

 

Program 

 

 

Indikator 

Kinerja 

Capaian Kinerja dan Kerangka Anggaran 

2017 2018 2019 2010 

Targe

t (%) 

Dana (Rp-

Milyar) 

Target 

(%) 

Dana 

Rp-

Milyar) 

Target 

(%) 

Dana 

Rp-

Milyar) 

Target 

(%) 

Dana 

Rp-

Milyar

) 

Pengembangan 

Informasi, 

Komunikasi dan 

Media Massa 

Infrastru

ktur IT 

berfungs

i baik 

62 2,515 65 2,680 68 2,79 70 2,82 

Program 

Pengembangan 

dan Pengelolaan  

TI 

Aplikasi 

IT untuk 

City 

Brandin

g 

50 3,96 55 4,704 60 5,701 65 6,842 

Tata Kelola 

Pengembangan 

e-Fovernment 

Aplikasi 

e-

Govern

ment 

berfungs

i baik 

50 1,285 55 1,407 60 1,674 65 1,994 

Sumber: RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2016-2021 

 

Adanya program dan kegiatan penerapan SPBE menjadi justifikasi bahwa jajaran Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi memiliki komitmen dan political will yang kuat untuk  penerapan SPBE 

dam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seluruh jajaran OPD memberikan dukungan sesuai 

upoksi masing-masing dan yang berperan sebagai integrator adalah  Dias Komunikasi dan 

Informasi yang mengawal proses pencapaian kinerja program pengembangan TIK. 
 

3. Strong Leadership and Management Support: Kepemimpinan Kepala Daerah dan 

Komitmen Manajemen Puncak 

 

enerapan SPBE di Banyuwangi mendapat dukungan dan political will dari manajemen 

level atas yang kuat untuk penerapannya. Bupati Banyuwangi adalah pemimpin yang 

visioner dan memiliki keberanian untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Berbagai langkah untuk inovasi pemerintahan daerah telah dilakukan yang 

dilakukan melalui: (1) Membawa budaya perubahan organisasi untuk fokus pada pencapaian 

tujuan pembangunan daerah (2) membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk mengatasi 

masalah pelayanan publik melalui inovasi di berbagai sektor pembangunan; (3) meningkatkan 

akses terhadap informasi transparansi kinerja birokrasi.  

Komitmen kepala daerah untuk memanfaatkan TIK dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah  menjadi faktor penentu kesuksesan penerapan SPBE di Kabupaten 

Banyuwangi. Bupati Banyuwangi menegaskan bahwa Teknologi Informasi menjadi  prioritas 
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pembangunan sebagaimana pembangunan infrastruktur wilayah dengan menyatakan “TIK bagi 

kami adalah infrastruktur kelima setelah jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan”. Komitmen 

Bupati disambut oleh komitmen pimpinan OPD untuk mau melakukan transformasi tata kelola 

pemerintahan yang berbasis elektronik di instansi masin-masing.  

olitical will manajemen puncak dan komitmen kepala daerah dalam penerapan SPBE 

dapat dilihat dari keseriusan Pemda untuk mengalokasikan sumberdaya manusia, 

infrastruktur dan anggaran pemerintah. Berdasarkan data capaian kinerja penerapan e-

government pada aspek jangkauan TIK, keberhasilan pencapaian persentase cakupan jangkauan 

TIK dan persentase Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Mengimplementasikan IT dengan 

Baik, disajikan pada Gambar 4 . 

 

Gambar 4.  Capaian Indikator % cakupan jangkauan TIK  (Sumber LKJIP Kabupaten Banyuwangi 2018 dan LKPJ 

Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2017 

 

Persentase jangkauan TIK di Kabupaten Banyuwangi mencapai 70% pada tahun 2017 meningkat 

dari tahun 2016 yang mencapai 50%. Namun pada tahun 2016 belum mampu memenuhi target 

sebesar 60%, dan pada tahun 2017 sudah memenuhi target sebesar 65%. Tren kenaikan dari 

tahun 2016 menuju 2017 harus dipertahankan untuk dapat mencapai target 75% pada tahun 

2019. 

 
 

Gambar 5  Capaian Indikator % Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Mengimplementasikan IT (Sumber: LKJIP 

Kabupaten Banyuwangi 2018 dan LKPJ Bupati Kabupaten Banyuwangi Akhir Tahun Anggaran 2017) 

 

Peningkatan cakupan jangkauan TIK berdampak positif terhadap meningkatnya persentase 

perangkat daerah dan unit kerja yang mengimplementasikan IT dengan baik. Pada tahun 2016 

sudah 65% perangkat daerah dan unit kerja yang mengimplementasikan IT dengan baik, 
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meningkat menjadi 68% pada tahun 2017. Angka ini sudah memenuhi target pada tahun 

bersangkutan, dan untuk mencapai target 2019 sebesar 75% masih dibutuhkan upaya lebih intens 

mengingat tingkat capaian yang belum terlalu signifikan untuk meningkatkan capaian 

indikator.Capaian diatas mengindikasikan bahwa Kepala Baerah dan political will Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi memberikan dukungan untuk penerapan SPBE. 

 

4. Good and clear organizational structure: Optimalisasi Peran Kelembagaan TIK Daerah 

(Dewan Smart City) 

 

ptimalisasi peran Organisasi Pelaksana SPBE (Tim Pengarah) dalam 

mengembangkan SPBE. Salah satu faktor penting penerapan SPBE di Kabupaten 

Banyuwangi adalah adanya organisasi pelaksana dan  Tim Pengarah yang berperan 

dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk pengembangan SPBE. Di jajaran Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi, perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penerapan SPBE 

adalah Dinas Kominfo, Organisasi dan Tata Laksana (Ortala), Bappeda, Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah, dengan peran dan tugas sebagaimana disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5 Tugas dan Peran OPD dalam Penerapan SPBE Kabupaten Banyuwangi 

No Perangkat Daerah Tugas dan Peran 

1 Dinas Kominfo  Mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan arsitektur TIK 

 Mengelola arsitektur SPBE 

 Penerapan keamanan SPBE 

 Melaksanakan manajemen asset  TIK dan layanan 

2 Organisasi dan Tata 

Laksana 
 Mengintegrasikan proses bisnis 

 Mengelola arsitektur bisnis 

 Mengelola layanan 

3 Bappeda  Mengoordinasikan perencanaan SPBE 

 Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data 

4 BPKD  Mengoordinasikan penganggaran SPBE 

 

Secara khusus dalam rangka mengoptimalkan tujuan tercapainya peningkatan tata kelola 

pemerintahan dan pelayanan publik, di Kabupaten Banyuwangi telah dibentuk Dewan Smart 

City berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/281/KEP/429.011/2017.  Tujuan 

pembentukan dewan Smar City adalah untuk meningkatkan  kolaborasi dan mengintegrasikan 

sumberdaya antar perangkat daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Tugas Dewan Smart 

City adalah: (1) Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan smart city 

dengan mengadopsi perkembangan TIK; (2)  Memberikan pertimbangan teknis dan langkah-

langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan smart city; (3) melaksanakan kerjasama dan 

koordinasi lintas sectoral dengan berbagai intansi vertical dan dunia usaha.  Susunan organisasi 

terdiri atas: Unsur Pembina (Bupati Banyuwangi), Pengarah (Unsur Forkopimda, Lembaga 

Pengadilan dan MUI), Ketua (Sekda)  dan Wakil Ketua (Para Asisten Setda Kabupaten 

Banyuwangi) dan keanggotaann yang terdiri atas 38 pimpinan perangkat daerah Pemda 

Kabupaten Banyuwangi). 
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5. Supportive ICT Infrastructure  :  Kesiapan Infrastruktur TIK 

abupaten Banyuwangi memiliki kesiapan dalam penyediaan infrastruktur TIK. 

Organisasi Pemerintahan daerah memiliki akses internet yang cukup. Seluruh OPD 

terhubung akses internet ke kantor Bupati juga kantor kecamatan dan kantor kelurahan 

dan desa. Dari total 34 OPD, 28 kelurahan, 189 desa dan 45 kecamatan seluruhnya sudah 

terkoneksi jaringan internal pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini akan mempengaruhi 

proses bisnis dalam hal integrasi data dan informasi. Informasi tentang kondisi infrastruktur TIK 

seperti disajikan pada Tabel 6.   

Tabel 6. Kondisi Infrastruktur TIK Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 

No Uraian Jumlah Keterangan 

1. OPD terhubung Akses Internet 34  

2 OPD yang terhubung intranet ke kantor bupati 43  

3 Intranet dari kantor camat ke Kantor Bulati 25  

4 Intranet dari kantor lurah  ke Kantor Bupati 28  

5 Intranet dari kantor desa ke kantor Bupati 189  

5 OPD yang memiliki website 32  

6 Kapasitas Bandwith 700Mbps  

7 OPD yang menggunakan sistem informasi 43  

8 Jaringan Komunikasi operator   

9 WAN (World Wide Network) di OPD  Tidak ada data 

10 Komputer yang Aktif digunakan  Tidak ada data 

11 Komputer yang terhubung dengan LAN   

12 WIFI Desa (Cyber Village) 1400 Titik  

13 Wifi Layanan Kota (tersebar di Fasos dan Fasm) 1200 Titik Wifi  

Sumber: Dinas Kominfo, 2019 

Demikian halnya dengan penyebaran konektivitas jaringan internet yang tergolong tinggi. Untuk 

menunjang ketersediaan akses internet bagi publik. Pemda menyiapkan sebanyak 1200 titik wifi 

yang tersebar di area fasilitas sosial dan fasilitas umum. Digital divide akses internet antar desa 

dan kota dieliminasi dengan program cyber village, dimana pemerintah menyediakan 1400 titik 

wifi yang tersedia di 189 desa. Ketersediaan akses internet tentu akan mempengaruhi proses 

bisnis di OPD dalam fleksibilitas penggunaan jaringan. Terdapat dua jenis jaringan yang 

digunakan dalam koneksi internet di Kabupaten Banyuwangi yakni fiber optic dan wireless. 

Terdapat sebanyak 835 fiber optic di 835 klaster. Penggunaan fiber optic memiliki kelebihan 

dibandingkan penggunaan wireless dilihat dari sisi keamanan karena dapat menghindari 

penyadapan data dan juga segmen serta kecepatan data lebih tinggi. Penggunaan wireless lebih 

praktis dan murah namun  biaya pengunaannya (biaya operasional)  lebih mahal. 

Untuk keamanan internet , firewall diletakan di belakang router dari ISP. Selain untuk 

keamanan firewall dalam tipologi diatas berfungsi juga untuk mkanisme load balancing 

bandwith dari tiga isp (biznet, Telkom dan icon+) untuk memblokir konten pornografi, SARA 

dan lain lain juga untuk membatasi akses-akses yang tidak berkesesuaian dengan kebutuhan 

kerja selama jam kantor seperti konten video streaming selain itu digunakan juga untuk 

manajemen bandwith di tiap OPD. 
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6. Better Business Proces:  Sistem Aplikasi Terinegrasi dan Bisnis Proses Yang 

mengutamakan Pelayanan Masyarakat 

istem informasi yang dibuat telah terintegrasi antar OPD dengan dukungan sistem back up 

data terpusat di Dinas Kominfo. Dengan dukungan back up data, sistem dimaksud  dapat 

mencegah dan mengeliminasi  kesalahan input data.   

Sistem aplikasi yang terintegrasi  menjamin pengelolaan data base  maupun pengelolaan aplikasi 

yang dapat memenuhi kebutuhan dalam tata kelola pemerintahan di tiap OPD maupun kebutuhan 

layanan publik. Dengan sistem informasi/aplikasi yang terintegrasi menyebabkan data yang 

dimasukan dalam satu sistem dapat memenuhi kebutuhan beberapa sistem untuk memenuhi 

kebutuhan data di masing-masing OPD, lebih jauh pertukaran data antar OPD maupun antar 

instansi dapat dilakukan dengan memanfaatkan data yang ada. Sistem informasi/sistem aplikasi 

yang tidak terintegrasi atau masih berjalan sendiri-sendiri sangat rawan menyebabkan 

terjadinyakesalahan input data karena tidak ada sistem monev dan sistem back up data yang 

terpusat. 

Misalnya, untuk layanan kependudukan akte kelahiran terintegrasi,  Dinas Dukcapil 

mengintegrasikan data kependudukan dengan Rumah Sakit Umum Banyuwangi, sehingga ketika 

bayi lahir akte kelahiran dapat langsung di bawa pulang oleh orang tua bayi. 

 

 

Gambar4. Integrasi sistem penatausahaan pendapatan daerah (SIMPADA), sistem perencanaan, 

penganggaran dan pelaporan (SIMRAL)  dan sistem penatusahaan barang daerah (SIMBADA) 

 

 
 

Gambar 5. Integrasi Layanan Melalui Mall Pelayanan Publik 
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                 Gambar 6. Integrasi sistem Tata ruang dan E-Demografi 

 

 

                    Gambar 7.   Model Pelayanan Yang Mengintegrasikan Antar OPD dan Sektor 

 

Aplikasi yang dikembangkan di kabupaten Banyuwangi telah menerapkan tiga tipe relasi yaitu  

G2G (Government to Government), G to C (Government to Citizen) dan G to B (Government to 

busiess). 
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Tabel 7. Kondisi Eksisting  Sistem Aplikasi dan Model Bisnis di Kabupaten Bnyuwangi 

 
No Nama Aplikasi Deskripsi Keluaran Pengguna Model 

Bisnis 

1 SIMRS 
Sistem Informasi Rawat 

Pasien 

Laporan Rawat Pasien 

RS 
Dinas Kesehatan G2C     

2 Sim Perizinan 
Aplikasi Penerbitan 

Perizinan 

Sertifikat, BAP, Surat 

Tinjau Lapang 
PTSP G2C    

3 Smartkampung 
Pelayanan surat 

keterangan 
Surat keterangan Desa G2C 

4 SIM Pasar 
Collecting Data retribusi 

pasar 

Laporan retribusi 

pasar 
Disperindag 

G2B 

G2C 

5 SIMRAL 

Sistem Informasi 

Perencanaan 

Penganggaran dan 

Pelaporan 

Laporan keuangan 

daerah 
OPD G2G 

6 SIVA 
Sistem Informasi Aset 

Daerah 
Laporan asset OPD G2G 

7 EVB 

Sistem Informasi 

Perencanaan 

Penganggaran dan 

Pelaporan Desa 

Laporan keuangan 

desa 
Desa G2G 

8 EMS 
Sistem Monitoring Dana 

Desa 
Laporan kegiatan desa Desa G2G 

9 SABA 
Sistem Informasi 

Persuratan 
Persuratan OPD G2G 

10 SIM Pemilu Sistem Informasi Pemilu 
Laporan perolehan 

suara 
Kesbangpol G2G 

11 SIM LPJU Sistem Informasi LPJU Laporan aset LPJU Dishub G2G 

12 SIPKB 

Sistem Informasi 

Pengujian Kendaraan 

Bermotor 

Laporan kendaraan 

yang uji 
Dishub 

G2G 

G2C 

13 LAYANAN 
Aplikasi pembayaran 

pajak dan retribusi 

Laporan pajak dan 

retribusi 
Bapenda 

G2G 

G2C 

14 eKINERJA Aplikasi kinerja pegawai 
Laporan kinerja 

pegawai 
OPD G2G 

15 JDIH 
Aplikasi Dokumentasi 

dan Informasi Hukum 
Produk Hukum Bagian Hukum G2G 

16 INFOKERJA 
Aplikasi penerbitan kartu 

kuning 
Kartu kuning Disnakertrans G2C 

17 SIPO Aplikasi perijinan online Rekom PTSP G2C 

18 TKPK 
Aplikasi penerbitan surat 

pernyataan miskin 

Surat pernyataan 

miskin 
Bagian Kesra G2C 

19 UGDK 
Aplikasi pendataan 

warga miskin 
Laporan warga miskin Bappeda G2G 

20 SIMPEG 
Sistem Informasi 

Kepegawaian 
Data pegawai BKPP G2G 

21 Help Desk 
Aplikasi bantuan 

keluhan 
Data keluhan OPD Diskominfo G2G 

22 Pengaduan 
Aplikasi untuk 

pengaduan 
Laporan pengaduan Bagian Organisasi G2C  

23 Kerjasama Aplikasi kerjasama 
Laporan kerjasama 

daerah 
Bagian Pemerintahan G2G 

24 LPPD Aplikasi LPPD Laporan LPPD Bagian Pemerintahan G2G 
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25 

LABDLH 

Aplikasi pelaporan 

perusahaan terkait 

lingkungan 

Laporan perusahaan 

terkait lingkungan 
DLH G2B 

26 AKTA Aplikasi penerbitan akta 
Akta kelahiran dan 

kematian 
Dispenduk G2C 

27 Dasawisma 
Aplikasi pendataan 

dasawisma 
Laporan dasawisma PKK G2G 

28 ENAK Aplikasi kartu ternak Kartu ternak Dinas Pertanian G2C 

29 TPID Aplikasi TPID Laporan TPID 
Bagian 

Perekonomian 
G2G 

30 Dapodik 
Aplikasi data pokok 

pendidikan 
Data pendidikan Dispendik G2G 

31 PPDB 
Aplikasi penerimaan 

siswa baru 

Laporan penerimaan 

siswa baru 
Dispendik G2C 

32 PBB 
Aplikasi pajak bumi & 

bangunan 
Laporan PBB Bapenda G2C 

33 
JEMPOL 

WANGI 

Aplikasi penerbitan izin 

terkait kesehatan 
Sertifikat Dinkes 

G2C 

G2G 

34 Simpus 
Aplikasi pendataan 

pasien di Puskesmas 

Laporan pasien 

Puskesmas 
Dinkes G2C 

35 Portal 
Aplikasi dokumen surat 

keterangan 
Surat Keterangan DPMD G2C 

36 Saberpungli 
Aplikasi pelaporan dan 

pengaduan pungli 

Laporan tindakan 

pungli 
Inspektorat G2C 

37 WBS 
Aplikasi pelanggaran 

hukum & etika 
Laporan pelanggaran Inspektorat G2C 

38 Presensi PKM 
Aplikasi kehadiran 

pegawai PKM 

Laporan kehadiran 

pegawai puskesmas 
Dinkes G2G 

39 e-audit Aplikasi audit elektronik Laporan audit Inspektorat G2G 

40 v-gov 
Aplikasi data aparatur 

desa 
Data aparatur desa DPMD G2G 

41 Mataelang 

Aplikasi pemetaan & 

evaluasi pembangunan 

daerah 

Data pembangunan Bappeda G2G 

42 Ebook Aplikasi buku digital Data buku Disperpusip G2C 

43 SPM 

Aplikasi standard 

operasional prosedur & 

indeks kepuasan 

masyarakat 

Data SOP Bagian Organisasi 
G2G 

G2C 

44 Presensi 
Aplikasi kehadiran 

pegawai 

Data kehadiran 

pegawai 
Bagian Organisasi G2G 

45 SIUPK 
Aplikasi pelaksanaan 

kegiatan ex PNPM 

Data kegiatan ex 

PNPM 
Diskop G2C 

46 LPSE 
Aplikasi pengadaan 

barang secara elektronik 
Data pengadaan  

Bagian Pengadaan 

Barang & Jasa 

G2C 

G2G 

47 Dapodik 
Aplikasi data pokok 

pendidikan 

Data pokok 

pendidikan 
Dispendik G2G 

48 GIS 
Aplikasi pendataan 

berbasis map 
Data geografis Bappeda G2G 

49 SIMBAJA 
Aplikasi pengadaan 

barang dan jasa 
Data Pengadaan 

Bagian Pengadaan 

Barang & Jasa 

G2G 

G2C 

50 SIAK Aplikasi kependudukan Data Kependudukan Dispenduk G2G 

51 Klinik UMKM 
Aplikasi pendataan 

UMKM 
Data UMKM Diskop G2C 

Sumber: Dinas Kominfo, 2019 
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Berdasarkan Tabel 7 diatas diketahui dari 51 sistem aplikasi yang dikembangkan oleh OPD 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hampir setengahnya telah berbentuk G to C  (Government to 

Citizen)  yang mengindikasikan manfaat yang nyata bagi pelayanan masyarakat. Meskipun untuk 

model  G to B (Government to Business) dalam jumlah yang relatif kecil yang mengindikasikan 

masih rendahnya  penerapan SPBE memberikan manfaat yang banyak bagi perkembangan 

bisnis. 
 

7.  Awareness : Kesadaran OPD akan Arti Penting Penerapan SPBE  untuk Pelayanan 

Terintegrasi 
 

ukungan faktor budaya organisasi berhubugan dengan kemauan person ASN di tingkat 

manajemen puncak dan OPD untuk berubah menuju cara-cara elektronis, pengenalan 

terhadap kewenangan dan tanggung jawab organisasi dan kemauan untuk berkolaborasi 

antar OPD untuk memanfaatkan TIK dalam pemerintahan dan pelayanan. Lebih dari itu 

kemauan organisasi dan ASN untuk memahami arti penting penerapan SPBE dan berbagai 

keuntungan penerapan SPBE.  

Hasil FGD dan wawancara menunjukkan tingkat kesadaran OPD sangat tinggi dibuktikan 

dengan komitmen untuk melakukan integrasi pelayanan berbasis TIK melalui mall pelayanan 

publik. Mall pelayanan publik merupakan ide Bupati Banyuwangi ketika melakukan kunjungan 

ke negara Azerbaijan, di negara tersebut berbagai jenis pelayanan publik diselenggarakan dalam 

satu lokasi bangunan mirip mall yang diperuntukkan untuk seluruh layanan publik.  

Replikasi mall pelayanan publik dari Azerbaijan tersebut diwujudkan di Kabupaten 

Banyuwangi dengan dukungan pimpinan dan manajemen OPD. Tingkat keperdulian dan  

komitmen Pimpinan OPD dan manajemen terhadap eingkatan kualitas pelayanan terhadap 

warga terbukti dengan hadirnya mall pelayanan publik  hanya dalam waktu seminggu setelah 

ide digulirkan oleh Bupati Banyuwangi. Dalam seminggu, masing-masing pimpinan OPD 

bergerak sesuai tupoksi masing-masing dan saling berkoordinasi dengan OPD  lainnya untuk 

membangun sistem terintegrasi yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan publik. 

  

 

Gambar 8. Kunjungan Bupati Banyuwangi ke Azerbaijan dengan tindak lanjut replikasi mall 

pelayanan publik. Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Pemkab Banyuwangi 
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asilnya Dari Tahun 2017 hingga Tahun 2019 Mal Pelayanan Publik Banyuwangi telah 

mengintegrasikan 199 jenis layanan dalam satu lokasi, baik layanan pemerintah 

kabupaten maupun instansi terkait. Layanan yang bisa didapatkan mulai administrasi 

kependudukan seperti akta kelahiran dan kematian, kartu identitas anak, KTP, dan Kartu 

Keluarga; beragam jenis izin, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, PDAM, pembayaran 

retribusi daerah, PLN, pengurusan paspor, hingga layanan keamanan pangan dari BPOM.  

Komitmen untuk mendekatkan pelayanan kepada warga semakin tinggi dengan adanya 

perluasan jangkauan pelayanan serupa mall pelayanan publik hingga ke wilayah pelosok 

Banyuwangi.  Sejak 2019, Pemkab Banyuwangi telah membangun “Pasar Pelayanan Publik” di 

kompleks Pasar Tradisional Genteng Wetan, Hal ini karena jarak  pusat Kota ke wilaya Genteng 

Wetan mencapai dua jam dengan menggunakan kendaraan. Ini adalah bentuk komitmen untuk 

pemerataan kualitas pelayanan publik, sehingga warga yang jauh dari pusat kota merasakan 

layanan dalam standar yang sama dengan warga di kota, pelayanan di Pasar Pelayanan Publik 

yang langsung menyatu dengan pasar tradisional juga dimaksudkan untuk memudahkan warga 

dalam mengurus dokumen atau perizinan. 

8. Good Partnership with other institution: Kerjasama dengan pihak lain 

Good partnership berkaitan dengan adanya dukungan dan jalinan kerjasama baik dengan sesame 

instansi pemerintah, kalangan swata maupun perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di 

Kabupaten Banyuwangi, terutama untuk keperluan pengalihdayaan (outsourcing). Kerjasama 

dengan beberapa institusi dalam penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi. 

a. Kerjasama dalam pembuatan aplikasi layanan publik dengan beberapa BUMN, diantaranya: 

 Aplikasi Digital Market Place, aplikasi ini digagas Pemkab Banyuwangi dengan 

menggandeng PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI). Banyuwangi menjadi kabupaten 

pertama di Indonesia yang memfasilitasi penjualan produk UMKM-nya melalui platform 

digital market place terintegrasi. Upaya mengikutsetakan BNI Karena akan sangat mahal 

kalau Pemda melakukan promosi sendiri. Dengan BNI, situs belanja ini bakal 

terpromosikan ke puluhan juta nasabah BNI tanpa kita harus susah payah promosi sendiri. 

 Aplikasi pariwisata berbasis Android, aplikasi ini dikembangkan oleh pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi untuk penyebaran infromasi pariwisata Kabupaten Banyuwangi. 

Pengembangan aplikasi dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan PT Telekomunikasi  

Indonesia tbk dan anak perusahaannya untuk pengisian konsten-konten informasi 

pariwisata Banyuwangi. 

 Aplikasi Smart Kampung, Pembuatan aplikasi smart kampung merupakan kerja sama Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi dengan BPPT. Aplikasi ini memberi kemudahan bagi layanan warga, 

misalnya dalam mengurus SPM dan Akte kelahiran, dimana warga cukup mendatangi kantor desa, 

karena sistem di kantor desa telah terintegrasi dengan kecamatan maupun OPD Kabupaten.  

Dengan program ini petugas desa, hanya perlu memasukan nomor Induk Kependudukan (NIK), 

pilih jenis surat yang diinginkan masyarakat dan dengan menakan tombol “klik” surat dan data 

yang dibutuhkan telah terisi lengkap untuk selanjutnya  ditanda tangani kepala desa secara 

elektronik.  

H 
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b. Kerjasama Pemkab Banyuwangi dengan Lembaga Internasional untuk Pengembangan 

Program Smart Kampung 

 

Tahun 2018, lembaga internasional dari Singapura, John Wiley & Sons, mulai mengembangkan 

kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk program  Smart Kampung. 

Lembaga ini memfasilitas pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas kawasan 

perdesaan dalam rangka penyiapan Kabupaten Banyuwangi untuk memasuki jaringan ASEAN 

Smart Cities Network. Kejelasan dan komitmen Pemkab dalam mengembangkan kawasan 

perdesaan berbasis TIK mendorong lembaga ini membantu  program smart kampung.  

 

c. Kerja sama dengan Layanan Berbasis Aplikasi 

Gojek, sebuah perusahaan berbasis penyedia layanan berbasis aplikasi telah menjalin kerja sama 

dan kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam upaya meningkatkan layanan 

publik untuk kesehatan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan layanan transportasi.  

Kesimpulan. 

Berdasarkan hasil kajian, terdapat 8 (delapan) faktor penentu keberhasilan penerapan SPBE di 

Kabupaten Banyuwangi, kedelapan faktor tersebut ialah: (1) Kebijakan dan Strategi pemerintah 

yang mendukung; (2) Perencanaan dan Penganggaran yang Baik; (3) Dukungan Kepemimpinan 

dan Manajemen yang Kuat; (4) Struktur organisasi yang baik dan jelas; (5) Infrastruktur TIK 

yang Mendukung; (6) Proses Bisnis yang Lebih Baik; (7) Kesadaran dan (8) Kemitraan yang 

Baik dengan institusi lain.  
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