


instansi Kabupaten Mukomuko
UPP RSUD
RespondenRachmat Akbar

E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian



    
   

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Memiliki reputasi yang baik

E4
Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

    
  
 



R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

   
   

    
  

R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat



U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan

CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna



 

   

U3 Mudah digunakan

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya

   

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti



Menimbulkan rasa kebersamaan

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu

SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI1

I3 Menyediakan informasi relevan



  
 

SI3 Interaksi pascalayanan



3
2
1

3
2
1

3

2

Efisiensi

Apakah situs memiliki fitur 
penyesuaian pengguna seperti 
multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , 
etc ), fitur pengingat & saran, dan 
fitur yang ramah pengguna 
disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan 
sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang 
dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat 
URL yang mudah diingat, tampilan 
laman (interface ) menarik dan 
mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai



1

4

3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3

2

1

4

Keandalan

Kepercayaan

     
      
  

Untuk autentifikasi akses dalam 
situs ini, berapa jumlah data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi 

Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

4

Apakah informasi pengisian data 
dalam situs ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan 
kata sandi dan nama pengguna 
pada situs ini terjamin? 

4

    
   

   
     

      
    



3

2

1

3

2

1

3
2
1

4

3
2
1

Pelayanan

Apakah semua browser  dapat 
digunakan untuk membuka situs 
ini?

    
    

   
 

4

Apakah layanan disediakan tepat 
waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi 
dengan baik dan diakses kapan 
saja diperlukan?

4

Apakah Formulir (form )  atau 
berkas (file)  dalam situs ini dapat 
dengan cepat diunduh?



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Kemudahan

Apakah situs dapat dengan mudah 
dipelajari dan dioperasikan saat 1 
sampai dengan 3 kali mengakses?

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat 
pada staf e-service  sehingga dapat 
meyakinkan pengguna?

Apakah staf e-service  memberikan 
layanan yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?



1

4

3

2

1

4

3
2
1

3
2
1

4

Ketersediaan Informasi

   
    

    

Apakah mudah dalam penggunaan 
situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4

     
     

    

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs jelas dan mudah 
untuk memahami/mengerti?



3

2

1

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Interaksi

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs merupakan 
informasi yang terbaru secara 
teratur?

Apakah Situs memiliki live chat 
dan informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? 

4



2

1

3
2
1

4

     
     
   

Apakah situs menyediakan 
dukungan pascalayanan?



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Hasil

2

2

1

Kategori/ Pilihan Jawaban



Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit

4

1

2

1



Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah

4

1

4

1



4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )

1

1

1

1



Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi
Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui

1

1

 

1



Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan
Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

2

1

1

1

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait



Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

2



Nama Instansi:
Nama UPP:
Pemeriksa:

  
   
   

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian



  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman



R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan

T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan



CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.

CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna



U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti

 

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan



SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan



SI4 Interaksi pasca 
layanan

  

SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

       
  

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Kepercayaan

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Kemudahan

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

3
2
1

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2



4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

3

Interaksi

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?



2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

     
    

sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

HasilKategori/ Pilihan Jawaban



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 
Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

 



Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik



Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



instansi Kabupaten Mukomuko 
UPP RSUD 
Responden Rachmat Akbar 

 

Bukti submit 

 

 

EFISIENSI [E1] - Apakah situs menggunakan alamat URL yang mudah diingat, tampilan 
laman (interface) menarik dan mudah untuk diikuti 

 

EFISIENSI [E2] - Apakah desain situs menarik dan sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki? * 

 



 

Efisiensi [E3] - Apakah situs memiliki fitur penyesuaian pengguna seperti multi bahasa, 
Sumarisasi (frequently acces, top search, FAQ, etc), fitur pengingat & saran, dan fitur yang 
ramah pengguna disabilitas? * 

 

 

Efisiensi [E4] - Apakah informasi pengisian data dalam situs ini sudah memadai? * 

 

Kepercayaan [T1] - Apakah keamanan penggunaan nama pengguna dan kata sandi pada 
situs ini terjamin? * 



 

Kepercayaan [T2] - Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa jumlah data pribadi 
pengguna yang harus dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu kredit, dan lain sebagainya yang tidak diperlukan dalam akses  

situs) * 

 

Kepercayaan [T3] - Apakah situs memiliki reputasi yang baik? *

 

Keandalan [R1] - Apakah formulir (form) atau berkas (file) dalam situs ini dapat dengan 
cepat diunduh? * 



 

 

Keandalan [R2] - Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik dan diakses kapan saja 
diperlukan? * 

 

 

Keandalan [R3] - Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan? * 



 

 

 

 

Keandalan [R4] - Apakah semua browser dapat digunakan untuk membuka situs ini? * 



 



 

Pelayanan [CS1] - Apakah respon admin cepat dalam menjawab pertanyaan pengguna? * 

 

Pelayanan [CS2] - Apakah respon admin cepat dalam menjawab pertanyaan pengguna? * 

 



Pelayanan [CS3] - Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-service sehingga dapat 
meyakinkan pengguna? * 

 

Kemudahan [U1] - Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan dioperasikan saat 1 
s/d 3 kali mengakses? * 

 

Kemudahan U2 - Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti? * 

 



 

Kemudahan [U3] - Apakah mudah dalam penggunaan situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ? * 

 

Ketersediaan Informasi [I1] - Apakah informasi yang ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya? * 

 

Ketersediaan Informasi [I2] - Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs merupakan 
informasi yang terbaru secara teratur? * 

 



 

Ketersediaan Informasi [I3] - Apakah informasi yang disampaikan mempunyai penjelasan 
dengan integrasi informasi dari link lainnya ? * 

 

Interaksi [SE1] - Apakah pengguna merasakan komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan sesama pengguna? * 



 

Interaksi [SE2] - Apakah Situs memiliki live chat dan informasi kontak yang lengkap dan 
berfungsi baik? * 

 

Interaksi [SE3] - Apakah situs menyediakan dukungan pascalayanan? 

 



Nama Instansi: DPMPTSP
Nama UPP: Dinas PTSP
Pemeriksa: Ria Aprinda - MTI AR1

  
   
   

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian



  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman



R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan

T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan



CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.

CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna



U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti

 

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan



SE2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

SE1 Menciptakan rasa 
personalisasi

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan



SE4 Interaksi pasca 
layanan

  

SE3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

       
  

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Kepercayaan

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Kemudahan

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

3
2
1

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2



4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

3

Interaksi

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?



2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

     
    

sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

Hasil

2

3

4

Kategori/ Pilihan Jawaban



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 
Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:

3

4

4

3

4



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

4

3

3

4



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya

4

3

3

3



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

4

3

3

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

4

 



Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik

1

2

4
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Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

2

4



Nama  : Rudy Seftiawan 

Npm  : 192420029 

 

Monitor semua proses untuk memastikan bahwa arah yang disediakan diikuti. Semua proses TI perlu 
dinilai secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengontrol kualitas dan kepatuhan mereka. Domain 
ini tertuju pada manajemen kinerja, pemantauan pengendalian internal, kepatuhan terhadap 
peraturan dan tata kelola. Berikut domain proses MEA [10]:  

a. MEA01 Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance (Memantau, Evaluasi dan 
Menilai Kinerja Dan Penyesuaian) yaitu Mengumpulkan, memvalidasi dan mengevaluasi bisnis, IT dan 
tujuan proses dan metrik. Memantau bahwa proses berkinerja terhadap kinerja dan kesesuaian tujuan 
dan metrik persetujuan dan memberikan pelaporan yang sistematis dan tepat waktu.  

b. MEA02 Monitor, Evaluate and Assess The System of Internal Control (Memantau, Evaluasi dan 
Menilai Sistem Pengendalian Internal). Terus memantau dan mengevaluasi lingkungan pengendalian, 
termasuk penilaian diri dan ulasan jaminan independen.Memungkinkan manajemen untuk 
mengidentifikasi kekurangan kontrol dan inefisiensi dan untuk memulai tindakan 
perbaikan.Merencanakan, mengatur dan menjaga standar untuk kegiatan penilaian pengendalian 
internal dan jaminan.  

c. MEA03 Monitor, Evaluate and Assess Compliance with External Requirements (Memantau, Evaluasi 
dan Menilai Kepatuhan dengan Persyaratan Eksternal). Menilai bahwa proses TI dan proses bisnis IT 
yang didukung telah sesuai dengan undang-undang, peraturan dan persyaratan kontrak. Memperoleh 
keyakinan bahwa persyaratan telah diidentifikasi dan dipenuhi, dan mengintegrasikan IT compliance 
dengan kepatuhan perusahaan secara keseluruhan. 

RACI Chart memiliki fungsi pada tingkat proses tanggung jawab untuk peran pada struktur organisasi 
suatu perusahaan. RACI Chart mendefinisikan kewenangan seeorang di dalam suatu perusahaan yang 
berbasis TI. RACI Chart terdapat berbagai tingkatan dengan karakter sebagai berikut : 1. Responsible 
(pelaksana) Merupakan pihak yang melakukan suatu pekerjaan. Hal ini berkaitan pada peran utama 
di dalam organisasi untuk memenuhi kegiatan yang telah direncanakan dan menciptakan hasil yang 
diharapkan. 2. Accountable (Bertanggung jawab) Merupakan pihak yang bertanggung jawab atas 
semua pekerjaan. Dengan memperhatikan hal tersebut pada tingkat terendah akuntabilitas yang 
sesuai memiliki tingkat yang paling tinggi pertanggung jawabannya.3. Consulted (Penasehat) 
Merupakan pihak yang dimintai pendapat tentang suatu pekerjaan.peran ini tergantung pada peran 
responsible dan accountable untuk mendapat informasi-informasi dari unit-unit lain. 4. Informed 
(Informasi) Merupakan pihak yang mendapatkan informasi tentang keamjuan suatu pekerjaan. Peran 
yang diberi informasi mengenai peran atau penyerahan tugas. Diagram RACI berfungsi untuk 
mengelompokkan tanggung jawab dan peran sesuai struktur organisasi yang ada pada suatu 
perusahaan. Berbagai tingkat keterlibatan akan diwakili oleh karakter, yang dipetakan sesuai tanggung 
jawabnya dengan karakter sebagai berikut : responsible (pelaksana), accountable (penanggung 
jawab), consulted (penasehat) dan informed (pihak yang memperoleh informasi). Pada diagram RACI 
domain Monitor, Evaluate and assess (MEA01) memiliki 5 komponen antara lain:  

1. MEA01.01 – Membantu pendekatan pemantauan Terlibat dengan para pemangku kepentingan 
(stakeholder) untuk membangun dan mempertahankan pendekatan monitoring, menentukan tujuan, 
lingkup dan metode, mengukur solusi bisnis dan pelayanan serta kontribusi untuk tujuan perusahaan. 
Mengintegrasikan pendekatan ini dengan kinerja perusahaan sistem manajemen. 2. MEA01.02 – 
Mengatur kinerja dan kesesuaian target Bekerja dengan para pemangku kepentingan (stakeholder) 
untuk mengidentifikasikan, meninjau secara berkala, meng-update dan menyetujui kinerja dan 
kesesuaian target dalam sistem pengukuran kinerja. 3. MEA01.03 – Mengumpulkan data kesesuaian 
dan kinerja proses Mengumpulkan dan mengolah data tepat waktu dan akurat selaras dengan 
pendekatan dan tujuan perusahaan 







instansi Pemerintah Kota Bengkulu
UPP RSUD Kota Bengkulu
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E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Apakah situs menggunakan alamat 
URL yang mudah diingat, tampilan 
laman (interface ) menarik dan 
mudah untuk diikuti

4

Kode Indikator Penilaian Pertanyaan Nilai

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional

Apakah desain situs menarik dan 
sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang 
dimiliki?

4

Efisiensi
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2

1
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2
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E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

Apakah situs memiliki fitur 
penyesuaian pengguna seperti 
multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , 
etc ), fitur pengingat & saran, dan 
fitur yang ramah pengguna 
disabilitas?

4

   
 

     
   

  
   

E4
Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

Apakah informasi pengisian data 
dalam situs ini sudah memadai? 

Kepercayaan
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1

3

2

1

4

4

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

Apakah keamanan penggunaan 
kata sandi dan nama pengguna 
pada situs ini terjamin? 

4

    
   

     
      
  

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

Untuk autentifikasi akses dalam 
situs ini, berapa jumlah data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi 

T3 Memiliki reputasi yang baik Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

Keandalan
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2

1

3

2
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R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat

Apakah Formulir (form )  atau 
berkas (file)  dalam situs ini dapat 
dengan cepat diunduh?

R3 Situs menyediakan layanan 
 

Apakah layanan disediakan tepat 
waktu sesuai dengan Standar 

   

4

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

Apakah situs ini dapat beroperasi 
dengan baik dan diakses kapan 
saja diperlukan?

4
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R3  y  y  
tepat waktu

    
waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan?

R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

Apakah semua browser  dapat 
digunakan untuk membuka situs 
ini?

CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna

Apakah staf e-service  memberikan 
layanan yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4

Pelayanan
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CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan

Apakah kesan terpercaya terlihat 
pada staf e-service  sehingga dapat 
meyakinkan pengguna?

Kemudahan
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U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

Apakah situs dapat dengan mudah 
dipelajari dan dioperasikan saat 1 
sampai dengan 3 kali mengakses?

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs jelas dan mudah 
untuk memahami/mengerti?



4

3
2
1

3
2
1

4

U3 Mudah digunakan
Apakah mudah dalam penggunaan 
situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4

Ketersediaan Informasi

   
   

    
    



3

2

1

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?

3

2

1

I3 Menyediakan informasi relevan

4

Interaksi

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs merupakan 
informasi yang terbaru secara 
teratur?



4
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2

1

4

3

2

1

4

SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

Apakah Situs memiliki live chat 
dan informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? 

SI3 Interaksi pascalayanan Apakah situs menyediakan 
dukungan pascalayanan?

SI1 Menimbulkan rasa kebersamaan

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?



3
2
1

    
 



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas

Kategori/ Pilihan Jawaban Hasil

1

1



Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

1

1



Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit

1

1

1



Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

1

1

1



4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

1

1
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Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

1

1



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi

1

1



Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui

1

 

1



Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait

1

1



Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan
Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

1

1

1



Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



instansi : Pemerintahan Kota Bengkulu 

UPP : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Responde : Sela Taramita 

 

 

 

 

 



Instansi  : Pemerintahan Kota Bengkulu 

UPP   : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Responde  : Suriani 

Keterangan : Hasil Submit Google Form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluator  : Universitas Binadarma 

Nama instansi   : Pemerintah Kota Bengkulu 

Nama UPP  : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Pemeriksa  : wahyudi saputra 

 

Hasil Screenshot 
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Bukti telah selesai input di docs 

 



Nama Instansi: Pemerintah Kota Bengkulu 
Nama UPP: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeriksa: Wahyudi saputra

       
 

E3 Situs e-service  ini disesuaikan dengan 
kebutuhan masing-masing pengguna

E2 Penampilan e-service menarik & profesional

E1 Struktur situs e-service  ini jelas dan mudah 
diikuti

Kode Indikator Penilaian



     
  

T4 Memiliki reputasi yang baik

T2 Autentifikasi hanya menggunakan data yang 
diperlukan

T3
Data yang disediakan pengguna tersimpan 
dengan aman dan digunakan hanya untuk 
alasan yang dimaksudkan

E4 Informasi pengisian data dalam situs e-govt  ini 
sudah memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan nama pengguna 
yang aman



R3 Situs menyediakan layanan tepat waktu

R1 Formulir (form ) dalam e-service  dapat diunduh 
dengan cepat

R2 Situs e-service  dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

T5 Pengguna merasa aman dalam menyelesaikan 
transaksi/ proses layanan



CS2 Staff e-service  memberikan balasan secepatnya 
ke pertanyaan pengguna.

CS3 Staf e-service  memiliki kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan keyakinan

R4 Situs e-service  berjalan dengan baik 
menggunakan browser  yang tersedia

CS1
Staf e-service  memiliki pengetahuan dan 
menunjukkan minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna



U1 Mudah dipelajari untuk mengoperasikan

U2 Interaksi dengan situs e-service  jelas dan 
mudah dimengerti

 

I1 Menyediakan informasi akurat & terpercaya

U3 Mudah digunakan



  

SI1 Menciptakan rasa personalisasi

I2 Menyediakan informasi tepat waktu

I3 Menyediakan informasi relevan



SI4 Interaksi pasca layanan

SI2 Menimbulkan rasa kebersamaan

SI3 Memudahkan komunikasi dengan institusi



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

       
  

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Kepercayaan

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Kemudahan

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

3
2
1

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2



4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

Interaksi

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
    

 

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?



3

2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

Hasil

1

4

4

Kategori/ Pilihan Jawaban



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 
Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:

3

4

4

1

1



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

4

3

1

3



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya

4

1

1

1



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

3

1

3

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

3

 



Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait

Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi

1

4

1



Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1

3

1



instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko
UPP Rumah Sakit Umum Daerah
Responden Yudy Pranata

E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian



T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Memiliki reputasi yang baik

E4
Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

    
  
 



R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

   
   

    
  

R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat



   

CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan

CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna



 

U3 Mudah digunakan

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti



Menimbulkan rasa kebersamaan

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu

  
 

SI1

I3 Menyediakan informasi relevan



SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI3 Interaksi pascalayanan



3
2
1

3
2
1

3

2

Efisiensi

Apakah situs memiliki fitur 
penyesuaian pengguna seperti 
multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , 
etc ), fitur pengingat & saran, dan 
fitur yang ramah pengguna 
disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan 
sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang 
dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat 
URL yang mudah diingat, tampilan 
laman (interface ) menarik dan 
mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai



1

4

3

2

1

3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

Kepercayaan

Untuk autentifikasi akses dalam 
situs ini, berapa jumlah data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi 
yang tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu kredit, 
dan sebagainya yang tidak 
diperlukan dalam akses situs)

Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

Keandalan

4

Apakah informasi pengisian data 
dalam situs ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan 
kata sandi dan nama pengguna 
pada situs ini terjamin? 

4

    
   

   
     

      
    



4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

4

3
2
1

Pelayanan

Apakah semua browser  dapat 
digunakan untuk membuka situs 
ini?

    
    

   
 

Apakah layanan disediakan tepat 
waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi 
dengan baik dan diakses kapan 
saja diperlukan?

4

Apakah Formulir (form )  atau 
berkas (file)  dalam situs ini dapat 
dengan cepat diunduh?



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Kemudahan

Apakah situs dapat dengan mudah 
     

    

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat 
pada staf e-service  sehingga dapat 
meyakinkan pengguna?

Apakah staf e-service  memberikan 
layanan yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

3
2
1

Ketersediaan Informasi

Apakah mudah dalam penggunaan 
situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4

Apakah situs dapat dengan mudah 
dipelajari dan dioperasikan saat 1 
sampai dengan 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs jelas dan mudah 
untuk memahami/mengerti?



4

3

2

1

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?

3

2

1

4

3

2

1

4

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Interaksi

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs merupakan 
informasi yang terbaru secara 
teratur?

     
     
   

4



3

2

1

3
2
1

4

Apakah Situs memiliki live chat 
dan informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan 
dukungan pascalayanan?



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Hasil

3

3

1

Kategori/ Pilihan Jawaban



Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1 sampai 2 

3 sampai 4

4 sampai 5

diatas 5 data

Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

4

0

0

1



Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

4

1

0



1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

0

0

0



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi
Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

2

 

3

0

1



Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan
Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

1

1

4

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait



Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

2

1





Tidak terdapat field tempat untuk pengisian nama pengguna dan kata 
sandi

Tidak terdapat field tempat untuk pengisian nama pengguna dan kata 
sandi



Tidak ada form ataupun file yang bisa diunduh

Berjalan dengan baik disemua perangkat, loading cepat, tanpa iklan dan 
dapat diakses 24 jam

         
 



Tidak adanya tersedia chat field atau kolom komentar dalam 
memberikan pelayanan

Tidak adanya tersedia chat field atau kolom komentar dalam 
memberikan pelayanan sehingga tidak bisa melakukan feedback

Tidak adanya tersedia chat field atau kolom komentar dalam 
memberikan pelayanan sehingga tidak bisa melakukan feedback

           



kompatible dengan perangkat mobile dan memungkinkan membaca 
konten secara cepat

Informasi yang disampaikan dengan Bahasa Indonesia yang jelas, dapat 
dipertanggung jawabkan kebenarannya dan didukung oleh dokuumen 

sesuai fakta

Tidak adanya fitur user manual, bantuan, video tutorial, gambar dan CS 
online

hanya memiliki 1 form interaksi, yaitu survei kepuasan pelanggan 
melalui google form







Nama Instansi:
Nama UPP:
Pemeriksa:

  
   
   

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian



T4 Memiliki reputasi 
yang baik

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman



R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan

T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan



CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.

Staf e-service 
 

  
 

  

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna

  
y  p  

waktu



U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti

 

 
   

U3 Mudah digunakan

CS3

  
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan



SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya



SI4 Interaksi pasca 
layanan

SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi

  



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

       
  

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Kepercayaan

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4



3
2
1

4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

      
    

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4

      
g   y  y g  

ditentukan?



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Kemudahan

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?

Ketersediaan Informasi

      
  

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?



3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1
Interaksi

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 

     
     

    



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

HasilKategori/ Pilihan Jawaban



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut



Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:

1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;

2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;

3)   pengumuman yang tepat waktu;



4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)



Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

 



2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait

Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.



Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas





 



instansi : PROVINSI 
UPP : DINAS DU
Responden : ARDIANSY

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian

E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional



Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Memiliki reputasi yang baik

    
  
 

E4



R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat

   



CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan

    
   
 

CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna



 

U3 Mudah digunakan

   
 

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti

   
  

   



I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan informasi relevan

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya



Menimbulkan rasa kebersamaan

SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI3 Interaksi pascalayanan

SI1



  BENGKULU
  KCAPIL
 YAH

3
2
1

3
2
1

3

Efisiensi

Apakah situs menggunakan alamat 
URL yang mudah diingat, tampilan 
laman (interface ) menarik dan 
mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai

Apakah situs memiliki fitur 
penyesuaian pengguna seperti 
multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , 
etc ), fitur pengingat & saran, dan 
fitur yang ramah pengguna 
disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan 
sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang 
dimiliki?

4



2

1

4

3

2

1

3
2
1

4

3

2

1

3

2

Kepercayaan

Apakah informasi pengisian data 
dalam situs ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan 
kata sandi dan nama pengguna 
pada situs ini terjamin? 

4

Untuk autentifikasi akses dalam 
situs ini, berapa jumlah data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi 
yang tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu kredit, 
dan sebagainya yang tidak 

Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

    
   

   
     

      
    

4



1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

4

3
2

Keandalan

Apakah semua browser  dapat 
digunakan untuk membuka situs 
ini?

Apakah layanan disediakan tepat 
waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi 
dengan baik dan diakses kapan 
saja diperlukan?

4

Apakah Formulir (form )  atau 
berkas (file)  dalam situs ini dapat 
dengan cepat diunduh?

    
 



1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat 
pada staf e-service  sehingga dapat 
meyakinkan pengguna?

    
    

Apakah staf e-service  memberikan 
layanan yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

Ketersediaan Informasi

Kemudahan

Apakah mudah dalam penggunaan 
situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

   
     

Apakah situs dapat dengan mudah 
dipelajari dan dioperasikan saat 1 
sampai dengan 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs jelas dan mudah 
untuk memahami/mengerti?

    
     

 



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1
Interaksi

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs merupakan 
informasi yang terbaru secara 
teratur?

4

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?



4

3

2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

4

Apakah Situs memiliki live chat 
dan informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan 
dukungan pascalayanan?



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Hasil

4

3

1

Kategori/ Pilihan Jawaban



Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1 sampai 2 

3 sampai 4

4 sampai 5

diatas 5 data

Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

4

1

3

1



Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan

4

4

4

1



Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

1

1

2



Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi
Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 

1

1

3

 



3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

4

1

2

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait



Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan
Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1

1

1



Nama Instansi:
Nama UPP:
Pemeriksa:

  
   
   

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian



  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman



R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan

T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan



CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.

CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna



U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti

 

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan



SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan



SI4 Interaksi pasca 
layanan

  

SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

       
  

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Kepercayaan

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Kemudahan

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

3
2
1

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2



4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

3

Interaksi

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?



2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

     
    

sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

HasilKategori/ Pilihan Jawaban



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 
Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

 



Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik



Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas





Instansi : Pemerintah Kota Bengkulu 

UPP  : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Responden : Yuni Astuti 

 

Kode Hasil Screenshot 

Efisiensi 
E1 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_E1_10NOV2020 

E2 

 
 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_E2_10NOV2020 



E3 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_E3_10NOV2020 

E4 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_E4_10NOV2020 

 
  



Kepercayaan 
T1 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_T1_10NOV2020 

T2 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_T2_10NOV2020 

T3 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_T3_10NOV2020.jpg 



Keandalan 
R1 

 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_R1_10NOV2020 

R2 



 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_R2_10NOV2020 

R3 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_R2_10NOV2020 

R4 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_R4_10NOV2020 



Pelayanan 
CS1 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_CS1_10NOV2020 

CS2 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_CS2_10NOV2020 

CS3 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_CS3_10NOV2020 

 
Kemudahan 

U1 



 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_U1_10NOV2020 

U2 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_U2_10NOV2020 

U3 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_U3_10NOV2020 

  



Ketersediaan Informasi 
I1 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_I1_10NOV2020 

I2 



 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_I2_10NOV2020 

I3 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_I3_10NOV2020 

 
  



Interaksi 
SE1 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_SE1_10NOV2020 

SE2 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_SE2_10NOV2020 



SE3 

 
KOTABENGKULU_DUKCAPIL_SE3_10NOV2020 

 

 

 

BUKTI SUBMIT INSTRUMEN PENILAIAN E-SERVICES KOTA BENGKULU UPP DUKCAPIL 



Instansi : Pemerintah Kota Bengkulu
UPP : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Responden : Yuni Astuti

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian

E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional



    
  
 

E4
Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Memiliki reputasi yang baik



R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat

T3 Memiliki reputasi yang baik

R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan



   
 

R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna

CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Staf e service  memiliki 
  

   



U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan

U3 Mudah digunakan



I3 Menyediakan informasi relevan

 

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya

 

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu



  

SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI3 Interaksi pascalayanan

SI1 Menimbulkan rasa kebersamaan



3
2
1

3
2
1

3

Apakah situs menggunakan alamat 
URL yang mudah diingat, tampilan 
laman (interface ) menarik dan 
mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai

Apakah situs memiliki fitur 
penyesuaian pengguna seperti 
multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , 
etc ), fitur pengingat & saran, dan 
fitur yang ramah pengguna 
disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan 
sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang 
dimiliki?

4

Efisiensi



2

1

4

3

2

1

3
2
1
4
3
2

1

    
   

   
     

      
    

4

Apakah informasi pengisian data 
dalam situs ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan 
kata sandi dan nama pengguna 
pada situs ini terjamin? 

4

Untuk autentifikasi akses dalam 
situs ini, berapa jumlah data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi 
yang tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu kredit, 
dan sebagainya yang tidak 
diperlukan dalam akses situs)

Apakah situs memiliki reputasi 
 

Kepercayaan



3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

3
2

Apakah Formulir (form )  atau 
berkas (file)  dalam situs ini dapat 
dengan cepat diunduh?

    
yang baik?

Apakah layanan disediakan tepat 
waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi 
dengan baik dan diakses kapan 
saja diperlukan?

4

Keandalan



1

4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

    
    

   

Apakah semua browser  dapat 
digunakan untuk membuka situs 
ini?

Apakah staf e-service  memberikan 
layanan yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

    
     

 

Pelayanan



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
2

Apakah situs dapat dengan mudah 
dipelajari dan dioperasikan saat 1 
sampai dengan 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs jelas dan mudah 
untuk memahami/mengerti?

Apakah kesan terpercaya terlihat 
pada staf e-service  sehingga dapat 
meyakinkan pengguna?

Apakah mudah dalam penggunaan 
situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Kemudahan



1

3
2
1

4

3

2

1

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?

4

    
      

 

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs merupakan 
informasi yang terbaru secara 
teratur?



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

3
2
1

4

Apakah Situs memiliki live chat 
dan informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan 
dukungan pascalayanan?

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Interaksi



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Kategori/ Pilihan Jawaban Hasil

4

3

1



Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5

diatas 5 data

Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

4

1

4

1



Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas

1

4

4

2



Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

4

1

2



Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi
Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas

1

1

1

2



Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait

 

4

1

4



Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan
Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

4

4

4



Nama Instansi
Nama UPP
Pemeriksa

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

  
   
   



E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik



T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan

R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan



CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna

CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.



  
 

  
 

  

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan

 

U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti



 
   

terpercaya

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan

SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi



SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi

SI4 Interaksi pasca 
layanan

SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

       
  



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Kepercayaan



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Keandalan



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4

Pelayanan



1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

      
    

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2

Ketersediaan Informasi

Kemudahan

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?



3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

      
  p y

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

Interaksi



4

3

2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

Kategori/ Pilihan Jawaban Hasil



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya



Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

 

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas



4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas



Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



instansi Provinsi Bengkulu
UPP RSUD
Responden A. Firdaus

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian

E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional



    
  
 

E4
Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Memiliki reputasi yang baik



R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat

R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

   
   

    
  



CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna

   

CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan



U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti

U3 Mudah digunakan

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya

 



I3 Menyediakan informasi relevan

  
 

SI1 Menimbulkan rasa kebersamaan

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu



SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI3 Interaksi pascalayanan



3
2
1

3
2
1

3

2

Apakah situs menggunakan alamat 
URL yang mudah diingat, tampilan 
laman (interface ) menarik dan 
mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai

Apakah situs memiliki fitur 
penyesuaian pengguna seperti 
multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , 
etc ), fitur pengingat & saran, dan 
fitur yang ramah pengguna 
disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan 
sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang 
dimiliki?

4

Efisiensi



1

4

3

2

1

3
2
1
4
3
2

1

3

2

1

    
   

   
     

      
    

4

Apakah informasi pengisian data 
dalam situs ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan 
kata sandi dan nama pengguna 
pada situs ini terjamin? 

4

Untuk autentifikasi akses dalam 
situs ini, berapa jumlah data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi 
yang tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu kredit, 
dan sebagainya yang tidak 
diperlukan dalam akses situs)

Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

Kepercayaan



4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

4

3
2
1

Apakah Formulir (form )  atau 
berkas (file)  dalam situs ini dapat 
dengan cepat diunduh?

Apakah layanan disediakan tepat 
waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi 
dengan baik dan diakses kapan 
saja diperlukan?

4

Apakah semua browser  dapat 
digunakan untuk membuka situs 
ini?

    
    

   
 

Keandalan

Pelayanan



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Apakah staf e-service  memberikan 
layanan yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4

Apakah situs dapat dengan mudah 
     

    

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat 
pada staf e-service  sehingga dapat 
meyakinkan pengguna?

Kemudahan



3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

3
2
1

Apakah situs dapat dengan mudah 
dipelajari dan dioperasikan saat 1 
sampai dengan 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs jelas dan mudah 
untuk memahami/mengerti?

Apakah mudah dalam penggunaan 
situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4

Ketersediaan Informasi



4

3

2

1

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?

3

2

1

4

3

2

1

4

4

     
     
   

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Interaksi

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs merupakan 
informasi yang terbaru secara 
teratur?



3

2

1

3
2
1

4

Apakah Situs memiliki live chat 
dan informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan 
dukungan pascalayanan?



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Kategori/ Pilihan Jawaban Hasil

2

2

1



Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5

diatas 5 data

Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

4

1

4

1



Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1

3

1

4



1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

1

4

1



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi
Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

2

1

1

 

4



Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan
Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait

1

4

1



Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

2

3



Nama Instansi:
Nama UPP:
Pemeriksa:

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

  
   
   



E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik



T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan

R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan



CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna

CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.



  
 

  
 

  

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan

 

U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti



 
   

terpercaya

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan

SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi



SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi

SI4 Interaksi pasca 
layanan

SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

       
  



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Kepercayaan



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Keandalan



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4

Pelayanan



1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

      
    

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2

Ketersediaan Informasi

Kemudahan

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?



3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

      
  p y

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

Interaksi



4

3

2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

Kategori/ Pilihan Jawaban Hasil



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya



Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

 

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas



4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas



Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Screenshoot Instrumen Penilaian E-Services RSUD Muko-Muko 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



instansi
UPP
Responden

E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian



    
   

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Memiliki reputasi yang baik

E4
Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

    
  
 



R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

   
   

    
  

R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat



U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan

CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna



 

   

U3 Mudah digunakan

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya

   

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti



Menimbulkan rasa kebersamaan

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu

SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI1

I3 Menyediakan informasi relevan



  
 

SI3 Interaksi pascalayanan



3
2
1

3
2
1

3

2

Efisiensi

Apakah situs memiliki fitur 
penyesuaian pengguna seperti 
multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , 
etc ), fitur pengingat & saran, dan 
fitur yang ramah pengguna 
disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan 
sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang 
dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat 
URL yang mudah diingat, tampilan 
laman (interface ) menarik dan 
mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai



1

4

3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3

2

1

4

Keandalan

Kepercayaan

     
      
  

Untuk autentifikasi akses dalam 
situs ini, berapa jumlah data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi 

Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

4

Apakah informasi pengisian data 
dalam situs ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan 
kata sandi dan nama pengguna 
pada situs ini terjamin? 

4

    
   

   
     

      
    



3

2

1

3

2

1

3
2
1

4

3
2
1

Pelayanan

Apakah semua browser  dapat 
digunakan untuk membuka situs 
ini?

    
    

   
 

4

Apakah layanan disediakan tepat 
waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi 
dengan baik dan diakses kapan 
saja diperlukan?

4

Apakah Formulir (form )  atau 
berkas (file)  dalam situs ini dapat 
dengan cepat diunduh?



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Kemudahan

Apakah situs dapat dengan mudah 
dipelajari dan dioperasikan saat 1 
sampai dengan 3 kali mengakses?

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat 
pada staf e-service  sehingga dapat 
meyakinkan pengguna?

Apakah staf e-service  memberikan 
layanan yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?



1

4

3

2

1

4

3
2
1

3
2
1

4

Ketersediaan Informasi

   
    

    

Apakah mudah dalam penggunaan 
situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4

     
     

    

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs jelas dan mudah 
untuk memahami/mengerti?



3

2

1

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Interaksi

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs merupakan 
informasi yang terbaru secara 
teratur?

Apakah Situs memiliki live chat 
dan informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? 

4



2

1

3
2
1

4

     
     
   

Apakah situs menyediakan 
dukungan pascalayanan?



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Hasil

4

1

1

Kategori/ Pilihan Jawaban



Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit

1

1

1

1



Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah

4

1

1

1



4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )

1

1

1

1



Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi
Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui

1

1

 

1



Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan
Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

1

1

1

1

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait



Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1



Nama Instansi:
Nama UPP:
Pemeriksa:

  
   
   

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian



  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman



R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan

T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan



CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.

CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna



U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti

 

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan



SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan



SI4 Interaksi pasca 
layanan

  

SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

       
  

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Kepercayaan

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Kemudahan

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

3
2
1

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2



4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

3

Interaksi

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?



2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

     
    

sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

HasilKategori/ Pilihan Jawaban



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 
Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

 



Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik



Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas







instansi : PROVINSI 
UPP : DINAS DU
Responden : ARDIANSY

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian

E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional



Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Memiliki reputasi yang baik

    
  
 

E4



R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat

   



CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan

    
   
 

CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna



 

U3 Mudah digunakan

   
 

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti

   
  

   



I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan informasi relevan

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya



Menimbulkan rasa kebersamaan

SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI3 Interaksi pascalayanan

SI1



  BENGKULU
  KCAPIL
 YAH

3
2
1

3
2
1

3

Efisiensi

Apakah situs menggunakan alamat 
URL yang mudah diingat, tampilan 
laman (interface ) menarik dan 
mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai

Apakah situs memiliki fitur 
penyesuaian pengguna seperti 
multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , 
etc ), fitur pengingat & saran, dan 
fitur yang ramah pengguna 
disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan 
sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang 
dimiliki?

4



2

1

4

3

2

1

3
2
1

4

3

2

1

3

2

Kepercayaan

Apakah informasi pengisian data 
dalam situs ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan 
kata sandi dan nama pengguna 
pada situs ini terjamin? 

4

Untuk autentifikasi akses dalam 
situs ini, berapa jumlah data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi 
yang tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu kredit, 
dan sebagainya yang tidak 

Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

    
   

   
     

      
    

4



1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

4

3
2

Keandalan

Apakah semua browser  dapat 
digunakan untuk membuka situs 
ini?

Apakah layanan disediakan tepat 
waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi 
dengan baik dan diakses kapan 
saja diperlukan?

4

Apakah Formulir (form )  atau 
berkas (file)  dalam situs ini dapat 
dengan cepat diunduh?

    
 



1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat 
pada staf e-service  sehingga dapat 
meyakinkan pengguna?

    
    

Apakah staf e-service  memberikan 
layanan yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

Ketersediaan Informasi

Kemudahan

Apakah mudah dalam penggunaan 
situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

   
     

Apakah situs dapat dengan mudah 
dipelajari dan dioperasikan saat 1 
sampai dengan 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs jelas dan mudah 
untuk memahami/mengerti?

    
     

 



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1
Interaksi

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs merupakan 
informasi yang terbaru secara 
teratur?

4

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?



4

3

2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

4

Apakah Situs memiliki live chat 
dan informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan 
dukungan pascalayanan?



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Hasil

4

3

1

Kategori/ Pilihan Jawaban



Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1 sampai 2 

3 sampai 4

4 sampai 5

diatas 5 data

Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

4

1

3

1



Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan

4

4

4

1



Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

1

1

2



Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi
Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 

1

1

3

 



3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

4

1

2

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait



Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan
Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1

1

1



Nama Instansi:
Nama UPP:
Pemeriksa:

  
   
   

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian



  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman



R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan

T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan



CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.

CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna



U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti

 

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan



SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan



SI4 Interaksi pasca 
layanan

  

SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

       
  

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Kepercayaan

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Kemudahan

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

3
2
1

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2



4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

3

Interaksi

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?



2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

     
    

sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

HasilKategori/ Pilihan Jawaban



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 
Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

 



Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik



Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Instrumen Penyelenggaraan e-Services [Informasi]

Bobot Dimensi: 
Efisiensi: 15% 
Kepercayaan: 12% 
Keandalan: 16% 
Pelayanan: 14% 
Kemudahan: 15% 
Ketersediaan Informasi: 15% 
Interaksi: 13%

[4] Menggunakan: 1) nama/alamat mudah diingat dan ditelusuri; 2) berakhiran
ekstensi go.id; 3) tampilan laman yang menarik (komposisi Menu, Logo, dan font
(jenis dan ukuran) yang konsisten; 4) Memiliki mesin pencari (search engine)

[3] Memiliki 3 kriteria diatas

[2] Memiliki 2 kriteria diatas

[1] Memiliki 1 kriteria diatas

KotaBangkulu_B…

[4] 1) Tata letak/layout sederhana, ringkas, minim fitur pengalih topik; 2) Minimal
scroll (menggulung layar) terutama pada halaman pertama; 3) Penggunaan warna
yang baik dan tidak berlebihan; 4) Teks mudah dibaca; 5) Pemilihan bahasa dan gaya
bahasa yang rapi dan baku.

[3] Memiliki 3 kriteria diatas

[2] Memiliki 2 kriteria diatas

[1] Memiliki 1 kriteria diatas

Instrumen Evaluasi E-Services 2020
Nama dan foto yang terkait dengan akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload
file dan mengirimkan formulir ini. Bukan karyaibusmas@gmail.com? Ganti akun

* Wajib

EFISIENSI [E1] - Apakah situs menggunakan alamat URL yang mudah diingat,
tampilan laman (interface) menarik dan mudah untuk diikuti *

INFORMATION EVIDENCE E1 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_E1_2Nov2020) *

Tambahkan file

EFISIENSI [E2] - Apakah desain situs menarik dan sesuai /relevan dengan
jenis/kategori/konten yang dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki? *

https://www.google.com/url?q=http://go.id&sa=D&ust=1605320544864000&usg=AFQjCNFPQ3PTN_U-zv3qMgfS8hQ7G_a2Ng
https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcSAqyqi0ZL1HqNpr8cbc8edS09MerQqv9HlF2d39gVeZ5DA/formResponse&service=wise


KotaBangkulu_B…

[4] Memiliki fitur pilihan sebagai berikut: 1) multi Bahasa; 2) fitur sumarisasi
(frequently acces, top search, top question, FAQ); dan 3) fitur pengingat & pemberi
saran; 4) fitur ramah pengguna disabilitas (text to speech, speech to text, etc)

[3] Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan dalam pertanyaan

[2] Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan dalam pertanyaan

[1] Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan dalam pertanyaan

KotaBangkulu_B…

[4] Informasi atau petunjuk pengisian data pada masing-masing field (isian) mudah
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

[3] Informasi atau petunjuk pengisian data pada masing-masing field (isian) mudah
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

[2] Informasi atau petunjuk pengisian data pada masing-masing isian (field) kurang
jelas

[1] Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-masing isian (field)

INFORMATION EVIDENCE E2 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_E2_2Nov2020) *

Tambahkan file

Efisiensi [E3] - Apakah situs memiliki fitur penyesuaian pengguna seperti multi
bahasa, Sumarisasi (frequently acces, top search, FAQ, etc), fitur pengingat &
saran, dan fitur yang ramah pengguna disabilitas? *

INFORMATION EVIDENCE E3 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_E3_2Nov2020) *

Tambahkan file

Efisiensi [E4] - Apakah informasi pengisian data dalam situs ini sudah memadai? *



KotaBangkulu_B…

[4] Terdapat proteksi kata sandi: 1) autentifikasi; 2) enkripsi; 3) notifikasi penggunaan
kata sandi; 4) notifikasi penggantian kata sandi.

[3] Memiliki 3 kriteria diatas

[2] Memiliki 2 kriteria diatas

[1] Memiliki 1 kriteria diatas

KotaBangkulu_B…

[4] 1 sampai 2

[3] 3 sampai 4

[2] 4 sampai 5

[1] diatas 5 data

INFORMATION EVIDENCE E4 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_E4_2Nov2020) *

Tambahkan file

Kepercayaan [T1] - Apakah keamanan penggunaan nama pengguna dan kata
sandi pada situs ini terjamin? *

INFORMATION EVIDENCE T1 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_T1_2Nov2020) *

Tambahkan file

Kepercayaan [T2] - Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa jumlah data
pribadi pengguna yang harus dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak perlu:
Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu kredit, dan lain sebagainya yang tidak
diperlukan dalam akses situs) *



KotaBangkulu_B…

[4] Situs memiliki: 1) privacy policy; 2) narahubung (contact information); 3) testimoni
positif dari pengguna; 4) jumlah pengunjung dan pengguna situs yang meningkat

[3] Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

[2] Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

[1] Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

KotaBangkulu_B…

[4] Formulir (form) dan berkas (file) yang tersedia dapat diunduh dalam waktu kurang
dari 1 menit

[3] Formulir (form) dan berkas (file) yang tersedia dapat diunduh dalam waktu 1 menit
sampai dengan 5 menit

[2] Formulir (form) dan berkas (file) yang tersedia dapat diunduh dalam waktu 5 menit
sampai dengan 10 menit

[1] Formulir (form) dan berkas (file) yang tersedia dapat diunduh dalam waktu lebih
dari 10 menit

KotaBangkulu_B…

INFORMATION EVIDENCE T2 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_T2_2Nov2020) *

Tambahkan file

Kepercayaan [T3] - Apakah situs memiliki reputasi yang baik? *

INFORMATION EVIDENCE T3 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_T3_2Nov2020) *

Tambahkan file

Keandalan [R1] - Apakah formulir (form) atau berkas (file) dalam situs ini dapat
dengan cepat diunduh? *

INFORMATION EVIDENCE R1 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_R1_2Nov2020) *

Tambahkan file



[4] 1) Situs berjalan dengan baik di semua perangkat; 2) waktu menampilkan (loading)
dan mengunduh, cepat; 3) responsif dan tanpa iklan (Advertisement free); 4) aktif dan
dapat digunakan 24 jam sehari

[3] Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada poin sebelumnya

[2] Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada poin sebelumnya

[1] Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada poin sebelumnya

KotaBangkulu_B…

[4] 1) produk layanan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan; 2) percakapan (chat) dan
balasan surat (mail respon) tidak lebih dari 24 jam; 3) pengumuman yang tepat waktu;
4) keterbaruan berita/artikel/ informasi aduan atau kinerja layanan

[3] Memiliki 3 kriteria diatas

[2] Memiliki 2 kriteria diatas

[1] Memiliki 1 kriteria diatas

KotaBangkulu_B…

Keandalan [R2] - Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik dan diakses
kapan saja diperlukan? *

INFORMATION EVIDENCE R2 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_R2_2Nov2020) *

Tambahkan file

Keandalan [R3] - Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai dengan Standar
Pelayanan yang telah ditentukan? *

INFORMATION EVIDENCE R3 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_R3_2Nov2020) *

Tambahkan file



[4] Semua browser dapat digunakan (paling sedikit 4)

[3] Hanya 3 browser yang dapat digunakan

[2] Hanya 2 browser yang dapat digunakan

[1] Hanya 1 browser yang dapat digunakan

KotaBangkulu_B…

[4] Kesan tulus dan profesional staf sangat baik terlihat saat memberikan layanan, 1)
memberikan salam pembuka dan menjawab setiap pertanyaan; 2) isi respon tepat; 3)
menyelesaikan masalah; 4) berkomunikasi dengan bahasa yang baik (sopan dan
jelas);

[3] Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat memberikan layanan, memiliki 3
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

[2] Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat memberikan layanan, memiliki 2
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

[1] Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat memberikan layanan, memiliki 1
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

KotaBangkulu_B…

Keandalan [R4] - Apakah semua browser dapat digunakan untuk membuka situs
ini? *

INFORMATION EVIDENCE R4 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_R4_2Nov2020) *

Tambahkan file

Pelayanan [CS1] - Apakah staf e-service memberikan layanan yang tulus dalam
menjawab pertanyaan dan penyelesaiaan masalah? *

INFORMATION EVIDENCE CS1 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_CS1_2Nov2020) *

Tambahkan file



[4] Respon terhadap pertanyaan/ information request pengguna dilakukan kurang dari
1 jam

[3] Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam waktu 1 jam sampai 3 jam

[2] Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam waktu 3 jam sampai 24 jam

[1] Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan lebih dari 24 jam

KotaBangkulu_B…

[4] Kesan terpercaya pada staf e-service sangat baik, melaksanakan tugas dengan
tanggung jawab, sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan baik (menguasai dan
mampu menjelaskan)

[3] Kesan terpercaya pada staf e-service baik, memiliki 3 kriteria yang disebutkan
pada poin sebelumnya

[2] Kesan terpercaya pada staf e-service baik, memiliki 2 kriteria yang disebutkan
pada poin sebelumnya

[1] Kesan terpercaya pada staf e-service baik, memiliki 1 kriteria yang disebutkan
pada poin sebelumnya

KotaBangkulu_B…

Pelayanan [CS2] - Apakah respon admin cepat dalam menjawab pertanyaan
pengguna? *

INFORMATION EVIDENCE CS2 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_CS2_2Nov2020) *

Tambahkan file

Pelayanan [CS3] - Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-service sehingga
dapat meyakinkan pengguna? *

INFORMATION EVIDENCE CS3 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_CS3_2Nov2020) *

Tambahkan file



[4] Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan (Help), Video tutorial, gambar, dan
Fitur Customer Service online (live chat)

[3] Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan (Help) dan video tutorial

[2] Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan (Help)

[1] Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, dokumen lainnya)

KotaBangkulu_B…

[4] Memiliki formulir (form) interaksi; Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging
dengan admin; Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat diakses per halaman
per informasi; Tersedia peta navigasi

[3] Memiliki formulir (form) interaksi; Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging
dengan admin; Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat diakses per halaman
per informasi

[2] Memiliki formulir (form) interaksi; Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging
dengan admin

[1] Memiliki formulir (form) interaksi

KotaBangkulu_B…

Kemudahan [U1] - Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan dioperasikan
saat 1 s/d 3 kali mengakses? *

INFORMATION EVIDENCE U1 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_U1_2Nov2020) *

Tambahkan file

Kemudahan U2 - Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs jelas dan mudah
untuk memahami/mengerti? *

INFORMATION EVIDENCE U2 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_U2_2Nov2020) *

Tambahkan file



[4] Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas (tuna netra) atau manula;
Kompatibel dengan perangkat mobile (smartphone, tablet, etc); Memungkinkan
membaca konten secara cepat (skims); Memiliki fitur perubahan layout (misal
perubahan ukuran font)

[3] Memiliki 3 kriteria diatas

[2] Memiliki 2 kriteria diatas

[1] Memiliki 1 kriteria diatas

KotaBangkulu_B…

[4] 1) informasi yang disampaikan dengan bahasa Indonesia yang jelas; 2) dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya (post admin); 3) didukung oleh dokumen fakta
yang jelas serta sesuai dengan kebutuhan pengguna; 4) daftar dan deskripsi
informasi yang dilengkapi dengan dasar hukum

[3] Memiliki 3 kriteria diatas

[2] Memiliki 2 kriteria diatas

[1] Memiliki 1 kriteria diatas

KotaBangkulu_B…

Kemudahan [U3] - Apakah mudah dalam penggunaan situs baik konten, menu,
dan fitur lainnya ? *

INFORMATION EVIDENCE U3 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_U3_2Nov2020) *

Tambahkan file

Ketersediaan Informasi [I1] - Apakah informasi yang ditampilkan pada situs akurat
dan terpercaya? *

INFORMATION EVIDENCE I1 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_I1_2Nov2020) *

Tambahkan file



[4] Informasi yang ditampilkan merupakan informasi yang selalu diperbaharui secara
teratur dan langsung (real time) dan/ atau mempunyai waktu unggah paling lambat 3
hari untuk diperbaharui

[3] Informasi yang ditampilkan merupakan informasi yang selalu diperbaharui secara
teratur dan informasi yang mempunyai waktu unggah dan paling lambat 7 hari untuk
diperbaharui

[2] Informasi yang ditampilkan merupakan informasi yang selalu diperbaharui secara
teratur dan mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

[1] Informasi yang ditampilkan merupakan informasi yang mempunyai waktu unggah
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

KotaBangkulu_B…

[4] Terdapat integrasi informasi antara informasi pelayanan dengan link informasi
lainnya yang saling terkait

[3] Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan pencarian dari link yang lain

[2] Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link lainnya.

[1] Tidak terdapat integrasi informasi

KotaBangkulu_B…

Ketersediaan Informasi [I2] - Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs
merupakan informasi yang terbaru secara teratur? *

INFORMATION EVIDENCE I2 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_I2_2Nov2020) *

Tambahkan file

Ketersediaan Informasi [I3] - Apakah informasi yang disampaikan mempunyai
penjelasan dengan integrasi informasi dari link lainnya ? *

INFORMATION EVIDENCE I3 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_I3_2Nov2020) *

Tambahkan file



[4] Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi
dan memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh organisasi

[3] Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi dengan baik

[2] Situs memiliki forum pengguna yang kadang digunakan

[1] Situs tidak memiliki forum pengguna atau memiliki tapi tidak digunakan

KotaBangkulu_B…

[4] Situs memiliki live chat dan informasi kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan baik.

[3] Situs memiliki informasi kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor
telepon) yang berfungsi dengan baik.

[2] Situs memiliki informasi kontak yang kurang lengkap yang kurang berfungsi
dengan baik.

[1] Situs tidak memiliki informasi kontak

KotaBangkulu_B…

Interaksi [SE1] - Apakah pengguna merasakan komunitas yang menghargai
keberadaannya dan kebersamaan sesama pengguna? *

INFORMATION EVIDENCE SE1 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_SE1_2Nov2020) *

Tambahkan file

Interaksi [SE2] - Apakah Situs memiliki live chat dan informasi kontak yang
lengkap dan berfungsi baik? *

INFORMATION EVIDENCE SE2 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_SE2_2Nov2020) *

Tambahkan file



[4] Situs memiliki: 1) layanan langganan informasi (news/ newsletter/ calendar of
events) yang terhubung dengan pos-el/sosial media pengguna; 2) fasilitas reminder
kontinuitas layanan; 3) Acknowledgement; 4) survei kualitas layanan (SKM)

[3] Memiliki 3 kriteria diatas

[2] Memiliki 2 kriteria diatas

[1] Memiliki 1 kriteria diatas

KotaBangkulu_B…

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Formulir ini dibuat dalam UPI. Laporkan Penyalahgunaan

Interaksi [SE3] - Apakah situs menyediakan dukungan pascalayanan?

Batalkan pilihan

INFORMATION EVIDENCE SE3 (Format nama file:
IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh:
KotaBandung_DPMPTSP_SE3_2Nov2020) *

Tambahkan file

Kembali Kirim

 Formulir

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfcSAqyqi0ZL1HqNpr8cbc8edS09MerQqv9HlF2d39gVeZ5DA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcSAqyqi0ZL1HqNpr8cbc8edS09MerQqv9HlF2d39gVeZ5DA/viewform
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


 
 
 
 

 

 
Nama : ARDIANSYAH 
Kelas : AR1 
Tugas : Analisis WEB Service Pemerintahan 
Provinsi : Bengkulu 
Dinas : BADAN PENDAPATAN DAERAH 
Link Web :  https://bapenda.bengkulukota.go.id/  
Keterangan  : Berikut ini merupakan ScreenShoot yang diperoleh pada saat tugas dikerjakan pada  
  Tanggal 14 November 2020 
 
Nama File yang di upload kedalam link 
http://bit.ly/instrumen-eservices-2020 
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instansi DPMPTSP
UPP
Responden

E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian



    
   

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Memiliki reputasi yang baik

E4
Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

    
  
 



R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

   
   

    
  

R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat



U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan

CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna



 

   

U3 Mudah digunakan

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya

   

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti



Menimbulkan rasa kebersamaan

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu

SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI1

I3 Menyediakan informasi relevan



  
 

SI3 Interaksi pascalayanan



3
2
1

3
2
1

3

2

Efisiensi

Apakah situs memiliki fitur 
penyesuaian pengguna seperti 
multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , 
etc ), fitur pengingat & saran, dan 
fitur yang ramah pengguna 
disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan 
sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang 
dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan 
alamat URL yang mudah diingat, 
tampilan laman (interface ) menarik 
dan mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai



1

4

3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3

2

1

4

Keandalan

Kepercayaan

     
      
  

Untuk autentifikasi akses dalam 
situs ini, berapa jumlah data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi 

Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

4

Apakah informasi pengisian data 
dalam situs ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan 
kata sandi dan nama pengguna 
pada situs ini terjamin? 

4

    
   

   
     

      
    



3

2

1

3

2

1

3
2
1

4

3
2
1

Pelayanan

Apakah semua browser  dapat 
digunakan untuk membuka situs 
ini?

    
    

   
 

4

Apakah layanan disediakan tepat 
waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi 
dengan baik dan diakses kapan 
saja diperlukan?

4

Apakah Formulir (form )  atau 
berkas (file)  dalam situs ini dapat 
dengan cepat diunduh?



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Kemudahan

Apakah situs dapat dengan mudah 
dipelajari dan dioperasikan saat 1 
sampai dengan 3 kali mengakses?

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat 
pada staf e-service  sehingga dapat 
meyakinkan pengguna?

Apakah staf e-service  memberikan 
layanan yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?



1

4

3

2

1

4

3
2
1

3
2
1

4

Ketersediaan Informasi

   
   
    

 

Apakah mudah dalam penggunaan 
situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4

     
     

    

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs jelas dan mudah 
untuk memahami/mengerti?



3

2

1

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Interaksi

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang terbaru 
secara teratur?

Apakah Situs memiliki live chat 
dan informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? 

4



2

1

3
2
1

4

     
     
   

Apakah situs menyediakan 
dukungan pascalayanan?



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Hasil

2

4

1

Kategori/ Pilihan Jawaban



Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit

4

1

4

4



Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah

4

4

4

1



4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )

1

1

1

1



Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi
Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui

3

2

 

3



Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan
Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

3

1

4

2

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait



Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1



Nama Instansi:
Nama UPP:
Pemeriksa:

Informasi 
  

   
  

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian



  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

E4

Informasi 
pengisian data 
dalam situs e-govt 
ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman



R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan

T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan



CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.

CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna



U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti

 

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan



  

SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan

 
   



SI4 Interaksi pasca 
layanan

SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

       
  

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Kepercayaan

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Kemudahan

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

3
2

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2



1

4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

Interaksi

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
    

 

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?

      
  



3

2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

HasilKategori/ Pilihan Jawaban



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 
Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

 



Memiliki 1 kriteria diatas

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi



Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko
UPP Rumah Sakit Umum Daerah
Responden Dede Triseptiawan

E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian



T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Memiliki reputasi yang baik

E4
Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

    
  
 



R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

   
   

    
  

R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat



   

CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan

CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna



 

U3 Mudah digunakan

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti



Menimbulkan rasa kebersamaan

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu

  
 

SI1

I3 Menyediakan informasi relevan



SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI3 Interaksi pascalayanan



3
2
1

3
2
1

3

2

Efisiensi

Apakah situs memiliki fitur 
penyesuaian pengguna seperti 
multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , 
etc ), fitur pengingat & saran, dan 
fitur yang ramah pengguna 
disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan 
sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang 
dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat 
URL yang mudah diingat, tampilan 
laman (interface ) menarik dan 
mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai



1

4

3

2

1

3
2
1
4
3
2

1

3

2

1

Kepercayaan

Untuk autentifikasi akses dalam 
situs ini, berapa jumlah data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi 
yang tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu kredit, 
dan sebagainya yang tidak 
diperlukan dalam akses situs)

Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

4

Apakah informasi pengisian data 
dalam situs ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan 
kata sandi dan nama pengguna 
pada situs ini terjamin? 

4

    
   

   
     

      
    



4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

4

3
2
1

Pelayanan

Keandalan

Apakah semua browser  dapat 
digunakan untuk membuka situs 
ini?

    
    

   
 

Apakah layanan disediakan tepat 
waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi 
dengan baik dan diakses kapan 
saja diperlukan?

4

Apakah Formulir (form )  atau 
berkas (file)  dalam situs ini dapat 
dengan cepat diunduh?



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Kemudahan

Apakah situs dapat dengan mudah 
     

    

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat 
pada staf e-service  sehingga dapat 
meyakinkan pengguna?

Apakah staf e-service  memberikan 
layanan yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

3
2
1

Ketersediaan Informasi

Apakah mudah dalam penggunaan 
situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4

Apakah situs dapat dengan mudah 
dipelajari dan dioperasikan saat 1 
sampai dengan 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs jelas dan mudah 
untuk memahami/mengerti?



4

3

2

1

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?

3

2

1

4

3

2

1

4

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Interaksi

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs merupakan 
informasi yang terbaru secara 
teratur?

     
     
   

4



3

2

1

3
2
1

4

Apakah Situs memiliki live chat 
dan informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan 
dukungan pascalayanan?



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Hasil

2

2

1

Kategori/ Pilihan Jawaban



Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5

diatas 5 data

Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

4

1

4

1



Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

4

1

3

1



1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

1

4

1



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi
Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

2

1

1

 

4



Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan
Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

1

4

1

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait



Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

2

3



Nama Instansi:
Nama UPP:
Pemeriksa:

  
   
   

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian



  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman



R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan

T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan



CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.

CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna



U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti

 

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan

  
 

  
 

  



SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan

 
   

terpercaya



SI4 Interaksi pasca 
layanan

SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

       
  

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Kepercayaan

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Kemudahan

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2

      
    



3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

Interaksi

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?

      
  p y



4

3

2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

HasilKategori/ Pilihan Jawaban



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya



Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

 



4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas



Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
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instansi : Universitas Binadarma
UPP : Dinas Pariwisata
Responden : hendri Donan

E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian



    
   

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Memiliki reputasi yang baik

E4
Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

    
  
 



R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

   
   

    
  

R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat



U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan

CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna



 

   

U3 Mudah digunakan

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya

   

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti



Menimbulkan rasa kebersamaan

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu

SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI1

I3 Menyediakan informasi relevan



  
 

SI3 Interaksi pascalayanan
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3
2
1

3
2
1

3

2

Efisiensi

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat URL 
yang mudah diingat, tampilan laman 
(interface ) menarik dan mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai



1

4

3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3

2

1

4

Keandalan

Kepercayaan

       
      

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, 
berapa jumlah data pribadi pengguna yang 
harus dimasukkan? (Contoh data pribadi 
yang tidak perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, 

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs 
ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan kata sandi 
dan nama pengguna pada situs ini terjamin? 

4

     
     
       

       
 



3

2

1

3

2

1

3
2
1

4

3
2
1

Pelayanan

Apakah semua browser  dapat digunakan 
untuk membuka situs ini?

     
      

 

4

Apakah layanan disediakan tepat waktu 
sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan 
baik dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah Formulir (form )  atau berkas (file) 
dalam situs ini dapat dengan cepat diunduh?



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Kemudahan

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari 
dan dioperasikan saat 1 sampai dengan 3 
kali mengakses?

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

Apakah staf e-service  memberikan layanan 
yang tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?



1

4

3

2

1

4

3
2
1

3
2
1

4

Ketersediaan Informasi

     
     
 

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

Apakah informasi yang ditampilkan pada 
situs akurat dan terpercaya?

4

      
       
 

Apakah interaksi anda sebagai pengguna 
situs jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti?



3

2

1

Apakah informasi yang disampaikan 
mempunyai penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Apakah pengguna merasakan komunitas 
yang menghargai keberadaannya dan 
kebersamaan sesama pengguna?

Interaksi

Apakah informasi yang ditampilkan pada 
Situs merupakan informasi yang terbaru 
secara teratur?

Apakah Situs memiliki live chat  dan 
informasi kontak yang lengkap dan berfungsi 
baik? 

4



2

1

3
2
1

4

      
      

 

Apakah situs menyediakan dukungan 
pascalayanan?



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Hasil

2

3

1

Kategori/ Pilihan Jawaban



Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit

4

1

4

1



Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah

4

4

4

1



4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )

1

2

2



Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi
Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui

 



Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan
Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait



Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Nama Instansi:
Nama UPP:
Pemeriksa:

  
   
   

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian



  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman



R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan

T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan



CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.

CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna



U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti

 

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan



SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan



SI4 Interaksi pasca 
layanan

  

SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

       
  

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Kepercayaan

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Kemudahan

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

3
2
1

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2



4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

3

Interaksi

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?



2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

     
    

sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

HasilKategori/ Pilihan Jawaban



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 
Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

 



Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik



Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



instansi : Universitas Binadarma
UPP : Dinas KEPENDUDUKAN DAN CAPIL
Responden : Hendri Donan

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian

E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional



    
  
 

E4
Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

    
   

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Memiliki reputasi yang baik



R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat

R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

   
   

    
  



CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan



   

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti

U3 Mudah digunakan

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya

 

   



I3 Menyediakan informasi relevan

SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI1 Menimbulkan rasa kebersamaan

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu



  
 

SI3 Interaksi pascalayanan



KabMukomuko_Dukcapil_E1_10Nov2020)

3
2
1

3
2
1

3

2

Apakah situs menggunakan alamat URL 
yang mudah diingat, tampilan laman 
(interface ) menarik dan mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Efisiensi



1

4

3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3

2

1

4

     
     
       

       
 

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs 
ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan kata sandi 
dan nama pengguna pada situs ini terjamin? 

4

       
      

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, 
berapa jumlah data pribadi pengguna yang 
harus dimasukkan? (Contoh data pribadi 
yang tidak perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, 

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

Keandalan

Kepercayaan



3

2

1

3

2

1

3
2
1

4

3
2
1

Apakah Formulir (form )  atau berkas (file) 
dalam situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah layanan disediakan tepat waktu 
sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan 
baik dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah semua browser  dapat digunakan 
untuk membuka situs ini?

     
      

 

4

Pelayanan



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Apakah staf e-service  memberikan layanan 
yang tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari 
dan dioperasikan saat 1 sampai dengan 3 
kali mengakses?

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan 
pengguna?

Kemudahan



1

4

3

2

1

4

3
2
1

3
2
1

4

      
       
 

Apakah interaksi anda sebagai pengguna 
situs jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti?

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

Apakah informasi yang ditampilkan pada 
situs akurat dan terpercaya?

4

Ketersediaan Informasi

     
     
 



3

2

1

Apakah informasi yang disampaikan 
mempunyai penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?

3

2

1

4

3

2

1

4

3

4

Apakah Situs memiliki live chat  dan 
informasi kontak yang lengkap dan berfungsi 
baik? 

Apakah pengguna merasakan komunitas 
yang menghargai keberadaannya dan 
kebersamaan sesama pengguna?

Interaksi

Apakah informasi yang ditampilkan pada 
Situs merupakan informasi yang terbaru 
secara teratur?



2

1

3
2
1

4

      
      

 

Apakah situs menyediakan dukungan 
pascalayanan?



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Kategori/ Pilihan Jawaban Hasil

4

4

3



Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit

4

2

4

1



Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah

3

4

3

4



4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )

1

3

2

1



Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi
Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui

2

2

 

4



Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan
Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait

3

3

4

1



Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

3



Nama Instansi:
Nama UPP:
Pemeriksa:

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

  
   
   



E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik



T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan

R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan



CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna

CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.



I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan

 

U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti



I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan

SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi

SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan



SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi

SI4 Interaksi pasca 
layanan

  



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

       
  



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Kepercayaan



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Keandalan



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4

Kemudahan

Pelayanan



4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

3
2
1

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2

Ketersediaan Informasi

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?



4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

3

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

Interaksi



2

1

4

3

2

1

3
2
1

     
    

sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

Kategori/ Pilihan Jawaban Hasil



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 
Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

 

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas



Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik



Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
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Nama Instansi: DPMPTSP
Nama UPP: Dinas PTSP
Pemeriksa: Istikomah - kelas AR 1

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

  
   
   



E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik



T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan

R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan



CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna

CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.



I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan

 

U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti



I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan

SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi

SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan



SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi

SI4 Interaksi pasca 
layanan

  



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

       
  



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Kepercayaan



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Keandalan



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4

Kemudahan

Pelayanan



4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

3
2
1

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2

Ketersediaan Informasi

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?



4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

3

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

Interaksi



2

1

4

3

2

1

3
2
1

     
    

sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

4

4

Kategori/ Pilihan Jawaban

4

Hasil



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 
Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:

4

4

3

4

4



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

4

4

4

4



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya

3

2

4



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

4

 

4

4

4

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas



Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik

3

4

4

4



Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

2

3



 

 

 

 





instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko
UPP Rumah Sakit Umum Daerah
Responden Istiqomah Febrianty

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian

E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional



    
  
 

E4
Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Memiliki reputasi yang baik



R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat

R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

   
   

    
  



CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna

   

CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan



U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti

U3 Mudah digunakan

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya

 



I3 Menyediakan informasi relevan

SI1 Menimbulkan rasa kebersamaan

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu



SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI3 Interaksi pascalayanan



3
2
1

3
2
1

3

2

Apakah situs menggunakan alamat 
URL yang mudah diingat, tampilan 
laman (interface ) menarik dan 
mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai

Apakah situs memiliki fitur 
penyesuaian pengguna seperti 
multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , 
etc ), fitur pengingat & saran, dan 
fitur yang ramah pengguna 
disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan 
sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang 
dimiliki?

4

Efisiensi



1

4

3

2

1

3
2
1
4
3
2

1

3

2

1

    
   

   
     

      
    

4

Apakah informasi pengisian data 
dalam situs ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan 
kata sandi dan nama pengguna 
pada situs ini terjamin? 

4

Untuk autentifikasi akses dalam 
situs ini, berapa jumlah data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi 
yang tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu kredit, 
dan sebagainya yang tidak 
diperlukan dalam akses situs)

Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

Kepercayaan



4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

4

3
2
1

Apakah Formulir (form )  atau 
berkas (file)  dalam situs ini dapat 
dengan cepat diunduh?

Apakah layanan disediakan tepat 
waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi 
dengan baik dan diakses kapan 
saja diperlukan?

4

Apakah semua browser  dapat 
digunakan untuk membuka situs 
ini?

    
    

   
 

Keandalan

Pelayanan



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

Apakah staf e-service  memberikan 
layanan yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4

Apakah situs dapat dengan mudah 
     

    

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat 
pada staf e-service  sehingga dapat 
meyakinkan pengguna?

Kemudahan



3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

3
2
1

Apakah situs dapat dengan mudah 
dipelajari dan dioperasikan saat 1 
sampai dengan 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs jelas dan mudah 
untuk memahami/mengerti?

Apakah mudah dalam penggunaan 
situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4

Ketersediaan Informasi



4

3

2

1

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?

3

2

1

4

3

2

1

4

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Interaksi

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs merupakan 
informasi yang terbaru secara 
teratur?



4

3

2

1

3
2
1

4

Apakah Situs memiliki live chat 
dan informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan 
dukungan pascalayanan?



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Kategori/ Pilihan Jawaban Hasil

2

2

1



Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5

diatas 5 data

Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

4

1

4

1



Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1

3

1

4



1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

1

4

1



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

2

1

1

 

4



Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait

1

4

1



Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

2

3



Nama Instansi:
Nama UPP:
Pemeriksa:

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

  
   
   



E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik



T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan

R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan



CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna

CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.



  
 

  
 

  

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan

 

U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti



 
   

terpercaya

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan

SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi



SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi

SI4 Interaksi pasca 
layanan

SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

       
  



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Kepercayaan



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Keandalan



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4

Pelayanan



1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

      
    

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2

Ketersediaan Informasi

Kemudahan

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?



3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

      
  p y

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

Interaksi



4

3

2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

Kategori/ Pilihan Jawaban Hasil



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya



Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

 

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas



4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas



Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
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Nama instansi   : Pemerintah Kota Bengkulu 
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Nama Instansi: Pemerintah Kota Bengkulu 
Nama UPP: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemeriksa: M.Afdhaluddin

       
 

E3 Situs e-service  ini disesuaikan dengan 
kebutuhan masing-masing pengguna

E2 Penampilan e-service menarik & profesional

E1 Struktur situs e-service  ini jelas dan mudah 
diikuti

Kode Indikator Penilaian



T4 Memiliki reputasi yang baik

T2 Autentifikasi hanya menggunakan data yang 
diperlukan

T3
Data yang disediakan pengguna tersimpan 
dengan aman dan digunakan hanya untuk 
alasan yang dimaksudkan

E4 Informasi pengisian data dalam situs e-govt  ini 
sudah memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan nama pengguna 
yang aman



R3 Situs menyediakan layanan tepat waktu

R1 Formulir (form ) dalam e-service  dapat diunduh 
dengan cepat

R2 Situs e-service  dapat diakses dan tersedia 
kapan pun diperlukan

T5 Pengguna merasa aman dalam menyelesaikan 
transaksi/ proses layanan



CS2 Staff e-service  memberikan balasan secepatnya 
ke pertanyaan pengguna.

     
   

R4 Situs e-service  berjalan dengan baik 
menggunakan browser  yang tersedia

CS1
Staf e-service  memiliki pengetahuan dan 
menunjukkan minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna

 y  y  p  



U1 Mudah dipelajari untuk mengoperasikan

U2 Interaksi dengan situs e-service  jelas dan 
mudah dimengerti

 

    

U3 Mudah digunakan

CS3 Staf e-service  memiliki kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan keyakinan



SI1 Menciptakan rasa personalisasi

I2 Menyediakan informasi tepat waktu

I3 Menyediakan informasi relevan

I1 Menyediakan informasi akurat & terpercaya



SI4 Interaksi pasca layanan

SI2 Menimbulkan rasa kebersamaan

SI3 Memudahkan komunikasi dengan institusi
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3

2
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Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai
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2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Kepercayaan

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4
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1

4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

      
    

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4
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ditentukan?
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2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

Kemudahan

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?

Ketersediaan Informasi

      
  

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?



3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1
Interaksi

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 

     
     

    



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

Hasil

3

3

4

Kategori/ Pilihan Jawaban



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

3

4

1

2

1



Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:

1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;

2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;

3)   pengumuman yang tepat waktu;

4

4

4

4



4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

4

4

2



Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas

3

3

1

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

 

4



2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait

Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

3
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Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

2

3

1





instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko
UPP Rumah Sakit Umum Daerah
Responden Muhammad Fajar

E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian



T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Memiliki reputasi yang baik

E4
Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

    
  
 



R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat

T3 Memiliki reputasi yang baik



CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Staf e service  memiliki 
  

   

R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna

   
 



U3 Mudah digunakan

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan



 

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan informasi relevan

 

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya



Menimbulkan rasa kebersamaan

SE2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SE3 Interaksi pascalayanan

SE1

  



3
2
1

3
2
1

3

Efisiensi

Apakah situs memiliki fitur 
penyesuaian pengguna seperti 
multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , 
etc ), fitur pengingat & saran, dan 
fitur yang ramah pengguna 
disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan 
sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang 
dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat 
URL yang mudah diingat, tampilan 
laman (interface ) menarik dan 
mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai



2

1

4

3

2

1

3
2
1

4

3

2

1

Kepercayaan

Untuk autentifikasi akses dalam 
situs ini, berapa jumlah data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi 
yang tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu kredit, 
dan sebagainya yang tidak 
diperlukan dalam akses situs)

Apakah situs memiliki reputasi 
 

4

Apakah informasi pengisian data 
dalam situs ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan 
kata sandi dan nama pengguna 
pada situs ini terjamin? 

4

    
   

   
     

      
    



3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

3
2

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat 
waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi 
dengan baik dan diakses kapan 
saja diperlukan?

4

Apakah Formulir (form )  atau 
berkas (file)  dalam situs ini dapat 
dengan cepat diunduh?

    
yang baik?



1

4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

    
     

 

Apakah semua browser  dapat 
digunakan untuk membuka situs 
ini?

Apakah staf e-service  memberikan 
layanan yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4

    
    

   



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
2

Kemudahan

Apakah mudah dalam penggunaan 
situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Apakah situs dapat dengan mudah 
dipelajari dan dioperasikan saat 1 
sampai dengan 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs jelas dan mudah 
untuk memahami/mengerti?

Apakah kesan terpercaya terlihat 
pada staf e-service  sehingga dapat 
meyakinkan pengguna?



1

3
2
1

4

3

2

1

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs merupakan 
informasi yang terbaru secara 
teratur?

4

    
      

 

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Interaksi

4

Apakah Situs memiliki live chat 
dan informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan 
dukungan pascalayanan?



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Hasil

2

3

1

Kategori/ Pilihan Jawaban



Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1 sampai 2 

3 sampai 4

4 sampai 5

diatas 5 data

Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

1

2

1

1



Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas

2

1

4

1



Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

4

1

1



Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi
Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas

1

1

1



Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

 

2

1

2

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait



Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan
Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

2

1

1



Nama Instansi:
Nama UPP:
Pemeriksa:

  
   
   

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian



  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman



R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan

T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan



CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.

CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna



U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti

 

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan



SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan



SI4 Interaksi pasca 
layanan

  

SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

       
  

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Kepercayaan

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Kemudahan

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

3
2
1

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2



4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

3

Interaksi

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?



2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

     
    

sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

HasilKategori/ Pilihan Jawaban



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 
Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

 



Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik



Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Instrumen Evaluasi E-Services 2020 
Nama dan foto yang terkait dengan akun Google Anda akan direkam saat Anda mengupload file dan 
mengirimkan formulir ini. Bukan hadrifiansyah8@gmail.com? Ganti akun 
* Wajib 

Instrumen Penyelenggaraan e-Services [Informasi] 
Bobot Dimensi: 
Efisiensi: 15% 
Kepercayaan: 12% 
Keandalan: 16% 
Pelayanan: 14% 
Kemudahan: 15% 
Ketersediaan Informasi: 15% 
Interaksi: 13% 

EFISIENSI [E1] - Apakah situs menggunakan alamat URL yang mudah diingat, tampilan laman 
(interface) menarik dan mudah untuk diikuti * 

[4] Menggunakan: 1) nama/alamat mudah diingat dan ditelusuri; 2) berakhiran ekstensi go.id; 3) tampilan 
laman yang menarik (komposisi Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) yang konsisten; 4) Memiliki mesin 
pencari (search engine) 
[3] Memiliki 3 kriteria diatas 
[2] Memiliki 2 kriteria diatas 
[1] Memiliki 1 kriteria diatas 

INFORMATION EVIDENCE E1 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_E1_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_E1_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

EFISIENSI [E2] - Apakah desain situs menarik dan sesuai /relevan dengan jenis/kategori/konten 
yang dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki? * 

[4] 1) Tata letak/layout sederhana, ringkas, minim fitur pengalih topik; 2) Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 3) Penggunaan warna yang baik dan tidak berlebihan; 4) Teks mudah 
dibaca; 5) Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang rapi dan baku. 
[3] Memiliki 3 kriteria diatas 
[2] Memiliki 2 kriteria diatas 
[1] Memiliki 1 kriteria diatas 

INFORMATION EVIDENCE E2 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_E2_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_E2_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcSAqyqi0ZL1HqNpr8cbc8edS09MerQqv9HlF2d39gVeZ5DA/formResponse?edit2%3D2_ABaOnucPqtwDU2wmO2OvbPQAV9fOpMnQ9vmOkdd5AssAV8jl62KwAu2UxgbqZh81hGZRqOc&service=wise
https://www.google.com/url?q=http://go.id&sa=D&ust=1605800975931000&usg=AFQjCNHsC9CfbDtGUzlLBk34AYs2qklDRg


Tambahkan file 

Efisiensi [E3] - Apakah situs memiliki fitur penyesuaian pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc), fitur pengingat & saran, dan fitur yang ramah pengguna 
disabilitas? * 

[4] Memiliki fitur pilihan sebagai berikut: 1) multi Bahasa; 2) fitur sumarisasi (frequently acces, top search, 
top question, FAQ); dan 3) fitur pengingat & pemberi saran; 4) fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text, etc) 
[3] Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan dalam pertanyaan 
[2] Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan dalam pertanyaan 
[1] Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan dalam pertanyaan 

INFORMATION EVIDENCE E3 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_E3_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_E3_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Efisiensi [E4] - Apakah informasi pengisian data dalam situs ini sudah memadai? * 

[4] Informasi atau petunjuk pengisian data pada masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan hanya 
membutuhkan 1 halaman pengisian data 
[3] Informasi atau petunjuk pengisian data pada masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data 
[2] Informasi atau petunjuk pengisian data pada masing-masing isian (field) kurang jelas 
[1] Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-masing isian (field) 

INFORMATION EVIDENCE E4 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_E4_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_E4_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Kepercayaan [T1] - Apakah keamanan penggunaan nama pengguna dan kata sandi pada situs ini 
terjamin? * 

[4] Terdapat proteksi kata sandi: 1) autentifikasi; 2) enkripsi; 3) notifikasi penggunaan kata sandi; 4) 
notifikasi penggantian kata sandi. 
[3] Memiliki 3 kriteria diatas 
[2] Memiliki 2 kriteria diatas 
[1] Memiliki 1 kriteria diatas 



INFORMATION EVIDENCE T1 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_T1_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_T1_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Kepercayaan [T2] - Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa jumlah data pribadi pengguna 
yang harus dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor 
Kartu kredit, dan lain sebagainya yang tidak diperlukan dalam akses situs) * 

[4] 1 sampai 2 
[3] 3 sampai 4 
[2] 4 sampai 5 
[1] diatas 5 data 

INFORMATION EVIDENCE T2 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_T2_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_T2_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Kepercayaan [T3] - Apakah situs memiliki reputasi yang baik? * 

[4] Situs memiliki: 1) privacy policy; 2) narahubung (contact information); 3) testimoni positif dari pengguna; 
4) jumlah pengunjung dan pengguna situs yang meningkat 
[3] Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut 
[2] Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut 
[1] Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut 

INFORMATION EVIDENCE T3 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_T3_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_T3_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Keandalan [R1] - Apakah formulir (form) atau berkas (file) dalam situs ini dapat dengan cepat 
diunduh? * 

[4] Formulir (form) dan berkas (file) yang tersedia dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit 



[3] Formulir (form) dan berkas (file) yang tersedia dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai dengan 5 
menit 
[2] Formulir (form) dan berkas (file) yang tersedia dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai dengan 10 
menit 
[1] Formulir (form) dan berkas (file) yang tersedia dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit 

INFORMATION EVIDENCE R1 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_R1_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_R1_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Keandalan [R2] - Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik dan diakses kapan saja 
diperlukan? * 

[4] 1) Situs berjalan dengan baik di semua perangkat; 2) waktu menampilkan (loading) dan mengunduh, 
cepat; 3) responsif dan tanpa iklan (Advertisement free); 4) aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari 
[3] Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada poin sebelumnya 
[2] Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada poin sebelumnya 
[1] Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada poin sebelumnya 

INFORMATION EVIDENCE R2 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_R2_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_R2_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Keandalan [R3] - Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai dengan Standar Pelayanan yang 
telah ditentukan? * 

[4] 1) produk layanan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan; 2) percakapan (chat) dan balasan surat (mail 
respon) tidak lebih dari 24 jam; 3) pengumuman yang tepat waktu; 4) keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan 
[3] Memiliki 3 kriteria diatas 
[2] Memiliki 2 kriteria diatas 
[1] Memiliki 1 kriteria diatas 

INFORMATION EVIDENCE R3 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_R3_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_R3_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 



Tambahkan file 

Keandalan [R4] - Apakah semua browser dapat digunakan untuk membuka situs ini? * 

[4] Semua browser dapat digunakan (paling sedikit 4) 
[3] Hanya 3 browser yang dapat digunakan 
[2] Hanya 2 browser yang dapat digunakan 
[1] Hanya 1 browser yang dapat digunakan 

INFORMATION EVIDENCE R4 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_R4_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_R4_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Pelayanan [CS1] - Apakah staf e-service memberikan layanan yang tulus dalam menjawab 
pertanyaan dan penyelesaiaan masalah? * 

[4] Kesan tulus dan profesional staf sangat baik terlihat saat memberikan layanan, 1) memberikan salam 
pembuka dan menjawab setiap pertanyaan; 2) isi respon tepat; 3) menyelesaikan masalah; 4) 
berkomunikasi dengan bahasa yang baik (sopan dan jelas); 
[3] Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya 
[2] Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya 
[1] Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya 

INFORMATION EVIDENCE CS1 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | 
Contoh: KotaBandung_DPMPTSP_CS1_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_CS1_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Pelayanan [CS2] - Apakah respon admin cepat dalam menjawab pertanyaan pengguna? * 

[4] Respon terhadap pertanyaan/ information request pengguna dilakukan kurang dari 1 jam 
[3] Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam waktu 1 jam sampai 3 jam 
[2] Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam waktu 3 jam sampai 24 jam 
[1] Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan lebih dari 24 jam 

INFORMATION EVIDENCE CS2 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | 
Contoh: KotaBandung_DPMPTSP_CS2_2Nov2020) * 



 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_CS2_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Pelayanan [CS3] - Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-service sehingga dapat 
meyakinkan pengguna? * 

[4] Kesan terpercaya pada staf e-service sangat baik, melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, sikap 
profesional, tindakan tepat, kemampuan baik (menguasai dan mampu menjelaskan) 
[3] Kesan terpercaya pada staf e-service baik, memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin sebelumnya 
[2] Kesan terpercaya pada staf e-service baik, memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin sebelumnya 
[1] Kesan terpercaya pada staf e-service baik, memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin sebelumnya 

INFORMATION EVIDENCE CS3 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | 
Contoh: KotaBandung_DPMPTSP_CS3_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_CS3_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Kemudahan [U1] - Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan dioperasikan saat 1 s/d 3 kali 
mengakses? * 

[4] Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan (Help), Video tutorial, gambar, dan Fitur Customer Service 
online (live chat) 
[3] Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan (Help) dan video tutorial 
[2] Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan (Help) 
[1] Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, dokumen lainnya) 

INFORMATION EVIDENCE U1 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_U1_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_U1_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Kemudahan U2 - Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs jelas dan mudah untuk 
memahami/mengerti? * 

[4] Memiliki formulir (form) interaksi; Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging dengan admin; Informasi 
yang ditampilkan dalam situs dapat diakses per halaman per informasi; Tersedia peta navigasi 
[3] Memiliki formulir (form) interaksi; Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging dengan admin; Informasi 
yang ditampilkan dalam situs dapat diakses per halaman per informasi 
[2] Memiliki formulir (form) interaksi; Memiliki fitur Helpdesk/instant messaging dengan admin 



[1] Memiliki formulir (form) interaksi 

INFORMATION EVIDENCE U2 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_U2_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_U2_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Kemudahan [U3] - Apakah mudah dalam penggunaan situs baik konten, menu, dan fitur lainnya ? * 

[4] Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas (tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile (smartphone, tablet, etc); Memungkinkan membaca konten secara cepat (skims); 
Memiliki fitur perubahan layout (misal perubahan ukuran font) 
[3] Memiliki 3 kriteria diatas 
[2] Memiliki 2 kriteria diatas 
[1] Memiliki 1 kriteria diatas 

INFORMATION EVIDENCE U3 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_U3_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_U3_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Ketersediaan Informasi [I1] - Apakah informasi yang ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya? * 

[4] 1) informasi yang disampaikan dengan bahasa Indonesia yang jelas; 2) dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin); 3) didukung oleh dokumen fakta yang jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna; 4) daftar dan deskripsi informasi yang dilengkapi dengan dasar hukum 
[3] Memiliki 3 kriteria diatas 
[2] Memiliki 2 kriteria diatas 
[1] Memiliki 1 kriteria diatas 

INFORMATION EVIDENCE I1 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_I1_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_I1_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Ketersediaan Informasi [I2] - Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs merupakan informasi 
yang terbaru secara teratur? * 



[4] Informasi yang ditampilkan merupakan informasi yang selalu diperbaharui secara teratur dan langsung 
(real time) dan/ atau mempunyai waktu unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui 
[3] Informasi yang ditampilkan merupakan informasi yang selalu diperbaharui secara teratur dan informasi 
yang mempunyai waktu unggah dan paling lambat 7 hari untuk diperbaharui 
[2] Informasi yang ditampilkan merupakan informasi yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 hari untuk diperbaharui 
[1] Informasi yang ditampilkan merupakan informasi yang mempunyai waktu unggah lebih dari 14 hari 
untuk diperbaharui 

INFORMATION EVIDENCE I2 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_I2_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_I2_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Ketersediaan Informasi [I3] - Apakah informasi yang disampaikan mempunyai penjelasan dengan 
integrasi informasi dari link lainnya ? * 

[4] Terdapat integrasi informasi antara informasi pelayanan dengan link informasi lainnya yang saling 
terkait 
[3] Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan pencarian dari link yang lain 
[2] Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link lainnya. 
[1] Tidak terdapat integrasi informasi 

INFORMATION EVIDENCE I3 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | Contoh: 
KotaBandung_DPMPTSP_I3_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_I3_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Interaksi [SE1] - Apakah pengguna merasakan komunitas yang menghargai keberadaannya dan 
kebersamaan sesama pengguna? * 

[4] Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi dan memberikan 
solusi yang dipertimbangkan oleh organisasi 
[3] Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi dengan baik 
[2] Situs memiliki forum pengguna yang kadang digunakan 
[1] Situs tidak memiliki forum pengguna atau memiliki tapi tidak digunakan 

INFORMATION EVIDENCE SE1 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | 
Contoh: KotaBandung_DPMPTSP_SE1_2Nov2020) * 

 



KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_SE1_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Interaksi [SE2] - Apakah Situs memiliki live chat dan informasi kontak yang lengkap dan berfungsi 
baik? * 

[4] Situs memiliki live chat dan informasi kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) 
yang berfungsi dengan baik. 
[3] Situs memiliki informasi kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik. 
[2] Situs memiliki informasi kontak yang kurang lengkap yang kurang berfungsi dengan baik. 
[1] Situs tidak memiliki informasi kontak 

INFORMATION EVIDENCE SE2 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | 
Contoh: KotaBandung_DPMPTSP_SE2_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_SE2_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Interaksi [SE3] - Apakah situs menyediakan dukungan pascalayanan? 

[4] Situs memiliki: 1) layanan langganan informasi (news/ newsletter/ calendar of events) yang terhubung 
dengan pos-el/sosial media pengguna; 2) fasilitas reminder kontinuitas layanan; 3) Acknowledgement; 4) 
survei kualitas layanan (SKM) 
[3] Memiliki 3 kriteria diatas 
[2] Memiliki 2 kriteria diatas 
[1] Memiliki 1 kriteria diatas 

Batalkan pilihan 

INFORMATION EVIDENCE SE3 (Format nama file: IP_UPP_KodeSoal_WaktuScreenshot | 
Contoh: KotaBandung_DPMPTSP_SE3_2Nov2020) * 

 

KotaBengkulu_DPMDUKCAPIL_SE3_9Nov2020 - hadri fiansyah.docx 

Tambahkan file 

Kembali 

Kirim 
Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir. 

Formulir ini dibuat dalam UPI. Laporkan Penyalahgunaan 

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfcSAqyqi0ZL1HqNpr8cbc8edS09MerQqv9HlF2d39gVeZ5DA/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcSAqyqi0ZL1HqNpr8cbc8edS09MerQqv9HlF2d39gVeZ5DA/viewform?edit2%3D2_ABaOnucPqtwDU2wmO2OvbPQAV9fOpMnQ9vmOkdd5AssAV8jl62KwAu2UxgbqZh81hGZRqOc


 Formulir 
 

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


instansi : KOTA BEN
UPP : DINAS DU
Responden : MUHAMM  

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian

E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional



Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Memiliki reputasi yang baik

    
  
 

E4



R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat



CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan

CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna



 

U3 Mudah digunakan

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti



Menimbulkan rasa kebersamaan

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu

SI1

I3 Menyediakan informasi relevan

   
 



  

SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI3 Interaksi pascalayanan



  NGKULU
  KCAPIL
 MAD HADRIFIANSYAH

3
2
1

3
2
1

3

Efisiensi

Apakah situs menggunakan alamat 
URL yang mudah diingat, tampilan 
laman (interface ) menarik dan 
mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai

Apakah situs memiliki fitur 
penyesuaian pengguna seperti 
multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , 
etc ), fitur pengingat & saran, dan 
fitur yang ramah pengguna 
disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan 
sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang 
dimiliki?

4



2

1

4

3

2

1

3
2
1

4

3

2

1

3
2
1

Keandalan

Kepercayaan

Apakah informasi pengisian data 
dalam situs ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan 
kata sandi dan nama pengguna 
pada situs ini terjamin? 

4

Untuk autentifikasi akses dalam 
situs ini, berapa jumlah data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi 
yang tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu kredit, 
dan sebagainya yang tidak 

Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

    
   

   
     

      
    

disabilitas?

4



4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

4

3
2
1

Pelayanan

Apakah semua browser  dapat 
digunakan untuk membuka situs 
ini?

Apakah layanan disediakan tepat 
waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi 
dengan baik dan diakses kapan 
saja diperlukan?

4

Apakah Formulir (form )  atau 
berkas (file)  dalam situs ini dapat 
dengan cepat diunduh?



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Kemudahan

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat 
pada staf e-service  sehingga dapat 
meyakinkan pengguna?

Apakah staf e-service  memberikan 
layanan yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

Ketersediaan Informasi

Apakah mudah dalam penggunaan 
situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4

Apakah situs dapat dengan mudah 
dipelajari dan dioperasikan saat 1 
sampai dengan 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs jelas dan mudah 
untuk memahami/mengerti?



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

4

3

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 

 

Interaksi

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs merupakan 
informasi yang terbaru secara 
teratur?

4

   
     

terpercaya?

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?



2

1

4

3

2

1

3
2
1

   
   

   
sesama pengguna?

4

Apakah Situs memiliki live chat 
dan informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan 
dukungan pascalayanan?



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Hasil

4

4

2

Kategori/ Pilihan Jawaban

pada kelengkapan fitur yang 
ditanyakan, tidak terdapat pada 

situs web yang ada 

https://dukcapil.bengkulukota.go.id/

untuk user interface sederhana, 
menu yang ada juga simpel, untuk 

penggunaan warrna dan fonts cukup 
baik bagi pengguna untuk 

membacanya

https://dukcapil.bengkulukota.go.id/
https://dukcapil.bengkulukota.go.id/
https://dukcapil.bengkulukota.go.id/
https://dukcapil.bengkulukota.go.id/
https://dukcapil.bengkulukota.go.id/
https://dukcapil.bengkulukota.go.id/
https://dukcapil.bengkulukota.go.id/
https://dukcapil.bengkulukota.go.id/


Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1 sampai 2 

3 sampai 4

4 sampai 5

diatas 5 data

Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

4

1

4

1

pada jenis layanan, terdapat nomor 
layanan. Pada bagian ini nomor 

tersebut aktif tapi tidak ada yang 
merespon cepat, peneliti telah 

mencoba menghubungi nomor tlp 
tersebut sebanyak 20 x. sedangkan 

untuk messenger yang ada pada 
web tersebut membutuhkan waktu 
respon yang cukup lama. sekitar 1 x 

24 jam

    
    

    

untuk mengisi form yang ada pada 
web tesebut, bagi para user sangat 
mudah karena tidak membutuhkan 

berlembar halaman. Cukup 1 
halaman untuk mengidentifikasi 

user dalam pendataan / pendaftaran

dari indikator yang ditayakan, tidak 
ditemukan untuk pengolahan 

password bagi user untuk masuk 
kedalam web tersebut. Hanya no 

handphone dan email yang dapat di 
pergunakan untuk menerima 

balasan dari admin 

nomor kartu keluarga, nomor induk 
keluarga, itu dimasukkan dalam 

pendaftaran formulir berupa 
pengajuan KTP, KK, dan surat 

lainnya yang berhubungan dgn 
DUKCAPIL



Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

4

4

4

1

untuk file formulir dapat dengan 
mudah di download oleh user dalam 
waktu yang cepat dan ukuran filenya 

cukup kecil

akses web yang tidak begitu lama 
untuk dibuka, download juga cepat, 
tidak ada iklan dan web ini bisa di 

akses 24 jam

untuk jam pelayanan ditampilkan 
dalam web, untuk layanan chat 

butuh waktu lama dari admin untuk 
merespon, sedangkan artikel yang 

ada terakhir update 2018 sedangkan 
untuk kegiatan terakhir update 11 

maret 2019

aplikasi web browser yang telah 
dicoba oleh user adalah google, 

chrome, mozilla, opera  



Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

1

1

2

untuk respon dari admin cukup lama 
untuk menjawab user dalam 

mendapatkan informasi, peneliti 
mencoba melakukan chat dengan 

admin dan ternyata 1 x 24 jam baru 
mendapatkan respon. Bahasanya 

santun

respon dari admin 24 jam an baru 
dapat menjawab atau feedback ke 

user

web tersebut resmi, di dukung 
dengan landasan yang tepat berupa 

informasi hukum pada wall 
informasinya. Dalam menjawab 
respon , admin menggunakan 
bahasa yang baik dan santun 



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi
Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

1

2

2

 

4

bahasa dalam informasi yang 
digunakan formal dan jelas, dan 
adanyan informasi dasar hukum 

yang terddapat didalam web 

tidak ditemukan cara atau teknis 
menggunakan web dukcapil 

tersebut ataupun helpdesk pada 
web tersebut. Jadi dari pertanyaan 
yang diajukan termasuk file berupa 
dokumen tidak ada. Hanya diagram 
jumlah penduduk pada tahun 2018 

yang ada dalam web tersebut.

ada beberapa fitur yang tersedia 
didalam web tersebut yang dapat 

digunakan oleh pengguna atau user 
di dalam melakukan kegiatan 

interaksi yakni messenger, no tlp, 
serta kolom komentar yang dapat 

digunakan. 

web ini bisa diakses melalui 
smartphone dan sejenisnya, untuk 
pembacaan teks yang ada di web 

sederhana dan dapat dibaca dengan 
baik karena jenis font yang ada tidak 
membuat sulit bagi pengguna untuk 

membacanya



4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik

1

2

2

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait

    
     

    
yang terddapat didalam web 

tersebut

informasi yang ditampilkan didalam 
web ini tidak melakukan updating 
data / informasi sehingga terkesan 

web ini tidak digunakan secara 
maksimal untuk melakukan 

pelayanan kepada pengguna

web dukcapil ini terintegrasi 
kebeberapa web pemerintahan 

lainnya terkhusus ke pemerintah 
pusat yaitu dukcapil kemendagri, 
dan pemerintah daerah provinsi 

bengkulu

forum pengguna yang ada seperti 
facebook, twitter, Linkedlin, google, 

stumbleupon terhubung kedalam 
web dukcapil. Untuk penggunaanya 
belum maksimal dalam memberikan 

    
  



Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan
Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

2

2

     
    

   
    

belum maksimal dalam memberikan 
layanan berupa diskusi antara 

pengguna dan admin

fasilitas untuk live chat disediakan 
tapi tidak maksimal digunakan oleh 
pengguna untuk bertanya ataupun 
melakukan diskusi kepada admin 

dari dukcapil

untuk artikel, kegiatan, ataupun 
media sosial seperti facebook dll 

tersedia



Nama Instansi:
Nama UPP:
Pemeriksa:

  
   
   

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian



  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman



R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan

T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan



CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.

CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna



U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti

 

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan



SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan



SI4 Interaksi pasca 
layanan

  

SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

       
  

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Kepercayaan

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Kemudahan

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

3
2
1

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2



4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

3

Interaksi

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?



2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

     
    

sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

HasilKategori/ Pilihan Jawaban



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 
Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

 



Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik



Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.
Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.
Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
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E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional

INSTANSI : Pemerintah Bengkulu

Responden : Nizar Firliansa
UPP : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian



T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

   

E4
Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

    
  

g p gg



R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat

T3 Memiliki reputasi yang baik



CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

Staf e service  memiliki 
  

   

R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna

   
 



U3 Mudah digunakan

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan



 

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan informasi relevan

 

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya



Menimbulkan rasa kebersamaan

SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI3 Interaksi pascalayanan

SI1

  



3
2
1

3
2
1

Efisiensi

Apakah situs memiliki fitur 
penyesuaian pengguna seperti 
multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , 
etc ), fitur pengingat & saran, dan 

    

4

Apakah desain situs menarik dan 
sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang 
dimiliki?

4

      

Apakah situs menggunakan alamat 
URL yang mudah diingat, tampilan 
laman (interface ) menarik dan 
mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai



3

2

1

4

3

2

1

3
2
1
4
3
2

1

Kepercayaan

Untuk autentifikasi akses dalam 
situs ini, berapa jumlah data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi 
yang tidak perlu: Nomor Kartu 
Keluarga, NIK, nomor Kartu kredit, 
dan sebagainya yang tidak 
diperlukan dalam akses situs)

    
 

4

Apakah informasi pengisian data 
dalam situs ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan 
kata sandi dan nama pengguna 
pada situs ini terjamin? 

4

    
   

   
     

)       
fitur yang ramah pengguna 
disabilitas?



3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat 
waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi 
dengan baik dan diakses kapan 
saja diperlukan?

4

Apakah Formulir (form )  atau 
berkas (file)  dalam situs ini dapat 
dengan cepat diunduh?

Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?



3
2
1

4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

    
     

 

Apakah semua browser  dapat 
digunakan untuk membuka situs 
ini?

Apakah staf e-service  memberikan 
layanan yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4

    
    

   



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3
2

Kemudahan

Apakah mudah dalam penggunaan 
situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Apakah situs dapat dengan mudah 
dipelajari dan dioperasikan saat 1 
sampai dengan 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs jelas dan mudah 
untuk memahami/mengerti?

Apakah kesan terpercaya terlihat 
pada staf e-service  sehingga dapat 
meyakinkan pengguna?



1

3
2
1

4

3

2

1

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs merupakan 
informasi yang terbaru secara 
teratur?

4

    
      

 

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Interaksi

4

Apakah Situs memiliki live chat 
dan informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan 
dukungan pascalayanan?



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Hasil

4

3

1

Kategori/ Pilihan Jawaban



Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5

diatas 5 data

Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;

4

4

1



3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

1

3

3

2



Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

4

1

2



Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi
Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas

2

4

2

2



Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

 

3

1

2

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait



Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan
Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

4

1

1



Nama Instansi:
Nama UPP:
Pemeriksa:

  
   
   

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian



  
  

 
  

T4 Memiliki reputasi 
yang baik

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman



R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan

T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan



CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.

CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna



U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti

 

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan



SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan 
informasi relevan



SI4 Interaksi pasca 
layanan

  

SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

       
  

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Efisiensi

Pertanyaan Nilai



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Kepercayaan

     
     

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, berapa 
jumlah data pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi yang tidak 
perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor Kartu 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Keandalan

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4



4

3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Kemudahan

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4



4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

3
2
1

1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2



4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

3

Interaksi

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

4

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah informasi yang disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi informasi dari link 
lainnya ?



2

1

4

3

2

1

3
2
1

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

     
    

sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

HasilKategori/ Pilihan Jawaban



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 
Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya



Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

 



Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik



Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
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Kode Indikator 
Penilaian Pertanyaan Nilai Kategori/ Pilihan Jawaban 

Efisiensi 

E1 

Struktur situs 
e-service ini 
jelas dan 
mudah diikuti 

Apakah situs 
menggunakan alamat 
URL yang mudah 
diingat, tampilan 
laman (interface) 
menarik dan mudah 
untuk diikuti 

4 

Menggunakan: 
1)   nama/alamat mudah diingat dan 

ditelusuri; 
2)   berakhiran ekstensi go.id; 
3)   tampilan laman yang menarik 

(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis dan 
ukuran) yang konsisten; 

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine) 

3 Memiliki 3 kriteria diatas 

2 Memiliki 2 kriteria diatas 

1 Memiliki 1 kriteria diatas 
 
Dari kriteria diatas hanya satu yang dimiliki oleh sistem. Maka E1 adalah 1. 
 

 



 
 

Tak ada fitur pencarian.  

E2 
Penampilan e-
service menarik 
& profesional 

Apakah desain situs 
menarik dan sesuai 
/relevan dengan 
jenis/kategori/konten 
yang dimiliki/fungsi 
layanan yang 
dimiliki? 

4 

1)   Tata letak/layout sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik; 

2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan;  

4)   Teks mudah dibaca;  

5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku. 

3 Memiliki 3 kriteria diatas 

2 Memiliki 2 kriteria diatas 

1 Memiliki 1 kriteria diatas 
     

E2 adalah 1. Sebab sangat minimnya informasi. 



 
 

E3 

Situs e-service 
ini disesuaikan 
dengan 
kebutuhan 
masing-masing 
pengguna 

Apakah situs 
memiliki fitur 
penyesuaian 
pengguna seperti 
multi bahasa, 
Sumarisasi 
(frequently acces, top 
search, FAQ, etc), 
fitur pengingat & 
saran, dan fitur yang 
ramah pengguna 
disabilitas? 

4 

Memiliki fitur pilihan sebagai berikut: 

1)   multi Bahasa; 

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ); dan 

3)   fitur pengingat & pemberi saran; 

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text, etc) 

3 Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan 

2 Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan 

1 Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan 

 
E3 adalah 1. Sebab minimnya informasi. 
 



 
 

  

E4 

Informasi 
pengisian data 
dalam situs e-
govt ini sudah 
memadahi 

Apakah informasi 
pengisian data dalam 
situs ini sudah 
memadai?  

4 

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti 
dan hanya membutuhkan 1 halaman pengisian 
data 

3 
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti 
dan membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data 

2 Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field) kurang jelas  

1 Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field) 

 
E4 adalah 4, hanya ada satu paket field hanya berupa komentar. Berikut buktinya; 
 



  
Kepercayaan 

T1 

Penggunaan 
kata sandi dan 
nama pengguna 
yang aman 

Apakah keamanan 
penggunaan nama 
pengguna dan kata 
sandi pada situs ini 
terjamin?  

4 

Terdapat proteksi kata sandi:  

1)   autentifikasi; 

2)   enkripsi; 

3)   notifikasi penggunaan kata sandi; 

4)   notifikasi penggantian kata sandi. 

3 Memiliki 3 kriteria diatas 

2 Memiliki 2 kriteria diatas 

1 Memiliki 1 kriteria diatas 
 
T1 adalah 1. Sebab minimnya informasi. 
 

 
 



 
  

T2 

Autentifikasi 
hanya 
menggunakan 
data yang 
diperlukan 

Untuk autentifikasi 
akses dalam situs ini, 
berapa jumlah data 
pribadi pengguna 
yang harus 
dimasukkan? (Contoh 
data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor 
Kartu Keluarga, NIK, 
nomor Kartu kredit, 
dan lain sebagainya 
yang tidak diperlukan 
dalam akses situs) 

4 1 sampai 2  

3 3 sampai 4 

2 4 sampai 5 

1 diatas 5 data 

 
T2 adalah 2. Sebab minimnya informasi. Seprti pada field komentar yang memasukkan komentar, nama, email, 
situs web yang sepertinya memang secara general adalah baku aturan blog. Namun sepertinya situs web dapat 
dihilangkan atau dikosongkan jika hanya ingin berkomentar tentunya. Sebab situs web akan bermanfaat jika 
untuk yang membutuhkan serta format field komentar dan situs web tentu berbeda. format web dan format text 
adalah hal yang berbeda. 
 



 
  

T3 
Memiliki 
reputasi yang 
baik 

Apakah situs 
memiliki reputasi 
yang baik? 

4 

Situs memiliki : 

1)   narahubung (contact information); 

2)   testimoni positif dari pengguna; 

3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat. 

3 Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut 

2 Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut 

1 Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut 
 
T3 adalah 1. Sebab minimnya informasi. 
Kemungkinan bisa berkomunikasi dengan admin adalah ketika berkomentar saja. Kemungkinan pula komentar 
berguna sebagai testimoni. 
 



 
  

 

Keandalan 

R1 

Formulir (form) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat 

Apakah formulir 
(form)  atau berkas 
(file) dalam situs ini 
dapat dengan cepat 
diunduh? 

4 Formulir (form) dan berkas (file) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit 

3 
Formulir (form) dan berkas (file) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit 

2 
Formulir (form) dan berkas (file) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit 

1 Formulir (form) dan berkas (file) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit 

 
R1 adalah 4. Sebab minimnya informasi. 
Tak ada informasi, dokumen apapun yang dapat diunduh pada website ini. Selain gambar dokumentasi yang 
mendownload kurang dari 1 menit. 
 



 
 

  

R2 

Situs e-service 
dapat diakses 
dan tersedia 
kapan pun 
diperlukan 

Apakah situs ini 
dapat beroperasi 
dengan baik dan 
diakses kapan saja 
diperlukan? 

4 

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat; 

2)   waktu menampilkan (loading) dan 
mengunduh, cepat; 

3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free); 

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari 

3 Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya 

2 Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya 

1 Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya 



 
R2 adalah 4. Sebab minimnya informasi. 
Namun download cepat, loading cepat, responsive serta dapat diakses 24 jam kecuali ketika sistem maintenance 
atau server down. 
 

 
 

 
 



      
 
Sayangnya ketika pada saat melakukan evaluasi di pagi hari 14 Nov 2020, yang terjadi adalah sistem down dan 
tak dapat dijangkau; 
 

  

R3 

Situs 
menyediakan 
layanan tepat 
waktu 

Apakah layanan 
disediakan tepat 
waktu sesuai dengan 
Standar Pelayanan 
yang telah 
ditentukan? 

4 

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan; 

2)   percakapan (chat) dan balasan 
surat (mail respon) tidak lebih dari 24 jam; 

3)   pengumuman yang tepat waktu; 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan 

3 Memiliki 3 kriteria diatas 

2 Memiliki 2 kriteria diatas 

1 Memiliki 1 kriteria diatas 
 
R3 adalah 1. Sebab minimnya informasi. 
 



  

R4 

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik 
menggunakan 
browser yang 
tersedia 

Apakah semua 
browser dapat 
digunakan untuk 
membuka situs ini? 

4 Semua browser dapat digunakan (paling sedikit 
4) 

3 Hanya 3 browser yang dapat digunakan 

2 Hanya 2 browser yang dapat digunakan 

1 Hanya 1 browser yang dapat digunakan 
 
R4 adalah 4. Ie, chrome, firefox, vivo browser. 
Chrome lebih cepat dibanding ketiganya. Ie dan vivo browser lebih cepat dari fiefox dan firefox sama dengan 
adalah the last. 
 

 
 



 
 



  
Pelayanan 

CS1 

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan 
dan 
menunjukkan 
minat yang 
tulus dalam 
memecahkan 
masalah 
pengguna 

Apakah staf e-service 
memberikan layanan 
yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan 
dan penyelesaiaan 
masalah? 

4 

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan,  

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan 

2)   isi respon tepat 

3)   menyelesaikan masalah  

4)   berkomunikasi dengan bahasa 
yang baik (sopan dan jelas) 

3 
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 kriteria 
seperti disebutkan poin sebelumnya 

2 
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 kriteria 
seperti disebutkan poin sebelumnya 

1 
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 kriteria 
seperti disebutkan poin sebelumnya 

 
CS1 adalah 1. Sebab minim informasi. 



 

 
 

 
 



  

CS2 

Staff e-service 
memberikan 
balasan 
secepatnya ke 
pertanyaan 
pengguna. 

Apakah respon admin 
cepat dalam 
menjawab pertanyaan 
pengguna? 

4 Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam 

3 Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam 

2 Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam 

1 Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebih dari 24 jam 

 
CS2 adalah 1. Sebab minim informasi. 

 



 
 

  

CS3 

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan 
untuk 
menyampaikan 
kepercayaan 
dan keyakinan 

Apakah kesan 
terpercaya terlihat 
pada staf e-service 
sehingga dapat 
meyakinkan 
pengguna? 

4 

Kesan terpercaya pada staf e-service sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan) 

3 
Kesan terpercaya pada staf e-service baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya 

2 
Kesan terpercaya pada staf e-service baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya 

1 
Kesan terpercaya pada staf e-service baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya 



CS3 adalah 1. Sebab minim informasi. 

 
 

  
Kemudahan 

U1 
Mudah 
dipelajari untuk 
mengoperasikan 

Apakah situs dapat 
dengan mudah 
dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 
s/d 3 kali 
mengakses? 

4 
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat) 

3 Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help) dan video tutorial 

2 Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help) 

1 Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)  

     

U1 adalah 1. Sebab minim informasi. 
 



 
 

U2 

Interaksi 
dengan situs e-
service jelas dan 
mudah 
dimengerti 

Apakah interaksi 
anda sebagai 
pengguna situs jelas 
dan mudah untuk 
memahami/mengerti? 

4 

Memiliki formulir (form) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi 

3 

Memiliki formulir (form)  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi 

2 Memiliki formulir (form) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging dengan admin  

1 Memiliki formulir (form) interaksi 
 

U2 adalah 1. Sebab minim informasi. 
 

 



  

U3 Mudah 
digunakan 

Apakah mudah dalam 
penggunaan situs 
baik konten, menu, 
dan fitur lainnya ? 

4 

Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; Kompatibel 
dengan perangkat mobile (smartphone, tablet, 
etc); Memungkinkan membaca konten secara 
cepat (skims); Memiliki fitur perubahan layout 
(misal perubahan ukuran font) 

3 Memiliki 3 kriteria diatas 

2 Memiliki 2 kriteria diatas 

1 Memiliki 1 kriteria diatas 

 
U3 adalah 1. Sebab minim informasi. 



  
Ketersediaan Informasi 

I1 

Menyediakan 
informasi 
akurat & 
terpercaya 

Apakah informasi 
yang ditampilkan 
pada situs akurat 
dan terpercaya? 

4 

1)   informasi yang disampaikan 
dengan bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin),  

3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan pengguna,  

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum 

3 Memiliki 3 kriteria diatas 

2 Memiliki 2 kriteria diatas 

1 Memiliki 1 kriteria diatas 
 
I1 adalah 1. Sebab minim informasi. 
 



  

I2 
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu 

Apakah informasi 
yang ditampilkan 
pada Situs 
merupakan informasi 
yang ter up date 
secara teratur ? 

4 

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui 

3 

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui 

2 

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui 

1 
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui 

 
 
I2 adalah 1. Sebab minim informasi. 
 



 
 

  

I3 
Menyediakan 
informasi 
relevan 

Apakah informasi 
yang disampaikan 
mempunyai 
penjelasan dengan 
integrasi informasi 
dari link lainnya ? 

4 
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait 

3 Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link yang lain 

2 Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya. 

1 Tidak terdapat integrasi informasi 
 

I3 adalah 1. Sebab minim informasi. 
Terlebih ketika menu merupakan website atau suatu domain yang berbeda. Seolah website ini mati. 



 
 

  
Interaksi 

SI1 
Menimbulkan 
rasa 
kebersamaan 

Apakah pengguna 
merasakan 
komunitas yang 
menghargai 
keberadaannya dan 
kebersamaan sesama 
pengguna? 

4 

Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi 

3 Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik 

2 Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan 

1 Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan 

SI1 adalah 1. Sebab minim informasi. 
 



  

SI2 
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi 

Apakah Situs 
memiliki live chat dan 
informasi kontak 
yang lengkap dan 
berfungsi baik?  

4 
Situs memiliki live chat dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik. 

3 
Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik. 

2 Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik. 

1 Situs tidak memiliki informasi kontak 
 
SI2 adalah 1. Sebab minim informasi. 



  

SI3 Interaksi pasca 
layanan 

Apakah situs 
menyediakan 
dukungan pasca 
layanan? 

4 

Situs memiliki: 

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media pengguna;  

2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan;  

3)   Acknowledgement;  

4)   survei kualitas layanan (SKM) 

3 Memiliki 3 kriteria diatas 

2 Memiliki 2 kriteria diatas 

1 Memiliki 1 kriteria diatas 

 
SI3 adalah 1. Sebab minim informasi. 
 

 
 



 
 



instansi
UPP
Responden

E3
Situs e-service  ini disesuaikan 
dengan kebutuhan masing-
masing pengguna

E2 Penampilan e-service  menarik 
dan profesional

E1 Struktur situs e-service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator Penilaian



    
   

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data yang 
diperlukan

T3 Memiliki reputasi yang baik

E4
Informasi pengisian data dalam 
situs e-service  ini sudah 
memadahi

T1 Penggunaan kata sandi dan 
nama pengguna aman

    
  
 



R4
Situs e-service  berjalan dengan 
baik menggunakan browser 
yang tersedia

   
   

    
  

R3 Situs menyediakan layanan 
tepat waktu

R2
Situs e-service  dapat diakses 
dan tersedia kapan pun 
diperlukan

R1 Formulir (form ) dalam e-service 
dapat diunduh dengan cepat



U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

CS2
Staff e-service  memberikan 
balasan secepatnya ke 
pertanyaan pengguna.

CS3

Staf e-service  memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan kepercayaan dan 
keyakinan

CS1

Staf e-service  memiliki 
pengetahuan dan menunjukkan 
minat yang tulus dalam 
memecahkan masalah pengguna



 

U3 Mudah digunakan

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya

   

U2 Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti



Menimbulkan rasa kebersamaan

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu

SI1

I3 Menyediakan informasi relevan



SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI3 Interaksi pascalayanan



3
2
1

3
2
1

3

2

Efisiensi

Apakah situs memiliki fitur 
penyesuaian pengguna seperti 
multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ , 
etc ), fitur pengingat & saran, dan 
fitur yang ramah pengguna 
disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan 
sesuai /relevan dengan 
jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang 
dimiliki?

4

Apakah situs menggunakan alamat 
URL yang mudah diingat, tampilan 
laman (interface ) menarik dan 
mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai



1

4

3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3

2

1

4

Keandalan

Kepercayaan

     
      
  

Untuk autentifikasi akses dalam 
situs ini, berapa jumlah data 
pribadi pengguna yang harus 
dimasukkan? (Contoh data pribadi 

Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

4

Apakah informasi pengisian data 
dalam situs ini sudah memadai? 

Apakah keamanan penggunaan 
kata sandi dan nama pengguna 
pada situs ini terjamin? 

4

    
   

   
     

      
    



3

2

1

3

2

1

3
2
1

4

3
2
1

Pelayanan

Apakah semua browser  dapat 
digunakan untuk membuka situs 
ini?

    
    

   
 

4

Apakah layanan disediakan tepat 
waktu sesuai dengan Standar 
Pelayanan yang telah ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi 
dengan baik dan diakses kapan 
saja diperlukan?

4

Apakah Formulir (form )  atau 
berkas (file)  dalam situs ini dapat 
dengan cepat diunduh?



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

Kemudahan

Apakah situs dapat dengan mudah 
dipelajari dan dioperasikan saat 1 
sampai dengan 3 kali mengakses?

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat 
pada staf e-service  sehingga dapat 
meyakinkan pengguna?

Apakah staf e-service  memberikan 
layanan yang tulus dalam 
menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?



1

4

3

2

1

4

3
2
1

3
2
1

Ketersediaan Informasi

Apakah mudah dalam penggunaan 
situs baik konten, menu, dan fitur 
lainnya ?

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4

     
     

    

Apakah interaksi anda sebagai 
pengguna situs jelas dan mudah 
untuk memahami/mengerti?



4

3

2

1

Apakah informasi yang 
disampaikan mempunyai 
penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link lainnya?

3

2

1

4

3

2

1

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?

Interaksi

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada Situs merupakan 
informasi yang terbaru secara 
teratur?

4



4

3

2

1

3
2
1

4

Apakah Situs memiliki live chat 
dan informasi kontak yang lengkap 
dan berfungsi baik? 

Apakah situs menyediakan 
dukungan pascalayanan?



Menggunakan :
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;

3)   tampilan laman (interface ) menarik 
(komposisi Menu, Logo, dan font (jenis 
dan ukuran) yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search 
engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout  sederhana, 
ringkas, minim fitur pengalih topik;

2)   Minimal scroll  (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama; 

3)   Penggunaan warna yang baik dan 
tidak berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa 
yang rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan :

1)   multi Bahasa;

2)   fitur sumarisasi (frequently acces, 
top search, top question, FAQ ); dan

3)   fitur pengingat & pemberi saran;

4)   fitur ramah pengguna disabilitas 
(text to speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Hasil

1

1

4

Kategori/ Pilihan Jawaban



Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) mudah 
dimengerti dan hanya membutuhkan 1 
halaman pengisian data
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  mudah 
dimengerti dan membutuhkan 2 - 3 halaman 
pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  kurang jelas 

Tidak ada petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field )  

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;

3)   notifikasi penggunaan kata sandi, 

4)   notifikasi penggantian kata sandi

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Situs memiliki: 

1)   narahubung (contact information) ,

2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna 
situs yang meningkat

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu kurang dari 1 menit

4

1

4

1



Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 1 sampai 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu 5 sampai 10 menit
Formulir (form ) dan berkas (file)   yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau dalam 
waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di 
semua perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan 
(Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam 
sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut 
pada poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan 
surat (mail respon)  tidak lebih dari 24 
jam 
3)   pengumuman yang tepat waktu 

4)   keterbaruan berita/artikel/ 
informasi aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

Semua browser  dapat digunakan (minimal 4)

Hanya 3 browser  yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah

4

4

4

1



4)   berkomunikasi dengan bahasa yang 
baik (sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 3 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 2 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat 
saat memberikan layanan, memiliki 1 
kriteria seperti disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information 
request pengguna dilakukan kurang dari 1 
jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan 
dalam waktu 1 sampai 3 jam
Respon terhadap perntanyaan dilakukan 
dalam 3 sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna 
dilakukan lebh dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat 
baik, melaksanakan tugas dengan tanggung 
jawab, sikap profesional, tindakan tepat, 
kemampuan baik (menguasai dan mampu 
menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada 
poin sebelumnya

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur 
bantuan (Help )

1

1

1

1



Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya)

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi; Tersedia peta navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin; Informasi yang ditampilkan dalam 
situs dapat diakses per halaman per 
informasi
Memiliki formulir (form )   interaksi; Memiliki 
fitur Helpdesk/instant messaging  dengan 
admin 
Memiliki formulir (form )   interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk 
disabilitas (tuna netra) atau manula; 
Kompatibel dengan perangkat mobile 
(smartphone, tablet , etc ); Memungkinkan 
membaca konten secara cepat (skims ); 
Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas 

2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin), 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang 
jelas serta sesuai dengan kebutuhan 
pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1

 

1



Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan langsung (real time ) dan/ atau 
mempunyai waktu unggah paling lambat 3 
hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan informasi yang mempunyai 
waktu unggah dan paling lamat 7 hari untuk 
diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang selalu diperbaharui secara 
teratur dan mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 14 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan 
informasi yang mempunyai waktu unggah 
lebih dari 14 hari untuk diperbaharui

Terdapat integrasi informasi, yang 
membutuhkan pencarian dari link  yang lain

Terdapat integrasi informasi tanpa panduan 
link  lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi optimal sebagai tempat berdiskusi 
dan memberikan solusi yang 
dipertimbangkan oleh organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang 
berfungsi dengan baik
Situs memiliki forum pengguna yang kadang 
digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

1

3

1

Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link  informasi lainnya 
yang saling terkait



Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap (alamat pos-el, alamat 
fisik, nomor telepon) yang berfungsi dengan 
baik.

Situs memiliki informasi kontak yang 
lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
situs memiliki :

1)   layanan langganan informasi 
(news/ newsletter/ calendar of events ) 
yang terhubung dengan pos-el/sosial 
media pengguna;
2)   fasilitas reminder kontinuitas 
layanan; 
3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1

1



Nama Instansi:
Nama UPP:
Pemeriksa:

E1
Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Kode Indikator 
Penilaian

E3

Situs e-service  ini 
disesuaikan 
dengan kebutuhan 
masing-masing 
pengguna

E2
Penampilan e-
service menarik & 
profesional

  
   
   



T1

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman

E4

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi

T4 Memiliki reputasi 
yang baik

T2
Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

T3

Data yang 
disediakan 
pengguna 
tersimpan dengan 
aman dan 
digunakan hanya 
untuk alasan yang 
dimaksudkan

  
  

 
  



R1

Formulir (form ) 
dalam e-service 
dapat diunduh 
dengan cepat

T5

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan

R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan



CS1

Staf e-service 
memiliki 
pengetahuan dan 
menunjukkan 
minat yang tulus 
dalam 
memecahkan 
masalah pengguna

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 
tersedia

CS2

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 
pengguna.

CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 
kepercayaan dan 
keyakinan



U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti

U3 Mudah digunakan

 

I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya



I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

SE1 Menciptakan rasa 
personalisasi

I3 Menyediakan 
informasi relevan

SE2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan



SE4 Interaksi pasca 
layanan

  

SE3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi



3
2
1

3
2
1

3

2

1

4

Efisiensi

Apakah situs menggunakan alamat URL yang 
mudah diingat, tampilan laman (interface ) 
menarik dan mudah untuk diikuti

4

Pertanyaan Nilai

Apakah situs memiliki fitur penyesuaian 
pengguna seperti multi bahasa, Sumarisasi 
(frequently acces, top search, FAQ, etc ), fitur 
pengingat & saran, dan fitur yang ramah 
pengguna disabilitas?

4

Apakah desain situs menarik dan sesuai 
/relevan dengan jenis/kategori/konten yang 
dimiliki/fungsi layanan yang dimiliki?

4

       
  



3

2

1

3
2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

Apakah keamanan penggunaan nama pengguna 
dan kata sandi pada situs ini terjamin? 

4

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

Kepercayaan

Apakah situs memiliki reputasi yang baik?

4

Untuk autentifikasi akses dalam situs ini, 
berapa jumlah data pribadi pengguna yang 
harus dimasukkan? (Contoh data pribadi yang 
tidak perlu: Nomor Kartu Keluarga, NIK, nomor 

Apakah data yang disediakan pengguna dan 
tersimpan dalam sistem e-service  ini aman, dan 
hanya digunakan untuk alasan yang 
dimaksudkan oleh pengguna?

4

     
     



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

Keandalan

Apakah formulir (form )  atau berkas (file ) dalam 
situs ini dapat dengan cepat diunduh?

Apakah situs memiliki keamanan untuk 
melakukan transaksi/ proses layanan secara 
penuh?

4

Apakah layanan disediakan tepat waktu sesuai 
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

4

Apakah situs ini dapat beroperasi dengan baik 
dan diakses kapan saja diperlukan?

4
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3
2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Apakah staf e-service  memberikan layanan yang 
tulus dalam menjawab pertanyaan dan 
penyelesaiaan masalah?

4

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

Pelayanan

Kemudahan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

Apakah kesan terpercaya terlihat pada staf e-
service  sehingga dapat meyakinkan pengguna?
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3

2

1

4

3

2

1

4

3

3
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1

Apakah situs dapat dengan mudah dipelajari 
dan dioperasikan saat 1 s/d 3 kali mengakses?

Apakah interaksi anda sebagai pengguna situs 
jelas dan mudah untuk memahami/mengerti?

Apakah mudah dalam penggunaan situs baik 
konten, menu, dan fitur lainnya ?

2

1

Ketersediaan Informasi

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4



4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

3

Apakah informasi yang ditampilkan pada Situs 
merupakan informasi yang ter up date  secara 
teratur ?

Apakah Situs menyediakan kemudahan untuk 
mempunyai halaman pribadi dan kemudahan 
untuk mengubah atau mengganti ?

4

Apakah informasi yang disampaikan 
mempunyai penjelasan dengan integrasi 
informasi dari link  lainnya ?

Interaksi

Apakah pengguna merasakan komunitas yang 
menghargai keberadaannya dan kebersamaan 
sesama pengguna?



2

1

4
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2

1

3
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1

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

     
    

sesama pengguna?

Apakah Situs memiliki live chat  dan informasi 
kontak yang lengkap dan berfungsi baik? 



Menggunakan:
1)   nama/alamat mudah diingat dan 
ditelusuri;
2)   berakhiran ekstensi go.id;
3)   tampilan laman yang menarik (komposisi 
Menu, Logo, dan font (jenis dan ukuran) 
yang konsisten;

4)   Memiliki mesin pencari (search engine )

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1)   Tata letak/layout sederhana, ringkas, 
minim fitur pengalih topik;
2)   Minimal scroll (menggulung layar) 
terutama pada halaman pertama;
3)   Penggunaan warna yang baik dan tidak 
berlebihan; 
4)   Teks mudah dibaca; 
5)   Pemilihan bahasa dan gaya bahasa yang 
rapi dan baku.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Memiliki fitur pilihan sebagai berikut:

1)   multi Bahasa;
2)   fitur sumarisasi (frequently acces, top 
search, top question, FAQ ); dan
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
speech, speech to text , etc )

Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
dalam pertanyaan

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
hanya membutuhkan 1 halaman pengisian data

Hasil

3

Kategori/ Pilihan Jawaban

1

3



Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing field (isian) mudah dimengerti dan 
membutuhkan 2 - 3 halaman pengisian data

Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
masing-masing isian (field ) kurang jelas 
Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-
masing isian (field )

Terdapat proteksi kata sandi: 
1)   autentifikasi;
2)   enkripsi;
3)   notifikasi penggunaan kata sandi;
4)   notifikasi penggantian kata sandi.

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
1 sampai 2 
3 sampai 4
4 sampai 5
diatas 5 data
Keamanan & perlindungan data terjamin karena 
terdapat :

1)   komitmen tertulis dari organisasi 
(security policy & privacy policy ) yang dapat 
dibaca oleh pengguna dengan jelas;

2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda 
tangan elektronik (digital signature ), atau 
biometric;
4)   notifikasi; dan 
5)   nama pengguna dan kata sandi.

Memiliki 4 kriteria diatas
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Situs memiliki :

1)   narahubung (contact information );
2)   testimoni positif dari pengguna;
3)   jumlah pengunjung dan pengguna situs 
yang meningkat.

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
layanan yang jelas yang ditandai dengan:

2

4

2

3

4



1)   tersedianya petunjuk yang ramah 
pengguna (user friendly);
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses 
layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring 
(online tracking system);
4)   riwayat transaksi/ proses layanan

Situs memiliki 3 macam fitur tersebut
Situs memiliki 2 macam fitur tersebut
Situs memiliki 1 macam fitur tersebut

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu kurang dari 1 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 1 menit sampai 
dengan 5 menit
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu 5 menit sampai 
dengan 10 menit

Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
dapat diunduh dalam waktu lebih dari 10 menit

1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
perangkat;
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
mengunduh, cepat;
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement 
free );

4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari

Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
poin sebelumnya

1)   produk layanan tepat waktu sesuai 
Standar Pelayanan;
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat 
(mail respon ) tidak lebih dari 24 jam;
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi 
aduan atau kinerja layanan

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

4

3

3

4



Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
4)
Hanya 3 browser yang dapat digunakan
Hanya 2 browser  yang dapat digunakan
Hanya 1 browser  yang dapat digunakan

Kesan tulus dan profesional staf sangat baik 
terlihat saat memberikan layanan, 

1)   memberikan salam pembuka dan 
menjawab setiap pertanyaan
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
(sopan dan jelas)

Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 3 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 2 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
memberikan layanan, memiliki 1 kriteria seperti 
disebutkan poin sebelumnya

Respon terhadap pertanyaan/ information request 
pengguna dilakukan kurang dari 1 jam

Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 1 jam sampai 3 jam
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
waktu 3 jam sampai 24 jam
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
lebih dari 24 jam

Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, 
sikap profesional, tindakan tepat, kemampuan 
baik (menguasai dan mampu menjelaskan)

Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 3 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 2 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
memiliki 1 kriteria yang disebutkan pada poin 
sebelumnya

2

4

2
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Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ), Video tutorial, gambar, dan Fitur 
Customer Service online (live chat )
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
(Help ) dan video tutorial
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
(Help )
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
dokumen lainnya) 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi; Tersedia peta 
navigasi

Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin; 
Informasi yang ditampilkan dalam situs dapat 
diakses per halaman per informasi

Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Helpdesk/instant messaging  dengan admin 

Memiliki formulir (form ) interaksi

Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
(tuna netra) atau manula; Kompatibel dengan 
perangkat mobile  (smartphone, tablet , etc ); 
Memungkinkan membaca konten secara cepat 
(skims ); Memiliki fitur perubahan layout  (misal 
perubahan ukuran font )

Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan 
bahasa Indonesia yang jelas
2)   dapat dipertanggungjawabkan 
kebenarannya (post admin ), 

3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas 
serta sesuai dengan kebutuhan pengguna, 

4)   daftar dan deskripsi informasi yang 
dilengkapi dengan dasar hukum

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1
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Memiliki 2 kriteria diatas

Memiliki 1 kriteria diatas

 



Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan 
langsung (real time ) dan/ atau mempunyai waktu 
unggah paling lambat 3 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur dan  
informasi yang mempunyai waktu unggah dan 
paling lambat 7 hari untuk diperbaharui

Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang selalu diperbaharui secara teratur  dan 
mempunyai waktu unggah dan paling lambat 14 
hari untuk diperbaharui
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
yang mempunyai waktu unggah  lebih dari 14 
hari untuk diperbaharui
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
pelayanan dengan link informasi lainnya yang 
saling terkait
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
pencarian dari link  yang lain
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
lainnya.
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :

1)   halaman personal yang sesuai dengan 
karakteristik atau preferensi pengguna;

2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk 
masuk; dan

3)   memiliki kemudahan untuk mengubah 
atau mengganti data personal.

Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
optimal sebagai tempat berdiskusi dan 
memberikan solusi yang dipertimbangkan oleh 
organisasi
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
dengan baik
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Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
kadang digunakan
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
memiliki tapi tidak digunakan

Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
yang lengkap (alamat pos-el, alamat fisik, nomor 
telepon) yang berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
(alamat pos-el, alamat fisik, nomor telepon) yang 
berfungsi dengan baik.

Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
lengkap yang kurang berfungsi dengan baik.

Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:

1)   layanan langganan informasi (news/ 
newsletter/ calendar of events ) yang 
terhubung dengan pos-el/sosial media 
pengguna; 

2)   fasilitas reminder kontinuitas layanan; 

3)   Acknowledgement ; 
4)   survei kualitas layanan (SKM)

Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas

1

3
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