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Ini saat dikerjakan Ini layar screen shoot dari web  

https://dpmptsp.bengkulukota.go.id  

 
 
 
Ini saat selesai dikerjakan 
 

 
 
Ini saat dikerjakan di microsoft excel 
 

 

 
figure 1: layout utama web dukcapil 

 
 
 
 
 
 

 
figure 2: Informasi terbaru selalu di update 

 

https://dpmptsp.bengkulukota.go.id/
http://bit.ly/instrumen-eservices-2020
https://dpmptsp.bengkulukota.go.id/


 
 

 
figure 5: profil tentang dukcapil kota bengkulu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figure 3: terdiri dari mesin search, jadwal pelayanan, data 
penduduk, dan web yang terkait ke pemerintah kota 

bengkulu dan dukcapil kemendagri 
 

 
 
figure 4: kegiatan dan artikel terakhir update 11 maret 2019 

dan data kependudukan 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
figure 6:  

jenis layanan yang ada di dalam web DUKCAPIL,  
 
 

 
figure 7: layanan yang tersedia untuk permohonan sesuai 

dengan jadwal jam layanan / jam kerja 
 

 
figure 8: salah satu form yang ada di web yang berisi 

identitas pemohon, data yang diminta seperti (nomor kk 
dan NIK) 

 
 
 
 

 
figure 9: form pengaduan bagi pengunjung web DUKCAPIL 
 
 

 
figure 10: file atau dokument yang dapat diunduh untuk 

keperluan atau yang berhubungan dengan dinas 
DUKCAPIL 

 
 
 
 

 
 
figure 11: file yang berhubungan dengan hukum dan dapat 

di downliad di web DUKCAPIL  
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Instansi : Pemerintah Kota Bengkulu 
UPP  : Badan Pendapatan Daerah 
Pemeriksa : Nizar Firliansa 
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Instansi : Pemerintah Kota Bengkulu 
UPP  : Badan Pendapatan Daerah 
Pemeriksa : Nizar Firliansa 
 

KotaBengkulu_Bapenda_T1_14Nov2020 

 
 
KotaBengkulu_Bapenda_T2_14Nov2020 



Instansi : Pemerintah Kota Bengkulu 
UPP  : Badan Pendapatan Daerah 
Pemeriksa : Nizar Firliansa 
 

 
 
 
 
 



Instansi : Pemerintah Kota Bengkulu 
UPP  : Badan Pendapatan Daerah 
Pemeriksa : Nizar Firliansa 
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Instansi : Pemerintah Kota Bengkulu 
UPP  : Badan Pendapatan Daerah 
Pemeriksa : Nizar Firliansa 
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Instansi : Pemerintah Kota Bengkulu 
UPP  : Badan Pendapatan Daerah 
Pemeriksa : Nizar Firliansa 
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Instansi : Pemerintah Kota Bengkulu 
UPP  : Badan Pendapatan Daerah 
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Instansi : Pemerintah Kota Bengkulu 
UPP  : Badan Pendapatan Daerah 
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Instansi : Pemerintah Kota Bengkulu 
UPP  : Badan Pendapatan Daerah 
Pemeriksa : Nizar Firliansa 
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Instansi : Pemerintah Kota Bengkulu 
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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 : Badan Pendapatan Daerah

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

4

2

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;

1

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

2

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 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

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

2

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

 

1

2

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



UPP : Badan Pendapatan Daerah
INSTANSI : Pemerintah Bengkulu

Responden : Nizar Firliansa

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

  
 



R3
  

layanan tepat 
waktu

CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 

  

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.



U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti

 

 
   

U3 Mudah digunakan

  
 

  
 

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

    
   

   

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



4

3

2

1

3
2
1
4
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 
kredit, dan lain sebagainya yang tidak diperlukan 
dalam akses situs)

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

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

3

Pelayanan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

      
dengan Standar Pelayanan yang telah 
ditentukan?

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



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

      
    



3
2
1

4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

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



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

2

4

4

Kategori/ Pilihan Jawaban Hasil



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

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.

4

1

4

1

1



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;

3

3

2

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 (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

2

4

1

1

1



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 ), 

2

1

1

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

 



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

1

2

2

1



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

1

1

1



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



4

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?



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?

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

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

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

2



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

2

2

4

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

1

2

3
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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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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 
(interface) 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 
 

Pembahasan; 

 

Seperti pada gambar diatas website mudah di ingat dan ketika dicari menjadi top teratas. Karena tidak 
ada kemiripan domain dengan website lain. Menjadikan website ini mudah dicari. 

 

Domain name berakhiran dengan go.id yang merupakan singkatan dari Government, digunakan 
untuk lembaga pemerintahan. (Sumber: https://kumpulan.info/) 
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Informasi jelas, karena sangat sederhana sehingga pengguna awam pun mudah memahami. Walaupun 
tanpa guide. Jika diperhatian font dan tata letak mengikuti gaya penulisan pada blog. Kemungkinan ini 
merupakan template yang biasa digunakan dalam blog-blog. Selain itu ketika dilihat font-code jelas sekali 
bahwa font yang digunakan sangat standar.  

 

Menu konsisten dan tidak membinggungkan. Serta informasi benar – benar terdapat tepat pada menu 
dan sub-menu. Pemilihan warna background kemungkinan jika tidak lebih gelap atau text yang 
seharusnya tidak ti bold mungkin lebih baik. 

 

Tak ada mesin pencarian. Tak ada database terkait informasi selain pada field data seperti login dan 
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register. Sisanya, seperti informasi dan berita tak masuk kedalam database. Hanya sebuah link atau 
halaman yang berdiri sendiri, ditautkan atau dokumen yang dilampirkan dan didownload.  

Karena tidak semua terpenuhi hanya ada 3 kriteria, maka nilai dari poin pertanyaan E1 adalah 3 

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 

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 
 
Pembahasan; 

 

Tata letak ringkas dan bahkan sangat sederhana. Layaknya blog dan sangat mudah difahami pada 
pengguna awam sekalipun. 
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Ketika menggulung website dalam keadaan desktop atau mobile sekalipun nampaknya jika pada halaman 
pertama terlalu panjang berkaitan dengan fitur-fitur seperti form shutbox kemudian konten media seperti 
video, lalu sosial media dan news paper jika dalam halaman utama nampak begitu penuh. Namun ketika 
telah memasuki satu sub menu hanya tersedia konten minimum berupa informasi terkait saja.  

 

Font dan pemilihan warna standar. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setidaknya tidak 
melakukan penebalan font pada bagian kaki dimana itu adalah biru gelap dan font putih tebal terasa 
strong bersamaan. selebihnya, seperti isi konten dan artikel telah baik atau sederhana sebenarnya. 
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Karena website pemerintahan gaya bahasa terlihat singkat pada dan jelas. Fokus pada informasi dan tidak 
terkesan bertele – tele. 

Karena tidak semua terpenuhi hanya ada 3 kriteria, maka nilai dari poin pertanyaan E2 adalah 3 

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 : 

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 

 
Pembahasan; 

 

Tidak memiliki multi bahasa, tak ada top news, faq dll. 
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Kemungkinan hanya ada satu pemberi saran persoalan news paper atau artikel dan waktu layanan serta 
jumlah pengguna dan melalui apa dia mengakses website misal chrome dll. Tak ada fitur untuk pengguna 
disabilitas. 

 

Karena tidak semua terpenuhi hanya ada 1 kriteria, maka nilai dari poin pertanyaan E3 adalah 1 

E4 

Informasi 
pengisian data 
dalam situs e-
service ini sudah 
memadahi 

Apakah informasi 
pengisian data dalam 
situs ini sudah 
memadai?  

4 

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

3 

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

 
Pembahasan; 
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Masing – masing field memiliki petunjuk dan mudah dipahami. Halaman tak banyak, dan sangat – sangat 
sederhana. Seperti gambar diatas.  

Sehingga dengan penampilan seperti itu, namun dengan kejelasan field maka itu memberikan penilaian 
kepada pertanyaan E4 adalah 4. 

Kepercayaan 

T1 

Penggunaan 
kata sandi dan 
nama pengguna 
aman 

Apakah keamanan 
penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna pada situs 

4 

Terdapat proteksi kata sandi:  

1)   autentifikasi; 

2)   enkripsi; 
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ini terjamin?  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 

 
Pembahasan; 

 

Seperti pada privacy dan police field menyatakan bahwa data tak akan dipublish. Kemudian autentikasi 
pada email dan pernyataan bukan robot disimilarkan dengan captcha. Selain itu ada informasi nomor 
telepon. Enkripsi dengan password dan dan catpcha.  

 

Dengan kriteria ini maka nilai dari T1 adalah 2 

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 

4 1 sampai 2  

3 3 sampai 4 

2 4 sampai 5 

1 diatas 5 data 
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tidak perlu: Nomor 
Kartu Keluarga, NIK, 
nomor Kartu kredit, 
dan sebagainya yang 
tidak diperlukan 
dalam akses situs) 

Pembahasan; 
 

 
 
Seperti gambar diatas sebagi contoh menyatakan bahwa beberapa field yang harus diisi adalah 
data yang memang digunakan. Data yang diminta singkat pada dan jelas. Sebab dalam 
pemerintahan data yang diperlukan adalah data yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Maka 
dari itu contoh field diatas tidak berlebihan.  
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Seperti halnya gambar diatas ini, untuk menyatakan bahwa kita memiliki pertanyaan. Perlu 
diketahui bahwa sepertinya karena saat ini petugas pemerintahan juga melayani rakyat dengan 
media sosial atau via telepon sehingga contoh diatas pula masih wajar.  
 
Sebab ini poin untuk pertanyaan T2 kali ini adalah 4   

T3 

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

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

4 

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; 

3 4)   notifikasi; dan  

2 5)   nama pengguna dan kata sandi. 

3 Memiliki 4 kriteria diatas 
 
Pembahasan, 
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Dari panduang pengisisan field telah sangat dijelas bahwa sistem menyatakan konten tak dipublish. 
Sebenarnya ini telah mengulurkan tangan kepada pengguna untuk mengajak mempercaya mereka. Dan 
itu semua dalah data yang memang pas dan tak berlebih dalam permintaan. Maka T3 adalah 2.  
 

T4 
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 
 
Pembahasan, 
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Selain form bertanya diatas, website dilengkapi pula dengan alamat e-mail dan telephone. 
 

 
  
Gambar diatas pula memberikan informasi lengkap persoalan pengungjung, online, dilengkapi 
dengan browser check dan waktu akses.  
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Website dilengkapi dengan hasil testi dengan polling. Mungkin ini terlihat cukup memberikan 
gambaran namun jika disertai time & date atau periode lebih baik lagi. 
 
Poin pertanyaan T4 mendapat penilaian 3 
 

T5 

Pengguna 
merasa aman 
dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ 
proses 
layanan 

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

4 

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 

3 Situs memiliki 3 macam fitur tersebut 

2 Situs memiliki 2 macam fitur tersebut 

1 Situs memiliki 1 macam fitur tersebut 
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Sistem menggulurkan kepercayaan kepada pengguna. Dengan panduang pengisian field yang menyatakan 
bahwa data aman. Berkaitan dengan prosedure bahkan dilengkapi dengan diagram dan penegakkan 
hukum. Monitoring dilengkapi pula kepada pengguna. Maka T5 adalah 3.  
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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 dengan atau 
dalam waktu kurang dari 1 menit 

3 
Formulir (form) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau 
dalam waktu 1 sampai 5 menit 

2 
Formulir (form) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau 
dalam waktu 5 sampai 10 menit 

1 
Formulir (form) dan berkas (file)  yang 
tersedia dapat diunduh dengan atau 
dalam waktu lebih dari 10 menit 
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Melihat data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa proses download tak memakan waktu yang 
lama, dengan permisalan aktivitas download pada 4:39 dan disave as pada 4:40.  
 
Dari evaluasi ini maka nilai dari poin pertanyaan R1 adalah 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 

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 

 
 

                  
 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa  web masih mendukung jenis gadget ponsel dan tablet 
dengan konten yang menyesuaikan atau responsive. Dalam hal ini beberapa perlu diperhatikan 
jika memang dengan gadget dengan ukuran seperti ini apakah proses loading masih sama atau 
tidak? Selain itu jika menggunakan gadget dengan screen lebih kecil apakah semua fitur 
berfungsi? Dalam evaluasi halaman utama berhasil berfungsi, seperti video yang masih berputar 
dan loading yang masih tergolong medium loading, layaknya blog. Jika dalam evaluasi nyatanya 
gadget lebih kecil memang solusi agar tampilan lebih pas dan menarik. Dari pada hanya sekedar 
melihat tulisan kecil – kecil dari desktop yang terkadang harus diperbesar. Sebenarnya yang 
memberatkan sistem adalah video. Karena isi website hanya dokumen download dan informasi 
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yang hampir keseluruhannya text. Sehingga terasa ringan selain itu tak ada ads atau iklan yang 
tentunya jika ada akan sangat membutuhkan waktu dan tentu itu menggangu. 

 
 
Seperti penjelasan sebelumnya bahwa file adalah form – form yang dibutuhkan pengguna dan itu 
sangat ringan. Sebab itu ketika melihat data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa proses 
download tak memakan waktu yang lama, dengan permisalan aktivitas download pada 4:39 dan 
disave as pada 4:40.  
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Selain itu kabar gembiranya website dapat diakses 24 jam. Jika tak mengalami down atau 
maintenance tentu saja. Karena saya kebetulan menemukan sesi tersebut. 
 

 
Ini terjadi di pagi hari, dengan informasi pengambilan bukti seperti dibawah ini; 
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Dengan bukti – bukti diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa poin pada pertanyaan R2 adalah 4.  

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 
 

 
 
Layanan dilakukan pada jam kerja (kerja online) sebab sistem menawarkan pelayanan berbasis daring. 
Sehingga jam kerja daring diberlakukan. 
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Selain itu gambar dibawah ini memiliki kesalahan yang sebenarnya fatal. Namun kemungkinan ini adalah 
informasi baku yang tak akan berubah karena telah sesuai dengan prosedure (sulit menggubah prosedure 
yang telah ada). Sebab itulah tak diberi tanggal publish dan tentu saja penulis. Namun jika melihat 
keterbaruan informasi mungkin pada riwayat pelayanan yang mengkaitakan tanggal cetak dll.  
 

 
 
Dengan evalasi yang dilakukan maka poin pertanyaan R3 adalah 3. Sistem masih memiliki banyak 
kekurangan. Namun ini telah lumayan baik.   

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 
(minimal 4) 

3 Hanya 3 browser yang dapat 
digunakan 

2 Hanya 2 browser yang dapat 
digunakan 

1 Hanya 1 browser yang dapat 
digunakan 

 
Pembahasan,  
 

     
Gambar diatas adalah penggunaan sistem dengan menggunakan chrome dan vivo browser. Tak 
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ada kendala.  
 

 
 
Jika gambar di atas ini adalah penggunaan firefox. Tak ada kendala, tampilan sama dengan 
chrome. Hanya saya firefox memiliki waktu pemrosesan data yang sedikit lebih lama dari 
chrome. 

        
 

Jika gambar di atas ini adalah penggunaan Internet Explorer (IE). Tak ada kendala, tampilan sama 
dengan chrome dan firefox. Hanya saya firefox dan IE memiliki waktu pemrosesan data yang 
sedikit lebih lama dari chrome dan vivo browser. Secara keseluruhan konten dan fitur bekerja.  
 
Dengan evaluasi tersebut, poin pertanyaan R4 adalah 4.  

Pelayanan 

CS1 

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

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 
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masalah 
pengguna 

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 

 
Evaluasi web service dilakukan hari ini 14 November, di pagi hari sekitar pukul 8-9 WIB. Dan sangat 
disayangkan bahwa web mengalami down. Ketika saya mencoba mengisi field dibawah ini; 
 

 
 

 
 
Submit mengalami kegagalan, dengan bukti diatas. 
Telah mengulang beberapa kali dan bertanya dengan pendamping ternyata sama. Hingga siang hari, baru 
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website dapat dibuka kembali. Sehingga saya mendapat evaluasi yang tak maksimal. Dari evaluasi ini saya 
mendapat kesimpulan bahwa evaluasi dapat dilakukan melalui telepon. Namun seperti telepon pada 
umumnya sepertinya ada biaya terkait sehingga saya membatasi penggunaan dan memberi poin pada 
pertanyaan CS1 adalah 2. Ini diambil karena waktu kerja daring mereka. Saya menyampaikan segala 
keterbatasan. Jika ada waktu mungkin evaluator lain dapat memberi informasi lebih baik lagi. 
 

  

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 sampai 3 
jam 

2 Respon terhadap perntanyaan 
dilakukan dalam 3 sampai 24 jam 

1 Respon terhadap pertanyaan 
pengguna dilakukan lebh dari 24 jam 

 
Dengan kasus yang sama. Dari evaluasi ini saya mendapat kesimpulan bahwa evaluasi dapat dilakukan 
melalui telepon. Namun seperti telepon pada umumnya sepertinya ada biaya terkait sehingga saya 
membatasi penggunaan dan memberi poin pada pertanyaan CS adalah 2. Ini diambil karena waktu kerja 
daring. 
 

  

CS3 

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan 
untuk 
menyampaikan 

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

4 

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

pengguna? 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 

 
Dengan kasus yang sama, dan dari evaluasi sebelumnya sehingga 2 poin terkait maka poin pada 
pertanyaan CS3 adalah 2. Ini diambil karena waktu kerja daring. 
 

  
Kemudahan 

U1 
Mudah 
dipelajari untuk 
mengoperasikan 

Apakah situs dapat 
dengan mudah 
dipelajari dan 
dioperasikan saat 1 
sampai dengan 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) 

 
Dengan melihat penampilan yang sederhana tersebut. Bantuan yang berupa text, gambar, dan dokumen, 
serta panduan atau informasi jelas konten yang harus di isi pada field. Maka poin dari U1 adalah 1 
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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 
 

Terkait dengan penggunaan sistem. Pegisian field atau download file atau sistem lainnya sebenarnya telah 
sangat jelas dipaparkan dengan diagram , prosedure bahkan penjelasan mengenai hukum yang berlaku. 
Serta menu helpdesk itu ada. Maka untuk poin U2 nilai adalah 2. 
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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 
 
Dari evaluasi sebelumnya. Sistem responding namun tak memiliki fitur khusus disabilitas. Karena konten 
merupakan prosedure tentu harus memiliki pemahaman. Namun ada beberapa konten merupakan 
informasi yang minim, membahas poin penting. Dengan bahasa singka, padat dan jelas. Sehingga poin 
pertanyaan U3 adalah 2. 
 

https://disdukcapil.rejanglebongkab.go.id/


Webservice – Workflow 
Audit Evaluation : https://disdukcapil.rejanglebongkab.go.id/ 

Novita Anggraini – MTI Reg-B 

 
 

  
Ketersediaan Informasi 

I1 
Menyediakan 
informasi akurat 
dan 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 
 
Yang menjadi masalah adalah informasi terpercaya namun tak memilik record published, updated, atau 
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tanggal dan waktu informasi tersebut meluncur. Seperti yang telah di jelaskan. Maka empat kriteria diatas 
telah terpenuhi oleh sistem ini. I1 adalah 4. 
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I2 
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu 

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 lamat 7 hari untuk 
diperbaharui 
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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 

 
Yang menjadi masalah adalah informasi terpercaya namun tak memilik record published, updated, atau 
tanggal dan waktu informasi tersebut meluncur. Sehingga I2 memiliki poin 1. 
 

  

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 
 
Sepertinya hanya help desk berupa surel atau email serta media sosial terkait update yang menunjang 
sistem itu pula. sehingga poin I3 adalah 3. Karena sisa dari informasi telah penuh dalam sistema. 
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Interaksi 

SE1 
Menciptakan 
rasa 
personalisasi 

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

4 

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 Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
diatas 

2 Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
diatas 

1 Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
pengguna diatas 

 
Sistem memiliki kata sandi, dan pengguna memiliki akun. Sehingga poin SE1 adalah 2. 
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SE2 
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 digunakan 

1 Situs tidak memiliki forum pengguna 
atau memiliki tapi tidak digunakan 

 
Tak ada komunitas hanya saja ada media sosial. Maka poin SE2 adalah 2. 
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SE3 
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 
 
SE3 memiliki poin 3.   
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SE4 Interaksi 
pascalayanan 

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 

 

Sistem memiliki keterbatasan notifikasi. Sebab lain adalah komunitas yang jarang terpakai. Yang ada 
hanyalah poling dan count penggunjung. Sehingga SE4 bernilai 1. 

 

Sekian, 
Nov 2020, 14th- 
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instansi Kabupaten Mukomuko
UPP DPMPTSP
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

4

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

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

4

4

4

3



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

4

4

4



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

4
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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

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





Nama Instansi: RSUD
Nama UPP: RSUD KOTA BENGKULU
Pemeriksa: Ria Aprinda - MTI AR 1

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

Penampilan e-
service menarik & 
profesional

Struktur situs e-
service  ini jelas 
dan mudah diikuti

Indikator 
Penilaian

E1

Kode

E4

T1

E3

E2

Penggunaan kata 
sandi dan nama 
pengguna yang 
aman

Informasi pengisian 
data dalam situs e-
govt  ini sudah 
memadahi



R2

Situs e-service 
dapat diakses dan 
tersedia kapan pun 
diperlukan

R3
Situs menyediakan 
layanan tepat 
waktu

R1

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

T4 Memiliki reputasi 
yang baik

T2

T3

Autentifikasi hanya 
menggunakan data 
yang diperlukan

  
   

  

Pengguna merasa 
aman dalam 
menyelesaikan 
transaksi/ proses 
layanan

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

T5



I1
Menyediakan 
informasi akurat & 
terpercaya

U3 Mudah digunakan

Staff e-service 
memberikan 
balasan secepatnya 
ke pertanyaan 

  
  

CS2

CS3

Staf e-service 
memiliki 
kemampuan untuk 
menyampaikan 

R4

Situs e-service 
berjalan dengan 
baik menggunakan 
browser  yang 

CS1

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

 

I2
Menyediakan 
informasi tepat 
waktu

U2

Interaksi dengan 
situs e-service  jelas 
dan mudah 
dimengerti

U1
Mudah dipelajari 
untuk 
mengoperasikan



SI2 Menimbulkan rasa 
kebersamaan

I3 Menyediakan 
informasi relevan

SI4 Interaksi pasca 
layanan

SI3
Memudahkan 
komunikasi 
dengan institusi

SI1 Menciptakan rasa 
personalisasi

 
  

waktu



3
2
1

3
2
1

3
2
1
4
3
2
1

3

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

Apakah informasi pengisian data dalam situs ini 
sudah memadai? 

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

Kepercayaan



2
1
4
3
2
1

3
2
1

3
2
1

3
2
1

4
3
2
1

3
2
1

3
2

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

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?

4

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

4

     
       

Keandalan

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

4

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 situs memiliki reputasi yang baik?



1
4
3
2
1

3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3

3
2
1
4
3
2

2

Apakah informasi yang ditampilkan pada situs 
akurat dan terpercaya?

4

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 ?

4

      
     

Kemudahan

Apakah respon admin cepat dalam menjawab 
pertanyaan pengguna?

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

Pelayanan

Apakah semua browser dapat digunakan untuk 
membuka situs ini?

1

Ketersediaan Informasi

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

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



1
4
3
2
1

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?

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

Apakah situs menyediakan dukungan pasca 
layanan?

4

Interaksi

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

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

4

      
       

teratur ?



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, 
3)   fitur pengingat & pemberi saran;
4)   fitur ramah pengguna disabilitas (text to 
Situs memiliki 3 fitur saja seperti disebutkan 
Situs memiliki 2 fitur saja seperti disebutkan 
Situs memiliki 1 fitur saja seperti disebutkan 
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
Informasi atau petunjuk pengisian data pada 
Tidak ada petunjuk pengisian data pada masing-

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

1

1

HasilKategori/ Pilihan Jawaban

1

1

1



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 
1)   komitmen tertulis dari organisasi (security 
2)   terdapat enkripsi;
3)   autentifikasi menggunakan kode, tanda tangan 
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 
Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut
Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut
Situs memiliki mekanisme transaksi/ proses 
1)   tersedianya petunjuk yang ramah pengguna 
2)   fitur pengamanan transaksi/ proses layanan;
3)   fasilitas sistem penelusuran daring (online 
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 
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
Formulir (form ) dan berkas (file ) yang tersedia 
1)   Situs berjalan dengan baik di semua 
2)   waktu menampilkan (loading ) dan 
3)   responsif dan tanpa iklan (Advertisement free );
4)   aktif dan dapat digunakan 24 jam sehari
Situs memenuhi 3 poin kriteria yang disebut pada 
Situs memenuhi 2 poin kriteria yang disebut pada 
Situs memenuhi 1 poin kriteria yang disebut pada 
1)   produk layanan tepat waktu sesuai Standar 
2)   percakapan (chat ) dan balasan surat (mail 
3)   pengumuman yang tepat waktu;
4)   keterbaruan berita/artikel/ informasi aduan 
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas

1

1

1

1

1

1

1



Memiliki 1 kriteria diatas
Semua browser  dapat digunakan (paling sedikit 
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 
1)   memberikan salam pembuka dan menjawab 
2)   isi respon tepat
3)   menyelesaikan masalah 
4)   berkomunikasi dengan bahasa yang baik 
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
Kesan tulus dan profesional staf baik terlihat saat 
Respon terhadap pertanyaan/ information request 
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
Respon terhadap pertanyaan dilakukan dalam 
Respon terhadap pertanyaan pengguna dilakukan 
Kesan terpercaya pada staf e-service  sangat baik, 
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 
Kesan terpercaya pada staf e-service  baik, 

Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
Tersedia manual penggunaan, fitur bantuan 
Tersedia manual penggunaan dan fitur bantuan 
Tersedia manual penggunaan (pdf, diagram, 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Memiliki formulir (form )  interaksi; Memiliki fitur 
Memiliki formulir (form ) interaksi; Memiliki fitur 
Memiliki formulir (form ) interaksi
Dapat diakses oleh siapapun termasuk disabilitas 
Memiliki 3 kriteria diatas

1)   informasi yang disampaikan dengan bahasa 
2)   dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 
3)   didukung oleh dokumen fakta yang jelas serta 
4)   daftar dan deskripsi informasi yang dilengkapi 
Memiliki 3 kriteria diatas
Memiliki 2 kriteria diatas
Memiliki 1 kriteria diatas
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 

1

1

1

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

 

1

1

1

1

1

1



Informasi yang ditampilkan merupakan informasi 
Terdapat integrasi informasi antara informasi 
Terdapat integrasi informasi, yang membutuhkan 
Terdapat integrasi informasi tanpa panduan link 
Tidak terdapat integrasi informasi

Situs memiliki :
1)   halaman personal yang sesuai dengan 
2)   memiliki pengaman/kata sandi untuk masuk; 
3)   memiliki kemudahan untuk mengubah atau 
Situs memiliki 2 kriteria personalisasi pengguna 
Situs memiliki 1 kriteria personalisasi pengguna 
Situs tidak memiliki  kriteria personalisasi 
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
Situs memiliki forum pengguna yang berfungsi 
Situs memiliki forum pengguna yang kadang-
Situs tidak memiliki forum pengguna atau 
Situs memiliki live chat  dan informasi kontak 
Situs memiliki informasi kontak yang lengkap 
Situs memiliki informasi kontak yang kurang 
Situs tidak memiliki informasi kontak
Situs memiliki:
1)   layanan langganan informasi (news/ 
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

1

1



Nama : Rudy Seftiawan 

Kelas : MTI Reg B 21 

Nim   : 192420029 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





Nama Instansi: Pemerintah  
Nama UPP: DPMPTSP K  
Pemeriksa: Ryan Andri

  
   
   

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



h Kota Bengkulu
 Kota Bengkulu

 ian

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

1

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:

4

3

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

4

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

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

2

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

3

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

1

3













 



Nama : Sapardi 

Kelas : MTI Reg B21 

Nim   : 192420026 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



instansi : Pemerintahan Kota Bengkulu 

UPP : Rumah Sakit Umum Daerah 

Responde : Sela Taramita 

Link : http://rsud.bengkulukota.go.id/   

Tidak bisa di akses 

Untuk Di google form telah submit : 

 

 

 

 

 

http://rsud.bengkulukota.go.id/


Instansi  : Pemerintahan Kota Bengkulu 

UPP   : RSUD 

Responde  : Suriani 

Keterangan : Hasil Submit Google Form 

 



instansi Pemerintahan kota Bengkulu
UPP RSUD
Responden Wahyudi Saputra

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

   
 



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

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 

Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

1



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?

1



3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

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

4

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

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

1



1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

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 ?

   
     

1

1



3
2
1

4

3

2

1

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

3

2

1

4

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4

1

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



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?



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

1

1

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

Situs memiliki 3 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 2 macam kriteria tersebut

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

1

1

1

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

1

1

1

1



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

1



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 

1

1

1



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

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

1

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)

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

1

1

1



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

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

   



Interaksi dengan situs e-service 
jelas dan mudah dimengerti

 

U3 Mudah digunakan

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya

U1 Mudah dipelajari untuk 
mengoperasikan

U2



  
 

SI1 Menimbulkan rasa kebersamaan

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu

I3 Menyediakan informasi relevan



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

    
   

   
     

      
    

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?

Keandalan

4

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?

    
    

   
 

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 respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

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

Kemudahan

Apakah situs dapat dengan mudah 
     

    



3

2

1

4

3

2

1

4

3
2
1

3
2
1

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 ?

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?



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

4

4

2



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

4

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

4

3

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 )

4

2

3



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

1

1

2

 

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

1

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

3

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

  
   
   



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 
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
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Instansi : Pemerintah Kota Bengkulu 

UPP  : Badan Pendapatan Daerah 

Responden : Yuni Astuti 

 

Kode Hasil Screenshot 

Efisiensi 
E1 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA_E1_13NOV2020 

E2 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA _E2_13NOV2020 



E3 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA _E3_13NOV2020 

E4 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA _E4_13NOV2020 

 
Kepercayaan 

T1 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA _T1_13NOV2020 



T2 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA _T2_13NOV2020 

T3 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA _T3_13NOV2020 

T4 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA _T4_13NOV2020 



T5 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA _T5_13NOV2020 

 
Keandalan 

R1 

  
KOTABENGKULU_BAPENDA _R1_13NOV2020 



R2 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA _R2_13NOV2020 

R3 



 
KOTABENGKULU_BAPENDA _R2_13NOV2020 

R4 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA _R4_13NOV2020 

 
Pelayanan 

CS1 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA _CS1_13NOV2020 

  



CS2 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA_CS2_13NOV2020 

CS3 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA_CS3_13NOV2020 

 
Kemudahan 

U1 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA_U1_13NOV2020 

  



U2 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA_U2_13NOV2020 

U3 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA_U3_13NOV2020 

 
Ketersediaan Informasi 



I1 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA_I1_13NOV2020 

I2 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA_I2_13NOV2020 



I3 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA_I3_13NOV2020 

 
Interaksi 

SE1 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA_SE1_13NOV2020 

SE2 

 
KOTABENGKULU_BAPENDA_SE2_13NOV2020 



SE3 

 
KOTABENGKULU_ BAPENDA _SE3_13NOV2020 

SE4 

 
KOTABENGKULU_ BAPENDA _SE4_13NOV2020 

 

 

 

BUKTI SUBMIT INSTRUMEN PENILAIAN E-SERVICES KOTA BENGKULU UPP BAPENDA 



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

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

SI2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SI3 Interaksi pascalayanan

SI1

  



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

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

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

 

4

1

4

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

4

4



Nama Instansi : Pemerinta   
Nama UPP : Badan Pen  
Pemeriksa : Yuni Astut

  
   
   

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



 ah Kota Bengkulu
  ndapatan Daerah
  ti

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

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:

4

1

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

4

2

1



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

4

1

1

1



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, 

1

1

1

Memiliki 1 kriteria diatas

Memiliki 2 kriteria diatas

4

 



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

1

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-
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

2

1





instansi  :Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
UPP : PTSP Prov. Bengkulu
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

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



        Pintu

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 

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

1

3

3

2



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

2

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 )

3

1

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

3

3

 

2



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

2

1

3

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

2



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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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



    
  
 

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

  



  BENGKULU
  KCAPIL
 YAH

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

3
2
1

    
   

   
     

      
    

disabilitas?

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 

Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

Keandalan

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?

Pelayanan



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 respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

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

Kemudahan



4

3

2

1

4

3

2

1

4

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



3
2
1

4

3

2

1

3

2

1

4

3

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

4

   
     

terpercaya?

Apakah pengguna merasakan 
komunitas yang menghargai 
keberadaannya dan kebersamaan 

 

Interaksi

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



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?

   
   

   
sesama pengguna?



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

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

Hasil

4

4

2

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

    
    

    

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

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

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

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  

untuk file formulir dapat dengan 
mudah di download oleh user dalam 
waktu yang cepat dan ukuran filenya 

cukup kecil

4

4

1

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)

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

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 

1

1

2



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, 

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

1

2

2

 

4



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

    
     

    
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 

    
  

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

1

2

2



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

     
    

   
    

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

2

2



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



Formulir ini dibuat dalam UPI. Laporkan Penyalahgunaan

Instrumen Evaluasi E-Services 2020
Tanggapan Anda telah direkam.

Kirim tanggapan lain

 Formulir

https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfcSAqyqi0ZL1HqNpr8cbc8edS09MerQqv9HlF2d39gVeZ5DA/reportabuse
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfcSAqyqi0ZL1HqNpr8cbc8edS09MerQqv9HlF2d39gVeZ5DA/viewform?usp=form_confirm
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


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

KotaBengkulu_D…

[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=1604899131375000&usg=AFQjCNHy_oHrpF5daePKpVcMsNO5c6gXhg
https://accounts.google.com/AccountChooser?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcSAqyqi0ZL1HqNpr8cbc8edS09MerQqv9HlF2d39gVeZ5DA/formResponse&service=wise


KotaBengkulu_D…

[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

KotaBengkulu_D…

[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? *



KotaBengkulu_D…

[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

KotaBengkulu_D…

[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) *



KotaBengkulu_D…

[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

KotaBengkulu_D…

[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

KotaBengkulu_D…

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

KotaBengkulu_D…

[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

KotaBengkulu_D…

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

KotaBengkulu_D…

[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

KotaBengkulu_D…

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

KotaBengkulu_D…

[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

KotaBengkulu_D…

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)

KotaBengkulu_D…

[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

KotaBengkulu_D…

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

KotaBengkulu_D…

[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

KotaBengkulu_D…

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

KotaBengkulu_D…

[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

KotaBengkulu_D…

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

KotaBengkulu_D…

[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

KotaBengkulu_D…

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

KotaBengkulu_D…

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 : KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (DUKCAPIL) KOTA BENGKULU  
Link Web : https://dukcapil.bengkulukota.go.id  
Keterangan  : Berikut ini merupakan ScreenShoot yang diperoleh pada saat tugas dikerjakan pada  
  Tanggal 09 November 2020 
 
Nama File yang di upload kedalam link http://bit.ly/instrumen-eservices-2020 

 
 
Ini saat dikerjakan Ini layar screen shoot dari web  

https://dukcapil.bengkulukota.go.id  

 
 
 
Ini saat selesai dikerjakan 
 

 
 
Ini saat dikerjakan di microsoft excel 
 

 

 
figure 1: layout utama web dukcapil 
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figure 2: bagian layanan chat, telphone, dan terintegrasi ke 

media sosial seperti facebook, twiter 
 

 

 

 
figure 5: profil tentang dukcapil kota bengkulu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figure 3: terdiri dari mesin search, jadwal pelayanan, data 
penduduk, dan web yang terkait ke pemerintah kota 

bengkulu dan dukcapil kemendagri 
 

 
 
figure 4: kegiatan dan artikel terakhir update 11 maret 2019 

dan data kependudukan 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
figure 6:  

jenis layanan yang ada di dalam web DUKCAPIL,  
 
 

 
figure 7: layanan yang tersedia untuk permohonan sesuai 

dengan jadwal jam layanan / jam kerja 
 

 
figure 8: salah satu form yang ada di web yang berisi 

identitas pemohon, data yang diminta seperti (nomor kk 
dan NIK) 

 
 
 
 

 
figure 9: form pengaduan bagi pengunjung web DUKCAPIL 
 
 

 
figure 10: file atau dokument yang dapat diunduh untuk 

keperluan atau yang berhubungan dengan dinas 
DUKCAPIL 

 
 
 
 

 
 
figure 11: file yang berhubungan dengan hukum dan dapat 

di downliad di web DUKCAPIL  
 
 
 
 
 
 







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

Informasi 
  

   
  



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

  



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

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

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?



1

4

3

2

1

4

3

2

1

3

2

1

4

      
  

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 
    

 

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

Interaksi



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

3

4

Kategori/ Pilihan Jawaban

2

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

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

2

4

3

1



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

1

1

1

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

4

 

3

3

2

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

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

3

3

3



instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko
UPP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pi
RespondenDede Triseptiawan

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



       intu

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

4

4

2



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

2

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

4

3

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 )

4

2

4



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

3

 

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

3

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

  
   
   



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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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
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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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Information Evidence [I1] 
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Interaksi [SE1] 
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instansi  :Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P
UPP : PTSP Prov. Bengkulu
Responden: Istiqomah Febrianty

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



        Pintu

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

4

3

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

3

3

2



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

2



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 )

3

1

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

3

3

 

2



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

3

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









Nama : Muhammad iqbal rizky tanjung 

Kelas : MTI Reg B21 

Nim   : 192420045 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



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



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



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

3

2

1

1

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

    
   

   
     

      
    



4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

4

3
2
1

1

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

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

1

1

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

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

3

2

1
1

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

4

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4



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

1

1

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

Situs memiliki 1 macam kriteria tersebut

1

1

1

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

1

1

1

1



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

1



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 

1

1

1



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

1

1

1

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





instansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko
UPP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pi
Responden Muhammad Fajar

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

   
 

 



I3 Menyediakan informasi relevan

I1 Menyediakan informasi akurat 
dan terpercaya

I2 Menyediakan informasi tepat 
waktu



SE2 Memudahkan komunikasi 
dengan institusi

SE3 Interaksi pascalayanan

SE1 Menimbulkan rasa kebersamaan



       intu

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

3

2

    
   

   
     

      
    

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, 

Apakah situs memiliki reputasi 
yang baik?

Kepercayaan



1

4

3

2

1

3

2

1

3
2
1

4

3

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 

Keandalan



2
1

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

    
    

ini?

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

4

Apakah respon admin cepat dalam 
menjawab pertanyaan pengguna?

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

Pelayanan



1

4

3

2

1

4

3

2

1

4

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 ?

   
     

Ketersediaan Informasi

Kemudahan



3
2
1

4

3

2

1

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

3

2

1

4

Apakah informasi yang 
ditampilkan pada situs akurat dan 
terpercaya?

4

Interaksi

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



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?



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

4

3



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

1

2

1

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

4

4

2

4



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)

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

2

3

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 

1

1

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 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

2

1

3



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:

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



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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