
Abstrak
Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak dapat lepas dari birokrasi, sebagai contoh adalah dapat dilihat pada proses kelahiran seorang bayi yang orang 

tuanya harus mengurus surat kelahiran (Akte Kelahiran), begitu juga waktu 
dewasa sang anak harus mengurus surat kartu tanda penduduk (KTP), belum lagi 
waktu kita melamar pekerjaan harus mengurus surat keterangan bebas kriminal di 
kepolisian dan kita harus mengurus surat kuning, dan pada waktu meninggal, 
Keluarga yang masih hidup harus mengurus surat-surat kematian yang tidak lain 
itu harus berhubungan dengan pemerintah. Birokrasi pemerintahan pada saat 
sebelum reformasi masih sangat sentralistik dan terlihat sangat kaku. Birokrasi  
hirarki yang dianut pemerintah saat itu mengakibatkan masyarakat yang menjadi 
korbannya, hal ytersebut karena kurang efektifnya program pemerintah dalam menangani pelayanan dalam hal kependudukan. Dengan adanya efektifitas 
program pemerintah terhadap masalah kependudukan, diharapkan akan 
memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani masalah kependudukan.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kemampuan 
aparat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap  efektifitas pelaksanaan 
program SIAK di Banyuwangi.  Penelitian ini berlokasi di Dinas Kependudukan 
Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi. Yang 
melatarbelakanginya adalah banyaknya terjadi pengandaaan Kartu Tanda 
Penduduk dan buruknya pendataan penduduk di Kabupaten Banyuwangi. Dengan 
banyaknya kasus maka departemen dalam negeri yang diturunkan di dinas-dinas, 
khususnya Dinas kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Banyuwangi melaksanakan program di bidang data kependudukan yang 
menyangkut KTP, KK dan lain-lain yang bersangkutan dengan masalah 
kependudukan yang fungsinya mengurangi permasalahan-permasalahan dalam hal 
kependuddukan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program ini 
merupakan program lanjutan dari program kependudukan sebelumnya yaitu 
SIMDUK.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian eksplanatif. Populasi 
dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan 
tenaga Kerja yang terdiri dari semua bidang yang ada di dinas. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa regresi ganda sebab teknik 
analisa ini akan menguji signifikansi korelasi antara dua ubahan sebab prediktor 

)(x dengan sebuah ubahan tautan atau kriterium )(y Dari hasil analisa diperoleh 
kesimpulan bahwa pertama, kemampuan aparat memberikan pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan program SIAK. Kedua,
Pemanfaatan teknologi informasi  mempunyai hubungan yang positif dan 
signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan program SIAK. Ketiga, Kemampuan 
aparat dan Pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh positif dan 
signifikan terhadap efektifitas pelaksanaan program SIAK
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