
 
 

ABSTRAK 

 

 Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara rinci terkait dengan 

bagaimana pelaksanaan pelayanan program aplikasi E-Lampid di kelurahan Putat 

Jaya, Surabaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dengan pelayanan 

berbasis E-Governance, tujuannya adanya program ini memudahkan masyarakat 

dalam pengurusan kependudukan. Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya 

pelaksanaan progra aplikasi E-Lampid di kelurahan Putat Jaya ini menggunakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari George C. 

Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, diposisi dan struktur 

birokrasi. Lalu ada tambahan indikator dari Merilee S. Grindle yaitu sasaran target 

meliputi masyarakat yang mengurus pelayanan kependudukan melalui pelayanan 

online. 

 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian 

deskritif. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor kelurahan Putat Jaya, Surabaya. 

Informan yang dipilih dalam penelitian adalah  pejabat struktural, staff pelayanan 

dan masyarakat yang mengurus pelayanan kependudukan. Teknik penentuan 

informan dilakukan secara purposive sampling dan snowball sampling untuk 

pihak pemerintah melalui key informan dan accidental random sampling untuk 

pihak masyarakat. Data terkumpul diperoleh melalui wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan dan keabsahan data yang 

digunakan adalah triangulasi. 

 

Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

program aplikasi E-Lampid di kelurahan Putat Jaya, Surabaya secara keseluruhan 

dinilai cukup baik dikarenakan sosialisasi ke masyarakat kurang terlaksana 

dengan baik dengan bukti masyarakat kurang mengetahui E-Lampid itu apa. Dari 

segi staff pelayanan di kelurahan sudah baik karena mereka secara keseluruhan 

telah bisa menjelaskan dan mengoperasikan aplikasi E-Lampid dan juga telah 

mengikuti pelatihan yang diadakan pemerintah Kota Surabaya 

 

 

Kata kunci: Implementasi Program, Pelayanan Berbasis Online, Aplikasi E-
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