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BAB I 

LATAR BELAKANG 

 

1.1.  Latar Belakang  

 Perkembangan pesat teknologi informasi yang dipercepat dengan 

kehadiran internet telah mendorong berbagai bidang kehidupan untuk 

memanfaatkan teknologi ini secara optimal. Pemanfaatan internet dalam 

aspek-aspek pemerintahan mendorong terwujudnya e-government, yang 

diharapkan dapat membawa manfaat dalam memberdayakan masyarakat 

melalui peningkatan akses ke informasi, meningkatkan layanan pemerintah 

kepada masyarakatnya dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan yang 

lebih efisien dan transparan (Wahyu, 2017). 

Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat atau 

pelayanan publik, tentunya harus mengacu pada ketentuan Kepmen PAN 

No.63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayaanan 

Publik . Jadi untuk menyesuaikan dengan Kepmen tersebut maka semua 

komponen sumber daya manusia (pegawai)  pada dilingkungan pemerintah, 

baik dari tingkat pusat sampai pada pemerintah tingkat daerah harus dapat 

melaksanakan  kebijakan tersebut dengan baik, bahwa pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat hendaknya dapat memenuhi harapan 

masyarakat pada umumnya sehingga dapat pula menunjang terwujudnya 

suatu pemerintah  yang baik (good governance) salah satunya dalam 

melakukan pelayanan publik (Haris, 2018). 

Pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah dan 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, dan 
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dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik kepada 

masyarakat adalah salah satu tugas atau fungsi penting pemerintah dalam 

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Pelayanan publik 

merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan 

karena menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Penyelenggaraan 

pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar 

dan hak-hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik salah 

satunya dalam merapkan Smart Desa (Pratama, 2015). 

Smart desa atau bisa di sebut juga dengan istilah Desa Pintar merupakan 

rangkaian dari Program Universal Service Obligation (USO). Program ini 

dimaksudkan sebagai sarana memperkenalkan bidang information and 

communication technology (ICT) pada masyarakat, terutama untuk 

meningkatkan produktivitas dan perekonomian di daerah terutama pada 

Kabupaten Tanggamus (Henri Subiakto, 2013). 

Kabupaten Tanggamus terletak pada posisi 104018” – 105012” Bujur 

Timur dan antara 5005’ – 5056’ Lintang Selatan. Kabupaten Tanggamus 

bagian barat semakin ke Utara condong mengikuti lereng Bukit Barisan. 

Bagian Selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk yang besar yaitu 

Teluk Semaka. Di Teluk Semaka terdapat sebuah pelabuhan yang merupakan 

pelabuhan antar pulau dan terdapat tempat pendaratan ikan. Kabupaten 

Tanggamus terdiri dari 20 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Air 

Naningan, Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Kecamatan Bulok, 

Kecamatan Cukuh Balak, Kecamatan Gisting, Kecamatan Guning Alip, 
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Kecamatan Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kecamatan Kota 

Agung Barat, Kecamatan Kota Agung Timur, Kecamatan Kota Agung Pusat 

Kecamatan Limau, Kecamatan Pematang Sawa, Kecamatan Pugung, 

Kecamatan Pulau Panggung, Kecamatan Semaka, Kecamatan Sumberejo, 

Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Ulubelu, dan Kecamatan Wonosobo.   

Kecamatan Cukuh Balak terdapat Kelurahan atau Desa salah satunya yaitu 

Desa Tengor merupakan salah satu Desa yang terdapat di Tanggamus, dan 

sebuah Desa yang mayoritas warganya adalah berkebun cengkih dan kopi. 

Namun, di Desa Tengor, Cukuh Balak belum adanya wadah yang dapat 

menyalurkan hasil panen yang akan dijual, sehinga mengakibatkan masih 

jarangnya hasil panen mereka diketahui oleh masyarakat secara luas, dengan 

demikian masyarakat mengalami kesulitan dalam mengembangkan dan 

memperluas sektor pemasaran panen yang didapat. Serta kurangnya ekonomi 

Desa dikarnakan belum ada penyebaran informasi atau pencarian lokasi 

mengenai tempat wisata seperti adalah pantai Tengor, pantai karang putih, 

pantai karang debai di Desa Tengor dikarnakan pantai merupakan aset dari 

Desa Tengor yang dapat menambah ekonomi Desa Tengor. Begitupun dalam 

pelayanan administrasi surat menyurat yang prosesnya cukup sulit dan 

memakan waktu yang cukup lama sehingga sering kali dikeluhkan oleh 

masyarakat khusunya di Desa Tengor. 

Solusi dari masalah diatas, dalam menerapkan pelayanan kepada 

masyarakat maka akan dibuatkan sistem smart desa maka dapat diatasi 

dengan membuat aplikasi smart desa untuk meningkatkan pelayanan 

masyarakat secara online untuk mempermudah masyarakat dalam 
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memberikan informasi seputar Desa Tengor, Cukuh Balak. Dari latar 

belakang maka dlakukan penelitian dengan judul “Rancang Bangun 

Aplikasi Smart Desa Untuk Meningkatkan Pelayanan Kepada 

Masyarakat (Study Kasus: Desa Tengor, Cukuh Balak)” diharapkan dapat 

meningkatkan pendapatan masyarakat dengan konsep yang disebut desa 

pintar ini adalah konsep yang mengetengahkan sebuah tatanan desa cerdas 

yang bisa berperan dalam memudahkan masyarakat untuk mendapatkan 

informasi secara cepat dan tepat. Selain itu, konsep desa pintar ini juga 

memang dihadirkan sebagai wadah untuk meningkatkan laba dari hasil panen 

dan pendapatan tempat wisata, serta dapat meningkatkan pelayanan seputar 

administrasi surat menyurat. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam  

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana melakukan pelayanan kepada masyarakat di Desa Tengor, Cukuh 

Balak  ? 

2. Bagaimana merancang aplikasi smart desa pelayanan masyrakat pada Desa 

Tengor, Cukuh Balak? 

3. Bagaimana membangun aplikasi smart desa pelayanan masyrakat pada Desa 

Tengor, Cukuh Balak? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Penulis memberikan batasan masalah pada pembahasan dalam penelitian ini, 

agar pembahasannya tidak terlalu luas atau menyimpang, yaitu : 
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1. Mengelola data pengembangan desa yaitu pengelolaan hasil pertanian, dan 

pembangan pariwisata.  

2. Melakukan pelayanan administrasi seperti pelayanan surat menyurat 

masyarakat di Desa Tengor, dan penadataan penduduk. 

3. Jenis surat yang dibuat adalah surat keterangan lahir, surat keterangan 

kematian, surat domisili, surat pindah, surat keterangan tidak mampu, 

surat pengantar SKCK, surat penghantar izin usaha. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang sifatnya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan dan 

sasaran. Tujuan dalam penelitian ini antara lain adalah : 

1. Untuk memeberikan infromasi pelayanan untuk masyarakat di Desa Tengor, 

Cukuh Balak. 

2. Untuk membangun aplikasi smart desa dalam pelayanan masyrakat pada Desa 

Tengor, Cukuh Balak. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Dapat menyampaikan informasi seputar Desa Tengor, Cukuh Balak 

dengan cepat. 

2. Dapat melayani kegiatan administrasi masyarakat dengan cepat dan tepat. 

3. Dapat melakukan pembuatan surat menyurat tanpa harus datang ke Kantor 

Desa. 
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