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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kota Malang merupakan salah satu tolak ukur dalam perkembangan dan 

kemajuan kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan terus berkembangnya teknologi 

informasi dan Komunikasi saat ini menuntut semua pelayan publik di Kota 

Malang membuat terobosan berupa inovasi sehingga nantinya akan terus 

mengikuti dan menjadi pelaku dalam pembangunan. Kota Malang menjadi salah 

satu kota yang akan mengembangkan program Smart City sebagaimana usulan 

dari pemerintah pusat. Berbagai kemajuan serta prestasi dari level nasional hingga 

internasional telah banyak diraih oleh kota yang dikenal sebagai kota pendidikan, 

kota pariwisata, serta kota industri ini. Konsep dari Smart City mempunyai tugas 

untuk memperkuat manajemen di perkotaan dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi. 

Konsep Smart City ini tidak mudah diterapkan di sebuah kota, Pemerintah 

Kota Malang dituntut menjalankan fungsi pemerintahan berbasis teknologi 

informasi atau Electronic Government (e-Government). Tuntutan tersebut 

bertujuan untuk mewujudkan kapasitas pemerintah yang mampu menjalankan 

fungsinya secara efektif dan efisien, dan pada akhirnya berdampak pada 

kemudahan akses masyarakat terhadap informasi publik sebagai bagian dari hak-

hak publik dalam bidang pemerintahan1. Belum optimalnya penerapan konsep 

Smart City ini terbukti dari berbagai penelitian yang telah dilakukan di berbagai 

                                                           
1Sulismandi, Wahyudi, Muslimin, Salahudin. 2016. Model Penguatan Kapasitas Pemerintah Desa 

dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Berbasis Electronic Government (E-Government) 

menuju Pembangunan Desa Berdaya Saing. Malang : Direktorat Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang, hal 16 
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kota diantaranya persoalan keterbatasan anggaran, regulasi dari pemerintah 

daerah, infrastruktur2, dan sumber daya manusia yang malas beradaptasi dengan 

perkembangan teknologi3. 

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Malang gencar melakukan 

inovasi untuk mendukung konsep dasar atau indikator Smart City. Konsep smart 

city harus ditekankan secara serentak dan terkonsolidasi diseluruh Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) di Kota Malang. Salah satu OPD yang melaksanakan 

inovasi dalam rangka penyambutan Malang Smart City yaitu Diskominfo Kota 

Malang melalui UPT NCC dalam aplikasi si-DIA untuk menunjang pelayanan 

publik yang responsif . 

Aplikasi si-DIA merupakan aplikasi berbasis android di mana dalam aplikasi 

tersebut berfungsi untuk menyediakan data, informasi, dan ruang aduan kepada 

masyarakat.  Layanan yang disediakan dalam aplikasi si-DIA ini meliputi info 

layanan kependudukan, info pelayanan pajak, info pelayanan perizinan, dan info 

pelayanan kesehatan. Untuk menunjang ke efektivan aplikasi si-DIA ini UPT 

Ngalam Command Center juga bekerjasama dengan berbagai instansi di Kota 

Malang diantaranya PDAM, PLN, PT. Telkom, Dinas Keternagakerjaan, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pelayanan Pajak, Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata, Dinas Perdagangan, Badan Kesatuan dan Politik, dan Dinas 

Kesehatan. 

Aplikasi si-DIA ini menjadikan masyarakat dapat lebih mudah untuk 

mengakses informasi atau data yang diperlukan. Masyarakat hanya dengan 

                                                           
2Widharetno, Siti. 2017. Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. Program Studi 

Ilmu Administrasi. Universitas Sangga Buana TPKP Bandung 
3Adelina, Tria. 2017. Implementasi Konsep Kota Pintar DKI Jakarta Melalui Aplikasi Media 

Sosial Qlue Terhadap Partisipasi Masyarakat. Program Studi Ilmu Administrasi Negara 

(Manajemen dan Kebijakan Publik). Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
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mendownload aplikasi si-DIA di play store atau app store mereka akan 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Aplikasi si-DIA ini sangan efektif dan 

efisien untuk masyarakat karena masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk 

datang ke instansi hanya untuk mendapatkan informasi. Di dalam aplikasi si-DIA 

ini pejabat publik akan terus mengupdate informasi atau data terbaru yang kiranya 

dibutuhkan masyarakat ataupun dapat menjadi tambahan wawasan masyarakat. 

Pengaduan berbasis android ini sangat mempermudah masyarakatnya untuk ikut 

berpartisipasi dalam memajukan Kota Malang, bilamana dahulu masyarakat hanya 

disediakan kotak saran di berbagai tempat di instansi namun sekarang masyarakat 

dapat mengadukan melalui handphone mereka. Masyarakat yang mengadukan 

keluhan dalam kotak saran tersebutpun tidak mendapatkan jawaban dari instasnsi 

tersebut. 

Pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala bentuk pelayanan di sektor 

publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk penyediaan barang 

atau jasa sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan aturan-aturan hukum 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam hubungan ini salah satu fungsi penting 

dan utama instansi pemerintah adalah sebagai perangkat pemberi layanan.Sebagus 

itu rencana dan idiologinya, tetapi pelaksanaan kewajiban untuk menyediakan dan 

memberikan jasa pelayanan oleh berbagai instansi pemerintah kepada masyarakat, 

dalam kenyataannya masih belum bisa memberikan kepuasan kepada warga 

masyarakat. 

Pelayanan publik di Indonesia masih dinilai buruk oleh masyarakat pengguna 

pelayanan publik.Berbagai keluhan dan kritik banyak disuarakan masyarakat 

kepada lembaga pemerintah penyelenggara pelayanan berkait dengan kondisi 



 4 
 

pelayanan kepada masyarakat baik di tingkat pusat maupun di daerah.Kasus demi 

kasus dalam berbagai sektor pelayanan terjadi, sementara praktek pelayanan 

publik masih dirasakan gamang dan hanya sekedar memenuhi tuntutan tugas dan 

peraturan. Oleh karena itu reformasi kebijakan bidang penyelenggaraan pelayanan 

publik, harus dilakukan secara berkualitas dan responsif. 

Smart city merupakan salah satu konsep kota modern berbasis teknologi 

informasi yang kini telah banyak diterapkan di sejumlah kota besar di seluruh 

dunia. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya kebutuhan 

masyarakat yang ingin mengakses informasi dan berkomunikasi dengan mudah 

dan cepat. Sebagai bagian dari masyarakat modern, suatu bangsa sudah saatnya 

menerapkan konsep smart city untuk memenuhi kebutuhan warganya dalam 

menjalankan aktifitas. Implementasi smart city bisa membantu masyarakat dalam 

memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Salah satu ciri kota yang 

mengembangkan konsep smart city yakni pengembangan kota yang berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi dimana masyarakatnya dapat terlayani secara 

elektronik dan infrastruktur pendukungnya dapat saling terintegrasi dengan baik. 

Menurut Cohen Boyd smart city (kota pintar) adalah sebuah pendekatan yang 

luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, 

meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi 

daerahnya4. Cohen lebih jauh mendefinisikan smart city dengan pembobotan 

aspek lingkungan menjadi: smart city menggunakan ICT secara pintar dan efisien 

dalam menggunakan berbagai sumber daya, menghasilkan penghematan biaya dan 

energy, meningkatkan pelayanan dan kualitas hidup, serta mengurangi jejak 

                                                           
4 Cohen Boyd. What exactly a smart city?.Diakses dari 

http://www.boydcohen.com/smartcities.html . pada tanggal 10 Februari 2018 

http://www.boydcohen.com/smartcities
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lingkungan semuanya mendukung ke dalam inovasi dan ekonomi ramah 

lingkungan.  

Terdapat 6 indikator dalam perwujudan Smart City yang dijadikan tolak ukur 

atas keberadaan smart city diantaranya, Pertama, Smart People atau masyarakat 

cerdas yaitu modal manusia yang weel educated baik secara formal maupun non 

formal dan terwujud dalam individu atau komunitas-komunitas yang kreatif; 

Kedua, Smart Mobility atau mobilitas cerdas merupakan suatu perpindahan yang 

memungkinkan terjadi adanya terpenuhinya kebutuhan dengan perpindahan 

sekecil mungkin dan seefektif mungkin; Ketiga, Smart Governance atau 

merupakan pengelolaan pemerintah yang cerdas dimana suatu pola pemerintahan 

yang melahirkan suatu kebijakan dengan menganut prinsip supremasi hukum, 

kemanusiaan, kesamarataan, demokrasi, keterlibatan, keterbukaan, profesional, 

pertanggungjawaabn dan efektif dan efisiensi dalam berbagai prosedur yang akan 

diambil. 

Keempat, Smart Economy atau merupakan ekonomi cerdas yakni dilihat dari 

ekonomi dan kesejahteraan financial yang relative tinggi di masyarakat, dengan 

semakin bertumbuhnya ekonomi yang baik dan penghasilan perkapita yang terus 

meningkat; Kelima, Smart Environment atau lingkungan cerdas yaitu lingkungan 

yang memberi ketentraman dimasa kini dan masa yang akan datang dengan kata 

lain keberlangsungan lingkungan baik keadaan fisik maupun non fisik; Keenam, 

Smart Living atau merupakan kehidupan yang cerdas yaitu mengarah pada kadar 

hidup dan adat istiadat rakyat, sedangkan sebab yang paling berpengaruh yaitu 
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terpenuhinya berbagai kepentingan, kesejahteraan, keamanan, kesederhanaan, dan 

kemakmuran hidup5. 

Proses pembangunan sebuah kota untuk menuju smart city memiliki beberapa 

fase awal yaitu, fase pertama, pembenahan internal pemerintah, merupakan fase 

dimana fokusnya pada pembenahan kinerja dari pemerintah dan pembangunan 

infrastruktur berbasis teknologi sebagai modal atau alat untuk meningkatkan 

kinerja pemerintah. Pada fase pertama pemanfaatan teknologi diutamakan dalam 

pemerintah melaksanakan tugasnya. Fase kedua, yaitu adanya penguatan modal 

sosial, fokusnya yaitu untuk pendekatan sosial dalam mengembalian kepercayaan 

masyarakat dan mempersipkan masyarakat untuk sadar teknologi. Pada fase kedua 

ini berbagai program pembangunan juga difokuskan untuk penanganan masalah 

yang dihadapi pemerintah. Fase ketiga yaitu fase dimana pengembangan layanan 

eksternal pemerintah, adalah fase yang menitikkan pada pemanfaattan teknologi 

dalam pengembangan pelayanan publik. Berbagai layanan publik terus 

dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi di dalamnya, setelah masyarakat 

mendapat pemahaman tentang pentingnya teknologi sehingga pada nantinya 

meminimalisir adanya urban splintering. Fase keempat, fase pengembangan 

pelayanan kota dengan memanfaatkan teknologi tinggi, fase dimana 

memfokuskan pengembangan sistem dengan teknologi yang lebih tinggi dengan 

mengacu best practice di kota yang telah mengembangkan konsep smart city6. 

Kota Malang termasuk kota kedua terbesar di Provinsi Jawa Timur yang 

sedang gencar menerapkan Smart City. Dari arah pembangunan jangka panjang 

                                                           
56 Indikator Smart City. Diakses dari https://indonesiafuturecity.com/news-article/ini-dia-6-

indikator-smart-city .pada tanggal 29 Maret 2018. 
6Membangun Smart City dengan Pemenfaatan Teknologi Informasi. Diakses dari 

https://www.bacalagers.com/2017/01/membangun-smart-city-indonesia-dengan-pemanfaatan-

teknologi-informasi.html pada tanggal 17 Februari 2018 

https://indonesiafuturecity.com/news-article/ini-dia-6-indikator-smart-city
https://indonesiafuturecity.com/news-article/ini-dia-6-indikator-smart-city
https://www.bacalagers.com/2017/01/membangun-smart-city-indonesia-dengan-pemanfaatan-teknologi-informasi.html
https://www.bacalagers.com/2017/01/membangun-smart-city-indonesia-dengan-pemanfaatan-teknologi-informasi.html
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Pemerintah Kota Malang terlihat telah menyiapkan Sumber Daya Manusia dan 

Iptek untuk terwujudnya Kota Malang sebagai Smart City. Smart City yang 

dilaksanakan di Kota Malang lebih memfokuskan kepada penggunaan teknologi 

informasi untuk meningkatkan layanan publik yang responsife kepada 

masyarakat. Adapun program yang telah dijalankan OPD yang dianggap dapat 

mewujudkan Kota Malang sebagai Smart City, diantaranya : peluncuran 65 area 

hot spot, pelatihan jardiknas dan bimtek electronic mail oleh Dinas Pendidikan, 

gerakan Malang Go Open Source, Malang Cyberpark di alun-alun Kota Malang, 

penerapan E-Government dalam meningkatkan pelayanan public dalam terobosan 

inovasi baru yang digencarkan oleh Pemerintah Dearah Kota Malang adalah 

Ngalam Command Center yang aplikasi si-DIA7. 

Command center adalah salah satu fasilitas yang dibutuhkan oleh instansi atau 

perusahaan dalam menjalankan tugasnya8. Command center adalah sebuah wadah 

yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana seorang pemimpin 

bersama-sama dengan tim, untuk melakukan rapat, pengambilan keputusan  

memerintahkan, mengkoordinasi, memonitoring serta mengawasi seluruh 

tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap permasalahan yang dihadapi 

instansi atau perusahaan Tujuan dari Command Center yaitu mengumpulkan dan 

mengolah informasi yang dibutuhkan agar dapat menangani berbagai kejadian dan 

secara cepat dan efektif. 

Terobosan inovasi yang baru diluncurkan pada Desember 2017 ini tentu 

sangat menunjang Kota Malang untuk menuju Smart City. Dimana di dalam 

                                                           
7 Webside resmi Kota Malang, diakses dari https://malangkota.go.id/ pada tanggal 11 februari 

2018 
8 Definisi Command Center, diakses dari https://sharingvision.com/definisi-command-center/ pada 

tanggal 11 februari 2018 

https://malangkota.go.id/
https://sharingvision.com/definisi-command-center/
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Ngalam Command Center pemerintah Kota Malang dapat memantau segala 

aktivitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta keadaan di berbagai pusat 

keramaian melalui 101 unit CCTV yang telah terpasang. Selain itu terdapat sistem 

pengaduan online bagi masyarakat Kota Malang, dimana masyarakat disini dapat 

mengadukan keluhan-keluhan yang terjadi seperti infrastruktur, tindak criminal, 

pelayanan ambulans 119 dan yang paling terbaru adalah aplikasi si-DIA. 

Pengaduan dari masyarakat tersebut secara cepat akan ditanggapi oleh Pemerintah 

Kota Malang dan segera memerintahkan kepada Dinas terkait untuk segera 

menanggapi pengaduan dari masyarakat. Inovasi aplikasi si-DIA ini mewujudkan 

satu indicator dari Smart City yaitu Smart Government dimana sistem pergerakan 

yang mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, 

dan demokrasi, serta kualitas dan kuantitas layanan publik yang sangat baik. 

Inovasi dalam konteks ini menemukan arti penting. Inovasi bukan saja nama 

lain dari kearifan dan kejeniusan lokal yang terlembaga. Dalam setiap inovasi, 

terpendam senantiasa kreativitas. Jika terobosan mencerminkan kemajuan, 

kreativitas mencerminkan kebebasan.Inovasi tidak sekedar inisiatif, inovasi adalah 

sebuah terobosan. Jika inisiatif menggambarkan suatu prakarsa awal yang jeli, 

terobosan menggambarkan paduan kreativitas dan kecerdasan untuk keluar dari 

kebuntuan.Apakah itu kebuntuan karena keterbatasan sarana atau kebuntuan 

karena kecenderungan mengupayakan segala sesuatu secara biasa-biasa saja. 

Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah9. Dalam Bab XXI bertajuk Inovasi Daerah. 

Pada Undang-Undang tersebut dari pasal 386 hingga pasal 390 menjelaskan 

                                                           
9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 

Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi sebagaimana dimaksud adalah 

semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam 

merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintah Daerah mengacu pada prinsip: 

peningkatan efisiensi, perbaikan efektifitas, perbaikan kualitas layanan, 

berorientasi pada kepentingan umum, mematuhi nilai-nilai kepatutan, dilakukan 

secara terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk 

kepentingan sendiri. 

Ukuran paling nyata keberhasilan otonomi daerah dalam kerangka kemajuan 

berkebebasan dan kebebasan berkemajuan adalah inovasi. Menilai kemajuan 

otonomi dalam ukuran inovasi berarti menilai seberapa jauh kebebasan yang 

dimiliki daerah mampu mendorong munculnya program, kebijakan serta gagasan 

lokal yang cerdas, khas dan genuine dalam mensiasati setiap bentuk keterbatasan 

atau mengoptimalkan setiap bentuk keunggulan daerah yang dimiliki. 

Sebuah inovasi ia tidak akan berguna jika tidak bermakna strategis, berpotensi 

produktif serta memberi efek sinambung10. Inovasi dikatakan strategis manakala 

ia tampil sebagai jawaban atas kebutuhan daerah yang paling krusial. Inovasi 

dikatakan produktif manakala mampu beroperasi di lapangan sebaik yang 

diharapkan. Inovasi dikatakan berkelanjutan manakala tersususn secara skematik, 

bukan hasil respon reaksioner, dan bervisi jauh ke depan. Kombinasi kualitas 

strategis, produktif, dan keberlanjutan suatu inovasi di tingkat gagasan maupun 

praktek, dalam efek jangka panjang maupun pendek, selanjutnya merupakan 

penentu derajat dan kualitasnya sebagai sebuah kemajuan. 

                                                           
10 Sobari, Wawan. 2004. Inovasi Sebagai Referensi. Surabaya : Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi, 

hal  87 
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Inovasi sektor publik bukanlah sebuah kondisi yang dapat dengan sukses 

dijalankan dengan sebatas niat saja apa lagi terjadi dengan sendirinya. Dibutuhkan 

beberapa faktor kritis untuk menjamin keberhasilannya. Tanpa kehadiran faktor-

faktor ini maka terjadinya inovasi pemerintahan akan menajdi sulit terealisasi. 

Oleh karena itu, perlu diidentifikasi faktor-faktor tersebut dan perlu pula dijamin 

ketersediaannya. Beberapa faktor tersebut antara lain: kepemimpinan yang 

mendukung inovasi, pegawai yang terdididk dan terlatih, budaya organisasi, 

pengembangan tim dan kemitraan, serta orientasi pada kinerja yang terukur.11 

Penelitian skripsi yang dilakukan Siti Widharetno Mursalim12, mahasiswa 

Universitas Sangga Buana TPKP Bandung yang berjudul Implementasi Kebijakan 

Smart City di Kota Bandung. Pada penelitiannya menunjukkan bahwa 

Implementasi kebijakan smart city di Dinas Komunikasi dan Informatika 

Pemerintahan Kota Bandung belum tersosialisasi dengan baik terutama kepada 

SKPD atau dinas-dinas lainnya, sehingga banyak masyarakat kota Bandung itu 

sendiri yang belum mengetahui tentang smart city. Dalam mensosialisasikan 

mengenai program smart city membutuhkan proses yang panjang dan harus 

didukung pula oleh pemerintah dan warganya. Meskipun pemerintah sudah 

meluncurkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung kotanya sebagai smart city 

tetap saja membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk penerapannya sampai 

kepada warganya. 

                                                           
11Islamy, Irfan. 2008. Knowledge Management: Kunci Sukses Inovasi Pemerintah Daerah. Malang 

: Bayumedia Publishing, hal 45 
12Widharetno, Siti. 2017. Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung. Program Studi 

Ilmu Administrasi. Universitas Sangga Buana TPKP Bandung 



 11 
 

Penelitian yang dilakukan Sinthia Alfianita H13 pada tahun 2017, mahasiswa 

Universitas Gadjah Mada yang berjudul Kesiapan Implementasi Smart City di 

Kota Surakarta. Pada penelitiannya menunjukkan bahwa Kota Surakarta 

merupakan salah satu kota di Indonesia yang mulai mengimplementasikan smart 

city. Konsep smart city di Kota Surakarta didukung dari Visi dan Misi yang telah 

disusun dalam RPJMD tahun 2016-2021, Sistem Inovasi Daerah Kota Surakarta 

tahun 2015-2020 dan Masterplan TIK Kota Surakarta tahun 2016.Penelian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi cakupan implementasi smart city, alasan 

pendukung dalam pemilihan cakupan implementasi smart city, dan pencapaian 

implementasi smart city di Kota Surakarta. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui in-depth 

interview 20 informan yang terdiri dari 19 SKPD Kota Surakarta dan Forum 

Pengembangan Kampung Batik Laweyan. Data sekunder dari dokumen resmi 

pemerintah serta studi literature. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Surakarta telah 

mengimplementasikan beberapa dimensi dari Smart City yaitu: smart governance, 

smart mobility, smart living dan smart economy. Program-program yang 

mendukung dalam implementasi Smart City terdiri dari 22 program. Alasan 

pendukung dalam pemilihan cakupan implementasi Smart City dikaji berdasarkan 

kebutuhan kota, komponen pendukung yang terdiri dari TIK, tata kelola 

pemerintah dan masyarakat, keunggulan kota. Pencapaian implementasi Smart 

City di Kota Surakarta dikaji berdasarkan Usability, Effectiveness dan Integrated 

terdiri dari 19 program yang telah tercapai, 1 program yang sedang dicapai dan 2 

                                                           
13 Alfianita, Sinthia. 2017. Kesiapan Implementasi Smart City di Kota Surakarta. Program Studi 

Pembangunan Wilayah. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
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program yang belom tercapai. Kota Surakarta siap mendukung implementasi 

Smart City ditinjau dari program-program yang telah diterapkan. Di tahun 2017 

fase pengembangan Smart City Kota Surakarta berada pada tahap scattered yaitu 

sudah membangun dan menerapkan pelayanan dengan pemanfaatan TIK akan 

tetapi belum saling terintegrasi. 

Peneliti selanjutnya dilakukan  pada tahun 2017 oleh Tria Adelina L P14, 

mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang berjudul Implementasi Konsep Kota 

Pintar DKI Jakarta Melalui Aplikasi Media Sosial Qlue Terhadap Partisipasi 

Masyarakat. DKI Jakarta memberlakukan konsep kota pintar untuk 

menanggulangi permasalaahn menahun yang terjadi. Salah satu program dari 

konsep kota pintar tersebut adalah aplikasi media social Qlue. Aplikasi media 

social Qlue bertujuan untuk mempermudah masyarakat DKI Jakarta dalam 

menyampaikan laporan dan keluhan mereka terhadap permasalahan di sekitar 

kepada pemerintah sehingga permasalahan yang belum tersentuh sebelumnya 

dapat terselesaikan. Penelitian ini mendalami tentang proses implementasi aplikasi 

media social Qlue, menganalisis faktor-faktor yang berperan penting di dalamnya 

dengan mengadopsi model teori George C Edward III, dan pengaruhnya terhadap 

partisipasi masyarakat pengguna aplikasi media social Qlue. 

Penelitian ini menggunakan metode campuran dimana kualitatif untuk melihat 

dari sisi implementor, dan kuantitatif melihat dari sisi masyarakat pengguna 

aplikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi media social Qlue 

mengalami hambatan pada tahap awal diimplementasikan karena minimnya 

partisipasi dari masyarakat.Solusi awal yang diberikan pemerintah justru membuat 

                                                           
14 Adelina, Tria. 2017. Implementasi Konsep Kota Pintar DKI Jakarta Melalui Aplikasi Media 

Sosial Qlue Terhadap Partisipasi Masyarakat. Program Studi Ilmu Administrasi Negara 

(Manajemen dan Kebijakan Publik). Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
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timbulnya resistensi, namun pemerintah DKI Jakarta terus melakukan perbaikan 

sehingga aplikasi berjalan dengan lebih baik ingga saat ini. Faktor komunikasi, 

sumber daya, sikap, dan prosedur memiliki pengaruh dalam partisipasi 

masyarakat. Faktor komunikasi masih lemah di jajaran masyarakat dan 

implementor.Faktor sumber daya sama-sama memiliki angka yang tinggi dan kuat 

di kedua belah pihak.Faktor sikap masih lemah di jajaran implementor namun 

kuat dijajaran masyarakat. Faktor prosedur memiliki hasil yang sama dengan 

faktor sikap dimana lemah dalam jajaran implementor dan kuat dijajaran 

masyarakat. Namun demikian , diluar keempat faktor yang diadopsi dengan teori 

Gorge C Edward III, ternyata muncul faktor lain yang juga berpengaruh dalam 

prosses berjalannya implementasi media social Qlue yaitu persaingan antar aparat 

dan SKPD dan juga bumbu politik. 

Pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif cepat menyebabkan adanya 

persoalan kota, sebagaimana menurunnya kualitas layanan publik, kurang 

terpenuhiya lahan pemukiman, kemacetan, sulitnya memperoleh tempat parkir, 

meningkatnya kebutuhan energy, penumpukan sampah, meningkatkan angka 

kriminal, serta masalah sosial lainnya. Pada era ini, kebutuhan akan tersedianya 

informasi yang mudah diakses, efektif, dan akurat menjadikan salah satu dasar 

pengembangan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan. 

Kebutuhan informasi ini telah menjadi salah satu pondasi utama, karena pada 

dasarnya pemerintah mempunyai tugas serta tanggung jawab terhadap 

terpenuhinya layanan masyarakat. 

Kunci sukses pemerintahan yang baik adalah mereka yang selalu ingin 

memperbaiki segala permasalahan yang terjadi pada kotanya. Oleh karena itu 
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diperlukan pendekatan yang terintegrasi untuk menanganu segala persoalan di 

kota, sehingga melahirkan konsep smart city. Kota yang disebut smart city yaitu 

kota yang pada awalnya mempunyai inovasi baru dalam menyelesaikan persoalan 

di kotanya dan berhasil meningkatkan prestasi kotanya. Dimensi utama dari smart 

city yaitu memberi layanan dengan menggunakan teknologi terbaru dan 

membangun infrastruktur yang pintar, sehingga dapat memberi layanan yang 

efektif dan efisien terhadap seluruh kalangan masyarakat yang hidup di kota. 

Berbagai penelitian terdahulu yang meneliti tentang penerapan konsep Smart 

City di berbagai kota menggambarkan bahwa masih terdapat berbagai masalah 

dalam penerapan konsep Smart City. Sehingga banyak kota yang terhambat dalam 

mengimplementasikan konsep Smart City. Dari berbagai permasalahan yang 

timbul dalam mengimplementasikan Konsep Smart City ini membuat penulis 

untuk tertarik meneliti tentang konsep Smart City di Kota Malang dengan inovasi 

baru penunjang pelayanan publik yang responsif yaitu aplikasi si-DIA. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalahnya adalah : 

1. Bagaimana inovasi Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan 

pelayanan publik yang responsif melalui aplikasi si-DIA menuju Smart 

City? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat inovasi Pemerintah Kota 

Malang dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif melalui 

aplikasi si-DIA menuju Smart City? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui inovasi Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan 

pelayanan publik yang responsif melalui aplikasi si-DIA menuju Smart 

City. 

2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat inovasi Pemerintah Kota 

Malang dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif melalui 

aplikasi si-DIA menuju Smart City. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

referensi dalam bentuk informasi maupun pengetahuan bagi pihak-pihak 

tertentu yang ingin mengetahui inovasi dari Pemerintah Kota Malang 

dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsife melalui aplikasi si-

DIA 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam 

mengembangkan inovasi Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan 

pelayanan publik yang responsif dan dapat menberikan manfaat dari 

berbagai pihak yaitu dari Pemerintah Kota Malang dan Masyarakat di 

Kota Malang. 
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1.5 Definisi Konseptual 

Definisi konseptual adalah pernyataan yang mengartikan atau member makna 

suatu konsep atau istilah tertentu. Definisi konseptual memberikan penggambaran 

secara umum dan menyeluruh dan menyiratkan maksud konsep atau istilah 

tersebut bersifat konstitutif (merupakan definisi yang tersepakati oleh banyak 

pihak dan telah dilakukan setidaknya di kamus bahasa). Dalam penelitian ini yang 

merupakan definisi konseptual yaitu : 

1.5.1 Inovasi 

Albury secara lebih ederhana mendefinisikan inovasi sebagai new 

ideas that work.Ini berarti bahwa inovasi adalah berhubungan erat dengan 

ide-ide baru yang bermanfaat15.Inovasi dengan sifat kebaruannya harus 

mempunyai nilai manfaat. Selanjutnya Albury secara rinci menjelaskan 

bahwa ciri dari inovasi yang berhasil adalah adanya bentuk penciptaan dan 

pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian 

yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal 

efisiensi, efektifitas maupun kualitas. 

Menurut Metcalfe inovasi merupakan sistem yang menghimpun 

institusi-institusi berbeda yang berkontribusi, secara bersama maupun 

individu, dalam pengembangan dan difusi teknologi-teknologi baru dan 

menyediakan kerangka kerja dimana pemerintah membentuk dan 

mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mempengaruhi proses 

inovasi16. Dengan demikian, sistem inovasi merupakan suatu sistem dari 

                                                           
15 Pengertian Inovasi. Diakses dari http://xerma.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-inovasi-

menurut-para-ahli.html pada tanggal 10 Februari 2018 
16Inovasi Pemerintahan. Diakses dari http://www.academia.edu/5420286/Inovasi_Pemerintahan . 

pada tanggal 1 April 2018 

http://xerma.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-inovasi-menurut-para-ahli.html
http://xerma.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-inovasi-menurut-para-ahli.html
http://www.academia.edu/5420286/Inovasi_Pemerintahan
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lembaga-lembaga yang saling berkaitan untuk menciptakan, menyimpan, 

dan mengalihkan pengetahuan, keterampilan yang menentukan teknologi 

baru. 

1.5.2 Pemerintah Kota 

Pemerintah adalah semua peralatan di Negara atau Negara lembaga 

yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.Dengan demikian, 

pemerintah adalah sekelompok otoritas individu yang mempunyai 

kekuasaan atau sekelompok indivisu yang memiliki dan melaksanakan 

otoritas yang sah dan melindungi serta peningkatan melalui penerapan, 

tindakan, dan keputusan pemerintah yang dibuat berdasarka hukum 

ataupun tidak17. 

Pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan 

kekuasaan mengatur kehidupan social, ekonomi, dan politik suatu Negara 

atau bagian-bagiannya.Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah 

merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk 

mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai 

tujuan Negara. 

Kota adalah wilayah administratif yang merupakan bagian dari 

provinsi. Dahulu, Pemerintah Kota juga dikenal dengan sebutan Daerah 

Tingkat II, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 

tahun 1999 yang telah mengalami pembaharuan menjadi Undang-Undang 

Nomor 32 tahun 2004, istilah Daerah Tingkat II ditiadakan. Kota 

merupakan daerah otonom yang memiliki wewenang guna mengatur serta 

                                                           
17Pengertian Pemerintah. Diakses dari https://www.dictio.id/t/apakah-pengertian-

pemerintah/4105/2 . pada tanggal 12 April 2018 

https://www.dictio.id/t/apakah-pengertian-pemerintah/4105/2
https://www.dictio.id/t/apakah-pengertian-pemerintah/4105/2
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mengurus masalah pemerintahan sendiri, dimana pemerintahannya 

dipimpin oleh seorang Walikota. Kawasan perkotaan merupakan kawasan 

yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi 

kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi 

pelayanan jasa serta perubahan nama dan pemindahan ibu kota 

pemerintahan, pelayanan social, dan kegiatan ekonomi18 

1.5.3 Pelayanan Publik 

Pelayanan dapat dipahami sebagai pemberian layanan (melayani) 

kebutuhan orang atau masyarakat yang memiliki kepentingan pada 

organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang sudah 

ditetapkan. Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa 

pemerintahan pada hakekatnya merupakan pelayan kepada masyarakat. 

Karenanya birokrasi public memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk 

memberikan layanan yang baik dan profesinal. Kunci dari pelayanan 

public ialah kemampuan pemerintah kepada penyediaan beragam 

pelayanan public yang berkualitas dan responsive kepada masyarakatnya. 

Menurut Moenir pelayanan public merupakan kegiatan yang 

dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok orang dengan melandaskan 

faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha 

memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya19. Tujuan 

pelayanan public adalah menyiapkan pelayanan publik tersebut yang 

dikehendaki atau dibutuhkan oleh masyarakat, dan bagaimana menyatakan 

                                                           
18Pemerintah Kota. Diakses dari http://rangkumanpustaka.blogspot.co.id/2017/04/ -pemerintah-

kota.html . pada tanggal 12 April 2018 
19 Definisi Pelayanan Publik. Diakses dari http://jasapembuatantesis.net/definisi_pelayanan_publik 

. pada tanggal 10 April 2018 

http://rangkumanpustaka.blogspot.co.id/2017/04/makalah-pemerintah-kota.html
http://rangkumanpustaka.blogspot.co.id/2017/04/makalah-pemerintah-kota.html
http://jasapembuatantesis.net/definisi_pelayanan_publik
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dengan tepat kepada publik tentang pilihannya dan cara mengaksesnya 

yang telah  disediakan oleh pemerintah. 

1.5.4 Responsif 

Responsif adalah pedanan kata dari merespon secara cepat untuk 

mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Bisa jadi respon yang cepat itu 

adalah karena melihat peluang dan momentum yang ada, bisa jadi karena 

itu adalah satu-satunya peluang, yang kalau tidak diambil maka akan 

menghilang begitu saja peluang tersebut. maka sikap responsif sangat 

penting dalam konteks menemukan momentum dan peluang dalam hidup. 

Responsive disini lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat 

menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat yang dilayani. 

1.5.5 Smart City 

Smart City merupakan konsep perencanaan kota dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang 

lebih mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. 

Beberapa para ahli menganggap konsep kota dengan smart city dapat 

terpenuhinya kebutuhan akan kemudahan hidup dan kesehatan, walaupun 

pada kenyataanya konsep dari smart city masih dalam pembahasan oleh 

para ahli dan belum ada definisi dan konsep umum yang bisa diterapkan 

disetiap kota di dunia. Konsep smart city masih bergantung pada kota 

pengembang masing-masing. 

Beberapa para ahli mencoba mendefinisikan smart city dengan 

definisi masing-masing berdasarkan bidang keilmuan masing-masing, 
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antara lain menurut Caragliu, A., dkk Smart City didefinisikan juga 

sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal social, dan 

infrastruktur telekominikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan 

ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan 

manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis 

partisipasi masyarakat20. Sedangkan menurut Jung Hoon Smart City 

merupakan kota dengan investasi modal manusia dan social, dengan 

transporasi dan infrasruktur komunikasi modern serta pembangunan 

ekonomi yang berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi, dengan 

manajemen SDA yang bijaksana melalui tata pemerintahan yang 

partisipatif21. 

1.6 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati ketika melakukan pengukuran secara 

cermat terhadap suatu objek atau fenomena dengan menggunakan parameter yang 

jelas. Adapun variabel-variabel yang akan didefinisikan secara operasional dalam 

penelitian ini adalah : 

1.6.1. Inovasi Pemerintah Kota Malang dalam Mewujudkan Pelayanan 

Publik yang Responsif melalui Aplikasi si-DIA menuju Smart City 

a. Inovasi Kebijakan 

Pemerintah Kota Malang dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, 

strategi baru beserta alasannya yang berangkat dari realitas yang ada untuk 

mewujudkan Malang sebagai Smart City.Oleh karenanya untu menunjang 

                                                           
20Smart City. Diakses dari https://marketing.co.id/apa-itu-smart-city/ pada tanggal 1 April 2018 
21 Nurmandi, Achmad. 2014. Manajemen Perkotaan. Yogyakarta : Jusuf Kalla School of 

Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hal 399 

https://marketing.co.id/apa-itu-smart-city/
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hal tersebut Pemerintah Kota Malang melakukan inovasi-inovasi baru 

aplikasi si-DIA. 

b. Inovasi Proses Pelayanan 

Berasal dari gerakan pembaruan kualitas oleh Pemerintah Daerah 

Kota Malang yang berkelanjutan dan mengacu pada kombinasi perubahan 

organisasi, prosedur, dan kebijakan yang dibutuhkan untuk berinovasi. 

c. Inovasi Metode Pelayanan 

Adalah perubahan baru dalam hal berinteraksi dengan pelanggan 

atau cara baru dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

ingin mendapatkan informasi dengan efektif dan efisien dan mengadukan 

keluhan baik infrastruktur kota, tindak criminal kepada Pemerintah Kota 

Malang. 

d. Inovasi Sistem 

Ngalam Commad Center merupakan sistem baru dari Pemerintah 

Kota Malang untuk mewujudkan Malang Smart City dengan 

memanfaatkan teknologi informasi baru guna menunjang pelayanan yang 

efektif dan efisien serta percepatan informasi kepada masyarakat.  

e. Inovasi Produk Layanan 

Pemerintah Kota Malang melakukan perubahan bentuk dan desain 

produk atau layanan kepada masyarakat untuk menunjang Malang sebagai 

Smart City. Melalui aplikasi si-DIA ini Pemerintah Kota Malang 

melakukan perubahan bentuk layanan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi sehingga pelayanan kepadan masyarakat dapat lebih efektif dan 

efisien. 
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1.6.2 Faktor Pendukung dan PenghambatInovasi Pemerintah Kota Malang 

dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif melalui 

Program Ngalam Command Center (NCC) menuju Smart City 

a. Faktor pendukung 

1. Kebijakan Pemerintah Pusat 

2. Perkembangan Teknologi Informasi 

 b. Faktor Penghambat 

1. Anggaran Pendukung 

2. Sumber Daya Manusia 

1.7 Metode Penelitian 

Penelitian kualitatif atau naturalistic inquiry adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati, demikianlah pendapat Bogdan dan Gua.Frankel 

dan Wallen menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

mengkaji kualitas hubungan, kegiatan situasi, atatumaterial, dengan menekankan 

kuat pada diskripsi menyeluruh dalam menggambarkan rincian segala sesuatu 

yang terjadi pada suatu kegiatan atau situasi tertentu22. Adapun metode penelitian 

yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut : 

1.7.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan 

pendekatan kualitatif.Bogda dan Taylor mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya dapat 

                                                           
22Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Gramedia, hal 26 
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diamati. Selanjutnya menurut Suharsimi penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau informasi 

mengenai berbagai status suatu gejala yang ada, yaitu baik dalam keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat dilakukan penelitian23. 

Penelitian ini mengupayakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan bagaimana pemerintah Kota Malang melalukan inovasi 

untuk mewujudkan Kota Malang menjadi Smart City. Inovasi yang 

dicetuskan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang ini 

memanfaatkan teknologi berupa aplikasi si-DIA yang bertujuan untuk 

pelayanan publik yang responsif. 

1.7.2 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang langsung dapat 

memberikan data untuk pengumpul data. Seperti yang telah 

dibahas sebelumnya bahwasanya sumber utama dari penelitian 

kualitatif adalah kata-kata serta tindakan. Dalam penelitian ini 

sumber data primer akan didapatkan dari kepala Bagian Aplikasi 

Informatika dan Bidang Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Malang beserta anggota KIM melalui observasi, 

kegiatan wawancara, catatan tertulis, perekaman dan foto yang 

diupayakan dari informasi utama yang terpercaya. 

 

 

                                                           
23Ibid, hal 61 



 24 
 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber dari data yang tidak langsung 

memberikan hasil dari data tersebut kepada pengumpul data atau 

peneliti, misalnya dari referensi seperti buku, jurnal, media massa, 

peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu yang 

selaras serta berbagai informasi lainnya yang bersangkutan dalam 

penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung atau 

tambahan tetapi tidak dapat diabaikan karena sumber ini dapat 

melengkapi penelitian sehingga informasi menjadi lebih jelas. 

Penelitian ini akan mengumpulkan data yang berkaitan 

dengan penelitian dan menganalisis bagaimana Pemerintah Kota 

Malang melakukan inovasi guna menunjang mewujudkan Malang 

Smart City dengan memfokuskan dengan inovasi baru aplikasi si-

DIA yang bertujuan untuk pelayanan publik yang responsif serta 

mengetahui apa faktor kendala dan faktor pendukung dari 

mengimplementasikan aplikasi si-DIA. 

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, data menjadi hal yang sanagt penting untuk 

menjawab permasalahan penelitian.Data diperoleh dengan menggunakan 

metode pengumpulan data yang akam dioleh dan dianalisis dengan metode 

tertentu. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu : 

a. Observasi 

Observasi merupakan adanya suatu proses melihat, mengamati dan 

mencermati serta merekam perilaku atau keadaan secara sistematis dan 
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teratur untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ini dilaksanakan melalui 

berbagai pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala-gejala yang timbul dalam penelitian. Pelaksanaan teknis secara 

observasi dapat dilakukan dalam berbagai cara yaitu dilakukan secara 

teratur dan secara sistematis dengan melihat berbagai pedoman sebagai 

instrument dalam pengamatan. Dalam penelitian observasi disini 

dilakukan secara langsung pada subyek maupun lokasi penelitian yaitu 

di Ngalam Command Center, Komunitas Informasi Masyarakat 

dilakukan sendiri secara langsung di tempat yang menjadi objek 

penelitian, sedangkan objek yang diamati adalah perwujudan 

pelayanan publik. 

b. Wawancara  

Wawancara disini pada dasarnya adalah percakapan, namun 

percakapan disini memiliki tujuan. Menurut Esberg dalam Sugiyono 

wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga serta dapat diperoleh 

suatu makna di dalam suatu topik tertentu24. Wawancara disini dapat 

dipakai dalam berbagai penelitian berupa wawancara terstruktur atau 

wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan memberikan 

pedoman pertanyaan yang didalamnya berisi pertanyaan-pertanyaan 

yang dikehendaki jawaban yang luas. Wawancara disini dapat secara 

otomatis dikembangkan jika dianggap perlu agar mendapatkan 

informasi yang lebih lengkap atau dapat pula dihentikan jika dirasakan 

                                                           
24Metodologi Penelitian. Diakses dari http://merlitafutriana0.blogspot.co.id/p/wawancara.html 

pada tanggal 8 Februari 2018 

http://merlitafutriana0.blogspot.co.id/p/wawancara.html
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telah cukup informasi didapatkan atau diharapkan. Melalui wawancara 

ini, peneliti berharap bisa memperoleh gambaran dan data-data 

mengenai inovasi Pemerintah Kota Malang dalam mewujudkan 

pelayanan publik yang responsif melalui aplikasi si-DIA menuju smart 

city 

c. Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat bukti dan data 

yang diperoleh dilapangan dan mendapat gambaran dari sudut pandang 

subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis 

atau dibuat langsung oleh yang bersangkutan.Keutamaan dari studi 

dokumentasi adalah sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan 

waktu sehingga member peluang kepada peneliti untuk emngetahui 

hal-hal yang pernah terjadi pada waktu silam. 

Melalui studi dokumentasi, informasi dapat diperoleh dari fakta 

yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip, foto, hasil 

rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Dokumentasi 

dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data yang bersumber dari hasil 

wawancara dengan Kepala Bagian Aplikasi Informatika dan Kepala 

Bidang Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota 

Malang dan masyarakat Kota Malang dan Ketua KIM, catatan lapang 

peneliti serta gambar atau foto yang mendukung data penelitian. 

1.7.4 Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling. Menurut Sugiyono, purpose sampling yaitu teknik pengambilan 
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sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data 

dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga 

mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi social yang diteliti, 

yang menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif 

adalah tuntasnya pemerolehan informasi tentang keragaman variasi yang 

ada, bukan pada banyak sample sumber data25. 

Peneliti meyakini bahwa narasumber yang dituju adalah sosok 

yang kompeten dalam memaparkan kondisi yang mendukung 

penelitian.Peneliti berharap melalui narasumber-narasumber ini dapat 

memberikan fakta secara mendalam, mendetail dan dapat 

dipertanggungjawabkan yang pada akhirnya dapat memperkuat penggalian 

data peneliti. Subyek pada penelitian ini meliputi : 

a. Kepala Bidang Aplikasi Informatika di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Malang 

b. Kepala Bidang Informasi Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Malang 

c. Ketua KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) 

KIM adalah suatu lembaga layanan public yang dibentuk dan dikelola 

dari, oleh dan untuk masyarakat yang secara khusus berorentasi pada 

layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan 

kebutuhannya. 

 

 

                                                           
25Teknik Pengambilan Sampel dengan Metode Purpose Sampling. Diakses dari http://www.portal-

statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html pada tanggal 1 Februari 

2018 

http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html
http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampel-dengan-metode.html
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1.7.5 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang pertama di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Malangyang bertempat di Perkantoran Terpadu 

Pemerintah Kota Malang, Gedung A lantai 4, Jalan Mayjen Sungkono, 

Kedungkandang, Arjowinangun Kota Malang. Pemilihan lokasi penelitian 

dilakukan dengan pertimbangan bahwa pada lokasi tersebut peneliti dapat 

mencari informasi/data yang falid terkait penelitian ini. 

Lokasi penelitian kedua di Ngalam Command Center yang 

bertempat di Balai Kota Malang Jalan Tugu No 1 Kota Malang. Pemilihan 

lokasi tersebut dikarenakan peneliti ingin melihat secara langsung proses 

kerja dari Ngalam Command Center. 

1.7.6 Teknis Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensitesiskan, mencari dan menemukan apa yang penting untuk 

dipelajari serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Adapun proses yang dilakukan dalam menganalisis data menurut John 

Creswell adalah melalui tahapan sebagai berikut26 : 

 

 

 

 

 

                                                           
26Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Gramedia, hal 19 
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Gambar 1.1 

Proses Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Raco. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : PT Gramedia, 

hal 19 

a. Identifikasi Masalah 

Pertama, dimulai dengan identifikasi masalah yang menjadi sasaran 

dalam penelitian.Identifikasi masalah menyangkut spesifikasi isu atau 

gejala yang hendak dipelajari.Bagian ini juga memuat penegasan 

bahwa isu tersebut layak diteliti. Pembaca diyakinkan akan pentingnya 

penelitian ini. 

 

Identifikasi Masalah 

Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penelusuran Kepustakaan 

Pengumpulan Data 

Analisa dan Penafsiran Data 

Pelaporan 
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b. Penelusuran Kepustakaan 

Pada bagian ini peneliti mencari bahan bacaan, jurnal yang memuat 

bahasan dan teori tentang topic yang akan diteliti. Pertanyaan yang 

harus ada dalam diri peneliti yaitu apakan pernah dibuat penelitian 

tentang topic ayau isu ini. Pertanyaan lainyaitu apakah yang 

ditekankan dalam penelitian atau studi sebelumnya. Apakah penelitian 

ini merupakan peneguhan penelitian sebelumnya dalam kondisi yang 

berbeda ataukah memberikan hal-hal dan pemikiran yang baru yang 

tidak dibahas atau ditekankan pada penelitian-penelitian 

sebelumnya.Pertanyaan penting lainnya yaitu apakah kelebihan dari 

studi atau penelitian itu dibandingkan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

c. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Pada tahap ini adalah tahap menentukan tujuan dari penelitian.Pada 

bagian ini peneliti mengidentifikasi maksud utama dari penelitiannya. 

d. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menyangkut pula pemilihan dan penentuan calon 

partisipan yang potensial. Termasuk dalam bagian ini adalah 

penentuan jumlah partisipan yang akan terlibat. Hal penting lainnya 

yaitu mempertimbangkan keterjangkauan dan kemampuan para 

partisipan untuk terlibat secara aktif dalam penelitian ini. 

e. Analisa dan Penafsiran Data 

Data yang tersedia, yang biasanya dalam bentuk teks, dianalisis.Bagian 

analisis ini biasanya menyangkut klasifikasi dan pengkodean data.Data 
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yang begitu banyak diringkas, diklasifikasi, dan dikategorisasi atau 

pengkodean. Ide-ide yang memiliki pengertian yang sama disatukan. 

Nantinya akan muncul beberapa ide dan berkembang menjadi tema-

tema. Tema-tema ini nantinya ditafsirkan atau diinterpretasi oelh 

peneliti sehingga nantinya menghasilkan gagasan atau teori yang baru. 

f. Pelaporan 

Tahap terakhir dari tahapan penelitian adalah pelaporan.Karena 

coraknya deskriptif, maka metode penelitian kualitatif biasanya 

menghasilkan suatu laporan yang cukup tebal. Situasi, lingkungan dan 

pengalaman partisipan digambarkan secara luas dan mendalam 

sehingga para pembaca akan mampu menempatkan dari dan merasalah 

apa yang sebenarnya terjadi. Laporan hasil penelitian memposisikan 

pembaca sebagai orang yang terlibat dalam keadaan tersebut. 

1.8 Kerangka Berpikir 

Gambar 1.2 

Analisis Inovasi Pelayanan Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Peneliti 
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