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B AB III 

DESKRIPSI WILAYAH 

A. Gambaran Umum Kota Malang 

1. Profil Kota Malang 

Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa 

Timur, Indonesia. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua setelah kota 

Surabaya dan menduduki kota terbesar ke-12 di Indonesia. Terletak di 

dataran tinggi seluas 145,28 km2 kota ini berdiri pada masa Kerajaan 

Kanjuruhan. Serupa dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota 

Malang adalah bagian dari satu kesatuan wilayah yang dikenal masyarakat 

sekitar dengan sebutan Malang Raya. Kota Malang dinobatkan sebagai kota 

pendidikan, kota pariwisata, kota bunga dan kota seni. sebagai kota 

pendidikan karena memiliki berbagai macam perguruan tinggi terbaik, 

sebagai kota pariwisata karena merupakan kota yang memiliki 

pemandangan alam yang memesona yang sekelilingnya dipenuhi oleh bukit 

dan pegunungan yang mampu memanjakan mata serta udaranya yang sejuk. 

Sebagai kota bunga karena tiap sudut kota yang dikelilingi bunga yang 

menghiasi kota. juga merupakan kota seni karena memiliki berbagai macam 

jenis kesenian asli kota malang mulai dari tarian sampai pertunjukan. 

Jumlah penduduk Kota Malang mencapai 895.387 jiwa yang 

menjadikan kota malang sebagai kota yang memiliki berbagai macam suku 

dan budaya. suku yang mendominasi kota ini adalah suku mayoritas Jawa 

kemudian disusul dengan Madura. sehingga jika dilihat dari sisi budaya nya 

Kota Malang termasuk ke dalam kawasan Kebudayaan Arek. Malang 
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adalah salah satu kawasan metropolitan terbesar nomor dua di provinsi Jawa 

Timur.53 

Kota Malang merupakan salah satu kota tujuan wisata domestic dan 

internasional di Jawa Timur karena memiliki potensi alam dan iklim yang 

yang baik. kota malang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 mdpl 

(meter diatas permukaan air laut) dan berada dipertengahan wilayah 

Kabupaten Malang yang  secara astronomis terletak 112,06° – 112,07° 

Bujur Timur dan 7,06° – 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah 

sebagai berikut : 

1. Kecamatan Bagian Utara : Singosari, Karangploso 

2. Kecamatan Bagian Timur : Pakis, Tumpang 

3. Kecamatan Bagian Selatan : Tajinan, Pakisaji 

4. Kecamatan Bagian Barat : Wagir, Dau 

 

Kota Malang merupakan sebuah kota yang letaknya berada di 

Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah 

Surabaya, dan kota terbesar ke-12 di Indonesia. Kota ini didirikan pada 

masa Kerajaan Kanjuruhan dan terletak di dataran tinggi dengan luas 145,28 

km2 yang terletak di pertengahan Kabupaten Malang. 

                                                           
53 Wikipedia, “Kota Malang”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang , pada 16 
Desember 2018 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang
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B. Pemerintah Kota Malang 

a. Visi dan Misi Kota Malang 

Adapaun Visi dan Misi Kota Malang adalah sebagai berikut. 

1) Visi 

“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA 

BERMARTABAT” 

Selain Visi di atas, dalam perencanaan pembangunan kota malang 

periode 2013-2018 yang tidak kalah penting adalah dengan adanya program 

Peduli Wong Cilik sebagai bentuk semangat dari pembangunan dan 

kepedulian pemerintah terhadap keberlangsungan wong cilik yang 

dijadikan jiwa dalam pencapaian visi. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas 

dan program pembangunan yang ada di Kota Malang secara keseluruhan 

Gambar 3.1 Peta Kota Malang, Jawa Timur 



 

58 
 

harus memberikan manfaat bagi masyarakat kecil hasil serta hasil 

pembangunan yang dapat dinikmati oleh rakyat kecil di kota malang. 

Istilah MARTABAT merupakan istilah yang merujuk pada harga 

diri kemanusiaan, yang mempunyai makna mulia atau kemuliaan. Sehingga 

dengan diterapkannya visi ‘Menjadikan Kota Malang sebagai Kota 

BERMARTABAT’ dapat meciptakan sebuah kondisi kemuliaan terhadap 

masyarakatnya dan Kota Malang. Hal ini juga merupakan konsep Islam 

yang dirujuk langsung yaitu tentang baldatun thoyyibatun wa robbun 

ghofur (negeri makmur yang diridhoi oleh Allah SWT). 

Untuk mewujudkan  Kota Malang yang BERMARTABAT, maka 

bentuk pelaksanaan nya adalah dengan menciptakan Kota Malang yang 

tertib, aman bersih dan  asri, karena masyarakat Kota Malang adalah 

masyarakat yang mandiri, makmur dan sejahtera, terdidik, berbudaya, serta 

memiliki nilai-nilai agama yang tinggi dengan berlandaskan sikap toleransi 

yang ditanamkan oleh masyarakat terhadap perbedaan-perbedaan yang ada 

di lingkungan masyarakat, dan untuk menjadikan kota malang sebagai kota 

yang memiliki berbagai prestasi di berbagai bidang, pemerintah harus dapat 

menciptakan pemerintah yang unggul dan memiliki daya saing dengan 

mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi, 

nepotisme) dan bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat 

Selain itu juga visi BERMARTABAT dijadikan sebagai 

kependekan atau akronim dari beberapa program prioritas pembangunan 

yang akan diwujudkan pemerintah kota malang dalam periode 2013-2018, 
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yaitu: BERsih, Makmur, Adil, Religius-toleran, Terkemuka, Aman, 

Berbudaya, Asri, dan Terdidik. 

Setiap Akronim BERMARTABAT tersebut dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Bersih, Merupakan sebuah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. 

Lingkungan kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah 

kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang 

periode 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari 

penyelenggaraan pemerintahan. menciptakan pemerintahan yang bersih 

agar dapat memberikan pelayanan berdasarkan kepentingan masyarakat 

dengan sebaik-baiknya. 

2. Makmur, menciptakan kondisi masyarakat yang makmur melalui cita-

cita yang dipercayakan kepada pemerintah untuk dapat diwujudkan 

melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi 

makmur di Kota Malang tercapai jika seluruh masyarakat Malang dapat 

memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata 

sosial masing-masing. Dalam kaitannya dengan upaya mencapai 

kemakmuran, kemandirian adalah hal penting. Masyarakat makmur 

yang dibangun di atas pondasi kemandirian merupakan kondisi yang 

hendak diwujudkan dalam periode pembangunan Kota Malang 2013 – 

2018. 

3. Adil, menciptakan masyarakat yang adil di berbagai bidang kehidupan 

adalah harapan seluruh masyarakat Kota Malang. Adil diartikan sebagai 
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diberikannya hak bagi siapapun yang telah melaksanakan kewajiban 

mereka. Selain itu, adil juga berarti kesetaraan posisi semua warga 

masyarakat dalam hukum dan penyelenggaraan pemerintahan. Adil juga 

dimaksudkan sebagai pemerataan distribusi hasil pembangunan daerah. 

Untuk mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, Pemerintah 

Kota Malang juga akan menjalankan tugas dan fungsinya dengan 

mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. 

4. Religius-toleran, Mewujudkan masyarakat yang religius dan 

masyarakay yang toleran adalah kondisi yang harus terwujudkan 

sepanjang 2013-2018. Dalam masyarakat yang religius dan toleran, 

semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing 

ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat. Apapun bentuk 

perbedaan di kalangan masyarakat dihargai dan dijadikan sebagai faktor 

pendukung pembangunan daerah. Sehingga, dengan pemahaman 

religius yang toleran, tidak akan ada konflik dan pertikaian antar 

masyarakat yang berlandaskan perbedaan SARA di Kota Malang. 

5. Terkemuka, menciptakan Kota Malang sebagai kota terkemuka 

dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia merupakan kondisi 

yang hendak diwujudkan. Terkemuka dalam hal ini diartikan sebagai 

pencapaian prestasi yang diperoleh melalui kerja keras sehingga diakui 

oleh dunia luas. Kota Malang selama lima tahun ke depan diharapkan 

memiliki banyak prestasi, baik di tingkat regional, nasional, maupun 

internasional. Terkemuka juga dapat juga berarti kepeloporan. 
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Sehingga, seluruh masyarakat Kota Malang diharapkan tampil menjadi 

pelopor pembangunan di lingkup wilayah masing-masing. 

6. Aman, Menciptakan kondisi kota yang menjamin keamanan dan juga 

kota yang tertib merupakan kondisi yang sudah pasti diinginkan oleh 

masyarakat. Situasi aman dalam artian  bahwa masyarakat Kota Malang 

dijauhkan dan dibebaskan dari segala macam gangguan yang dapat 

mengancam ketentraman kehidupan dan aktivitas masyarakat baik 

berupa gangguan fisik ataupun gangguan non-fisik. Sehingga situasi 

masyarakat akan kondusif untuk turut serta mendukung jalannya 

pembangunan. Untuk menjamin situasi aman bagi masyarakat ini, 

Pemerintah Kota Malang akan mewujudkan ketertiban masyarakat. 

Untuk itu, kondisi pemerintahan yang aman dan stabil juga akan 

diwujudkan demi suksesnya pembangunan di Kota Malang. 

7. Berbudaya, Mewujudkan masyarakat berbudaya yang merupakan 

kondisi dimana nilai-nilai adiluhung dipertunjukkan dalam sifat, sikap, 

tindakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari di semua tempat. 

Masyarakat menjunjung tinggi kesantunan, kesopanan, nilai-nilai sosial, 

dan adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku berbudaya juga 

ditunjukkan melalui pelestarian tradisi kebudayaan warisan masa 

terdahulu dengan merevitalisasi makna-maknanya untuk diterapkan di 

masa sekarang dan masa yang akan datang. 

8. Asri, Mewujudkan kota yang asri adalah merupakan keinginan 

masyarakat. Keasrian, keindahan, kesegaran, dan kebersihan 
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lingkungan kota adalah karunia Tuhan bagi Kota Malang. Namun, 

keasrian Kota Malang makin lama makin pudar akibat pembangunan 

kota yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Maka, Kota Malang 

dalam lima tahun ke depan harus kembali asri, bersih, segar, dan indah. 

Sehingga, setiap pembangunan yang dilakukan di Kota Malang, baik 

fisik maupun non-fisik harus mempertimbangkan dan memperhatikan 

aspek kelestariannya. Hal ini juga harus melibatkan seluruh partisipasi 

masyarakat yang nyata demi mewujudkan kota malang yang asri. 

9. Terdidik, Setiap masyarakat wajib memperoleh pendidikan yang layak 

tanpa terkecuali sesuai dengan peraturan perundangan. dan Amanat 

Undang-Undang nomer 12 tahun 2012 yang mewajibkan tingkat 

pendidikan dasar selama 12 tahun untuk seluruh masyarakat indonesia. 

Selain itu, dengan adanya pendidikan yang layak masyarakat 

diharapkan akan mendapatkan pendidikan serta mendapatkan 

keterampilan individu sesuai dengan pilihan atau minatnya dan profesi 

masing-masing. Dengan pendidikan pemerintah berharap masyarakat 

dapat ikut tergerak untuk bersama-sama bergotong royong membangun 

Kota Malang yang terdidik. 

2)  Misi 

1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas, pelayanan pendidikan dan 

kesehatan yang merata 

2. Meningkatkan daya saing daerah dan produktivitas 
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3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan 

kepada masyarakat rentan, kesetaraan gender, dan kerukunan social 

4. Meningkatnya pembangunan infrastruktur kota dan daya dukung  yang 

terpadu dan berkelanjutan, serta penataan ruang yang tertib berbasis 

wawasan lingkungan 

5. Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan 

publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada kepuasan 

masyarakat. 

 

C. Dinas Komunikasi dan Informatika 

a. Visi dan Misi Diskominfo Kota Malang 

1) Visi : 

“Terwujudnya Kota Malang yang INFORMATIF” 

(INovatif, Fleksibel, ORiginal, MAju, Terukur, Integritas,Faktual) 

 

2) Misi 

1. Melaksanakan pelayanan birokrasi yang profesional serta memiliki 

integritas moral yang tinggi 

2. Optimalisasi Sistem Pelayanan pemerintahan berbasis teknologi (e-

Government) yang terintegrasi 

3. Meningkatkan kecukupan informasi yang dibutuhkan masyarakat dengan 

karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar dalam rangka 

meningkatan kapasitas layanan publik yang dapat dipertanggungjawabkan 
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4. Pengembangan Kemitraan, serta Lembaga Komunikasi dalam Penyebaran 

Informasi Publik yang berbasis pada Kearifan Lokal dan Meningkatkan 

Pemberdayaan Masyarakat. 

5. Mewujudkan Layanan Pos dan Telekomunikasi yang profesional 

 

D. Perangkat Daerah Kota Malang 

a. Susunan Perangkat Daerah 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, adalah sebagai 

berikut: 

1. Sekretariat Daerah; 

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

3. Inspektorat; 

4. Badan Daerah (terdiri dari 6 Badan): 

a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 

b. Badan Kepegawaian Daerah; 

c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

d. Badan Pelayanan Pajak Daerah; 

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan 

f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 

5. Dinas Daerah (terdiri dari 19 Dinas): 

a. Dinas Pendidikan; 

b. Dinas Kesehatan; 

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
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d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; 

e. Dinas Sosial; 

f. Dinas Tenaga Kerja; 

g. Dinas Lingkungan Hidup; 

h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

j. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 

k. Dinas Perhubungan; 

l. Dinas Komunikasi dan Informatika; 

m. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 

n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

o. Pintu; 

p. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

q. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; 

r. Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah; 

s. Dinas Perdagangan; 

t. Dinas Perindustrian; dan 

u. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 

6. Satuan Polisi Pamong Praja; 

7. Kecamatan (5 Kecamatan): 

a. Kecamatan Kedungkandang (12 Kelurahan); 

b. Kecamatan Sukun (11 Kelurahan); 

c. Kecamatan Klojen (11 Kelurahan); 

d. Kecamatan Blimbing (11 Kelurahan); 
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e. Kecamatan Lowokwaru (12 Kelurahan). 

 

E. Aplikasi Daerah Kota Malang 

Kota malang saat ini memiliki 13 aplikasi yang bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja dinas di kota malang, antara lain : 

 

1. LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) 

LPSE merupakan sistem pelayanan pengelolaan teknologi informasi 

yang berfungsi sebagai alat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa. 

UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 

yang tidak atau belum mempunyai Layanan Pengadaan berbasis Elektronik 

sementara dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan terdekat sesuai 

dengan kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan berbasis elektronik. 

Selain memberikan fasilitas kepada Pejabat Pengadaan dalam 

melaksanakan penyediaan  barang atau jasa berbasis elektronik Pelayanan 

Pengadaan berbasis Elektronik dapat memberikan pelayanan registrasi 

dalam penyediaa barang dan jasa yang meiliki domisili di lingkungan kerja 

yang bersangkutan. 

Dengan adanya pengadaan barang atau jasa berbasis elektronik 

diharapakan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, 

proses pengadaan yang lebih efisien, meningkatnya akses pasar dan 

terciptanya daya saing usaha yang sehat, mewujudkan clean and Good 

Government dalam penyediaan barang atau jasa pemerintah melalui proses 
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monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real 

time. 

 

2. E-Kinerja 

E-Kinerja merupakan aplikasi elekronik yang digunakan untuk 

penilaian kinerja dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan SKPD (Satuan Kerja 

Perangkat Daerah). Dalam upaya memberikan apresiasi dan pengakuan 

terhadap kinerja pegawai, E-kinerja juga bertujuan untuk 

mengawasi/monitoring terhadap seluruh pegawai dalam melaksanakan 

tugas sehari-sehari untuk dinilai atau diukur kinerjanya Dengan adanya 

aplikasi e-kinerja pimpinan juga dapat menilai baik dan buruknya hasil kerja 

setiap pegawai. 

 

3. SMEP (Sistem Monitoring Dan Evaluasi Pembangunan) 

Hal yang sangat penting didalam pelaksanaan pembangunan adalah 

proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan  kegiatan, monitoring dan 

evaluasi hasil pelaksanaan, Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi 

Pembangunan (SMEP) memiliki fungsi sebagai sistem pengolahan data dari 

hasil monitoring  pembangunan.  

Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, seluruh SKPD harus 

terintegrasi pada sistem SMEP Webbased, penerapan ini bertujuan untuk 

meringankan beban kerja yang dijalankan oleh Pemerintah. dan dengan 

adanya SMEP pengolahan data akan lebih mudah dan optimal karena 

adanya kesamaan bentuk format laporan dari setiap dinas. 
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4. SIM Anjab dan ABK (Analisis Jabatan & Analisis Beban Kerja) 

Dalam rangka melaksanakan kelembagaan, ketata-laksanaan dan 

kepegawaian yang berbasis pada kinerja setiap satuan organisasi pemerintah 

dari tingkat pusat hingga tingkat daerah diamanatkan harus memiliki atau 

menyusun dokumen analisis jabatan, hal ini sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005. 

Untuk melaksanaan penyusunan berbagai dokumen tersebut, kota 

malang melakukan pengembangan suatu aplikasi yang dapat dipergunakan 

dalam penyusunan dokumen analisis jabatan (Anjab), analisis beban kerja 

(ABK) dengan mudah, cepat, efektif, dan efisien. 

 

5. SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) 

Sistem informasi untuk pengelolaan dan manajemen barang daerah 

sesuai dengan siklus manajemen barang daerah, perencanaan, penerimaan, 

penatausahaan, pemeliharaan, penghapusan sampai dengan pelaporan 

kodefikasi barang daerah dan instansi daerah sesuai dengan peraturan 

menteri dalam negeri no 108 tahun 2016. dilengkapi dengan perhitungan 

penyusutan aset dan nilai aset untuk aset tetap, persediaan barang dan aset 

tak berwujud yang digunakan oleh pengelola barang daerah, pengguna 

barang dan kuasa pengguna barang. 
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6. SIMPEG (Sistem Kepegawaian) 

Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) merupakan suatu  sistem 

yang memiliki fungsi dalam memberikan informasi seputar data-data 

pegawai pada suatu instansi atau perusahaan yang saling berinteraksi untuk 

mencapai tujuan yang sudah ditargetkan. hal yang dapat ditangani oleh 

SIMPEG adalah pengelolaan data pegawai antara lain: pendataan pegawai, 

proses perencanaan pegawai dan formasi kepegawaian, sistem pelaporan 

pegawai, penilaian angka kredit, mutasi pegawai dan penggajian pegawai. 

 

7. SAMBAT (Sistem Aplikasi Masyarakat Bertanya Terpadu) Online 

Sambat Online adalah Sistem Aplikasi Masyarakat Bertanya 

Terpadu online Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota 

Malang. Sambat Online merupakan sarana yang di sediakan untuk 

menjembatani sekaligus memudahkan masyarakat khususnya untuk 

melayangkan aspirasi, saran, kritik, pengaduan maupun pertanyaan kepada 

perangkat pemerintah Kota Malang. terdapat 2 alur yang dapat digunakan 

pengguna yaitu melalui Website dan SMS. 

 

F. Profil Aplikasi Sambat Online 

Sambat (Sistem Aplikasi Masyarakat Bertanya Terpadu) Online 

adalah aplikasi pengaduan yang terintegrasi oleh seluruh instansi di kota 

malang, Sambat Online diluncurkan pada 1 april tahun 2016 dan sudah 

memasuki tahun ketiga di tahun 2019. diterapkan nya sambat online adalah 

karena penanganan pengaduan merupakan bagian dari komitmen pelayanan 
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pemerintah kota malang untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi. 

Sambat Online pernah meraih Top 25 Pengelolaan Pelayanan Publik pada 

tahun 2018, di zaman keterbukaan informasi seperti sekarang perlu adanya 

suatu sistem yang dapat menunjang keluhan dan aspirasi masyarakat secara 

terpadu dan online dengan tujuan agar layanan dapat berjalan lebih mudah, 

cepat dan optimal. 

1) Halaman Depan, Pada tampilan depan website, terdapat beberapa 

informasi yang dapat diakses oleh pengguna layanan, antara lain 

sambatan yang masuk melalui website dan sambatan yang masuk 

melalui SMS yang bisa dilihat secara langsung oleh pengguna, dan di 

menu bar terdapat menu Beranda, FAQ ( Frequently Asked Question), 

Alur Aplikasi, berita dan menu yang terdapat sub-sub seperti jaringan 

informasi (Portal Kota Malang, Media Center kendedes, Diskominfo, 

Media Sosial), serta menu login dan register 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.2 Tampilan depan Sambat Online 

Sumber : Website Sambat Online 
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2) Laporan Sambat Online, Laporan yang masuk melalui website 

maupun SMS akan masuk di database dan akan muncul di halaman 

depan web ketika sudah ditanggapi oleh instansi terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Pencarian Pengaduan, Pengguna dapat melacak pengaduan yang 

sudah dikirimkan ke Sambat Online, pelacakan pengaduan 

menggunakan nomor ID yang sudah diberikan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Laporan website dan SMS  

Sumber : Website Sambat Online 

Gambar 3.4 Pencarian Pengaduan 

Sumber : Website Sambat Online 
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4) Alur Pengaduan, Dalam menyampaikan pengaduan melalui Web, SMS dan 

Aplikasi Android terdapat penjelasan dalam penggunan aplikasi, yang 

dijelaskan melalui tahap-tahap yang sudah dijabarkan pada menu alur 

pengaduan dengan tujuan mempermudah pengguna dalam menggunakan 

aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Frequently Asked Questions, Pada menu ini terdapat beberapa 

pertanyaan yang sering diajukan oleh pengguna, seperti apa itu sambat 

online, bagaimana cara menggunakan aplikasi, cara mendaftar, dan lupa 

password. 

  

Gambar 3.5 Alur Pengaduan 

Sumber : Website Sambat Online 
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6) Statistik Sambat, terdapat informasi terhadap jumlah laporan yang 

masuk dalam 1 tahun terakhir melalui Website dan SMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Frequently Asked Questions 

Gambar 3.7 Statistik Sambat 

Sumber : Website Sambat Online 


