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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki era teknologi sekarang ini, banyak tantangan mendasar yang 

harus dihadapi oleh negara-negara di berbagai dunia, tak terkecuali bagi negara 

berkembang seperti Indonesia. Seluruh negara di berbagai dunia dituntut untuk 

mengikuti arus globalisasi seiring dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. 

Dibalik tantangan yang dihadapi, berbagai permasalahan juga mewarnai, salah 

satunya adalah permasalahan mengenai rendahnya pelayanan publik yang 

dilakukan aparatur sehingga sering dijadikan isu dalam negeri, khususnya di 

Indonesia.  

Pelayanan publik menjadi isu strategis karena menjadi arena interaksi antara 

pemerintah dan warganya. Warga rela membayar pajak dan memberikan mandat 

kepada pemerintah untuk menggunakan pajak tersebut guna melayani kebutuhan 

barang dan jasa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.1     

Berdasarkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh. penyelenggara pelayanan. publik.2 Dengan 

adanya undang-undang tersebut, kompleksitas kebutuhan masyarakat terkait 

                                                             
1 Dwiyanto, Agus, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi (Jogjakarta: 
UGM PRESS, 2017) Hlm. 2 
2 Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  

https://books.google.co.id/url?id=rrtjDwAAQBAJ&pg=PA1&q=http://ugmpress.ugm.ac.id/&clientid=ca-print-otter_A2S6SLB&linkid=1&usg=AFQjCNEhWtczQfyDLCUrCy9cVtY0yBBpCA&source=gbs_pub_info_r
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pelayanan juga ikut meningkat dan kesiapan pemerintah juga diperlukan dalam 

menyelenggarakan pelayanan. 

Kajian yang dilakukan GAS PSKK UGM menunjukkan bahwasannya 

kredibilitas pemerintahan daerah dalam pelayanan publik masih rendah. Ini terekam 

dari masih rendahnya akses masyarakat. terhadap berbagai informasi kebijakan. 

Tidak mengherankan jika partisipasi. warga dan pemangku kepentingan dalam 

berbagai proses kebijakan di daerah juga masih rendah. Selain itu akses penduduk 

miskin terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan permodalan umumnya 

sangat rendah. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan temuan yang mengungkapkan 

bahwa: “masih sangat sedikit kecamatan yang menunjukkan kemampuan 

berinovasi berbasis. policy driven dan profesi”. 3  

Pelayanan publik pada hakikatnya bertujuan untuk memuaskan masyarakat 

dan pencapaian kepuasan tersebut timbul dari kualitas pelayanan prima. Seringkali 

tuntutan ditujukan kepada pemerintah yakni pegawai negeri sipil. Layaknya abdi 

negara dan abdi masyarakat, sebagai pegawai negeri sipil harus mampu bertindak 

dan bertanggungjawab penuh dalam melayani masyarakat. Dengan semakin 

kuatnya tuntutan dari masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan optimal 

maka, seluruh instansi pemerintah. akan tergerak untuk lebih meningkatkan prestasi 

kerja. yang prima. 4  

Untuk itu dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah 

memiliki kewajiban untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. 

Peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan melakukan sebuah 

                                                             
3 Suharno, Kajian Inovasi Kecamatan sebagai Organisasi Publik (Bogor:2008), Hlm. 16  
4 Gumilar, Inovasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan di Kecamatan Kota Sumenep, 

Kabupaten Sumenep. Kebijakan dan Manajemen Publik (2016), Hlm. 1 
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terobosan yaitu melalui inovasi pelayanan publik. Apabila kita cermati bersama 

perlunya inovasi bagi pelayanan publik adalah untuk memaksimalkan kebijakan 

terhadap masyarakat. dan juga memberikan sebuah solusi bagi kepentingan 

masyarakat terkait pelayanan publik. Secara konseptual inovasi merupakan 

pemberian produk baru yang tertuju langsung kepada masyarakat agar dampak 

kebijakan dapat dirasakan secara efektif dan efisien bagi masyarakat.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 

2017 Tentang Inovasi Daerah khususnya pasal 2 ayat (2) bahwa sasaran Inovasi 

Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui: (1) peningkatan pelayanan publik, (2) pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat; dan (3) peningkatan daya saing daerah. 5 Inovasi sektor publik 

dibutuhkan untuk memberikan layanan. publik yang lebih mencerminkan 

ketersediaan bagi pilihan-pilihan publik. dan menciptakan keanekaragaman metode 

pelayanan.6  

Selain itu sinisme terhadap peran kerja pemerintah memberikan arahan akan 

makna pentingnya sebuah formula untuk mengatasinya, dengan kata lain inovasi 

dibutuhkan dalam sektor pemerintahan. Inovasi menjadi begitu penting karena 

secara langsung akan memberikan jalan keluar bagi problema masyarakat terkait 

kinerja pemerintah mengenai pelayanan publik.  

Farazmand dalam Noor mengatakan bahwasannya  

“without policies and administrative innovation, governance fall into decay 

and effectiveness, loses capacity to govern, and becomes a target of 

criticism and failure. “7   

 

                                                             
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah 
6 Muluk, Khairul, Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah (Malang: 

Bayumedia, 2008), Hlm. 43 
7 Noor, Irwan, Desain Inovasi Pemerintahan Daerah, (Malang: UB Press, 2017) Hlm. 14   
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Disisi lain pentingnya inovasi pada pemerintahan lokal di Indonesia mulai 

menjadi perhatian sejak terjadinya pergeseran sistem pemerintahan dari sentralisasi 

ke desentralisasi. Desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan kewenangan dan 

tanggung jawab atas fungsi publik dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. 

Pada awalnya, hakekat desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat suatu 

masyarakat yang berada dalam teritoir tertentu, yang kemudian terejawantahkan 

dalam elemen wewenang mengatur dan mengurus yang diselenggarakan secara 

konseptual oleh pemerintah daerah. 8 Lahirnya otonomi daerah melalui Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999, menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003, 

dan kemudian diperbaharui lagi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 9 

Tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar setiap lembaga Pemerintahan Daerah 

melakukan inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya agar dapat 

berjalan efektif dan efisien khususnya terkait penyelenggaraan pelayanan publik. 10 

Pada tataran implementasi, terjadi pergeseran dimensi. Dimana pergeseran 

sistem pemerintahan dari sistem yang cenderung sentralistis ke desentralistis, 

dipandang memberikan dampak signifikan bagi pelimpahan kewenangan dan 

kekuasaan ke daerah.11 Dengan kata lain desentraliasi berhubungan erat dengan 

prinsip ketahanan. pemerintahan lokal, partisipasi, dan akuntabilitas. 12 Selain itu 

desentralisasi yang berasal dari konsep. otonomi daerah telah membuka ruang 

                                                             
8 Bhenyamin Hoeseein, Kebijakan Desentralisasi, Jurnal Administrasi Negara, Vol.I, No. 02, 

Maret 2002  
9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
10 Rendra Eko Wismanu dkk, Model Inovasi Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Perizinan 

dalam Mewujudkan Smart City, JIAP Vol 4, No 4, pp 369-376, 2018 Hlm. 370 
11 Noor, Irwan ,Desain Inovasi Pemerintahan Daerah, (Malang: UB Press, 2017) Hlm. 18   
12 Ibid. Hlm. 18 
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politis bagi warga negara untuk menjadi aktif terlibat dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di komunitasnya masing-masing. 13  

Pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan melibatkan 

masyarakat secara aktif. memberikan keluasan bagi daerah untuk menggali potensi 

daerah dalam memberikan output yang lebih bermanfaat bagi daerah itu sendiri. 

Hal tersebut tentunya mencadi pemicu atas tuntutan global. untuk memunculkan 

kemandirian sebuah daerah dengan konsep yang kompetitif untuk menjadi daerah 

yang unggul dari segi pelayanan kepada publik, secara umum tujuan desentralisasi 

tersebut dapat diklasifikasi ke dalam dua variabel penting, yaitu pertama 

peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.. (yang 

merupakan pendekatan model efisiensi struktural/structural efficiency model) dan 

kedua peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan 

(yang merupakan pendekatan model partisipasi/participatory model)”. 14 

Kondisi tersebut secara langsung memicu munculnya inovasi pelayanan 

publik oleh pemerintah di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali pemerintah 

Kota Malang. Untuk mengoptimalkan  dan lebih memudahkan pelayanan publik di 

Kota Malang, Wali Kota Malang yang saat itu masih dijabat oleh H.Moch Anton 

menuturkan bahwa  “pelayanan harus dilakukan di masing-masing kelurahan. Pada 

masing-masing kelurahan itulah kami berharap masyarakat bisa mengurus 

pengurusan administrasi secara online dengan cepat, seperti pengurusan KTP, 

Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Akte Kematian.” 15 

                                                             
13 Noor, Irwan ,Desain Inovasi Pemerintahan Daerah, (Malang: UB Press, 2017) Hlm. 18   
14 Ibid. Hlm. 19   
15 mediacenter.malangkota.go.id diakses pada 1 Februari 2019    
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Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan dan 57 kelurahan16, dari berbagai 

respon atas inovasi berbasis online yang dimandatkan oleh Wali Kota Malang pada 

saat itu, maka hadirlah sebuah produk dari kebijakan tersebut yang dihasilkan oleh 

salah satu kelurahan di Kota Malang, yaitu Kelurahan Sawojajar. Berangkat dari 

banyaknya keluhan masyarakat akan pelayanan yang ada di Kelurahan terutama 

dalam hal efisiensi waktu menjadi sebuah masalah yang harus diselesaikan. Selain 

itu pula ketersediaan fasilitas dan sarana pelayanan serta sumber daya manusia yang 

masih kurang juga menjadi salah satu penyebab lambatnya pelayanan. Untuk 

mengatasi masalah tersebut, maka hadirlah SINGO (Sistem Pelayanan Malang 

Online).  

Aplikasi Singo merupakan aplikasi pelayanan kelurahan yang berbasis 

online. Dan merupakan hasil inisiatif anak-anak muda Kelurahan Sawojajar 

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang tergabung dalam Rajajowas 

Community (RC). Aplikasi ini telah terintegrasi dengan data base kependudukan 

dan diciptakan untuk mempermudah pengurusan administrasi di tingkat kelurahan. 

yang meliputi KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Di dalam 

aplikasi SINGO ini juga terdapat beberapa layanan yang sudah menggunakan 

sistem paperless yaitu layanan yang merupakan produk asli Kelurahan (Surat 

dikeluarkan oleh Kelurahan) antara lain. Pengantar Pembuatan SKCK, Surat 

Keterangan Tidak Mampu, Surat Ijin Usaha dan Surat Keterangan Belum Menikah.  

Untuk layanan lainnya masih memerlukan berkas untuk di bawa ke kantor 

Kelurahan karena merupakan syarat untuk pengurusan pada instansi lainnya. 

Aplikasi ini memberikan jawaban atas masalah-masalah yang selama ini selalu 

                                                             
16 malangkota.go.id diakses pada 1 Februari 2019   
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menjadi kendala dalam mewujudkan sebuah pelayanan publik yang prima. Aplikasi 

Singo dibangun dengan menggunakan basis web yang juga fleksibel bagi pengguna 

android. sehingga memungkinkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. 

Aplikasi SINGO juga dapat di jalankan pada perangkat android sehingga 

memudahkan bagi masyarakat untuk mengoperasikannya. 17 

Pada awal penerapan aplikasi SINGO ini, para aparatur di Kelurahan 

Sawojajar masih mengalami kesulitan karena belum terbiasa mengoperasikan 

layanan berbasis IT, begitu juga para masyarakat sawojajar yang masih kesulitan 

dalam memahami bagimana mekanisme sistem SINGO tersebut, akan tetapi setelah 

mengalami pembaharuan sistem yang lebih sederhana, dan dengan adanya buku 

panduan aplikasi SINGO, semakin memudahkan aparatur kelurahan maupun 

msyarakat yang ingin menggunakan aplikasi SINGO untuk mengurus administrasi 

kependudukan dan lain-lain di kelurahan.  

Dengan adanya sistem online, pengurusan administrasi kependudukan 

dirasa akan lebih efisien dan bisa memangkas sistem birokrasi yang selama ini 

dirasa cukup memakan waktu.  Lewat aplikasi Singo, lurah bisa memantau seluruh 

berkas surat yang masuk ke kelurahan. Berkas-berkas tersebut langsung diproses. 

Termasuk pendelegasian tanda tangan kepada sekretaris jika lurah tidak ada di 

kantor. Aplikasi ini dibuat pada tahun 2014 akan tetapi baru benar-benar menjadi 

sebuah sistem online pada tahun 2016 itu pun telah meraih prestasi dengan 

mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak, aplikasi SINGO telah 

mengantarkan Kelurahan Sawojajar meraih beberapa penghargaan. Usai menjuarai 

Otonomi Award Lurah-Camat 2017, Kelurahan Sawojajar kemudian meraih 

                                                             
17 kelsawojajar.malangkota.go.id diakses pada tanggal 1 Februari 2019 
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penghargaan sebagai kelurahan terbaik se-Jatim, dan kelurahan terbaik tingkat 

nasional. 18  

Disisi lain terdapat indikasi masih maraknya kepengurusan oleh pihak 

ketiga sehingga menimbulkan kesan yang negatif bagi kelurahan. Untuk 

mengetahui bagaimana grand design serta penerapan inovasi tersebut, penulis 

akhirnya tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “Inovasi Pelayanan 

Publik Melalui Penerapan Sistem Pelayanan Malang Online (SINGO) (Studi 

Di Kelurahan Sawojajar Kota Malang)” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana inovasi pelayanan publik melalui penerapan sistem berbasis online 

(SINGO) di Kelurahan Sawojajar ?   

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam inovasi pelayanan publik 

melalui penerapan sistem berbasis online (SINGO) di Kelurahan Sawojajar ?   

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses inovasi pelayanan publik berbasis online 

di Kelurahan Sawojajar 

2. Untuk mengetahui persoalan yang dihadapi dalam inovasi pelayanan publik 

melalui penerapan sistem berbasis online (SINGO) di Kelurahan Sawojajar  

  

                                                             
18 radarmalang.id diakses pada 1 februari 2019    
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Berikut manfaat penelitian yang nantinya di harapkan mampu di dapatkan: 

1. Teoritis 

a. Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

pengetahuan lebih lanjut. tentang Inovasi Pelayanan Publik Melalui 

Penerapan Sistem Pelayanan Malang Online (SINGO)  

b. Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan atau referensi untuk 

penelitian selanjutnya. yang berkaitan dengan Inovasi Pelayanan Publik 

Melalui Penerapan Sistem Pelayanan Malang Online (SINGO)  di Kelurahan 

Sawojajar 

2. Praktis  

a) Bagi Kelurahan dapat dijadikan rekomendasi sebagai bahan evaluasi untuk 

kedepannya, selain itu juga sebagai bahan kajian dan sumbangan. pemikiran 

bagi upaya pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya pada Inovasi 

Pelayanan Publik Melalui Penerapan Sistem Pelayanan Malang Online 

(SINGO) di Kelurahan Sawojajar 

b) Sebagai bahan masukan bagi tiap sektor atau stakeholder. yang terlibat 

dalam Inovasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan Sistem Pelayanan 

Malang Online (SINGO) di Kelurahan Sawojajar 

3. Manfaat Akademis  

a) Memberikan tambahan wawasan atau pengetahuan. bagi peneliti sendirian 

pembaca tentang studi penerapan pelayanan publik, khususnya terkait 

dengan Implementasi Inovasi Pelayanan Publik Melalui Penerapan Sistem 

Pelayanan Malang Online (SINGO) di Kelurahan Sawojajar 
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b) Memberikan sumbangan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan 

datang yang dikaitkan dengan studi Inovasi Pelayanan Publik Melalui 

Penerapan Sistem Pelayanan Malang Online (SINGO)  

1.4 Definisi Konsep 

Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide, atau 

menurut Kant yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu 

“Gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu. Fungsi dari 

konsep sangat beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi 

yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suau hal”.19  

 

Adapun konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Otonomi Daerah 

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban 

daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut 

diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah. dari pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang 

bersangkutan.20  

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom menurut Widjaja adalah 

”Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 21 

 

Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, 

diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat 

                                                             
19 Cawidu, Harifudin, Konsep Kufr Dalam al-Qur’an. Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan 

Tematik (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), Hlm. 13.   
20 Djohermansyah Djohan, Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal, Cet I (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1990), Hlm.52.  
21 Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), Hlm. 

76 
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karena kewenangan yang diterima oleh daerah melalui adanya Otonomi Daerah, 

akan memberikan “kebebasan” kepada daerah. Dalam hal melakukan berbagai 

tindakan yang diharapkan. akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di 

wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah 

lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan 

dan keinginan masyarakat.22 

1.4.2 Kebijakan Inovasi 

Kebijakan inovasi dapat dilihat dalam berbagai kategori,  

“the use of new management practices and organization structures, the 

development and retention of skilled personnel, new ways of securing 

financial resources, and new ways of managing the interface with 

government and other external agencies are also forms of innovation”. 23  

 

Contoh dari kebaruan praktek-praktek dalam manajemen dan struktur 

organisasi misalnya melakukan restrukturisasi organisasi. dengan tujuan efisiensi, 

mengembangkan keterampilan individu dengan mengadakan berbagai pendidikan 

dan pelatihan, meningkatkan pengamananan sumber keuangan. melalui investasi 

organisasi dan praktek inovasi dengan kerjasama antara pemerintah dan lembaga 

eksternal lainnya. 24 

1.4.3 Inovasi Pelayanan Publik 

Inovasi merupakan instrumen untuk mengembangkan cara-cara baru dalam 

menggunakan sumber daya dan memenuhi kebutuhan secara lebih efektif.  Inovasi  

 

                                                             
22 Nadir Sakinah, Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat 

Desa, Jurnal Politik ProfetikVolume 1 Nomor 1 Tahun 2013 
23 Sururi, Ahmad, Inovasi Kebijakan Partisipasi Publik Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan 

Pariwisata, Jurnal Administrative Reform, Vol 6, No 3, September 2018, Hlm. 5 
24 Ibid.  
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juga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan strategi dan tindakan dalam 

pelayanan publik. 25 Menurut Mahmudi 

“Layanan yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung dilaksanakan 

melalui istilah yang disebut public sector atau sektor publik, yakni badan-

badan pemerintah, kantor pos, sekolah milik pemerintah, perusahaan listrik 

milik pnerintah, rumah sakit milik pemerintah, dan seterusnya” 26 

 

Inovasi di sektor publik dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi 

dan mengurangi biaya mengingat pada dasarnya organisasi sektor publik senantiasa 

menghadapi kelangkaan sumber daya dan keterbatasan anggaran. Inovasi juga 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dampaknya bagi 

masyarakat terutama untuk mengatasi kebijakan yang sebelumnya yang kurang 

menampakkan hasil yang memuaskan. 27 

1.4.4 E-Government  

E-Government adalah penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi 

oleh pemerintah memberikan informasi dan pelayanan. bagi warganya serta hal lain 

yang berkaitan dengan pemerintah. E-Government dapat diaplikasikan pada 

legislatif, yudikatif, dan administrasi publik, untuk meningkatkan efesiensi kerja 

pada lingkungan internal serta memberikan pelayanan publik secara efektif dan 

efisien. E-Government memiliki banyak definisi, adapun definisi yang dijadikan 

acuan dalam penelitian ini adalah pengertian menurut World Bank, yang 

memberikan definisi sebagai berikut :  

“… E-Government refers to the use by government agencies of information 

technologies that have the ability to transform relations with citizens, 

businesses, and other arms of government. These technologies can serve a 

                                                             
25 Muluk, Khairul, Knowledge Management Kunci Sukses Inovasi Pemerintahan Daerah (Malang: 

Bayumedia, 2008), Hlm. 43 
26 Mahmudi.. Manajemen Kinerja Sektor Publik. (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen 

YKPN, 2010) Hal 22. 
27 Loc Cit.  
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variety of different ends: better delivery of government services to citizens, 

improved interactions with business and industry, citizen empowerment 

through access to information, or more efficient government management. 

The resulting benefits can be less corruption, increased transparency, 

greater convenience, revenue growth, and/or cost reductions”. 28 

 

E-Government juga merupakan sebuah cara bagi pemerintah untuk 

menggunakan teknologi baru. untuk melayani masyarakat akses terhadap informasi 

dan pelayanan pemerintah dengan nyaman, untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

dan untuk menyediakan kesempatan yang lebih besar. dalam berpartisipasi pada 

proses dan institusi demokratis.  

Sedangkan Holmes mendefinisikan E-Government :  

“….is the use of information technology, in particular the internet, to 

deliver public services in a much more convenient, customer-oriented, cost-

efective, and altogether diffrent and better way. It affects an agency’s 

dealing with citizens, businesses, and other public agencies as well as its 

internal business processes and employees.” 29 

 

Dengan pengembangan e-government penetaan sistem manajemen dan 

proses kerja dilingkungan pemerintah dapat dioptimalkan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi. 

1.5 Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah definisi mengenai variabel yang dirumuskan 

berdasarkan karakteristik-karasteristik variabel tersebut yang dapat diamati.30 

Adapun operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Inovasi Pelayanan Publik  

Inovasi Pelayanan Publik Melalui Penyelenggaraan Berbasis Online mengacu   

                                                             
28 Irawan, Studi Analisis Konsep E-Government: Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan 

Publik. Jurnal Paradigma, Vol. 2 No.1, April 2013: 174-201.  
29 Holmes, Douglas, E-Gov: e-Business Strategies for Government. (London, 2001)  Hlm. 2. 
30 Azwar, Saifuddin, Reabilitas dan Validitas, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Hlm. 74. 
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pada konsep inovasi pelayanan publik berbasis online maka pengamatan akan 

mengenai:   

1. Analisis kebutuhan inovasi pelayanan publik 

2. Studi kelayakan inovasi pelayanan publik berbasis online 

3. Pengenalan inovasi atau ide inovasi  

4. Uji coba sistem  

5. Difusi inovasi atau penyebaran inovasi 

1.5.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Inovasi Pelayanan Publik  

Melalui Penerapan Berbasis Online 

1. Sistem yang fleksibel 

2. Pengetahuan yang minim mengenai aplikasi  

3. Sosialisasi yang belum optimal  

1.6 Metode Penelitian  

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah. untuk 

mendapatkan dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Maka pada penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif. Data kualitatif berada secara tersirat di dalam 

sumber datanya. Sumber data kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat. postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti. adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara tringulasi 

(gabungan),  analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.  31 

                                                             
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 

8-9. 
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Adapun uraian dari metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan 

studi lapangan. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa 

yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, 

mencatat, analisis. dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau 

ada. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi- 

informasi mengenai keadaan yang ada. Penelitian deskriftif merupakan penelitian 

yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala 

yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.32 

Metode deskriptif ini kemudian digunakan untuk menggambarkan tentang inovasi 

pelayanan publik melalui penyelenggaraan pelayanan berbasis online di Kelurahan 

Sawojajar. 

1.6.2 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah seseorang yang memiliki keterangan dan 

informasi terkait pembahasan penelitian. Penentuan subyek penelitian dalam 

penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling yang didasarkan pada 

tujuan atau keperluan yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu. Purposive 

sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling mengetahui tentang apa 

yang diharapkan sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi 

                                                             
32 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta,  2006), Hlm. 18 
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yang sedang diteliti.33 Adapun yang menjadi subyek pada penelitian ini yakni 

sebagai berikut: 

a. Lurah Sawojajar 

b. Sekretaris Kelurahan 

c. Masyarakat Sawojajar  

1.6.3 Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui terjun 

lapang. Kuncoro mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang biasanya 

diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan 

dan original.34 Sehingga data primer akan diperoleh melalui wawancara dan 

observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti selama kegiatan penelitian 

di Keluarahan Sawojajar. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan sifatnya 

sebagai pelengkap. Dalam proses penulisan penelitian ini mengharapkan. 

mendapatkan data berupa data fisik dokumen, dokumentasi, jurnal, buku, media 

cetak, media elektronik, formula yang berisikan tentang inovasi pelayanan publik 

melalui penerapan pelayanan publik berbasis online di Kelurahan Sawojajar 

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara mengumpulkan data yang digunakan adalah sebagai berikut: 

                                                             
33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 

96 
34 Nafi’ah, Ulin, Penerapan Sistem Komputerisasi Online Tenaga Kerja Luar Negeri 

(SISKOTKLN) dalam Upaya Melindungi Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, (Universitas 

Muhammadiyah Malang: Skripsi Sarjana, 2015), Hlm. 17 
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a. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.35 Observasi 

dalam penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sawojajar. Observasi dimaksudkan 

agar mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai inovasi pelayanan 

publik melalui penerapan pelayanan publik berbasis online di Kelurahan Sawojajar. 

b. Wawancara 

Esterberg mendefinisikan interview (wawancara) adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.36 Teknik pengumpulan data 

wawancara tak berstruktur (unstructured interview), yaitu wawancara yang bebas 

dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. 

c. Dokumentasi 

Metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis 

dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek 

yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku dalam bentuk tulisan, 

gambar, atau data-data yang didapatkan dari dokumen atau catatan resmi instansi 

yang diteliti di Kelurahan Sawojajar. 

1.6.5 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian kali ini dengan mengangkat tema yang ingin diketahui 

dalam penelitian ini yaitu inovasi pelayanan publik melalui penerapan pelayanan 

                                                             
35 Bungin, MB, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), Hlm. 115 
36 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2014), Hlm. 231 
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berbasis online di Kelurahan Sawojajar, dengan rincian lokasi di Kelurahan 

Sawojajar. Kelurahan Sawojajar merupakan salah satu Kelurahan yang melakukan 

inovasi pelayanan publik bagi warganya, inovasi yang berupa sebuah aplikasi 

berbasis online secara eksplisit diharapkan mampu menjadi sebuah intrumen dalam 

meningkatkan pelayanan publik bagi perangkat Kelurahan Sawojajar untuk 

menciptakan pelayanan yang prima bagi warga Sawojajar. Inovasi tentunya tidak 

hadir begitu saja melainkan memerlukan proses dan tahapan-tahapan mulai 

perencanaan hingga penerapannya, maka dari itu, untuk mengetahui bagaimana 

proses dan tahapan-tahapan tersebut saya akan menggali lebih dalam mengenai 

inovasi pelayanan publik melalui penerapan sistem pelayanan malang online di 

Kelurahan Sawojajar Kota Malang.  

1.6.6 Teknik Analisis Data 

Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandasan 

kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup 

setempat, penulis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman 

berikut adalah alur teknik analisis data.37 Adapun proses analisis data yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

Kegiatan pengambilan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

wawancara dan studi dokumentasi. Peneliti akan melakukan analisa terlebih dahulu 

dari data yang telah didapatkan baik itu dri observasi langsung, wawancara ataupun 

                                                             
37 Matthew, Milles B dan A, Michael Hurberman, Analisis Data Kualitatif. (Jakarta: Universitas 

Indonesia, 2007) Hlm. 67.  
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data dokumentasi. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dimasukkan ke 

dalam pembahasan sesuai judul atau tema yang diangkat oleh peneliti. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada  

penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan 

membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis 

memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak 

relevan. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disjikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya 

juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. Peneliti akan menarasikan 

informasi-informasi yang didapatkan baik melalui wawancara maupun dengan 

analisa dokumen yang didapatkan peneliti pada saat melakukan observasi. 

d. Kesimpulan 

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa 

kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara 

display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. 

Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang 

dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian 

kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan 
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dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di 

lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian 

diambil intisarinya saja. 

Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut 

dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang 

ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari observasi lapangan dan dokumen 

pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode observasi 

langsung, wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi. Selanjutnya 

dengan analisis dan interpretasi data akan didapatkan jalan keluar atau pemecahan 

masalah segingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah 

rekomendasi dan saran guna sebagai langkah penyelesaian atas permasalahan 

terkait. 

 

  




