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BAB V 

PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS APLIKASI 

QLUE 

 

Pada bab ini, tentunya penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang 

analisis new public management pada pengelolaan pelayanan publik pengaduan 

masyarakat berbasis aplikasi Qlue di DKI Jakarta. Penuli melakukan penelitian dan 

menjabarkan analisis tersebut dengan menggunakan konsep new public management 

oleh Christoper Hood. Hal tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip new public 

management menurut Christoper Hood yang diantaranya adalah pengadopsian gaya 

manajemen bisnis ke sektor publik, manajemen profesional di sektor publik, standar 

dan ukuran kinerja, pemecahan unit-unit di sektor publik, disiplin dan penghematan 

sumberdaya serta menciptakan persaingan di sektor publik.47 

5.1 Pengadopsian Gaya Manajemen Bisnis pada Aplikasi Qlue 

 New public management memiliki asumsi bahwa praktik manajemen di sektor 

swasta jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan manajemen sektor publik. Logika 

konsep new public management menurut Christoper Hood ini menyarankan 

pengadopsian model manajemen sektor swasta  dengan tujuan agar sektor swasta 

dituntut untuk efisien dan kompetitif di pasar. Sektor publik perlu mengadopsi gaya 

                                                           
47 Hood dalam Mahmudi. Manajemen Kinerja Sektor Publik. UPP STIM YKPN. 2007. Hlm 74 
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manajemen sektor swasta seperti harus efisien, mengurangi biaya, harus kompetitif, 

fleksibel dan bisa beradaptasi dengan pasar.48 

5.1.1 Gaya Pelayanan Pengaduan Masyarakat  

 Apabila melihat pada konteks aplikasi Qlue, tentunya pelayanan publik 

pengaduan masyarakat oleh aplikasi Qlue sudah memenuhi gaya pengadopsian sektor 

swasta dalam sektor pemerintah. Untuk dapat melaporkan permasalahan yang ada 

disekitar dengan menggunakan aplikasi Qlue, pengguna terlebih dahulu harus 

mengunduh aplikasi dari Google Playstore ke dalam smartphone. Setelah aplikasi 

tersedia, maka langkah selanjutnya ialah membuat akun pribadi agar dapat masuk 

kedalam aplikasi tersebut.  

Gambar 5.1 Tahap mendaftar akun pengguna Qlue  

 

 

 

 

 

(sumber: Jakarta Smart City, 2017) 

                                                           
48 Ibid 
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Berdasarkan gambar diatas, ada tiga cara untuk mendaftarkan diri sebagai 

pengguna. Pertama, yaitu dengan menggunakan alamat email yang aktif. Kedua, 

menggunakan atau menyambungkan akun Facebook atau Twitter. Ketiga, 

menggunakan akun google+. Kemudian, pengguna menentukan username sebagai 

nama panggilan dalam aplikasi tersebut yang akan digunakan sebagai identitas 

pengguna. Cara yang digunakan oleh aplikasi ini tentunya sudah familiar bagi 

masyarakat awam karena cara yang dipakai sama seperti ketika mendaftar berbagai 

platform aplikasi sosial media pada umumnya 

Gambar 5.2 Cara melaporkan keluhan di Qlue 

 

 

 

 

 

 

 

        (Sumber: Jakarta Smart City, 2017) 

Kemudian, setelah berhasil mendaftarkan diri sebagai pengguna aplikasi Qlue, 

masyarakat tentunya bisa dengan bebas melaporkan segala permasalahan yang ada 

disekitarnya secara langsung. Untuk melaporkan keluhan kepada Pemprov DKI 
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Jakarta, pengguna harus menekan ikon bulat dan pilih “Laporan ke Pemerintah”. 

Setelah itu tekan tombol biru untuk mengambil gambar keluhan tersebut. Lebih lanjut 

hal tersebut dijelaskan dalam gambar 5.2 dan 5.3 berikut. 

Gambar 5.3 Cara melaporkan keluhan di Qlue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      (Sumber: Jakarta Smart City, 2017) 

Berdasarkan gambar 5.3 di atas setelah mengambil foto permasalahan/keluhan 

di lingkungan sekitar, pengguna mengkategorikan sendiri kategori permasalahan yang 

diadukan ke pemerintah. Apabila yang diadukan yaitu penumpukan sampah, maka 

kategori yang dipilih ialah kategori sampah. Tentunya aduan yang dilaporkan bersifat 

real-time atau saat itu juga. Pengguna tidak bisa mengeluh dengan mengambil gambar 

dari galeri smartphone untuk menghindari laporan palsu. Setelah itu, pengguna 

diharuskan memasukkan judul laporan yang dibuat, kemudian mendeskripsikan 
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permasalahan tersebut, lalu tekan tanda panah untuk mengirim laporan tersebut agar 

terunggah ke dalam aplikasi tersebut. 

Gambar 5.4 Cara pemantauan aduan aplikasi Qlue 

 (Sumber: Jakarta Smart City, 2017) 

Selanjutnya, setelah laporan diunggah atau dikirim, pengguna sebagai pelapor 

juga dapat memantau perkembangan aduannya tersebut. Terdapat 3 indikator sebagai 

penanda proses laporan. Pertama, indikator warna merah yaitu bahwa laporan sudah 

masuk dan masih menunggu untuk ditindaklanjuti. Kedua, indikator warna kuning 

yaitu laporan sedang diproses untuk ditindak lanjuti. Ketiga, indikator warna hijau 

yaitu bahwa laporan sudah diselesaikan. 

Dengan kata lain, melalui Qlue, masyarakat sebagai pengguna bukan hanya 

sekedar melapor tetapi juga dapat memantau perkembangan dari aduan yang 
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dikeluhkan. Hal ini juga ditegaskan lagi oleh Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart 

City yang menjelaskan benefit dari aplikasi pengaduan masyarakat Qlue ini. 

“Ada banyak benefit yang bisa kita dapatkan dari penggunaan Qlue sebagai 

media pengaduan masyarakat ke pemerintah ya. Salah satunya dari sisi 

transparansi, karena Qlue juga kan bisa di monitoring, jadi bukan hanya yang 

melapor yang bisa lihat prosesnya, tetapi masyarakat pengguna Qlue juga bisa 

melihat kinerja aparat yang bersangkutan.”49 

Sampai dengan saat ini, ada banyak kategori permasalahan yang bisa 

dilaporkan kepada pemerintah provini DKI Jakarta. Pada awalnya hanya ada 16 

kategori masalah yang bisa dilaporkan, namun seiring perkembangan kompleksitas 

permasalahan di Ibukota DKI Jakarta. Qlue dan Jakarta Smart City terus 

mengimprovisasi kategori permasalahan yang ada hingga saat ini mencapai 26 kategori 

permasalahan. Untuk menjaga konsistensi, pihak Jakarta Smart City beserta PT. Qlue 

Performa Indonesia terus mengembangkan isu-isu yang sedang hangat di DKI Jakarta 

untuk kemudian bisa ditambahkan menjadi kategori masalah baru. Salah satu 

contohnya yaitu seperti isu pedestrian yaitu fasilitas trotoar untuk pejalan kaki dan 

sebagainya. 

 

 

                                                           
49 Wawancara dengan Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City pada 15 Agustus 2017, pukul 
08.30 WIB  
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Gambar 5.5 Kategori laporan kepada pemerintah 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber: Aplikasi Qlue, 2017) 

Adapun sampai saat ini tersedia hingga 26 kategori laporan yang bisa diadukan 

kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. 26 kategori yang tersedia tersebut dapat 

dijelaskan melalui tabel dibawah berikut ini: 

Tabel 5.1 Daftar Kategori yang bisa dilaporkan melalui Qlue 

No. Kategori Keterangan 

1 

Kemacetan 

Permasalahan ini ialah masalah yang bersangkutan 
dengan kepadatan kendaraan di jalan ibukota. Pada topik 
ini, Qlue memberikan mafaatnya bagi pengguna lainnya 
agar menghindari daerah kemacetan yang dilaporkan. 

2 

Pelanggaran 

Kategori pelanggaran ini dapat diindikasikan pada 
tindakan-tindakan berbau kekerasan. Sebagai contoh, 
masih eksisnya beberapa oknum yang menjadikan hewat 
monyet/kera sebagai alat mencari nafkah di kawasan 
ibukota, hal ini merupakan suatu pelanggaran karena 
Pemprov DKI telah melarang hal tersebut. 

3 
Lampu jalan rusak 

Topik ini kerap kali terjadi di DKI Jakarta, mulai dari 
ketidakadaan lampu jalan hingga lampu jalan yang tidak 
berfungsi dengan baik. Oleh karena itu Qlue sudah 
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menyiapkan kategori khusus ini untuk melaporkan 
keluhan terkait lampu jalan. 

4 

Jalan rusak 

Tentunya kategori ini salah satu yang sangat 
memudahkan masyarakat dalam melaporkan kerusakan 
fasilitas jalan disekitarnya agar aparatur pemerintah 
terkait dapat dengan tanggap memperbaik jalan yang 
rusak. 

5 

Fasilitas Umum 

Pada kategori ini, masyarakat dapat melaporkan berbagai 
jenis pelanggaran yang bersangkutan dengan 
penyalahgunaan fungsi fasilitas umum yang tersedia di 
Pemprov DKI Jakarta. Misalnya ada warga yang 
menjadikan halte sebagai tempat berjualan. 

6 

Parkir liar 

Sangat banyaknya permasalahan parkir liar yang ada di 
Ibukota juga membuka kategori ini agar masyarakat ikut 
berpartisipasi melaporkan pengendara mobil ataupun 
motor yang parkir sembarangan agar nantinya ditindak 
oleh dinas terkait. 

7 

Pengemis 

Guna menertibkan ketertiban umum, kategori ini juga 
dibuat supaya aparat pemerintah dapat menindaklanjuti 
para pengemis agar dapat dihimpun dan dibina secara 
khusus. 

8 

Pedagang Liar 

Masyarakat DKI Jakarta yang menggunakan Qlue juga 
dapat mengadukan para pedagang yang berjualan tidak 
sesuai dengan izin yang berlaku, pedagang yang 
mengganggu fasilitas umum dan menyalahgunakan 
sarana prasarana umum. 

9 

Kriminal 

Kategori ini dikhususkan bagi pengguna Qlue yang 
melihat tindakan kriminal seperti penjambretan, 
pencurian, pelecehan seksual ataupun tindak kekerasan. 
Tentunya kategori ini dapat membantu memetakan bahwa 
terjadi daerah mana saja yang banyak mendapati tindak 
kriminal. 

10 

Banjir 

DKI Jakarta juga dikenal permasalahan banjirnya. Oleh 
karena itu, kategori ini tentunya dapat melaporkan titik-
titik daerah yang mengalami bencana banjir selepas 
hujan, dan daerah mana saja di Jakarta yang banjirnya 
tidak kunjung surut. 

11 

Pohon tumbang 

Kategori ini dibuat agar aparat tidak lagi lamban dalam 
penanganan pohon tumbang yang tentunya akan 
berdampak kepada arus lalu lintas. Selain itu, para 
pengguna juga dapat melaporkan beberapa pohon yang 
harus dipangkas karena sudah terlalu rentan. 
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12 

Kebakaran 

Topik kebakaran berfungsi untuk memberi tahu petugas 
kebakaran tentang adanya indikasi kebakaran. Kategori 
ini juga bermanfaat agar masyarakat lainnya bisa 
menghindari daerah yang dilaporkan mengalami 
kebakaran. 

13 

Izin Bangunan 

Apabila terjadi pelanggaran pendirian bangunan yang 
tidak sesuai dengan izin, keluhan tersebut juga bisa 
diadukan melalui aplikasi Qlue. Semisal, beberapa tempat 
jualan yang didirikan bukan pada lahan yang benar, maka 
masalah tersebut bisa diadukan via Qlue. 

14 

Potensi Terorisme 

Kategori ini timbul dilatarbelakangi kejadian teroris yang 
marak terjadi di Ibukota. Untuk itu, Qlue mengeluarkan 
fitur ancaman potensi teroris. Apabila pengguna Qlue 
melihat adanya indikasi pergerakan teroris, maka dapat 
langsung melaporkan melalui aplikasi ini. 

15 

Sampah 

Permasalahan sampah yang tidak kunjung reda menjadi 
salah satu kategori yang paling banyak dilaporkan oleh 
pengguna Qlue. Oleh karena itu kategori ini sudah eksis 
dari awal rilisnya aplikasi Qlue. 

16 
Kawasan bebas 

rokok 

Kategori ini disediakan untuk mengadukan oknum-
oknum yang menyalahgunakan fasilitas umum untuk 
mereka merokok. Qlue dapat membantu menertibkan 
orang-orang tidak bertanggung jawab tersebut. 

17 

Joki 3 in 1 

DKI Jakarta sudah sejak lama menerapkan kebijakan tiga 
orang dalam satu mobil (3 in 1) pada jam-jam tertentu. 
Namun kebijakan ini justru menimbulkan masalah baru, 
yaitu munculnya joki 3 in 1 yang jumlahnya tidak sedikit 
dan juga menimbulkan kemacetan. Untuk itu kategori ini 
menanggulangi permasalahan ini. 

18 
Makanan Non 

Higenis 

Apabila masyarakat mendapati makanan kotor ataupun 
kadaluarsa tetapi dijual bebas, maka masyarakat bisa 
adukan melalui kategori ini. Kemudian, laporan tersebut 
akan masuk dan ditangani oleh dinas terkait. 

19 

Layanan 
TransJakarta 

Kategori ini merupakan salah satu yang terbanyak 
mendapatkan laporan. Biasanya memuat aduan tentang 
fasilitas transportasi TransJakarta, mulai dari pegawai 
yang tidak ramah, supir ugal-ugalan, fasilitas halte 
ataupun kelayakan bus. 

20 

Fogging DBD 

Demi meminimalisir terjangkitnya penyakit demam 
berdarah, pengguna Qlue dapat mengadukan hal-hal yang 
mengindikasikan banyaknya sarang nyamuk dengan 
kategori ini, maka petugas akan menyikapinya. 



70 
 

 
 

21 

Narkoba 

Tingginya aktivitas jual beli narkoba di Jakarta 
menginisiasi Qlue dan Jakarta Smart City untuk 
mengadukan kejadian yang terindikasi adanya 
penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Baik itu transaksi 
jual-beli ataupun penggunaan narkoba. 

22 

Pajak kos-kosan 

Aturan di Jakarta mewajibkan bagi para pengusaha kos-
kosan yang memiliki lebih dari sepuluh kamar untuk 
membayar pajak. Untuk itu apabila masyarakat melihat 
adanya pengusaya yang tidak membayar pajak maka bisa 
dilaporkan. Selain itu juga terkait pelanggaran yang 
terjadi di kos-kosan seperti tindakan asusila, penggunaan 
obat terlarang dan minuman keras hingga kekerasan. 

23 

Iklan tidak berizin 

Dalam rangka meningkatkan estetika tata kota di 
lingkungan DKI Jakarta, aplikasi ini juga menyiapkan 
kategori ini agar masyarakat tanggap terhadap pemasakan 
iklan-iklan dalam bentuk poster, flyer, baliho hingga 
spanduk yang menyalahkan aturan dan izin. 

24 

RPTRA 

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) 
merupakan inovasi baru yang dikeluarkan oleh Gubernur 
DKI Jakarta, Basuki Tjahaya, untuk memfasilitasi anak-
anak tempat bermain yang aman dan ramah. Sejauh ini, 
RPTRA telah dibangun 60 RPTRA di 60 kelurahan.50 
aplikasi Qlue menyediakan kategori ini supaya 
masyarakat aktif untuk melaporkan permasalahan yang 
terjadi di ruang tersebut, mulai dari sarana bermain yang 
rusak, banyaknya coretan serta hal-hal yang 
membahayakan bagi anak-anak. 

 (Sumber: PT. Qlue Performa, diolah oleh peneliti, 2017) 

Berdasarkan banyak kategori yang tersebut diatas, masyarakat dituntut harus 

terbiasa mengidentifikasikan sendiri masalah-masalah yang terjadi di lingkungan 

sekitarnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui unit Jakarta Smart City juga lebih 

ringan dalam mengklasifikasikan kategori mana saja yang paling banyak menjadi 

permasalahan utama di DKI Jakarta. Menurut data PT. Qlue Performa, kategori yang 

                                                           
50 Musni Umar. RPTRA Community Center Warga dan Anak-Anak di DKI Jakarta. Diakses dari 
artikel: m.kompasiana.com/musniumar/rptra-community-center-warga-dan-anak-anak-di-
dkijakarta_562ae44c107f611305d9b3fc. Diambil pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 12.11 WIB 
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memiliki tingkat laporan terbanyak yaitu sampah, dengan rata-rata laporan sekitar 200 

laporan perhari. Fenomena sampah sebagai kategori dengan laporan terbanyak dinilai 

karena memang permasalahan DKI Jakarta dengan jumlah penduduknya yang banyak 

juga menghasilkan sampah yang banyak pula. Selain itu, mental warga DKI Jakarta 

yang belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan terlalu ‘manja’ untuk 

menindaklanjuti permasalahan sampah sendiri menjadikan kategori ini menjadi salah 

satu yang tertinggi. 

Menurut Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City, aplikasi ini 

memacu masyarakat untuk pintar dalam memilah-milah keluhan: 

“Disisi lain, aplikasi Qlue ini juga mengajak masyarakat untuk lebih pintar 
memilah-milah mana saja permasalahan yang harus disesuaikan dengan 
kategorinya. Kalo kanal pengaduan seperti sms, twitter, facebook kan tidak bisa ya, 
jadi kita sendiri yang mengkategorikan setiap laporan itu yang tentunya 
membutuhkan waktu yang lama. Jadi Qlue juga membentuk masyarakat menjadi 
smart citizen.”51 

 Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pengguna 

Qlue yaitu Fajar Eko, yang bersangkutan menjelaskan bahwa dengan adanya aplikasi 

pengaduan masyarakat ini masyarakat lebih dimudahkan dari segi ekonomis. Fajar 

berpendapat bahwa apabila pengaduan masih menggunakan SMS, biaya yang 

dikeluarkan lebih berat yaitu sekitar 100-200 rupiah/laporan, tergantung dengan biaya 

sms setiap provider. Pengaduan melalui sms pun juga tidak bisa transparan dan tidak 

bisa dilacak prosesnya seperti apa. Hal tersebut sangat berbeda apabila dibandingkan 

                                                           
51 Wawancara dengan Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City pada 15 Agustus 2017, pukul 
08.30 WIB 
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dengan penggunaan aplikasi Qlue yang membutuhkan data internet untuk setiap 

laporannya. Fajar Eko menambahkan bahwa di era ini, mayoritas masyarakat sudah 

menggunakan data internet di masing-masing ponselnya, dibanding dengan 

ketersediaan pulsa. Oleh karena itu, pengguna Qlue yang satu ini menilai bahwa 

pengaduan masyarakat menggunakan aplikasi Qlue sudah tepat sasaran dan lebih 

menguntungkan dari segi ekonomi bagi masyarakat. 

 Fakta tersebut menunjukkan bahwa gaya pelayanan pengaduan masyarakat 

yang disediakan oleh Pemerintah DKI Jakarta sudah mengikuti gaya sektor swasta. Hal 

ini ditunjukkan dengan pengadopsian gaya yang berorientasi pada pasar atau 

pelanggan. Pelanggan ataupun bisa disebut masyarakat saat ini tentunya sudah lebih 

akrab dengan data internet, dan mulai meninggalkan sistem sms, terutama dalam hal 

pengaduan permasalahan. Oleh karena itu, tepat apabila gaya pelayanan aplikasi Qlue 

dalam menyediakan pelayanan publik sudah bisa dibilang mengikuti sektor swasta atau 

bisnis. 

Perlu diketahui, sebelum adanya aplikasi Qlue sebagai media pengaduan 

masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyediakan kanal aspirasi yang 

diperuntukkan masyarakat ibukota. Semua kanal pengaduan tersebut dapat diakses 

didalam format media sosial, diantaranya ialah Kliping Media, Berinta Online, twitter, 

facebook JakartaGoId, email dki@jakarta.go.id, SMS ke nomor 02192881717, fitur 

Balai Warga di website http://jakarta.go.id, dan yang terbaru ialah LAPOR!. Namun 

mailto:dki@jakarta.go.id
http://jakarta.go.id/
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saja pengaduan tersebut kurang efektif dalam memberi stimulus bagi masyarakat untuk 

melapor permasalahan yang ada di sekitarnya. 

Setiaji juga menjelaskan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan 

antara kanal pengaduan melalui SMS dan sosial media dengan aplikasi Qlue hasil 

kerjasamanya dengan swasta. Perbedaan tersebut terletak pada pengkategorian, dimana 

kanal pengaduan melalui SMS dan sosial media membutuhkan waktu yang lama untuk 

mengkategorikan permasalahan untuk diteruskan kepada SKPD terkait. Berbeda 

dengan Qlue yang langsung otomatis masuk ke sistem. 

Selain itu, kategori diatas juga terus berkembang seiring dengan kompleksitas 

permasalahan yang terjadi di Jakarta. Semakin kesini, semakin banyak permasalahan 

baru yang menjadi urgensi di sebuah kota, khususnya DKI Jakarta sebagai Ibukota 

Republik Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan pembaharuan fitur-fitur seperti 

kategori dalam aplikasi. Setiaji juga menjelaskan bahwa pihak dari Jakarta Smart City 

terus mengimprovisasi kategori seiring perkembangan masalah di Jakarta. 

“Kami terus memberikan advice dalam rangka meningkatkan fitur-fitur, salah 

satunya yaitu kategori. Kategori kan muncul seiring perjalanan ya, awalnya hanya 

ada beberapa kategori sampai sekarang ada 26 kategori. Itu yang selalu kita 

improve setiap waktu.”52 

 Melihat gaya pelayanan yang disediakan oleh pelayanan publik pengaduan 

masyarakat melalui aplikasi Qlue yang diselenggarakan oleh unit Jakarta Smart City 

                                                           
52 Wawancara dengan Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City pada 15 Agustus 2017, pukul 
08.30 WIB 
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dan PT. Qlue Performa Indonesia, apabila dikaitkan dengan salah satu prinsip new 

public management milik Christopher Hood yaitu pengadopsian gaya sektor swasta, 

maka hasil temuan penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan pengaduan 

masyarakat melalui aplikasi Qlue sudah memenuhi standar penerapan new public 

management. Hal ini dibuktikan bahwa penerapan pengelolaan pengaduan masyarakat 

melalui aplikasi Qlue mementingkan kebutuhan individual dalam 

penyelenggaraannya. Masyarakat sebagai pelanggan bisa secara masing-masing dan 

dengan bebas melaporkan permasalahan disekitarnya kepada Pemprov DKI Jakarta 

sebagai pemerintah, bukan melalui pelaporan yang kolektif yang biasa dilalui dengan 

birokrasi yang berbelit-belit. Selain itu menurut Stewart & Ranson salah satu gaya 

swasta yang biasanya diterapkan ialah bagaimana mencari kepuasan pelanggan.53  

Kriteria gaya swasta tersebut dinilai sudah berjalan dengan sesuai, dikarenakan 

pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue yang mengutamakan 

kenyamanan masyarakat sebagai pengguna dalam melapor, yaitu melalui fitur-fitur dan 

kemudahan dalam melaporkan permasalahan disekitar menggunakan smartphone yang 

di era globalisasi ini menjadi sebuah kebutuhan. Masyarakat sebagai pengguna 

dimudahkan dengan cara penyampaian permasalahan yaitu dengan memfoto 

permasalahan yang ada disekitar, kemudian memilih kategori permasalahan, 

mendeskripsikan permasalahan secara rinci dan terakhir mengirim laporan tersebut 

                                                           
53 Stewart & Ranson (1988) Management in the Public Domain, Public Money and Management, 
Vol. 89, No.1/2. Hlm. 7 
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yang dengan otomatis langsung tersambung kepada SKPD yang berkaitan dan 

memiliki wewenang berkenaan dengan laporan yang diadukan. 

Akan tetapi, pengadopsian gaya swasta yang mengandalkan kemajuan 

teknologi tidak sertamerta bisa menyelesaikan permasalahan di DKI Jakarta. 

Pengadopsian gaya aplikasi dalam memberikan ruang partisipasi masyarakat dinilai 

hanya mampu menghubungkan kritik, saran dan keluhan dari masyarakat tertentu saja 

di Jakarta. Hal ini disebabkan oleh keharusan penggunaan smartphone dalam 

menyampaikan masalah, sedangkan penggunaan smartphone dinilai hanya 

menjangkau kepada masyarakat menengah ke atas yang memiliki penghasilan cukup 

untuk memiliki smartphone dan juga untuk para generasi muda yang melek teknologi 

saja. Fenomena tersebut dianggap sebagai ketidakramahan ruang partisipasi publik 

melalui aplikasi Qlue yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

bersama pihak swasta. 

Apabila melihat statistik, angka kemiskinan di DKI Jakarta pada bulan Maret 

2017 mencapai angka 389,69 ribu orang (4%). Angka ini meningkat sebesar 3,85 ribu 

dibandingkan dengan Maret 2016.54 Padahal, apabila diperhatikan, permasalahan yang 

diadukan kepada pemerintah melalui Qlue biasanya berkaitan dengan sampah, 

pemukiman kumuh dan juga seperti saluran air yang tersumbat. Penggunaan 

smartphone dalam Qlue dinilai membatasi ruang partisipasi masyarakat miskin 

                                                           
54 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Berita Resmi Statistik: Tingkat Kemiskinan di DKI 
Jakarta. 17 Juli 2017 
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ataupun menengah kebawah untuk melakukan pelaporan masalah. Hal tersebutlah yang 

seharusnya diperbaiki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu bagaimana ruang 

partisipasi publik tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke atas yang 

memiliki smartphone dan paham teknologi saja, tetapi juga ruang partisipasi publik 

harus menjangkau kepada lapisan masyarakat terbawah seperti masyarakat miskin agar 

keluhan dan permasalahannya didengar oleh pemerintah. 

5.1.2 Efektifitas dan Efisiensi Aplikasi Qlue 

 Penggunaan paradigma new public management menuntut pemerintah untuk 

memaksimalisasi efektifitas dan efisiensi suatu pelayanan publik. New public 

magement memiliki konsep agar organisasi sektor publik bisa meningkatkan 

kinerjanya. Efektifitas dan efisiensi menjadi tolak ukur untuk menilai bagaimana 

logika new public magement khususnya prinsip gaya swasta dalam pelayanan publik 

bisa diterapkan dengan baik terhadap pengelolaan pengaduan masyarakat melalui 

aplikasi Qlue.55 

 Hidayat mendefinisikan efektivitas bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana 

semakin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.56 Sedangkan 

efisiensi dijelaskan oleh Hasibuan sebagai perbandingan yang terbaik antara input dan 

                                                           
55 Mahmudi, Op.cit. hlm. 44 
56 Hidayat. Teori Efektifitas dalam Kinerja Karyawan. Gajah Mada University Press: Yogyakarta. 
1986 
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output, (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti 

juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas.57 

Apabila dikaitkan dengan pelayanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi 

Qlue, nilai efektivitas dan efisiensi dalam Qlue sudah memenuhi kriteria yang 

disebutkan tersebut. Efektifitas terlihat dari lonjakan laporan yang disampaikan 

masyarakat melalui aplikasi Qlue. 

Diagram 5.1 Lonjakan laporan tahun 2015 ke 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Tim Data PT. Qlue Performa, (hasil olah peneliti, 2017)) 

Berdasarkan diagram yang tersedia diatas, lonjakan laporan yang masuk 

melalui aplikasi Qlue begitu signifikan. Pada tahun 2015 saja, ada 134.630 laporan 

                                                           
57 Malayu Hasibuan. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Penerbit Gunung Agung. 1984. 
Hlm. 233 
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yang diterima melalui aplikasi Qlue, jumlah ini naik hingga 4 kali lipat menjadi 

479.353 laporan pada tahun 2016.  

Di samping itu, presentase tindak lanjut yang dihasilkan oleh aparat Pemprov 

DKI Jakarta juga tidak kalah tinggi dengan lonjakan laporan yang terjadi antara tahun 

2015 dan 2016. Menurut data yang dihimpun oleh peneliti, presentase tindak lanjut 

yang dihasilkan yaitu sebesar 80%. 

Diagram 5.2 Presentasi tindak lanjut dari laporan melalui Qlue 

(Sumber: Tim Data PT. Qlue Performa, 2017) 

Melihat diagram diatas, dapat dilihat bahwa presentase laporan yang ditindak 

lanjuti oleh aparat Pemprov DKI Jakarta ialah sebanyak 393.498 laporan dari 479.353 

laporan. Sedangkan laporan yang ditindak lanjuti ataupun masih dalam proses yaitu 

sekitar 95.955 laporan. 

Apabila melihat diagram yang tersedia diatas, dapat diketahui bahwa efektifitas 

yang ditimbulkan dari pelayanan publik pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue 

Tindak Lanjut
383498

Belum Ditindak 
lanjuti
95855

Presentase Tindak Lanjut Laporan Qlue Pada Tahun 
2016

Tindak Lanjut Belum Ditindak lanjuti



79 
 

 
 

tidak hanya dilihat dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun kota 

melalui Qlue. Penilaian efektifitas juga dapat dilihat dari tingginya angka dalam 

menindaklanjuti aduan-aduan yang dilaporkan melalui aplikasi Qlue. Oleh karena itu, 

aplikasi ini tidak saja hanya tentang persoalan peningkatan partisipasi publik tetapi 

juga hasil tindak lanjut yang diciptakan. 

Pada saat wawancara, Setiaji juga menjelaskan bahwa pengaduan masyarakat 

ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas aparat pemerintah dalam 

menanggapi keluhan-keluhan masyarakat DKI Jakarta.  

“Melalui aplikasi ini, kita ingin memperbaik respon dari pemerintah ya 

menanggapi aduannya. Karena kita dulu ada kanal pengaduan melalui sosial 

media dan sms hanya responnya saja yang sangat lambat. Kemudian di sisi lain, 

aplikasi ini efektif dalam memetakan problem-problem secara detail. Artinya 

kita ingin tahu sumber masalahnya itu dimana. Jadi menurut saya efektifnya 

aplikasi Qlue itu ada disitu. Disamping itu kita juga ingin ada perbaikan 

peningkatan dari sisi kualitas terhadap penanganan pengaduan.”58 

Efektifitas yang dihasilkan dari pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue 

tidak hanya soal partisipasi dan tindak lanjut yang dihasilkan, tetapi juga efektif dalam 

memetakan masalah-masalah yang timbul. Dengan kelebihan sistem geo-tagging yang 

dimiliki Qlue, Pemprov DKI Jakarta dapat menganalisis daerah-daerah yang paling 

sering dilaporkan berbagai permasalahan.  

                                                           
58 Wawancara dengan Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City pada 15 Agustus 2017, pukul 
08.30 WIB 
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Gambar 5.6 Pemetaan keluhan melalui aplikasi Qlue 

 

 

(sumber: PT. Qlue Performa Indonesia, 2017) 

Berdasarkan gambar diatas, bisa dilihat persebaran masalah melalui sistem 

pemetaan yang dimiliki oleh aplikasi Qlue. Beberapa daerah yang mengalami 

permasalahan paling banyak dapat diidentifikasi secara mudah melalui monitor yang 

tersedia di ruang control Jakarta Smart City. Oleh karena itu, pemerintah dinilai lebih 

mudah dalam menganalisis apa yang menyebabkan suatu masalah timbul di satu titik 

tertentu. 

Apabila melihat realitas di lapangan, salah satu daerah yang paling banyak 

dilaporkan ialah Kotamadya Jakarta Barat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh 

peneliti melalui Unit Jakarta Smart City, ada 3 kelurahan teratas yang mendapatkan 

laporan terbanyak melalui aplikasi Qlue, diantarannya ialah kelurahan Cengkareng 

Barat, Pejagalan, dan Duri Kepa. Ketiga kelurahan ini terletak di Jakarta Barat. Adapun 

laporan terbanyak yang diadukan melalui Qlue terhadap ketiga kelurahan ini ialah 

permasalahan sampah, jalan rusak dan masalah ketertiban umum. Diketahui, ketiga 

kelurahan ini memang didapati banyak pemukiman kumuh dan liar. Pemukiman 



81 
 

 
 

kumuh ini tentunya berefek pada kebersihan lingkungan yang ada disekitar kelurahan 

seperti kualitas sungai dan saluran air. Kemudian, ketiga kelurahan ini juga terletak di 

daerah strategis yang dekat dengan Bandara Soekarno Hatta serta jalur menuju 

Pelabuhan. Tentu saja hal tersebut menjadi alasan mengapa banyak dilaporkan jalan 

yang rusak karena ketiga kelurahan ini jalur logistik yang biasa dilewati oleh mobil-

mobil bermuatan besar. Oleh karena itu, tidak heran apabila ketiga kecamatan ini 

menjadi yang terbanyak dilaporkan karena lokasinya yang masih tertinggal dibanding 

dengan kelurahan lain. 

“Kita memanfaatkan sistem geo-tagging untuk memetakan supaya laporan 

kedepannya tidak lagi muncul disatu titik terus. Jadi kita berkoordinasi dengan 

SKPD agar laporannya tidak timbul terus disana.”59 

Selain itu, melalui aplikasi Qlue, pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Unit 

Jakarta Smart City ingin membenahi respon time atau waktu respon yang diberikan 

oleh aparat pemerintahan dalam tindak lanjut aduan melalui aplikasi Qlue. Menurut 

Setiaji, waktu respon dalam menindaklanjuti aduan dari warga merupakan modal 

penting dari seorang pejabat saat ini. Sebelum adanya Qlue, respon time  yang 

diberikan oleh para lurah dalam melayani aduan warga tidak secepat saat menggunakan 

Qlue. Hal ini tentunya dibantu dengan sistem transparansi dari aplikasi Qlue sendiri 

dalam mengawasi kinerja lurah. 

                                                           
59 Wawancara dengan Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City pada 15 Agustus 2017, pukul 
08.30 WIB 
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Diagram 5.3 Rata-rata waktu tindak lanjut aduan melalui aplikasi Qlue 

(Sumber: PT. Qlue Performa Indonesia, 2017) 

Adapun data tren diatas menjelaskan rata-rata waktu tindak lanjut pada quarter 

pertama di tahun 2017.  Diagram di atas menunjukkan 10 kategori yang paling sering 

dikeluhkan kepada Pemprov DKI Jakarta, serta mengurutkan kategori laporan mana 

yang paling cepat dan yang paling lama ditindak lanjuti. Untuk yang paling singkat 

ialah masalah sampah, aparat butuh waktu 2 hari untuk menindaklanjuti aduan yang 

dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti. Sementara yang paling memakan waktu ialah 

laporan tentang pedagang kaki lima liar yang membutuhkan waktu 12 hari untuk 

menindaklanjuti aduan tersebut. Penindaklanjutan aduan juga bergantung pada jenis 

kategori yang diadukan. Willy Winarko selaku Community Manager dari pihak PT. 

Qlue Performa Indonesia menjelaskan: 
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“Untuk rata-rata tindak lanjut itu variatif ya, tergantung pada permasalahan apa 

yang diadukan. Kalo soal sampah kan itu cepet ya bisa sehari atau dua hari 

paling lama, vandalisme juga cepet karena tinggal cat doang. Kalo melihat data 

yang paling lama itu seperti parkir liar bisa sampai 11 hari, terus persoalan 

fasilitas umum lainnya juga karena butuh waktu”60 

Dalam menindaklanjuti laporan yang masuk melalui Qlue, aparatur Pemprov 

DKI Jakarta diberi batas waktu selama maksimal 2 hari untuk mengubah status laporan 

dari merah menjadi kuning untuk diproses. Apabila dalam waktu 2 hari laporan masih 

belum diproses (berwarna merah), maka pihak Jakarta Smart City melalui tim 

Monitoring dan Evaluasi akan menghubungi langsung kelurahan atau SKPD terkait 

untuk mengklarifikasi hal apa yang menjadi hambatan yang menyebabkan laporan 

belum diproses. 

 Pengadopsian gaya manajemen sektor swasta ke sektor publik juga dinilai harus 

memberikan implikasi. Salah satunya ialah gaya birokrat diubah menjadi gaya manajer. 

Terjadi pergeseran kebiasaan pejabat yang biasa dilayani, menjaga jarak dengan 

bawahan menjadi semangat untuk melayani publik dan memberikan yang terbaik bagi 

pelanggan. Perubahan dari pejabat birokrat menjadi manajer ini dijelaskan oleh Setiaji 

selaku Kepala Unit JSC. 

“Kita berusaha mengubah birokrasi dulu ke birokrasi sekarang yang lebih 

merespon. Kita ingin merubah birokrasi kita supaya para lurah tidak hanya 

menjadi perangkat daerah tetapi juga menjadi manajer di daerahnya. Tadinya 

kalo ada laporan biasanya masuk ke admin dulu, kemudian baru disebar ke suku 

dinas, kalo ini kan langsung ke para lurah. Nanti Para lurah yang biar 

                                                           
60 Wawancara dengan Willy Winarko, Community Manager PT. Qlue Performa, pada 28 Agustus 
2017, pukul 10.00 WIB 
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berkoordinasi, jadi harus ada keterampilan juga lurah berkoordinasi dengan 

unit-unit terkait”61 

Dalam satu artikel, Gubernur DKI Jakarta Periode 2013-2017, Basuki Tjahaya 

Purnama berpendapat bahwa lurah bukan hanya sebagai perangkat daerah, lebih dari 

itu, lurah merupakan estate manager atau manager suatu kota. Dalam konteks 

pengaduan masyarakat via Qlue, lurah menjadi pioneer dan garda terdepat suatu kota.62 

Kualitas suatu kota sudah otomatis menjadi tanggung jawab seorang lurah. Misi dari 

aplikasi Qlue ialah meningkatkan kepedulian publik terhadap lingkungan dan 

mendukung  pemerintah memperbaiki masalah di daerah masing-masing. Fungsi dan 

misi aplikasi Qlue, tentu saja menyinggung tentang tugas utama lurah sebagai estate 

manager. 

Kelurahan merupakan salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dalam 

menindaklanjuti laporan warga. Kelurahan wajib menindaklanjuti seluruh laporan 

yang masuk. Pengelola aplikasi Qlue di setiap kelurahan biasanya ada dibawah kendali 

Seksi Sarana Prasarana dan Kebersihan Lingkungan. 

“Biasanya untuk urusan aduan pake aplikasi Qlue itu yang mengurusi bagian 

sarana dan prasarana kebersihan lingkungan. Karena mereka yang langsung 

juga berurusan dengan PPSU (Pekerja Penanganan Prasarana Sarana Umum). 

Tapi tetep lurah punya akun untuk itu sebagai alat untuk monitoring”63 

                                                           
61 Wawancara dengan Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City pada 15 Agustus 2017, pukul 
08.30 WIB 
62 Jakarta Smart City. Lurah Menjadi Pioneer dan Garda Terdepan Wilayah Kota Jakarta. Diakses 
dari website: http://smartcity.jakarta.go.id/blog/42/lurah-menjadi-pioneer-dan-garda-terdepan-wilayah-
kota-jakarta pada tanggal 2 September 2017 pukul 22:49 WIB 
63 Wawancara dengan Abdul Mu’in, Sekretaris Kelurahan Pisangan Timur pada 31 Agustus 2017, 
pukul 13.00 WIB 
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Apabila hasil temuan penelitan tersebut dibaca menggunakan konsep new 

public management yang dikemukakan oleh Hood, maka pengelolaan pengaduan 

masyarakat melalui aplikasi Qlue sudah sangat efektif dan efisien dalam meningkatkan 

partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun kota melalui keluhan yang 

dilaporkan. Selain itu, efektivitas juga dilihat dari bagaimana aplikasi ini mampu 

memberikan kualitas dan kuantitas yang baik dalam penanganan tindaklanjut 

permasalahan yang dilaporkan. Hal ini terbukti dari tingkat tindak lanjut yang 

mencapai angka 80%. Tentu saja angka tersebut angka yang membuktikan efektifivas 

para aparatur pemerintahan dalam menangani aduan yang masuk. 

Efektivitas dan efisiensi yang dihasilkan dari penyelenggaraan pelayanan 

publik pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue tidak hanya tentang tingkat 

partisipasi masyarakat dan kualitas tindak lanjut aduan saja yang meningkat. Aplikasi 

Qlue juga memberikan efektivitas dan efisiensi dalam memetakan permasalahan di 

sebuah lokasi, sehingga permasalahan yang sama tidak selalu muncul disuatu titik. Hal 

ini akan membantu Pemprov DKI Jakarta dalam menganalisis sumber permasalahan 

yang terjadi dititik tertentu. 

5.2 Profesionalisme Manajemen Pengelolaan Aplikasi Qlue 

Dalam sebuah kerjasama yang dibangun antara Pemprov DKI Jakarta melalui 

Jakarta Smart City dengan pihak swasta yakni PT. Qlue Performa Indonesia, harus 

mampu memanajemen pengelolaan pelayanan publik pengaduan masyarakat secara 

profesional. Adapun yang menjadi kriteria manajemen profesional dari prinsip new 
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public management menurut Christoper Hood ialah tugas pokok, deskripsi kerja, 

kejelasan wewenang serta sistem reward and punishment yang berlaku. 

5.2.1 Tugas Pokok Jakarta Smart City 

Mengenai tugas pokok, tentu ada pembagian tugas yang dilakukan oleh PT. 

Qlue Performa selaku pihak swasta dengan Jakarta Smart City selaku pihak 

pemerintah. Setiaji menjelaskan bahwa tugas pokok dari Jakarta Smart City selaku dari 

pihak pemerintah ialah melakukan sosialisasi atas penggunaan aplikasi Qlue serta 

membantu pengembangan aplikasi dengan memberikan advice terkait fitur-fitur serta 

improvisasi kategori pengaduan masalah. 

“Tugas pokok dari sisi JSC tentunya memanfaatkan aplikasi yang sudah dibuat 

oleh pihak PT. Qlue ya. Selain itu juga tugas utama kami mensosialisasikan 

agar masyarakat memanfaatkan aplikasi ini supaya mendapatkan respon yang 

lebih cepat terkait pengaduan masyarakat. Kemudian di sisi lain kamu juga 

memberikan advice dalam rangka meningkatkan fitur-fiturnya, karena 

persoalan kategori seiring perjalanan kan ya, awalnya hanya ada beberapa 

kategori sampai sekarang ada 26 kategori, itu yang selalu kita improve setiap 

waktu.”64 

Selain itu, ada juga tugas tambahan lain yang diemban oleh pihak JSC dalam 

mengelola pengaduan masyarakat berbasis aplikasi Qlue ini. Aghreini Analisa selaku 

anggota dari tim Data Analysis dari Unit Jakarta Smart City menjelaskan bahwa Unit 

Jakarta Smart City juga memiliki tim monitoring dan evaluasi dari Divisi Monev yang 

bertugas melakukan follow up atas laporan yang diadukan melalui aplikasi Qlue. 

                                                           
64 Wawancara dengan Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City pada 15 Agustus 2017, pukul 
08.30 WIB 
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Apabila laporan tersebut tidak kunjung ditindak lanjuti oleh kelurahan atau dinas 

terkait. Berikut penjelasan Aghreini Analisa atas hal tersebut: 

 “Jadi kita disini juga punya tim monitoring yang stand-by di depan monitor 

untuk mengawasi keluhan-keluhan yang dilaporkan masyarakat, terutama 

melalui aplikasi Qlue. Jadi kalo misalkan ada laporan yang belum diproses-

proses, tim monitoring ini bakal telfon pihak terkait untuk menegur secara lisan, 

ya mengingatkan lah untuk segera diproses laporannya gitu.”65 

Teguran yang dilakukan oleh Jakarta Smart City melalui tim monitoring dan 

evaluasi yaitu berupa teguran lisan melalui komunikasi telepon untuk sekedar 

mengingatkan bahwa SKPD yang bersangkutan memiliki banyak laporan melalui 

aplikasi Qlue yang belum dituntaskan. Follow-up yang dilakukan oleh tim monitoring 

berlaku setiap hari selama jam kerja aparat pemerintahan. 

Gambar 5.7 Ruang Monitoring Unit Jakarta Smart City 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sumber: Dokumentasi Penulis, 2017) 

                                                           
65   Wawancara dengan Aghreini Analisa, Staff Data Analisis Unit Jakarta Smart City pada 15 Agustus 
2017 pukul 10.00 WIB 
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Dalam ruangan monitoring, terdapat 5-10 anggota divisi monitoring dan 

evaluasi yang memantau laporan dan penanganan aduan. Pada layar tersebut dapat 

terlihat di titik mana permasalahan paling banyak timbul, serta dapat dilihat kelurahan 

dan kedinasan mana yang memiliki laporan permasalahan terbanyak dalam satu hari. 

Teknologi ini tentunya akan memberikan efektifitas bagi Pemprov DKI Jakarta dalam 

mengawasi laporan masyarakat dan kinerja pemerintah. 

Salah satu elemen penunjang dalam berjalannya suatu kebijakan ialah 

sosialisasi. Sosialisasi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam 

rangka memberikan informasi dan edukasi kepada pihak yang memiliki andil dalam 

kebijakan pelayanan publik pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue. Kemudian 

yang menjadi sasaran dari sosialisasi ini ialah masyarakat DKI Jakarta. Unit Jakarta 

Smart City sebagai pihak pemerintah sudah memberikan sosialisasi kepada tidak hanya 

masyarakat, tetapi juga Kelurahan, Kecamatan dan perwakilan RT/RW. Hal ini sebagai 

mana ditegaskan oleh Aghreini Analisa selaku Tim Data Analisis Unit Pelaksana 

Jakarta Smart City: 

“Untuk sosialisasi, sebagian besar kita yang melakukan mulai dari SKPD, 

lurah, camat, sudin (suku dinas) wilayah lewat bimtek di kantor walikota. Kalo 

ke masyarakat itu sosialisasi kita programkan wisata ke balai kota misalnya, 

disitu kita kasih tau apa itu Jakarta Smart City, apa itu Qlue, gimana cara 

pakenya.”66 

 

                                                           
66   Wawancara dengan Aghreini Analisa, Staff Data Analisis Unit Jakarta Smart City pada 15 Agustus 
2017 pukul 10.00 WIB 
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Gambar 5.8 Sosialisasi JSC kepada Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

(sumber: Dokumentasi JSC, 2017) 

Selain melakukan sosialisasi di ruang Jakarta Smart City, UPT Jakarta Smart 

City juga melakukan sosialisasi dengan mengikuti acara-acara pameran besar, salah 

satunya yaitu Pekan Raya Jakarta (PRJ). Pihak JSC menilai bahwa dengan mengikuti 

acara besar seperti PRJ, banyak warga yang mengunjungi stand Jakarta Smart City 

untuk mengenal lebih dekat tentang Jakarta Smart City. Sosialisasi tersebut dilakukan 

dengan cara pihak Jakarta Smart City membawa anjungan yang terdapat di ruang 

monitoring JSC untuk kemudian diletakkan pada salah satu stand di Pekan Raya 

Jakarta. Hal ini tentu akan mengundang perhatian banyak warga yang mengunjungi 

PRJ untuk kemudian mengamati bagaimana Jakarta Smart City bekerja, dan bagaimana 

permasalahan-permasalahan yang ada di DKI Jakarta dipantau melalui anjungan 

tersebut. 
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Gambar 5.9 Sosialisasi Jakarta Smart City di Pekan Raya Jakarta 

 

 

   (sumber: Jakarta Smart City, 2017) 

Namun, sosialisasi yang paling gencar dilakukan ialah melalui media sosial. 

Media yang digunakan untuk sosialisasi ialah mulai dari facebook, twitter hingga 

youtube. Sosialisasi dilakukan melalui artikel, berita, infografis hingga videografi. 

Setiaji menilai bahwa para target sosialisasi kebanyakan ialah pengguna smartphone, 

maka dari itu sosialisasi yang paling gencar dilakukan oleh Jakarta Smart City ialah 

melalui media sosial.  

Sebagaimana dijelaskan oleh Setiaji selaku Kepala Jakarta Smart City, ia 

menjelaskan bahwa butuh inovasi baru dalam melakukan inovasi, yaitu salah satunya 

dengan menggunakan infografis dan videografi untuk memikat masyarakat untuk ikut 

serta menggunakan aplikasi Qlue. 
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“Untuk mensosialisasikan aplikasi Qlue ini, kan targetnya pengguna 

smartphone ya. Kita perlu model-model baru dalam hal sosialisasinya, yaitu 

dengan mendesain infografis ataupun mendesain produk, misalkan dengan 

video-video yang membutuhkan kemampuan videografer. Kita punya tenaga  

ahli untuk itu. Jadi itu termasuk tugas pokok kita.”67 

5.2.2 Tugas Pokok Pihak PT. Qlue Performa Indonesia 

Dalam kerjasama yang dijalin antara Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta 

Smart City, dengan PT. Qlue selaku pihak swasta dalam penyediaan aplikasi 

pengaduan masyarakat, tidak terlalu banyak tugas pokok yang diemban oleh pihak 

Qlue. Tugas pokok yang menjadi tugas utama pihak PT. Qlue Performa ialah hanya 

menyediakan aplikasi serta melakukan pengembangan aplikasi secara teknis. 

Disamping itu, tugas tambahan yang dilakukan ialah mengadakan sosialisasi melalui 

sosial media. Willy Winarko selaku community manager dari PT. Qlue menjelaskan: 

“Kalo dalam kerjasama ini, tugas pokok Qlue sih lebih ke pengembangan 

aplikasinya aja. Karena kita kan semua basicnya dari IT ya, jadi kalo ada apa-

apa misalkan bug, crash, ataupun aplikasi gak berjalan lancar, kita bakal betulin 

itu. Jadi intinya tugas kita hal-hal teknis aplikasi aja sih. Diluar itu, kita juga 

mengembangkan aplikasi kaya fitur-fiturnya ditambahin, seperti itu.”68 

 

 

 

 

                                                           
67 Wawancara dengan Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City pada 15 Agustus 2017, pukul 
08.30 WIB 
68 Wawancara dengan Willy Winarko, Community Manager PT. Qlue Performa, pada 28 Agustus 
2017, pukul 10.00 WIB Indonesia 
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Gambar 5.10  Suasana kantor PT. Qlue Performa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (Sumber: Dokumentasi penulis, 2017) 

Apabila melihat gambar 5.10, ruang yang tertera pada gambar di atas 

menunjukkan ruangan untuk divisi produksi dimana pengembangan aplikasi 

dilakukan. Divisi Produksi sendiri merupakan salah satu divisi yang paling banyak diisi 

oleh karyawan di PT. Qlue Performa. Hal ini dikarenakan PT. Qlue Performa yang 

memiliki tanggung jawab dalam penyediaan aplikasi Qlue. 

5.2.3 Kejelasan Wewenang 

Mengenai kejelasan wewenang antara dua pihak yang terlibat kerjasama 

penyediaan pelayanan publik pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue, hal tersebut 

sudah diatur dalam perjanjian kerjasama (PKS) yang telah disusun sejak awal 

kerjasama yaitu pada tahun 2014 antara PT. TerralogiQ (nama terdahulu sebelum PT. 

Qlue Performa) dan Pemprov DKI Jakarta melalui Unit Jakarta Smart City. 
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 Adapun hak dan kewajiban yang tertera dan diatur dalam perjanjian kerjasama 

dalam Pasal 5 dan 6, kemudian dijelaskan kedalam bagan dibawah ini:69 

Bagan 5.1 Hak dan Kewajiban Unit Jakarta Smart City 

 

(Sumber: Jakarta Smart City, 2014) 

Berdasarkan bagan yang dipaparkan diatas, terdapat kejelasan wewenang yakni 

meliputi hak dan kewajiban dari Unit Jakarta Smart City selaku salah satu pihak yang 

terlibat dalam kerjasama pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue. 

Ada beberapa wewenang yang menjadi hak dari JSC, diantaranya ialah pemanfaatan 

aplikasi Qlue secara gratis, mendapatkan dukungan teknis aplikasi, mendapatkan 

modul dan narasumber dalam rangka sosialisasi, mendapatkan pengembangan dan 

                                                           
69 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. 
TerralogiQ Integrasi Solusi tentang Pemanfaatan Aplikasi Qlue Nomor 511/-1.817.5 
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aplikasi Qlue dari pihak kedua (PT. 
Qlue Performa);

c.) Mendapatkan modul dan 
narasumber dalam rangka sosialisasi 
aplikasi Qlue;

d.) Mendapatkan pengembangan dan 
penambahan fitur aplikasi Qlue yang 
disepakati oleh para pihak tanpa 
biaya tambahan (gratis);

e.) Mendapatkan data dan informasi 
hasil pelaporan dan/atau aspirasi 
masyarakat melalui aplikasi Qlue; 
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penambahan fitur aplikasi Qlue secara gratis, mendapatkan data dan informasi hasil 

pelaporan dan/atau aspirasi masyarakat melalui aplikasi Qlue, serta mendapatkan 

jaminan kerahasiaan data. Sementara wewenang yang sekaligus menjadi kewajiban 

Unit Jakarta Smart City diantaranya yakni, melaksanakan sosialisasi aplikasi Qlue 

kepada aparatur dan masyarakat, melakukan pendampingan pengembangan aplikasi 

Qlue, serta bersama pihak kedua melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan 

aplikasi Qlue. Selain itu, terdapat juga wewenang hak dan kewajiban yang dimiliki 

oleh PT. Qlue Performa selaku pihak swasta yang terlibat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue, hak dan kewajiban 

tersebut dijelaskan melalui bagan berikut. 

Bagan 5.2 Hak dan Kewajiban PT. Qlue Performa Indonesia 

 

(sumber: Jakarta Smart City, 2014) 
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d.) Melakukan pengembangan aplikasi 
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Selanjutnya, bagan diatas memaparkan secara rinci wewenang yang meliputi 

hak dan kewajiban dari PT. Qlue Performa Indonesia selaku pihak swasta yang terlibat 

dalam penyelenggaraan aplikasi Qlue. Ada beberapa wewenang yang menjadi hak PT. 

Qlue Performa, diantaranya yakni mendapat manfaat promosi hasil sosialisasi yang 

dilakukan oleh Unit JSC, mendapatkan pendampingan pengembangan aplikasi Qlue, 

serta berhak melakukan modifikasi dan pengembangan fitur aplikasi Qlue sepanjang 

sesuai dengan kebutuhan JSC. Sementara wewenang yang menjadi kewajiban PT. Qlue 

Performa diantaranya ialah memberikan akses aplikasi Qlue secara gratis, 

menyediakan dukungan teknis dan asistensi pemanfaatan Qlue, menyediakan 

narasumber dalam rangka sosialisasi, melakukan pengembangan aplikasi, mengelola 

dan meneruskan informasi yang terkumpul dari aplikasi Qlue, serta bersama JSC 

melakukan monitoring dan evaluasi. 

 Melihat kejelasan wewenang yang terdapat dalam pengelolaan pengaduan 

masyarakat via aplikasi Qlue, apabila ditelaah dengan prinsip NPM menurut Hood, 

maka dapat disimpulkan bahwa hasil temuan penelitian ini sudah memenuhi kriteria 

mengenai kejelasan wewenang. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kejelasan 

wewenang meliputi hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh kedua belah pihak dalam 

sebuah Perjanjian Kerja Sama. 
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5.2.4 Reward and Punishment 

Manajemen profesional dalam prinsip new public management yang 

dikemukakan Christoper Hood menyaratkan pada pemerintah memiliki sistem 

perencanaan dan pengendalian manajemen yang rapi. Salah satunya dengan 

menerapkan sistem reward and punishment, yakni memberikan penghargaan atau 

hukuman bagi pegawainya sesuai dengan kinerjanya dalam memberikan pelayanan 

publik.70 

Berkaitan dengan pelayanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue 

sendiri, terdapat sistem ranking yang memungkinkan kepala daerah untuk mengetahui 

aparat mana yang terbaik dan terburuk dalam memberikan penanganan terhadap 

keluhan via aplikasi Qlue. Hal tersebut yang terus dipantau oleh Gubernur DKI Jakarta 

melalui akun pribandi miliknya, yakni ranking kelurahan yang selalu di update setiap 

harinya. Adapaun punishment atau sanksi yang diberikan apabila kelurahan didapati 

berada diperingkat yang buruk, atau lamban dalam tindak lanjut ialah teguran lisan. 

Teguran lisan tersebut disampaikan oleh Walikota dalam rapat pimpinan tingkat 

Kotamadya kepada lurah, camat ataupun suku dinas yang kinerjanya buruk dalam 

penanganan aduan lewat Qlue. Seperti yang dijelaskan oleh Setiaji, bahwa para lurah 

akan terus ditegur selama mereka masih buruk dalam penanganan keluhan yang 

diadukan melalui Qlue. 

                                                           
70 Christoper Hood dalam Mahmudi, Op.cit. Hlm. 67 
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“Hukumannya bagi kelurahan yang tidak tanggap sih hanya melalui teguran 

lisan ya, tegurannya disampaikan di rapat pimpinan tiap mingguan oleh 

Walikota. Disitu juga dibacain ranking yang terbawah supaya merasa malu. 

Pernah juga pak Gubernur sendiri yang tegur langsung ke salah satu lurah yang 

masih banyak merahnya.”71 

Gambar 5.11 Sistem Ranking pada aplikasi Qlue 

 

   (sumber: Aplikasi Qlue, 2017) 

Gambar diatas menjelaskan ranking tertinggi (kiri) dan ranking terendah 

(kanan), tentunya ada perbedaan yang jauh mengenai jumlah laporan yang diadukan 

oleh pengguna Qlue. Jumlah laporan tersebut juga mempengaruhi ranking, karena 

semakin banyak laporan yang diadukan, semakin banyak pula laporan yang harus 

                                                           
71 Wawancara dengan Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City pada 15 Agustus 2017, pukul 
08.30 WIB 
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ditindaklanjuti oleh lurah. Namun, Gubernur dan Walikota sudah memiliki kriteria 

untuk menilai kelurahan mana yang paling buruk dalam penanganan aduan Qlue. 

Namun, apabila ditemukan masih ada lurah yang berkali-kali memiliki kinerja 

yang buruk dalam penanganan aduan Qlue, ada sanksi lain yang didapati oleh lurah. 

Sanksi tersebut berupa pencopotan jabatan. Biasanya sanksi ini diberikan langsung 

oleh Gubernur kepada lurah yang dinilai sangat buruk dalam melayani masyarakatnya 

melalui Qlue. Sanksi ini dijelaskan langsung oleh Setiaji sebagai berikut: 

“Kalo udah yang paling parah, bukan remunerasi ya, tapi lebih kepada jabatan. 

Jadi kalo performance nya buruk, kita ada evaluasi jabatan, jadi kalo mereka 

kinerjanya buruk bisa diganti oleh aparat yang lebih baik performance nya. Ada 

sangat banyak hal itu terjadi, kita ga pernah merecord karena banyak dulu 

hampir setiap jumat ya.”72 

Setiaji juga menjelaskan bahwa kinerja lurah dalam menanganani aduan 

melalui Qlue menjadi salah satu tolak ukur baik atau buruknya kinerja yang akan 

dilaporkan dalam bentuk KPI (Key Performance Indicator) yang dibuat oleh Biro Tata  

Pemerintahan DKI Jakarta. KPI sendiri merupakan suatu set ukuran kuantitatif yang 

biasa digunakan dalam organisasi maupun perusahanan untuk mengukur atau 

membandingkan kinerja dalam hal memenuhi tujuan strategis dan operasional 

mereka.73 

                                                           
72 Wawancara dengan Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City pada 15 Agustus 2017, pukul 
08.30 WIB 
73 Diakses dari http://keuanganlsm.com/apa-itu-key-performance-indicator-kpi/ pada tanggal 1 
September 2017 pukul 21.52 WIB 
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Untuk kriteria mengenai punishment atau pemberian hukuman, dalam 

pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue sudah berjalan sesuai dengan 

prinsip NPM oleh Hood. Namun saja, tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang 

hukuman tersebut. Hukuman hanya diberikan secara teguran atau lisan oleh walikota, 

selain itu hukuman juga diberikan berdasarkan kemauan Gubernur DKI Jakarta saja 

apabila melihat ada aparatur pemerintahan yang lamban dalam penanganan. 

Seharusnya, mengenai hukuman dalam penanganan pengaduan masyarakat diatur 

dalam sebuah Pergub agar lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam 

menanganani aduan masyarakat, dan juga hukuman tersebut  

Terkait dengan reward atau penghargaan yang diberi terkait kinerja aparat 

melalui Qlue, hal tersebut memang ada dalam pengeloalan pengaduan masyarakat 

melalui aplikasi Qlue. Setiaji lebih lanjut menjelaskan bahwa kelurahan yang 

mendapati ranking 3 teratas dalam aplikasi mendapatkan reward langsung dari 

Gubernur dalam bentuk penghargaan. 

“reward yang diberikan ada dua macam ya, pertama dalam bentuk benda, 

terakhir sih kita kasih tahun kemarin 2016, kita memberikan penghargaan 

kepada 3 terbaik yang diberikan langsung oleh pak Gubernur, tidak besar secara 

materi, waktu itu hadianya elektronik saja seperti TV. Kemudian, kita juga ada 

reward dalam bentuk tunjangan hingga promosi jabatan kepada lurah-lurah 

yang prestasinya sangat baik, misalnya promosi atau naik jabatan.”74 

                                                           
74 Ibid 
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Kedepannya, Setiaji berharap bahwa bukan hanya hukuman yang dipertegas 

tetapi juga bagian penghargaannya.  

“Kita sih ingin kedepannya bukan hanya hukuman saja gencar, tapi juga 

memberi reward dengan pemberian insentif ya, tunjangan yang diterima, itu 

yang sedang kita ramu untuk kemudian diatur dalam aturan. Kemudian juga 

apabila mereka tidak merespon aduan tentunya bisa dipotong tunjangannya.”75 

Namun, untuk penilaian kinerja atas penanganan pengaduan melalui Qlue 

untuk saat ini hanya mencakup penilaian untuk lurah saja, sedangkan camat dan kepala 

dinas, penilaian secara khusus belum dilaksanakan. Hal ini sebagaimana dijelaskan 

oleh Aghreini Analisa selaku Tim Data Analisis Unit Pelaksana Jakarta Smart City, 

“Untuk penilaian baru untuk lurah saja sih saat ini, belum ada penilaian berdasarkan 

kinerja tindak lanjut aplikasi Qlue untuk camat dan dinas-dinas.” Hal tersebut tentu 

kurang adil bagi para lurah, dan terkesan membebani lurah dalam menangani berbagai 

aduan yang masuk. 

Apabila dikaitkan dengan hasil temuan penelitian, penerapan poin reward and 

punishment dalam prinsip manajemen profesionalisme dalam pengelolaan pelayanan 

publik oleh Hood, pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue oleh 

Jakarta Smart City sendiri sudah terbilang memenuhi kriteria dari sisi reward and 

punishment. Hal ini terbukti dengan sudah banyaknya aparatur pemerintahan, 

khususnya lurah-lurah yang diberikan teguran secara lisan hingga pencopotan jabatan 

apabila buruk dalam kualitas penanganan aduan. Selain itu juga, masuknya kualitas 

                                                           
75 Ibid 
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penanganan dalam indikator scorecard yang diadopsi oleh Biro Tata Pemerintahan 

DKI Jakarta membuktikan adanya reward berupa insentif dan penambahan tunjangan 

apabila para lurah memiliki kualitas dan kuantitas yang cukup baik dalam menangani 

aduan masyarakat melalui aplikasi Qlue. 

5.3 Penekanan Disiplin dan Penghematan Sumber Daya 

Penerapan new public management dalam pelayanan publik tentunya 

diharapkan memberikan implikasi yang signifikan. Christoper Hood menambahkan 

bahwa dalam prinsip new public management yang ia kemukakan, terdapat prinsip 

penekanan disiplin dan penghematan sumber daya. NPM menurutnya menyaratkan 

organisasi sektor publik dapat memberikan perhatian yang besar terhadap penggunaan 

sumberdaya secara ekonomis.76 Hal tersebut dilakukan untuk menghindari 

pemborosan. Selain itu juga penerapan NPM diharapkan dapat memberikan 

peningkatan disiplin terhadap pegawai dalam memberikan pelayanan. 

5.3.1 Disiplin Pegawai 

 Berkaitan dengan penggunaan aplikasi Qlue dalam menangani aduan dari 

masyarakat, aparatur pemerintahan diharapkan meningkatkan kualitas penanganan dan 

respon time yang diberikan. Setiaji menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan 

digunakannya aplikasi ini akan memaksa para lurah untuk bekerja lebih lagi. 

                                                           
76 Christoper Hood dalam Mahmudi. Op.Cit, hlm 47 
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“Aplikasi ini kan berbasis real time ya atau ada waktu respon, kemudian ada 

sistem rankingnya juga. Tentunya hal tersebut memotivasi mereka untuk 

meningkatkan kinerja mereka untuk cepat dalam merespon. Selain itu juga 

kegiatan mereka dengan adanya ini dapat diawasi oleh masyarakat, karena kan 

transparan.”77 

Lebih jelas lagi, Abdul Mu’in selaku Sekretaris Kelurahan Pisangan Timur, 

Jakarta Timur menjelaskan bahwa dengan digunakannya aplikasi ini, masyarakat 

semakin terpacu untuk melaporkan aduannya. 

“Pastinya sih ya dapat meningkatkan disiplin aparatur, karena kan sebelum ada 

ini laporan yang masuk tidak sebanyak ini. Laporan yang masuk juga tidak 

sesering ini, paling aduan dari RT/RW saja. Tapi semenjak ada Qlue 

masyarakat secara satu persatu bisa melaporkan masalah disekitarnya, tentunya 

juga menambah PR kita. Itu yang memacu kita untuk bekerja lebih disiplin 

lagi.”78 

 Abdul Mu’in juga mengatakan bahwa laporan yang diadukan mulai dari 

sebelum dan seseudah dirilisnya aplikasi Qlue melonjak hingga berkali-kali lipat. Hal 

tersebut dikarenakan masyarakat kini sudah bisa mengadukan permasalahan 

disekitarnya secara masing-masing tanpa harus melalui birokrasi yang berbelit-belit. 

Pengguna aplikasi Qlue dapat langsung berinteraksi dengan lurah ataupun aparat 

pemerintahan lainnya dengan mengadukan permasalahan disekitarnya. Tentu saja 

fenomena tersebut yang memacu para lurah ataupun aparatur pemerintah lainnya di 

                                                           
77 Wawancara dengan Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City pada 15 Agustus 2017, pukul 
08.30 WIB 
78 Wawancara dengan Abdul Mu’in, Sekretaris Kelurahan Pisangan Timur pada 31 Agustus 2017, 
pukul 13.00 WIB 
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SKPD untuk bisa bekerja menangani aduan laporan via aplikasi Qlue dengan lebih 

disiplin lagi. 

Tabel. 5.2 Data Penanganan Tindak Lanjut Kelurahan Pisangan Timur  

 (1 Maret 2017 – 31 Mei 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: PT. Qlue Performa Indonesia, 2017) 

Berdasarkan data yang tersedia diatas, total aduan yang masuk selama periode 

1 Maret hingga 31 Mei 2017 (dua bulan) ada sekitar 170 laporan yang masuk dari 

berbagai kategori permasalahan. Hal ini menunjukkan bahwa tiap harinya selama 2 

No. Kategori Wait Process Complete Total 

1 Sampah 0 0 31 31 

2 Kemacetan 1 0 0 1 

3 Kebakaran 0 0 0 0 

4 Pelanggaran 5 3 8 16 

5 Pengemis 0 0 0 0 

6 Jalan Rusak 0 0 3 3 

7 Kriminal 0 0 0 0 

8 Kaki Lima Liar 0 1 1 2 

9 Lampu Jalan Rusak 1 0 1 2 

10 Pohon Tumbang 0 0 4 4 

11 Pajak Abnormal 0 0 0 0 

12 Fasilitas Umum 2 3 10 15 

13 Parkir Liar 20 5 15 40 

14 
Pelanggaran Izin 
Bangunan 

2 0 0 2 

15 Makanan non Higenis 0 0 0 0 

16 Pelanggaran Merokok 1 0 0 1 

17 Iklan Tak Berizin 1 0 50 51 

18 Bencana Banjir 1 0 0 1 

19 Terorisme 0 0 0 0 

20 Lansia Hilang 0 0 0 0 

21 RPTRA 0 0 0 0 

22 Pencegahan Banjir 0 1 1 2 

23 Fogging DBD 0 0 0 0 

24 Narkoba 0 0 0 0 

25 Pajak Kos-Kosan 0 0 0 0 
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bulan rata-rata ada 2 – 3 laporan yang masuk melalui aplikasi Qlue. Data yang terpapar 

diatas membuktikan bahwa pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue mampu 

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun DKI Jakarta melalui 

kelurahan-kelurahan. 

Akan tetapi, Abdul Mu’in juga menjelaskan ada kelemahan dalam aplikasi 

tersebut yang menjadi kendala bagi kelurahannya, yakni sistem geo-tagging yang tidak 

sempurna dimana masalah yang terjadi sebenarnya belum tentu terjadi di 

kelurahannya. 

“tapi aplikasi Qlue ini juga ada kelemahannya ya, misalkan seseorang lapor 

suatu masalah sampah pada saat ia sedang berada dijalan, padahal masalah 

tersebut ada di kelurahan Kelapa Gading, namun karena koneksi internet dan 

pengguna juga berada dalam perjalanan ke Pisangan Timur, jadinya keluhan itu 

masuk ke kelurahan kita gitu. Jadi sering ada laporan nyasar.” 79 

Selain itu, tidak sedikit laporan yang membutuhkan penanganan khusus. 

Artinya, kelurahan tidak mampu menangani laporan tersebut sendiri tanpa bantuan dari 

suku dinas-suku dinas yang ada. 

“dan juga, ada beberapa permasalahan atau laporan yang kita tidak bisa tindak 

lanjuti sendiri, artinya kita butuh bantuan dari dinas-dinas terkait, karena kita 

tidak memiliki kewenangan itu. Biasanya yang menyebabkan kelurahan lama 

menangani aduan tuh karena proses ke dinasnya yang membutuhkan waktu. 

Semisal ada jalan rusak parah, itu kan kita tidak bisa menangani sendiri, harus 

ada bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum.”80 

                                                           
79 Wawancara dengan Abdul Mu’in, Sekretaris Kelurahan Pisangan Timur pada 31 Agustus 2017, 
pukul 13.00 WIB 
80 Ibid 
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 Setiap kelurahan di Jakarta dalam kesehariannya menindaklanjuti aduan di 

Qlue dibekali Pekerja Penanganan Sarana & Prasarana Umum (PPSU) atau lebih 

terkenal dengan nama ‘Pasukan Oren’. Untuk memaksimalisasikan penanganan aduan, 

satu kelurahan dibekali 70 PPSU yang dikelompokkan menjadi 10 kelompok. 

        Gambar 5.12 Penanganan Pengaduan Sampah oleh PPSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Akun Twitter PPSU Mangga Dua, 2017) 

PPSU memilik andil yang cukup besar dalam penanganan pengaduan melalui 

aplikasi Qlue. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar aduan yang masuk ialah 

masalah kebersihan (sampah). Sedangkan PPSU memang ditugaskan khusus untuk 

menangani permasalahan kebersihan lingkungan yang ada di kelurahan. Oleh karena 
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itu, tidak heran apabila Dinas Kebersihan memiliki poin tertinggi dalam sistem ranking 

Qlue yaitu sebesar 27307 poin selama quarter awal tahun 2017.81 

Apabila dikaitkan dengan salah satu prinsip NPM menurut Hood, yakni 

penekanan disiplin, dapat dikatakan bahwa pelayanan publik pengaduan masyarakat 

melalui aplikasi Qlue dinilai sangat ampuh dalam memberikan peningkatan 

kedisiplinan aparatur pemerintahan DKI Jakarta, khususnya para lurah. Hal ini 

dikarenakan lurah sebagai aparat pemerintah dituntut menjadi manajer digarda 

terdepan dalam menanggapi permasalahan masyarakat. Lurah juga dituntut untuk terus 

memperbaiki dan menjaga konsistensi dalam menanggapi aduan permasalahan yang 

disampaikan melalui Qlue. Sistem pengaduan yang berbasis real-time dan transparan 

memaksa aparatur pemerintahan untuk tanggap dan cepat dalam merespon aduan. 

Sistem reward and punishment juga memberikan motivasi lebih dalam meningkatkan 

kedisiplinan pegawai. Disamping itu, sistem reward and punishment menambah 

tekanan bagi para lurah ataupun pegawai SKPD guna memberikan kualitas maupun 

kuantitas pengaduan yang sangat baik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan penekanan disiplin dalam pengelolaan ini sudah berjalan sesuai dengan 

prinsip new public management yang dikemukakan oleh Hood. 

 

 

                                                           
81 Data dari PT. Qlue Performa Indonesia, diolah penulis. 
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5.3.2 Penghematan Anggaran 

Salah satu kriteria yang disebutkan Christoper Hood dalam prinsip new public 

management ialah penghematan sumberdaya. Tentunya instansi pemerintahan dituntut 

untuk efektif dan efisien dalam menggunakan anggaran yang tersedia. Efisien yang 

dimaksud ialah bagaimana mengeluarkan biaya sekecil tetapi mampu mendapatkan 

hasil yang maksimal pada output yang dikeluarkan. 

Anggaran menjadi hal yang krusial dalam menjalankan suatu program atau 

kebijakan. Berkaitan dengan aplikasi Qlue, dalam kerjasama yang dijalin antara 

Pemprov DKI Jakarta dengan PT. Qlue Performa, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan 

aplikasi ini secara gratis. Artinya, pemerintah tidak sama sekali mengeluarkan 

anggaran sedikitpun untuk membayar pembuat aplikasi ataupun membeli aplikasi ini. 

Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Setiaji selaku Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart 

City: 

“Pastinya kerjasama ini berdampak kepada penghematan biaya dan anggaran 

dari Pemprov DKI Jakarta ya. Karena kita tidak sama sekali membiayai 

aplikasi Qlue atau PT. Qlue nya. Istilah jaman sekarang kita hanya meng-

endorse, mensosialisasikan agar aplikasi tersebut terkenal. Kan untuk 

mengembangkan aplikasi, sistem dan jaringan juga memakan biaya yang tidak 

kecil, jadi kita sangat diuntungkan.”82 

Adapun anggaran yang dikeluarkan yaitu hanya untuk operasional kegiatan 

yang menunjang penyelenggaraan aplikasi Qlue seperti bimbingan teknis yang 

                                                           
82 Wawancara dengan Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City pada 15 Agustus 2017, pukul 
08.30 WIB 
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dianggarkan kepada Sudinkominfo setiap Kotamadya. Serta kegiatan sosialisasi dan 

pengembangan aplikasi ataupun teknologi, terutama kegiatan sosialisasi yang 

dilaksanakan di event-event seperti PRJ yang dananya dialokasikan kepada Unit 

Pelaksana Jakarta Smart City. 

Tabel 5.3 Anggaran Unit Pelaksana Teknis Jakarta Smart City Tahun 2016 

(Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, 2017) 

Aghreini Analisa selaki Tim Data Analisis menjelaskan bahwa sebagian besar 

sosialisasi dilakukan melalui produksi video, infografis, ataupun lewat sosial media. 

Jadi tidak membutuhkan anggaran khusus untuk mensosialisasikan aplikasi Qlue itu 

sendiri. 

“Untuk anggaran khusus sosialisasi sih ngga ada ya secara khusus, karena kan 

sosialisasi yang paling banyak dilakukan lewat video youtube ataupun 

infografis-infografis yang disebarkan melalui media sosial. Jadi untuk 

memproduksi itu kita sudah punya tenaga ahli sendiri. Jadi dananya untuk 

pembiayaan gaji tenaga ahli saja.”83 

                                                           
83 Wawancara Aghreini Analisa, Tim Data Analisis Unit Jakarta Smart City 
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Tabel 5.4 Anggaran Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik 

Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2016 

(Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta, 2017) 

Mengenai anggaran yang diberikan kepada Sudin Komunikasi Informatika dan 

Statistika Jakarta Barat, untuk kegiatan bimbingan teknis aplikasi Qlue, CROP, Email 

Client dan sametime ialah sebesar Rp. 134.400.000. Sementara penyerapan dari 

anggaran tersebut ialah Rp. 124.861.200. Berarti, realisasi anggaran yang 

dilaksanakan yakni sebesar 92.90%. 

 Jika dikaitkan dengan hasil temuan penelitian diatas, pengelolaan pengaduan 

masyarakat melalui aplikasi Qlue sudah memenuhi salah satu prinsip vital dari 

penerapan new public management oleh Hood. NPM mensyaratkan pemerintah dapat 

memberikan perhatian yang besar terhadap penggunaan sumber daya finansial secara 

ekonomis dan efisien.84 Ekonomis dan efisien berarti bahwa sumber daya finansial, 

                                                           
84 Mahmudi. Op. Cit, Hlm 44 
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dalam konteks ini, anggaran yang dikeluarkan terkait pengelolaan pengaduan 

masyarakat melalui aplikasi Qlue dituntut untuk hemat tetapi dapat menghasilkan 

keluaran yang maksimal. Pengelolaan aplikasi Qlue ini sudah memenuhi prinsip 

tersebut dikarenakan Pemprov DKI Jakarta yang sama sekali tidak mengeluarkan 

biaya sepeserpun dalam pemeliharaan aplikasi Qlue. Biaya yang dikeluarkan 

digunakan hanya untuk sosialisasi kepada aparatur dan masyarakat DKI Jakarta. 

Namun, hasil keluaran yang didapat cukup maksimal yaitu meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam mengadukan permasalahan disekitarnya, serta kualitas penanganan 

aparatur pemerintahan yang semakin baik. 
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5.4 Pemecahan Unit-Unit di Sektor Publik 

 Berkaitan dengan pemecahan unit-unit di sektor publik dalam pengelolaan 

aplikasi Qlue, terdapat pembagian tugas yang memang sudah diatur didalam Perjanjian 

Kerja Sama yang dibuat diantara kedua belah pihak. Pembagian tugas yang diatur ini 

ditujukan agar masing-masing pihak bisa lebih fokus dalam melaksanakan fungsi 

sesuai dengan keahliannya. 

Bagan 5.3 Pembagian tugas dalam pengelolaan aplikasi Qlue 

 

            

 

 

 

 

 

 

 (Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2017) 

Pembagian Tugas dalam 
pengelolaan Qlue 

Jakarta Smart City PT. Qlue Performa 
Indonesia 

i. Melaksanakan 
Sosialisasi aplikasi Qlue 
kepada aparatur melalui 
tatap muka 

ii. Melaksanakan 
Sosialisasi aplikasi Qlue 
kepada masyarakat 
melalui berbagai media 

iii. Pengembangan sistem 
(fitur-fitur) aplikasi Qlue 

iv. Melakukan monitoring 
dan evaluasi 

i. Menyiapkan dan 
memberikan akses 
penuh atas aplikasi 
Qlue 

ii. Menyediakan 
dukungan teknis 

iii. Melaksanakan 
sosialisasi aplikasi 
Qlue melalui berbagai 
komunitas ataupun 
lembaga swadaya 
masyarakat (lsm) 
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Berdasarkan bagan diatas, diketahui ada pembagian tugas yang dilakukan agar 

terciptanya efektifitas dalam pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi 

Qlue. Tugas yang diemban oleh Jakarta Smart City, lebih besar berkenaan dengan 

bagaimana mensosialisasikan aplikasi Qlue kepada aparatur Pemprov DKI Jakarta 

serta mensosialisasikannya kepada masyarakat agar menggunakan aplikasi tersebut. 

Disamping itu ada kewajiban Unit JSC untuk melakukan monitoring dan evaluasi, hal 

ini dilakukan untuk mengawasi jalannya penanganan tindak lanjut keluhan yang 

dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam menangani aduan yang dikeluhkan. 

Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan aplikasi, yakni Unit Jakarta Smart City 

memiliki keikutsertaan dalam mengembangkan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi 

guna memaksimalisasikan pemanfaatannya. 

Sementara disisi lain, PT. Qlue  Performa memiliki tugas yang lebih ringan 

dibanding apa yang dikerjakan oleh Unit Jakarta Smart City. Tugas pokok dari PT. 

Qlue sendiri lebih diberatkan kepada penyediaan akses aplikasi Qlue dan memberikan 

dukungan teknis. Hal ini berkenaan dengan spesialisasi dari PT. Qlue Performa sendiri 

yang lebih memiliki pemahaman dari sisi teknis dibanding sosialisasi. Namun, peran 

sosialisasi tetap dijalankan oleh PT. Qlue Performa selaku pihak swasta. Berbeda 

dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Unit JSC, PT. Qlue Performa lebih 

menitikberatkan sosialisasi kepada berbagai komunitas ataupun lembaga swadaya 

masyarakat, guna menyatukan visi untuk membuat Jakarta yang lebih baik. 
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Willy Winarko selaku Community Manager, PT. Qlue Performa menjelaskan 

lebih lanjut sebagai berikut: 

“Untuk sosialisasi kita menggunakan partnership sih, bagaimana kita 

mengajak ‘teman-teman’ yang memiliki satu visi lah. Contohnya itu dari 

komunitas Bebas Sampah, ITDP, Greenpeace. Karena kan kalo kita 

perusahaan ya, swasta gitu, jadi ga punya power untuk menggerakkan orang 

lain, jadi kita harus bisa mengajak temen-temen yang bisa mengajak orang lain 

seperti komunitas dan LSM.” 

Apabila pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Qlue antara Unit Jakarta 

Smart City dan PT. Qlue Performa dibaca dengan salah satu prinsip yang diutarakan 

oleh Christoper Hood, maka pengelolaan aplikasi Qlue ini sudah memenuhi kriteria 

bagian pemecahan unit-unit di sektor publik. Pengelolaan aplikasi Qlue yang 

dilaksanakan oleh swasta dan pemerintah ini sudah menghendaki adanya desentralisasi 

dimana ada pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada pihak swasta, begitupun 

sebaliknya. Dalam mengelola pelayanan publik pengaduan masyarakat melalui 

aplikasi Qlue, sudah jelas ada pembagian tugas yang jelas hingga porsi-porsinya yang 

dibagi, dan kemudian diatur melalui Perjanjian Kerja Sama. Tentunya tujuan dari 

pembagian tugas ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dalam pelayanan 

publik. 

 Selain itu, tidak hanya ada pembagian tugas antara Unit Jakarta Smart City 

dengan PT. Qlue Performa saja, tetapi juga ada pelimpahan wewenang dari pejabat di 

Pemprov DKI Jakarta terhadap bawahannya yaitu para lurah. Tujuan utama dari 

kriteria pemecahan unit-unit ke sektor publik ialah menghendaki adanya desentralisasi 
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dan devolusi. Desentralisasi tidak hanya dilakukan antara Unit Jakarta Smart City 

kepada PT. Qlue Performa saja sebagai mitra kerja, tetapi juga Gubernur DKI Jakarta, 

Walikota, kepada para lurah yang dijadikan objek kebijakan dalam menangani aduan-

aduan yang dilaporkan melalui aplikasi Qlue. Tentunya, pemecahan unit-unit ke sektor 

publik ini ditujukan agar pelayanan yang diberikan lebih dekat kepada masyarakat, 

serta memangkas kelambanan birokrasi yang selama ini menjadi hambatan bagi 

masyarakat dalam menerima pelayanan publik yang baik. 

5.4.1 Koordinasi Kegiatan 

Dalam sebuah implementasi new public management pada suatu kebijakan, 

diperlukan adanya pemecahan unit-unit di sektor publik. Selain dari pembagian tugas 

yang jelas antara pihak satu dengan lainnya, salah satu indikator terpenting dari 

keberhasilan penyelenggaraan new public management menurut Christopher Hood 

ialah koordinasi kegiatan. Koordinasi kegiatan sangat berperan dalam membangun 

komunikasi antara dua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

pengaduan masyarakat melalui Qlue, yakni Unit Jakarta Smart City dengan PT. Qlue 

Performa Indonesia. Koordinasi ini terjadi dengan maksud agar tidak terjadi adanya 

miskomunikasi dalam hal pembagian tugas dalam kerjasama yang telah disepakati. 

Selain itu, koordinasi juga sangat berguna dalam memecah sebuah masalah yang 

dihadapi secara bersama-sama agar tercapai keefektifan dalam penanganannya. 
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Berkaitan dengan konteks penerapan new public management melalui 

penyediaan pelayanan publik aplikasi Qlue, ada beberapa temuan hasil penelitian 

terkait bagaimanakah koordinasi kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Unit Jakarta 

Smart City dengan PT. Qlue Performa Indonesia. Menurut Willy Winarko selaku 

Community Manager PT. Qlue Performa Indonesia menegaskan bahwa tidak ada 

koordinasi yang dilakukan secara pertemuan formal selama ini. 

“Untuk pertemuan formal dalam waktu tertentu sih tidak ada ya, kita kalo 

koordinasi paling via ponsel aja atau whatsapp, biasanya itu kalo ada problem 

di penyediaan aplikasinya, karena kan kita yang megang aplikasinya. Tapi 

pegawai dari Qlue juga sering main ke Jakarta Smart City sekedar ngumpul 

bareng, diskusi bareng soal pengembangan aplikasi”85 

Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City juga menegaskan, pertemuan 

secara rutin diadakan diawal-awal kerjasama saat masih banyak keperluan untuk 

bimbingan teknis dan sebagainya. 

“Koordinasi yang dilakukan antara JSC dengan PT. Qlue biasanya ada rapat 

rutin awal-awal aplikasi rilis ya. Biasanya membahas masukan atau komplain 

dari sisi teknis ataupun non teknis. Saat itu masih banyak komplain dari lurah, 

kalau sekarang koordinasi informal aja, mereka datang kesini, atau pihak kita 

datang kesana.”86 

Berdasarkan hasil temuan melalui wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada rapat atau pertemuan rutin dari kedua belah pihak yang terlibat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik melalui aplikasi Qlue. Koordinasi yang dilakukan 

                                                           
85 Wawancara dengan Willy Winarko, Community Manager PT. Qlue Performa, pada 28 Agustus 
2017, pukul 10.00 WIB Indonesia 
86 Wawancara dengan Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City pada 15 Agustus 2017, pukul 
08.30 WIB 
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hanya bersifat pada awal-awal program ini dirilis saja, setelah itu tidak ada lagi 

koordinasi secara rutin. Hal ini dikarenakan pada awal dirilisnya aplikasi Qlue, masih 

banyak kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh JSC dan PT. Qlue Performa kepada 

para aparatur pemerintahan. Kemudian juga diawal-awal rilisnya aplikasi ini, banyak 

komplain yang masuk terhadap JSC dan PT. Qlue Performa mengenai teknis dari 

aplikasi. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi khusus oleh kedua belah pihak dalam 

menanggapi komplain dari para lurah terkait teknis aplikasi pada awal peluncuran 

Qlue. 

Namun, sampai dengan saat ini, koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak sudah tidak terjalin secara rutin lagi. Koordinasi kegiatan 

pengelolaan aplikasi Qlue hanya dilakukan melalui komunikasi singkat whatsapp. 

Apabila dihubungkan dengan konsep new public management meneurut Hood, 

penerapan koordinasi kegiatan tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya 

koordinasi setelah peluncuran aplikasi Qlue. Koordinasi kegiatan hanya dilakukan 

pada saat-saat ada masalah teknis yang dihadapi saja. Namun diluar itu juga terdapat 

koordinasi informal dimana para pegawai baik dari PT. Qlue Performa maupun Unit 

Jakarta Smart City sesekali mengunjungi masing-masing kantor untuk mengetahui 

perkembangan apa saja yang terjadi terhadap pembagian tugas yang diberikan, 

kemudian juga membicarakan perkembangan aplikasi dari sisi teknis maupun 

penggunaannya oleh masyarakat. Namun secara keseluruhan, tidak ditemukan 

koordinasi kegiatan yang menandakan penerapan NPM berjalan dengan baik. 
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5.5 Standar dan Ukuran Kinerja 

New public management mensyaratkan sebuah organisasi memiliki tujuan 

yang jelas dan adanya penetapan target kinerja. Apabila suatu organisasi memiliki 

tujuan yang dipaparkan secara jelas, setelah itu organisasi juga perlu menentukan 

target-target kinerjanya yang harus dicapai dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan 

Berkaitan dengan pengelolaan pelayanan publik pengaduan masyarakat 

berbasis aplikasi Qlue, tentunya Jakarta Smart City dan PT. Qlue Performa Indonesia 

memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam program aplikasi Qlue ini. Setiaji memberi 

penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai Jakarta Smart City dalam kerjasamanya 

dengan PT. Qlue Performa dalam memberikan pelayanan pengaduan masyarakat. 

“Tujuan utama kita sebenarnya ingin memperbaiki responnya ya, bukan 

kepada pengaduannya, karena kita dulu pernah ada kanal pengaduan 

masyarakat namun masih lewat sms/sosial media, respon yang diberikan 

sangat lambat. Oleh karena itu, tujuan kita ingin memperbaiki respon time dari 

aparat dalam penanganan.”87 

 Namun dalam mencapai tujuan tersebut tentunya terdapat beberapa kendala 

yang terjadi. Diantaranya seperti yang dijelaskan Setiaji, yakni: 

“Pasti diawal-awal ada berbagai macam kendala ya, mulai dari membiasakan 

diri para lurahnya dengan gadget. Karena mereka megang sih smartphone tapi 

tidak terbiasa untuk menangani pengaduan, maka dari itu problem pertama 

yang harus kita lakukan bagaimana aplikasi ini bisa langsung terbiasa diadapsi 

                                                           
87 Wawancara dengan Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City pada 15 Agustus 2017, pukul 
08.30 WIB 
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oleh para lurah dan juga internalnya. Kaya misalkan facebook ga ada yang 

ngajarin tapi bisa sendiri gitu.”88 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 

2013-2017 juga menyinggung tentang sasaran, strategi dan arah kebijakan. Berikut ini 

merupakan sasaran yang berkenaan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemprov 

DKI Jakarta melalui aplikasi Qlue, yakni pada strategi pencapaian misi kelima yang 

dikelompokkan sebagai berikut:89 

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang transparan dan 

akuntabel 

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat 

dalam setiap tahapan pembangunan dan adanya mekanisme kontrol 

terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Strategi operasional 

dilakukan melalui: i.) peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku 

kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

pembangunan; ii.) pengembangan mekanisme pengadaan berbasis sistem 

informasi yang real time 

 

 

 

                                                           
88 Wawancara dengan Setiaji, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City pada 15 Agustus 2017, pukul 
08.30 WIB 
89 Hari Semesta, 2015, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta  
Periode 2013-2017. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah: DKI Jakarta, hlm. 165 
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2. Peningkatan Pelayanan Publik 

Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan 

publik yang lebih baik melalui perbaikan di segala lini. Strategi 

operasionalnya dilakukan melalui: i.) penataan dan perbaikan sarana dan 

prasarana pelayanan publik yang lebih baik (cepat dan berkualitas); ii.) 

peningkatan kapasitas aparatur sebagai garda terdepan pelayanan; iii.) 

pengembangan sistem informasi dalam mendukung pelayanan publik yang 

lebih baik; dan iv.) penyelenggaraan program teknis urusan pemerintahan 

wajib dan pilihan. 
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Tabel. 5.5 Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Misi Kelima Pemprov DKI 
Jakarta Periode 2013-2017 

 (Sumber: RPJMD DKI Jakarta tahun 2013-2017, hlm 188, 2013) 

Berdasarkan pemaparan strategi pencapaian misi kelima RPJMD DKI Tahun 

2013-2017 tersebut, mencerminkan bahwa Pemprov DKI Jakarta berusaha untuk 

No. 
Sasaran 

Kebijakan 
Strategi Kebijakan Arah Kebijakan 

1. Meningkatnya 
peran serta 
masyarakat 

dan 
pemangku 

kepentingand 
alam proses 

pembangunan 

 Peningkatan partisipasi 
masyarakat dan 
pemangku kepentingan 
dalam perencanaan, 
pelaksanaan dan 
pengendalian 
pembangunan 

 Urusan Otonomi 
Daerah: 
Melibatkan 
masyarakat dalam 
proses 
pembangunan 
mulai dari 
perencanaan 
sampai 
pelaksanaan 

 Pengembangan 
mekanisme pengaduan 
berbasis sistem 
informasi yang real-
time 

 Urusan Otonomi 
Daerah: 
penyediaan saluran 
pengaduan melalui 
berbagai alat dan 
media 

2. 

Meningkatnya 
kualitas 

pelayanan 
publik kepada 
semua lapisan 

masyarakat 

 Penataan dan perbaikan 
sarana dan prasarana 
pelayanan publik yang 
lebih baik (cepat dan 
berkualitas) 

 Urusan Otonomi 
Daerah: 
Menyelenggarakan 
pelayanan prima di 
kelurahan dan 
kecamatan 

 Peningkatan kapasitas 
aparatur sebagai garda 
terdepan pelayanan 

 Urusan Otonomi 
Daerah: 
Melaksanakan 
peningkatan 
kapasitas aparatur 
pelayanan publik 
melalui pendidikan 
untuk membentuk 
karakter pelayanan 
publik. 
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melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Disamping itu juga 

terdapat misi penataan dan perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik yang 

lebih baik, cepat dan berkualitas. 

 Hadirnya Qlue sebagai media pengaduan masyarakat tentu dengan maksud 

merealisasikan misi-misi yang tersebutkan diatas. Salah satunya ialah peningkatan 

kapasitas aparatur sebagai garda terdepan pelayanan. Hal ini terbukti dengan 

menjadikan lurah sebagai estate manager (manajer suatu kota) dengan penanganan 

pengaduan melalui aplikasi Qlue. Selain itu, misi selanjutnya yang terpenuhi dengan 

adanya aplikasi Qlue ialah pengembangan sistem informasi dalam mendukung 

pelayanan publik yang lebih baik. 

Sedangkan dari pihak PT. Qlue, terdapat tujuan lain yang ingin dicapai dalam 

kerjasamanya dengan pemerintah ini. Stephanie Edelweiss selaku Head of Marketing 

PT. Qlue menambahkan bahwa PT. Qlue memang ingin terlibat di pemerintahan dalam 

Smart City khususnya. 

“Sebenernya dari PT. Qlue Performa sendiri ingin menjadi solusi Smart City 

bagi Jakarta. Kan kita tahu bahwa Jakarta lagi mulai gencar-gencarnya 

mengembangkan Smart City. Maksudnya tuh gimana caranya kota ini 

kehidupannya baik, salah satunya ya ikut memperbaiki partisipasinya yang 

bukan dari pemerintah saja tapi juga dari warganya, juga pihak swasta kaya 

kita. Intinya ingin memperbaiki Jakarta lewat partisipasi masyarakat.”90 

                                                           
90 Wawancara dengan Stephanie Edelweiss, Head of Manager PT, Qlue Performa Indonesia pada 6 
Juni 2017. pukul 13.00 WIB 
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Willy Winarko juga menambahkan bahwa dari kerjasama yang dijalin antara 

PT. Qlue Performa dan Pemprov DKI Jakarta ini, pihak PT.Qlue ingin memberikan 

tempat pengaduan yang lebih transparan. 

“Kalo masyarakat dulu itu kan ga ada tempat pengaduan ya, pengaduannya 

cuma sms, nulis surat, sudah gitu tidak transparan, jadi masyarakat hanya 

ngadu terus apa yang terjadi setelah itu mereka ngga tau. Kita hadir dengan 

tujuan memberikan transparansi di kota Jakarta. Dengan menggunakan fitur 

notifikasi, entah itu waiting, in progress atau udah selesai. Itu tujuan kita, 

transparansi, bahwa masyarakat juga bisa melihat pekerjaan pemerintah secara 

langsung.”91 

Pastinya, untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut terdapat berbagai 

kendala dalam pencapaiannya. Lebih lanjut Stephanie Edelweiss menjelaskan bahwa 

kendala utama yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat ialah 

kebudayaan masyarakat. 

“Kendala sebenernya lebih kepada kebudayaan masyarakatnya, beda dengan 

aplikasi lain yang punya needs dipasar. Kalo Qlue itu pada dasarnya itu 

kepedulian, dimana kalo mereka udah tau aplikasi Qlue tapi mereka ga peduli 

mereka tidak akan install dan lapor. Jadi yang kita hadapin itu lebih ke culture 

masyarakat yang mesti dirubah. Mereka sudah terbiasa dengan permasalahan-

permasalahan yang ada dikotanya.”92 

Namun disamping itu, untuk  menghadapi kendala yang terjadi, PT. Qlue 

memiliki solusi yaitu dengan pendekatan melalui hashtag #BERANIBERUBAH. 

Stephanie Edelweiss lebih lanjut menjelaskan bahwa dengan hastag 

                                                           
91 Wawancara dengan Willy Winarko, Community Manager PT. Qlue Performa, pada 28 Agustus 
2017, pukul 10.00 WIB Indonesia 
92 Wawancara dengan Stephanie Edelweiss, Head of Manager PT, Qlue Performa Indonesia pada 6 
Juni 2017. pukul 13.00 WIB 



123 
 

 
 

#BERANIBERUBAH, PT. Qlue Performa ingin membangkitkan semangat 

masyarakat DKI Jakarta untuk berani berubah, berbuuat untuk kotanya sendiri.  

“Kita mau bangkitin lagi gimana caranya masyarakat itu berani berubah buat 

kotanya sendiri, hal ini hanya sesederhana kalian melapor masalah yang ada 

disekitar. Kita ambil spirit itu untuk dibangkitin lagi. Selain itu kita juga 

partnership dengan komunitas-komunitas yang eksis di Jakarta untuk 

membantu campaign kita, kaya LSM Turun Tangan, Indorelawan. Kita 

mengerti bahwa kita ga akan bisa besar hanya lewat advertising. Jadi kita 

menggandeng komunitas yang sejalan dengan kita.”93 

 Sampai dengan saat ini, berdasarkan data dari PT. Qlue Performa Indonesia, 

pengguna aplikasi Qlue yang terdaftar yaitu sebanyak 503.442 pengguna. Jumlah ini 

masih jauh dari target mereka yaitu sebanyak 1.000.000 pengguna. 

 Apabila hasil temuan penelitian diatas ditelaah menggunakan konsep prinsip 

new public management menurut Hood, maka prinsip adanya standar dan ukuran 

kinerja melalui poin target kinerja tentu belum terpenuhi dengan baik. Hal ini 

dikarenakan tidak adanya target secara rinci oleh Unit Jakarta Smart City sendiri 

mengenai pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue. Kriteria yang 

terpenuhi hanyalah poin tujuan yang ingin dicapai, tetapi tidak ada target secara detail 

mengenai tujuan tersebut. Semisal, tidak ada target mengenai kualitas penanganan 

aduan laporan oleh lurah secara rinci. Hal ini merupakan sebuah kekurangan yang 

cukup vital dikarenakan prinsip new public management oleh Hood sendiri yang 

menyaratkan adanya suatu standar dan ukuran mengenai sebuah target kinerja dalam 

                                                           
93 Wawancara dengan Stephanie Edelweiss, Head of Manager PT, Qlue Performa Indonesia pada 6 
Juni 2017. pukul 13.00 WIB 
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organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun semacam 

target kinerja hanya diatur dalam RPJMD DKI Jakarta saja, yaitu melalui sasaran dan 

arah kebijakan misi kelima. Namun, sasaran dan arah kebijakan tersebut tidak 

menyebutkan secara rinci apa target kinerja yang disusun berkaitan dengan pengaduan 

masyarakat melalui aplikasi Qlue. 

5.6 Mekanisme Kontrak Kerjasama 

Mekanisme  kontrak dan tender yang kompetitif dilakukan dalam rangka untuk 

penghematan biaya dan peningkatan kualitas serta privatisasi. Selebihnya, Christoper 

Hood menyebutkan bahwa sistem kontrak dan tender dapat dilakukan pada organisasi 

pemerintah dengan menjalin kerjasama bersama pihak swasta. Apabila melalui sistem 

tersebut pemerintah bisa menghemat pengeluaran serta mendapatkan hasil yang lebih 

berkualitas, maka sistem kontrak kerja lebih baik dilakukan.94 

Berkaitan dengan kerjasama yang terjalin antara Jakarta Smart City dengan PT. 

Qlue Performa, dapat diketahui bahwa tidak ada persaingan dalam sistem tender yang 

dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City. Selebihnya dijelaskan 

oleh Stephanie Edelweiss selaku  Head of Marketing, PT. Qlue Performa Indonesia 

menjelaskan: 

“Kita ga melalui sistem tender ya, kenapa kita bisa kerjasama dengan 

pemerintah karena kita yang beberapa kali mengajukan surat ke pemerintah. 

Awalnya selalu ditolak, tapi tetep kita suratin sampe pada akhirnya pak Ahok 

                                                           
94 Christoper Hood dalam Mahmudi, Op.Cit, Hlm. 50 
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setuju ngasih kita kesempatan untuk presentasi di depan mereka. Kebetulan 

mereka suka, karena kan pak Jokowi dan Ahok waktu itu juga lagi 

mengembangkan Jakarta Smart City. Jadi dia cari teknologi apa yang bisa 

mendukung, nah Qlue masuk disitu sebagai kanal pengaduan warga.”95 

Bagan 5.2 Mekanisme hingga terjadi kerjasama antara JSC dan PT. 

Qlue Performa 

 

 

(sumber: data diolah oleh peneliti, 2017) 

Adapun berdasarkan bagan diatas, proses hingga terjadinya kerjasama antara 

pemerintah dan swasta dilandasi oleh keinginan dari swasta sendiri yaitu PT. Qlue 

Performa untuk terlibat dalam program Smart City yang canangkan oleh Pemprov DKI 

Jakarta. Awalnya, PT. Qlue Performa berkali-kali menyurati Gubernur DKI Jakarta 

mulai dari periode Joko Widodo hingga periode Basuki Tjahaya Purnama untuk 

menawarkan pemanfaatan aplikasi Qlue kepada Pemprov DKI Jakarta. Kemudian, 

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya menerima penawaran tersebut dan memberikan 

kesempatan kepada PT. Qlue Performa untuk mempresentasikan aplikasi yang 

                                                           
95 Wawancara dengan Stephanie Edelweiss, Head of Manager PT, Qlue Performa Indonesia pada 6 
Juni 2017. pukul 13.00 WIB 
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ditawarkan. Sampai pada akhirnya Gubernur DKI Jakarta merasa cocok dengan 

kegunaan aplikasi tersebut terjadilah kontrak kerjasama antara Pemprov DKI Jakarta 

melalui Jakarta Smart City dengan PT. Qlue Performa yang dahulu bernama PT. 

TerralogiQ. 

Mengenai sistem kontrak sendiri, hal ini sudah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama 

antara Pemprov DKI Jakarta dan PT. Qlue Performa Indonesia. Terkait dengan jangka 

waktu kontrak kerjasama yang dibangun, hal ini diatur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2), 

yang berbunyi:96 

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 

terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat 

diperpanjang atas persetujuan para pihak 

(2) Setelah 10 (sepuluh) tahun dan seterusnya, selama aplikasi Qlue masih ada dan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memerlukan aplikasi ini maka 

Perjanjian ini otomatis diperpanjang setiap tahun, kecuali syarat sebagaimana 

ayat (2) ini tidak terpenuhi maka secara otomatis perjanjian ini berakhir. 

Terkait pembiayaan, Pemprov DKI Jakarta sama sekali tidak mengeluarkan 

sepeserpun anggaran untuk mendanai kerjasama ini. Sesuai yang tertuang dalam 

perjanjian kerjasama, disebutkan dalam Pasal 5 ayat 1 (a); memanfaatkan aplikasi Qlue 

tanpa dikenakan biaya (gratis). 

                                                           
96 Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT. 
TerralogiQ Integrasi Solusi tentang Pemanfaatan Aplikasi Qlue Nomor 511/-1.817.5 
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Setiaji juga menjelaskan bahwa kerjasama yang dijalin ini terbilang sangat 

menguntungkan bagi Pemprov DKI Jakarta secara materi, juga menguntungkan pihak 

PT. Qlue Performa dalam hal eksistensi yang didapat. “Kita dapati aplikasi ini gratis 

tanpa biaya sepeserpun, sudah tertulis diperjanjian, jadi kita sistemnya endorsement.” 

tutur Setiaji selaku Kepala UP JSC. Sistem endorsement yang dilakukan PT. Qlue 

Performa terhadap Pemprov Jakarta dinilai mampu mengkatrol eksistensi dari PT. 

Qlue Performa itu sendiri. Terbukti, setelah menjalin kerjasama dengan Pemprov DKI 

Jakarta, ada beberapa kota yang meminta untuk dibuatkan sistem yang sama terkait 

aplikasi Qlue di kotanya. Terdapat 5 provinsi yang mengajukan kerjasama, diantaranya 

kota-kota tersebut ialah Pekanbaru, Manado, Bima, dan Probolinggo. Selain dengan 

pemerintah, eksistensi PT. Qlue Performa juga merambah ke pihak-pihak swasta. 

Sampai dengan saat ini sudah 19 perusahaan swasta yang sudah memakai jasa PT. 

Qlue Performa ini.97  

Mekanisme kontrak merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan new 

public management.  Melalui prinsip ini, pemerintah dinilai dapat melakukan 

penghematan biaya sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik yang 

diselenggarakan. Namun inti dari terciptanya prinsip ini ialah sebagai alat untuk 

menghemat pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu new public 

management juga menyarankan terciptanya persaingan di sektor publik terkait dengan 

                                                           
97 Data diakses dari website resmi PT. Qlue Performa http://qlue.co.id/partnership pada tanggal 1 
September 2017 pukul 15.39 WIB 
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kerjasama dengan pemerintah. Persaingan ini ditujukan untuk menemukan pihak mana 

yang paling berkualitas dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada 

masyarakat. 

Apabila dikaitkan dengan pengelolaan pelayanan publik pengaduan masyarakat 

melalui aplikasi Qlue oleh JSC dan PT. Qlue Performa Indonesia, prinsip ini dikatakan 

cukup terpenuhi dalam penerapannya. Hal tersebut dikarenakan adanya mekanisme 

kontrak yang terjadi antara Jakarta Smart City dengan PT. Qlue Performa yang diatur 

dalam sebuah perjanjan kerjasama. Akan tetapi, hasil penelitian dilapangan ditemukan 

bahwa tidak ada persaingan yang terjadi disektor publik untuk mendapatkan mandat 

pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan Pemprov 

DKI Jakarta sendiri tidak membuka tender secara terbuka bagi pihak swasta untuk ikut 

masuk dalam tata kelola pemerintahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


