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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian ini berusaha memaparkan secara eksplisit mengenai manajemen 

pelayanan publik dalam kerangka New Public Management antara pemerintah 

daerah dengan swasta mengenai pelayanan publik khususnya pengelolaan 

pengaduan masyarakat berbasis elektronik di DKI Jakarta. Ibukota negara Republik 

Indonesia ini telah menerapkan konsep kota modern dalam tata kelola 

pemerintahannya. DKI Jakarta menamai kota modernnya sebagai Jakarta Smart 

City.  

Kota Jakarta merupakan kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan 

segala kompleksitas permasalahan mulai dari permasalahan sosial, ekonomi, 

pendidikan hingga kesehatan. Menjadi tuan rumah pusat pemerintahan Negara 

Republik Indonesia menjadikan DKI Jakarta sebagai kota yang dituntut harus 

memiliki segala bentuk penunjang kehidupan yang berkualitas. Kepedulian 

masyarakatnya terkait dengan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta semakin meningkat dari waktu ke waktu. Upaya pemerintah dalam 

meningkatkan keterlibatan masyarakat pun juga beragam serta inovatif mulai dari 

cara konvensional hingga melalui sistem berbasis online. Status DKI Jakarta 

sebagai ibukota negara Indonesia menjadikan kota metropolitan ini harus terus 

cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Kemajuan 

teknologi dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan seluruh elemen masyarakat.
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Konsep Smart City dalam pemerintahan muncul seiring dengan 

perkembangan pesat teknologi. Smart City sendiri di Indonesia sudah mulai 

diterapkan oleh beberapa kota di Indonesia, diantaranya Surabaya, Bandung, 

Yogyakarta hingga baru-baru ini yaitu Bojonegoro. Tidak ketinggalan DKI Jakarta 

sebagai ibukota Republik Indonesia telah menerapkan Smart City ini sejak tahun 

2014. Konsep Smart City diharapkan dapat mengentaskan berbagai permasalahan 

serius di DKI Jakarta seperti mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan 

lapangan kerja ataupun permasalahan lainnya. 

Beberapa ahli memberikan definisinya terhadap Smart City, diantaranya 

yaitu Hendro Mulianto dalam bukunya yang berjudul Konsep Smart City; Smart 

Mobility mendefinisikan Smart City sebagai konsep perencanaan kota dengan 

memanfaatkan perkembangan teknologi yang membaut hidup lebih mudah dan 

sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi. Sedangkan Kourtit dan 

Nijkamp memberi definisi bahwa Smart City ialah hasil dari pengembangan ilmu 

pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam meningkatkan kualitas sosial-

ekonomi, ekologi, daya kompetitif kota. Lahirnya ide Smart City merupakan hasil 

dari gabungan modal SDM (sumber daya manusia) modal infrastruktur, modal 

sosial dan modal entrepreneurial. Contohnya yaitu angkatan kerja yang terdidik, 

fasilitas teknologi yang canggih, jaringan dari organisasi yang terbuka, dan juga 

kreatifitas daripada pelaku bisnis.1 

                                  
1 Karima Kourtit & Peter Nijkamp (2012), Smart Cities in the Innovation Age. The European Journal 

of Social Science Research, Vol.25: Routledge, hlm. 93-95 
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Salah satu upaya nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta ialah dengan membangun sebuah sistem pengaduan online yang sekarang 

ini dikenal dengan nama Qlue. Tepat pada tanggal 15 Desember 2014, Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Basuki Tjahaya Purnama resmi bekerja 

sama dengan PT. Qlue Performa Indonesia untuk mengembangkan konsep Jakarta 

Smart City. Pemilihan PT. Qlue Performa Indonesia sebagai mitra pemerintah ini 

atas pertimbangan bahwa aplikasi pengembangan Smart City yang ditawarkan 

dirasa cocok untuk mempermudah penuntasan berbagai keluhan masyarakat DKI 

Jakarta, yaitu melalui Qlue.  

Bagan 1.1 Korelasi antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat 
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Sumber diolah oleh peneliti (2017) 



4 
 

 

Berdasarkan bagan yang disajikan peneliti, dijelaskan bahwa ada tiga aktor 

utama yang berperan penting dalam pengembangan tata kelola pemerintahan 

elektronik melalui konsep Smart City. Ketiga pihak tersebut ialah Pemprov DKI 

Jakarta, PT. Qlue Performa Indonesia selaku pihak swasta, dan juga masyarakat. 

Pemprov DKI Jakarta dan PT. Qlue Performa Indonesia selaku dua aktor utama 

bersinergi dalam pengembangan Smart City di Jakarta. Pada akhirnya, kerjasama 

ini yang kemudian menghasilkan aplikasi Qlue dengan tujuan memberikan ruang 

partisipasi masyarakat untuk menyampaikan keluhannya, 

Qlue adalah sebuah aplikasi berbasis smartphone yang digunakan sebagai 

media partisipasi publik bagi masyarakat DKI Jakarta untuk ikut berperan aktif 

melaporkan permasalahan disekitarnya. Permasalahan tersebut bermacam-macam 

mulai dari ketertiban umum, jalan rusak, sampah hingga bencana seperti banjir. 

Qlue merupakan salah satu dari sekian program yang dibentuk Pemprov DKI 

Jakarta dalam menerapkan Smart City yang diusung Pemprov DKI. Aplikasi ini 

dapat dijangkau oleh seluruh smartphone dan dapat diunduh melalui Google 

Playstore maupun App Store. Qlue dirancang sebagai wadah bagi berbagai bentuk 

partisipasi masyarakat baik dalam bentuk keluhan, informasi, ataupun saran dan 

kritik pada proses pembangunan kota yang saat ini sedang gencar dilaksanakan oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.  Penerapan Qlue ini diharapkan dapat 

meningkatkan partisipasi mayarakat dalam menyampaikan keluhannya dengan 

menghilangkan proses birokrasi yang berbelit-belit. Oleh karena itu, kehadiran 

Qlue di Jakarta diharapkan membuka ruang partisipasi publik bagi masyarakat 

untuk ikut serta dalam proses pembangunan kotanya.  
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Sebelum diluncurkannya program Qlue oleh Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta, ruang partisipasi publik yang tersedia untuk mengadukan masalah hanya 

melalui SMS (Short Service Message). Media SMS sudah menghubungi kritik, 

saran, ataupun keluhan masyarakat kepada pemerintah bertahun-tahun. Namun, 

media pengaduan masyarakat melalui SMS dinilai tidak efektif oleh pemerintahan 

Basuki Tjahaya Purnama dalam mengklasifikasikan aduan yang masuk. Hal ini 

dikarenakan SMS yang masuk harus diterima terlebih dahulu oleh admin, sehingga 

memakan waktu lagi untuk diteruskan kepada SKPD terkait. Berbeda dengan Qlue, 

aplikasi ini menggunakan fitur kategori dimana masyarakat sendiri yang 

mengklasifikasikan masalah yang akan diadukan kepada pemerintah. Setelah 

diadukan, sistem secara otomatis akan menghubungkan keluhan kepada SKPD 

terkait untuk ditindak lanjuti. Oleh karena itu, Qlue muncul untuk kemudian 

diharapkan menjadi solusi guna memangkas birokrasi yang terlalu lama. 

Sejak diluncurkannya Qlue pada tahun 2014, laporan yang diterima oleh 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi Qlue Smart City meningkat 

secara drastis setiap tahunnya. Hal ini disebabkan sudah banyaknya masyarakat di 

DKI Jakarta yang ‘melek’ teknologi dan merupakan pengguna aktif smartphone. Di 

samping itu, penggunaannya yang simpel dan praktis juga memudahkan masyarakat 

untuk kemudian memilih Qlue sebagai media penghubung keluhan, kritik, ataupun 

saran kepada pemerintah DKI Jakarta. 
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     Diagram 1.1 Perbandingan total laporan tahun 2015 dengan tahun 2016 

(sumber: PT. Qlue Performa Indonesia, 2017) 

Berdasarkan diagram diatas, selama tahun 2016 data laporan yang masuk 

melalui aplikasi Qlue Smart City yaitu sebanyak 479.353 laporan. Angka ini 

melonjak meningkat hampir 4 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 

menyentuh angka 134.630 laporan. Laporan terbanyak yang disampaikan oleh 

masyarakat yaitu mengenai pelanggaran ketertiban umum seperti soal sampah. 

pedagang kaki lima, ataupun penyalahgunaan fasilitas publik. Sedangkan laporan 

terkecil yaitu mengenai lampu jalan yang rusak.  Dari 479.353 laporan, tingkat 

tindak lanjut yang direspon pemerintah yaitu sebanyak 80% dari seluruh laporan 

yang masuk. Angka ini membuktikan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

cukup serius dalam menanggapi laporan-laporan yang dikirim via Qlue oleh 

masyarakat. Lonjakan laporan dari tahun 2015 ke 2016 ini juga menandakan ada 
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partisipasi aktif masyarakat untuk membawa kota DKI Jakarta ke arah yang lebih 

baik. 

Berdasarkan data yang dipaparkan pada paragraf sebelumnya, menunjukkan 

bahwa ruang publik yang ada dapat dimanfaatkan baik oleh masyarakat, terlebih 

lagi semua keluhan yang masuk mendapatkan tindaklanjut dari Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan waktu respon tidak lebih dari 3 hari. 

Walaupun Qlue dianggap menjadi fasilitas partisipasi publik ‘maya’ karena tidak 

ada proses tatap muka dengan perangkat daerah, namun respon masyarakat DKI 

Jakarta sangat baik dalam menyambut terobosan ini. Berdasarkan penjelasan 

sebelumnya, peneliti berpendapat bahwa tema penelitian ini menarik untuk diteliti 

secara mendalam karena beberapa alasan yang peneliti anggap menarik dan 

penting. Pertama, Kota DKI Jakarta merupakan salah satu kota yang menjadi 

sorotan masyarakat baik secara infrastruktur fisik maupun terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan. DKI Jakarta dianggap salah satu kota yang berhasil 

dalam pembaharuan proses tata kelola pemerintahannya akhir-akhir ini. Tidak 

heran apabila kota ini menjadi ‘kiblat’ bagi daerah-daerah lainnya. 

Kedua, berbagai daerah di Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya 

menggerakkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya termasuk 

mengimplementasikan pemerintahan berbasis elektronik atau biasa dikenal sebagai 

e-government. E-government sendiri saat ini telah diakui sebagai cara baru dalam 

penyendiaan pelayanan publik yang efektif dan efisien, hal tersebut dikarenakan e-

government dapat mempersingkat proses birokrasi yang saat ini sudah terstigma 

buruk oleh masyarakat karena kerumitannya. Kemudian hal ini dipertegas dengan 
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konsep e-government menurut PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), PBB 

mengungkapkan bahwa: 

e-Government adalah penggunaan t.eknologi informasi dan komunikasi 

(TIK) dan penerapannya oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan 

layanan publik kepada masyarakat. Tujuan dari e-Government adalah 

menyediakan pengelolaan informasi pemerintahan yang efisien kepada 

segenap warga negara, pemberian layanan kepada masyarakat yang lebih 

baik, serta memberdayakan masyarakat melalui akses informasi dan 

partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.2 

Selain itu, A.S Hiklam dalam Hardiansyah juga memberikan pengungkapan 

bahwa e-government merupakan elektronikalisasi layanan pemerintah terhadap 

masyarakat atau warga negara, selain itu juga merupakan proses bagi birokrasi yang 

ada, yang bertujuan untuk meningkatkan akses warga negara terhadap jasa-jasa 

layanan publik pemerintah, meningkatkan akses masyarakat ke sumber-sumber 

informasi yang dimiliki pemerintah, mengenai keluhan masyarakat dan juga 

persamaan kualitas layanan yang bisa dinikmati oleh seluruh warga negara.3 Terkait 

dengan e-government, Provinsi DKI Jakarta juga berhasil mendapatkan bermacam 

penghargaan atas elektronisasi tata kelola pemerintahannya, salah satunya melalui 

aplikasi Qlue Smart City. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima 

penghargaan Best Practice Pelayanan Pengaduan Masyarakat untuk kategori 

Pemerintah atas inovasi-nya dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. 

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penghargaan tersebut tentunya 

                                  
2 World Bank dalam Buku Richardus Indrajit (2002). Electronic Government Strategi Pembangunan 

dan 
3 Hardiansyah. Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media, 2011. Hlm. 108 
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menjadi alasan menarik tersendiri untuk menelaah bagaimana Qlue Smart City 

terimplementasi mulai dari tahun 2014 hingga saat ini. 

Ketiga, kerjasama pemerintah dengan aktor lain dinilai menjadi jalan pintas 

bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik yang prima bagi 

masyarakat. Pemerintah tidak mungkin lagi memperbaiki segala permasalahan 

karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kerjasama 

atau kemitraan yaitu dengan membangun jejaring pemerintahan dengan pihak-

pihak lain harus dilakukan agar pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat 

terealisasikan dengan baik. 

Berdasarkan pemaparan di atas, hal tersebut menguatkan latar belakang 

peneliti untuk mengambil tema tentang manajemen pelayanan publik Pemprov DKI 

dengan swasta dalam kerangka new public management dalam memberikan 

layanan pengaduan masyarakat (studi kasus: Qlue Jakarta Smart City) yang telah 

dijalankan dari tahun 2014. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana peran 

masing-masing pihak yang terlibat menghasilkan suatu produk kebijakan yang 

dianggap bisa meningkatkan partisipasi masyarakat DKI Jakarta. Setiap inovasi 

kebijakan pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal 

ini memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat ataupun pemerintah itu sendiri. 

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang New Public Management 

Pemprov DKI Jakarta dengan Swasta dalam tata kelola pelayanan publik (Studi 

Kasus Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Aplikasi Qlue). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dalam 

penelitian ini rumusan yang peneliti angkat adalah, “Bagaimana penerapan new 

public management dalam pelaksanaan pelayanan pengaduan masyarakat berbasis 

aplikasi Qlue di DKI Jakarta?”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Mampu menjelaskan bagaimana profesionalisme manajemen pengelolaan 

pengaduan masyarakat berbasis aplikasi Qlue dalam rangka new public 

management. 

2. Menjelaskan standar dan ukuran kinerja dari pemerintah provinsi DKI 

Jakarta dalam pelayanan publik pengelolaan pengaduan masyarakat. 

3. Menjelaskan pemecahan unit-unit di sektor publik tentang pengelolaan 

pengaduan masyarakat berbasis aplikasi Qlue seperti pembagian tugas, 

koordinasi dan spesialisasi kegiatan. 

4. Menjelaskan bagaimana mekanisme kontrak/tender yang terjadi pada pihak 

swasta dalam menjadi partner Pemprov DKI Jakarta dalam hal pengelolaan 

pengaduan masyarakat. 

5. Menjelaskan pengadopsian gaya manajemen sektor bisnis (swasta) yang 

digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan pelayanan publik 

pengaduan masyarakat berbasis Qlue. 
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6. Menjelaskan bagaimana praktik new public management bisa memberikan 

penekanan disiplin dan penghematan sumberdaya dalam pelayanan publik. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini memiliki manfaat yang dibagi ke dalam dua manfaat yakni 

manfaat akademis dan manfaat praktis. 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran mengenai 

pelayanan publik dalam rangka new public management antara pemerintah 

daerah dengan swasta dalam memberi layanan pengaduan masyarakat 

menggunakan e-governemnt berbasis aplikasi sehingga dapat menjadi bahan 

pembelajaran peneliti maupun daerah lain yang memiliki tema yang sama. 

2. Menyempurnakan penelitian terdahulu yang memiliki ranah sama, namun 

dengan penemuan-penemuan yang berbeda. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Sebagai bahan evaluasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang sistem layanan 

pengaduan masyarakat yang diterapkan, untuk melihat apakah layanan tersebut 

cukup efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. 

2. Memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam mengelola layanan pengaduan masyarakat 

berbasis e-governemnt melalui aplikasi Qlue. 

 


