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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dampak kemunculan COVID-19 (Corona Virus Disease) secara tiba-tiba, 

menyebar di tingkat global, dan kemudian dianggap sebagai sebuah pandemi, 

dapat dirasakan secara signifikan. Salah satunya adalah adanya lonjakan angka 

kemiskinan di Indonesia. Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 

September 2019 hingga Maret 2020 terdapat lonjakan angka kemiskinan baik di 

daerah maupun nasional (Tarigan et al, 2020). Pemerintah Indonesia tidak tinggal 

diam dalam mengatasi tingkat kemiskinan tersebut. Solusi yang diambil melalui 

Kementrian Keuangan dengan memberikan stimulus ekonomi sebesar Rp. 405,1 

Triliun (Barany et al, 2020). Pengalokasian stimulus ekonomi tersebut disalurkan 

melalui pemberian Jaring Pengaman Sosial, yang di dalamnya terdapat program 

bantuan sosial kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan 

menjamin kehidupan masyarakat di kala pandemi (Barany et al, 2020).  

 Dalam upaya pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia 

melalui program bantuan sosial tersebut, masih terdapat beberapa kendala dalam 

pengadaan juga penyalurannya. Kendala tersebut berupa ketidaktepatan 

penyaluran bantuan sosial. Pada tabel dibawah ini dijabarkan permasalahan yang 

terjadi pada program bantuan sosial di Indonesia, sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial  

untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia 

Program Permasalahan 

Pembebasan Biaya Listrik 

Adanya kesalahan dalam proses 

penginputan format ID yang tertera di 

meteran. Kesalahan tersebut 

dikarenakan kurangnya sosialisasi pada 

warga sehingga warga tidak 

mendapatkan subsidi listrik. 
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Penambahan Peserta Program 

Keluarga Harapan 

Dikarenakan data base yang tidak 

akurat sehingga terjadi ketidaktepatan 

sasaran. Contohnya penerima manfaat 

yang sudah meninggal dunia, sudah 

cerai, putus sekolah, dan tidak sesuai 

kriteria komponen penerima namun 

tetap mendapatkan manfaat.  

Kartu Sembako 

Permasalahan berasal dari validasi data 

sehingga masyarakat mengeluh tidak 

menerima bantuan tersebut. 

Masalah lainnya adalah sinkronasi 

stakeholder dalam penyaluran bansos 

masih lemah sehingga terkesan lama 

dan berbelit-belit 

Sumber: (Rahmansyah et al, 2020) 

Kesimpulan akar permasalahan yang dapat ditarik dari tabel pemetaan 

penyaluran bantuan sosial untuk penanganan COVID-19 diatas adalah adanya 

ketidaktepatan data berupa data ganda dikarenakan data base yang tidak di update 

secara rutin. Realitanya, data base yang jadul tersebut sangat berdampak pada 

penyaluran bantuan dari pemerintah, seperti kasus yang terjadi di Kota Surakarta, 

yakni “bansos salah sasaran”. Salah satu temuan yakni ada 77 ASN dan Pensiunan 

yang tetap menerima bantuan sosial dari Kemensos (Sunaryo, 2020).  

Peran Pemerintah Kota Surakarta sebagai pemberi pelayanan publik kepada 

masyarakat diharapkan dapat dilihat dari upaya yang diambil untuk mengatasi 

permasalahan penyaluran bantuan sosial tersebut. Nantinya solusi dari Pemerintah 

Kota Surakarta diharapkan dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat 

sebagai tolok ukur dalam menilai tingkat kualitas pelayanan publik sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(Martua, 2020). Terlebih lagi di masa pandemi seperti ini, masyarakat berhak untuk 

mendapatkan jaminan atas kehidupannya melalui adanya bentuk pelayanan dari 

pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah.   

Solusi berupa inovasi penting dilakukan oleh suatu daerah untuk mengatasi 

persoalan daerah (Haryani & Yanartin, 2020). Hal tersebut didukung dalam 
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 386 

yakni dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah 

Daerah dapat melakukan inovasi. Alasan Pemerintah Daerah berinovasi juga 

didasari oleh adanya ketidakefektifan kebijakan yang diambil dan diterapkan 

(Pratiwi, 2021).  

Pada akhirnya, Pemerintah Kota Surakarta menjawab solusi atas perosalan 

tersebut dengan menciptakan inovasi baru yakni E-SIK (Elektronik Sistem 

Informasi Kesejahteraan), yang kini dikembangkan menjadi berbasis android. E-

SIK adalah tools atau alat yang digunakan Pemerintah Kota Surakarta melalui Tim 

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Deaerah (TKPKD) yang dibantu oleh 

Tim Penanggulangan Kemuskinan Kelurahan (TPKK) dan anggota Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengumpulkan data kemiskinan 

(Diskominfo, 2019). Data kemiskinan dalam E-SIK diklasifikasikan menjadi tiga 

tingkatan, yakni miskin, rentan miskin, dan sangat miskin. Dasar pertimbangan 

dibuatnya E-SIK selain agar data kemiskinan di Kota Surakarta kian valid adalah 

dilakukannya pemutakhiran data secara rutin yang bertujuan agar data kian update. 

Lebih lanjut, penggunaan E-SIK berbasis android untuk mengumpulkan 

data kemiskinan dianggap mempermudah dibandingkan dengan cara manual. 

Beberapa kelebihan E-SIK berbasis android yakni, tidak lagi menggunakan coklit 

(kuesioner) melainkan melalui home visit dan input data secara langsung. 

Kemudian petugas survey cukup mengirimkan data verval melalui aplikasi, dan 

petugas tidak perlu lagi mendatangi rumah warga jika terdapat revisi, dikarenakan 

petugas baru meninggalkan rumah warga jika seluruh data dinyatakan lengkap oleh 

sistem (Diskominfo, 2019). 

Dasar peraturan atau kebijakan yang digunakan sebagai acuan untuk 

menyusun penelitian ini serta dianggap berhubungan dengan penyelenggaraan E-

SIK adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Penanganan Fakir 

Miskin, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2014 Tentang 

Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 

2016 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Tata Kerja Tim Penanggulangan 

Kemiskinan Kelurahan di Kota Surakarta, dan Peraturan Walikota Surakarta 
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Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surakarta 

Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Data Kemiskinan Daerah.  

Adanya E-SIK sebagai sebuah inovasi ini dianggap berhubungan dengan 

indikator best practice pada pelayanan publik. Pernyataan ini didukung oleh 

persamaan dari definisi best practice dengan inovasi yakni cara baru yang 

dikembangkan oleh pemerintah untuk mencapai tingkat efisiensi sistem untuk 

mempercepat penyebaran informasi, penyampaian layanan guna meningkatkan 

kualitas pelayanan (Tasyah et al, 2021). Best practice juga dianggap sebagai 

pedoman atau contoh untuk ditiru ditempat lain karena merupakan praktik terbaik 

sebuah institusi atau pemerintah (Eldo & Mutiarin, 2018). Tiga indikator best 

practice yang dianggap berhubungan dengan E-SIK yakni: 

1. Impact (Dampak) 

Best practice dianggap berhasil apabila menghasilkan dampak yang 

bermanfaat, konstruktif sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, 

terutama masyarakat yang merasa hak-haknya belum terpenuhi. Implikasinya 

dalam E-SIK ditunjukkan dari pernyataan mantan Wali Kota Surakarta yakni 

Hadi Rudyatmo bahwa keakuratan data penerima bansos yang ada di E-SIK 

sangat tinggi sehingga tidak akan terjadi salah sasaran dalam penyaluran 

bantuan sosial (Satriawan, 2021). 

2. Partnership (Kemitraan) 

Best practice setidaknya melibatkan dua pihak yang saling berintegrasi. 

Implikasinya dalam E-SIK ditunjukkan dari keterlibatan seluruh OPD di Kota 

Surakarta. Serta untuk teknis lapangan dibantu oleh Tim Koordinasi 

Penanggulangan Kemiskinan Deaerah (TKPKD) yang dibantu oleh Tim 

Penanggulangan Kemuskinan Kelurahan (TPKK) dan anggota Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk mengumpulkan data kemiskinan 

(Diskominfo, 2019).  

3. Innovation in Local Content and Transferability (Inovasi dalam Konteks Lokal 

dan Dapat Ditransfer) 

Best practice suatu daerah diharapkan menjadi pembelajaran bagi daerah lain 

agar penerapannya bisa dijalankan di daerah lain. Implikasinya pada E-SIK 
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yakni E-SIK dianggap sebagai inovasi baru yang dibuat oleh Pemerintah Kota 

Surakarta sebagai instansi Pemerintah Daerah sehingga diharapkan aplikasi ini 

dapat dipakai secara nasional (Satriawan, 2021).  

 Lebih lanjut, best practice atau praktik baik Pemerintah Kota Surakarta 

yang berwujud inovasi pelayanan publik didalam E-SIK, sangat bermanfaat apabila 

diketahui keberhasilannya melalui identifikasi tipologi inovasinya. Keberhasilan E-

SIK sebagai sebuah inovasi nantinya dapat menjadi acuan bagi daerah lainnya 

untuk menerapkan inovasi serupa agar terjadi percepatan penanggulangan 

kemiskinan.  

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mulgan dan 

Albury. Mulgan dan Albury dalam Muluk (Muluk, 2008, pp. 44-45) mengatakan 

bahwa inovasi pelayanan publik dikatakan berhasil apabila merupakan hasil kreasi 

dari proses, produk, layanan, metode, dan pelayanan baru yang merupakan hasil 

pengembangan dalam hal efisiensi dan kualitas hasil (kebijakan dan sistem).  

Pernyataan Mulgan dan Albury tersebut menunjukkan tipologi merupakan 

perkembangan dari sebuah inovasi, yang pada awalnya hanya mencakup inovasi 

dalam hal produk (products and service) dan dalam hal proses saja. Perkembangan 

baru selanjutnya yang mencakup inovasi dalam hal metode pelayanan yang 

berkembang menjadi inovasi strategi atau kebijakan dan inovasi dalam interaksi 

sistem. 

Di dalam bukunya, Muluk memadukan perkembangan inovasi tersebut 

menjadi beberapa dimensi dengan beberapa kriteria penentuan. Inovasi produk 

pelayanan memiliki kriteria yakni terdapat perubahan bentuk dan desain produk 

dalam penerapannya. Inovasi proses pelayanan menerapkan kriteria penentuan 

yakni, inovasi yang dilakukan berasal dari gerakan pembaharuan kualitas yang 

bersifat kontinu, dan mengacu pada perpaduan perubahan antar elemen yakni 

organisasi, prosedur, dan kebijakan. Inovasi metode pelayanan memiliki kriteria 

penentuan yakni terdapat perubahan yang berhubungan dengan pemberian 

pelayanan dan perubahan antara interaksi penyedia pelayanan dengan pelanggan. 

Inovasi dalam kebijakan memiliki kriteria penentuan yakni harus berpedoman pada 

visi, misi, tujuan, dan strategi baru yang berkaca pada realitas yang ada. Dimensi 
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terakhir inovasi sistem memiliki kriteria penentuan yakni inovasi dengan terobosan 

baru dalam cara berinteraksi antar stakeholders atau dengan cara baru dalam tata 

kelola pemerintahan (Muluk, 2008, p. 45).  

 

Gambar 1.1 Tipologi Inovasi Publik Mulgan dan Albury dalam Muluk 

Sumber: (Muluk, 2008) 

Penelitian tentang inovasi publik milik Muluk sudah banyak dilakukan oleh 

penelitian-penelitian terdahulu. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Tiyas Haryani tahun 2020 dengan judul penelitian “Tipologi Inovasi 

Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta”. 

Temuan penelitiannya adalah inovasi yang diselenggarakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta memenuhi keseluruhan 

pengelompokan tipologi inovasi milik Muluk, namun terdapat dominasi inovasi 

yang terletak pada inovasi metode pelayanan (Haryani & Yanartin, 2020). Adapun 

penelitian lain yang membahas tentang inovasi pelayanan publik Muluk adalah 

penelitian yang dilakukan Arik Ariyani tahun 2016 dengan judul Inovasi Pelayanan 

Publik (Studi pada Pelayanan Kesehatan Melalui Program Gebrakan Suami Siaga 

di Puskesmas Gucialit Kabupaten Lumajang. Temuan dari penelitian ini adalah 

inovasi gebrakan suami siaga telah dilaksanakan dengan baik. Dalam hubungannya 

dengan inovasi milik Muluk, inovasi gebrakan suami siaga memenuhi tipologi 

inovasi di dimensi metode layanan dikarenakan inovasi ini termasuk cara baru 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan (Ariyani et al, 2016). Namun dari 

banyaknya penelitian terdahulu yang memakai Tipologi Inovasi Muluk ke 
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dalamnya, terdapat temuan bahwa hanya meneliti di bidang pelayanan administratif 

saja. Dalam artian belum ditemukan pemakaian Tipologi Inovasi Muluk di bidang 

pelayanan bantuan sosial untuk percepatan penanggulangan kemiskinan. 

Kekurangan lainnya yakni pada penelitian terdahulu belum disebutkan bahwa 

tipologi inovasi Muluk merupakan sebuah perkembangan inovasi melalui 5 (lima) 

tahapan, yang apabila memenuhi kelimanya akan menunjukkan keberhasilan suatu 

inovasi.  

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini berfokus untuk meneliti 

tentang Tipologi Inovasi Pelayanan Elektronik Sistem Informasi Kesejahteraan (E-

SIK) di Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan dengan melihat kreasi dari 5 (lima) 

indikator dimensi tipologi inovasi milik Muluk sebagai tolok ukur keberhasilan, 

dikarenakan E-SIK sebagai sebuah best practice untuk mengatasi persoalan daerah 

yakni ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial di Kota Surakarta, dan untuk 

melihat perkembangan inovasi yang dilakukan perlu melihat tipologinya. Indikator-

indikator dimensi inovasi menurut Muluk yakni inovasi proses pelayanan, inovasi 

produk pelayanan, inovasi metode pelayanan, inovasi kebijakan, dan inovasi sistem 

(Muluk, 2008). Nantinya diharapkan dapat diperoleh hasil berupa tipe inovasi E-

SIK dan deskripsi keberhasilan E-SIK sebagai program pelayanan bantuan sosial 

di Kota Surakarta. 

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta dikarenakan E-SIK merupakan 

inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surakarta. Selain itu, pada 10 November 

2020, Kota Surakarta dibawah kepemimpinan FX. Hadi Rudyatmo dan Achmad 

Purnomo berhasil meraih peringkat 1 (satu) tingkat nasional dalam Anugerah Kota 

Inovatif oleh Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) atau Badan Riset dan 

Inovasi Nasional (BRIN) (Hasanah, 2020). Menurut informasi tersebut, pemerintah 

pusat menilai bahwa Kota Surakarta berhasil dalam memperkuat sistem inovasi 

daerah.  
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Bagaimana tipologi inovasi pelayanan E-SIK di Kota Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tipe inovasi pelayanan E-SIK di Kota Surakarta.  

2. Untuk mengetahui keberhasilan inovasi pelayanan E-SIK di Kota Surakarta.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membawa manfaat bagi banyak 

pihak. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Negara terutama 

berhubungan dengan tipologi inovasi E-SIK di Kota Surakarta.  

2. Secara Praktis  

a. Sebagai salah satu persyaratan guna meraih gelar S-1 Program Studi 

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

b. Diharapkan dapat menjadi rujukan sekaligus memperkaya 

penelitian-penelitian sebelumnya dan dapat menjadi bahan bagi 

peneliti selanjutnya apabila ingin meneliti tentang tipologi inovasi 

E-SIK di Kota Surakarta. 

c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi berupa 

keberhasilan E-SIK di Kota Surakarta. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


