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Abstrak. Kegagalan pada sebuah sistem informasi e-goverment sering terjadi dikarenakan
sistem informasi e-goverment tersebut dibuat kurang memperhatikan beberapa keadaan
yang terjadi pada saat sekarang ini. Dengan kata lain kegagalan tersebut dihasilkan karena
ketidakmampuan mengimbangi kesenjangan antara realitas yang sekarang dihadapi
dengan rancangan yang dibuat pada aplikasi e-goverment tersebut. Aplikasi QLUE
merupakan sistem informasi yang dibuat oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk
memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan maupun memberikan informasi
permasalahan yang terjadi disekitarnya. Laporan tersebut dapat di awasi dan dapat
ditindaklanjuti langsung oleh dinas-dinas terkait yang berada di lingkungan pemerintah
provinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan aplikasi QLUE dalam sisi
sistem informasi , peneliti bermaksud melakukan penelitian terkait aplikasi QLUE
menggunakan model ITPOSMO.Tahapan yang akan dilakukan pada penelitian ini dimulai
dari tahap persiapan. Dimana pada tahap ini peneliti akan melakukan deskripsi penelitian
dan melakukan kajian pustaka terhadap referensi terkait dengan penelitian ini.
Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, peneliti akan melakukan pemetaan objek
penelitian, koordinasi persiapan penumpulan data, pembuatan kuesioner, melakukan
wawancara dan observasi terhadap objek penelitian. Tahap selanjutnya adalah tahap
analisa data, dimana pada tahap ini akan dilakukan identifikasi data penelitian dan
mengolahnya. Pada tahap terakhir akan mendapatkan hasil dari pengolahan data
penelitian , dan hasil tersebut akan dijadikan rekomendasi akhir pada penelitian
ini.Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap salah satu e-goverment milik
pemerintah provinsi DKI Jakarta, yaitu aplikasi QLUE. Dimana model ITPOSMO akan
menggambarkan bagaimana kesenjangan antara kenyataan yang dihadapi terhadap
perencanaan yang dibuat pada apilkasi QLUE, sehingga akan menghasilkan tingkat
keberhasilan terhadap aplikasi QLUE.
Kata kunci: ITPOSMO, Qlue, e-goverment, Sistem Informasi
Abstract. Failure on a e-goverment information system often occurred due to e-goverment
information system is made less observance of some circumstances that comes about at the
moment.In other words failure has been generated the counterbalance the gap between
reality now faced by designed the e-goverment made on the application.Qlue information
system application is made by the government to facilitate people in reporting the problem
and provides information around.The report can watch and associated agencies can be
followed up directly by the jakarta capital city administration.To know the level of success of
their application qlue information system, researchers determined associated research
application qlue use model itposmo. Will be done in research in will begin with the
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preparatory stage.Where the this researchers could will do description research and
conducted a literature study of reference relating to this study.Then on in the implementation
stage, researchers doing mapping research will object, coordination penumpulan data
preparation, the development of questionnaires, to do the interview and observation
research towards an object.The next stage is the stage analysis of data in relation, where this
stage will identification research and manage data.In the last stage will get the result of
research data processing, and this is the last on research will be recommendations
ini.penelitian aims evaluate on one e-goverment owned by jakarta government, the
application qlue . Where the model itposmo will illustrate how the gap between reality faced
by planning to made at apilkasi qlue, so that will yield the success rate of qlue application
Keywords: Itposmo , qlue , e-goverment , information system

1. PENDAHULUAN
DKI Jakarta adalah sebuah Ibukota Negara Republik Indonesia. Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar di
dunia yang terletak di wilayah Asia Tenggara. Indonesia saat ini terdiri dari 34 provinsi, lima di antaranya memiliki
status yang berbeda seperti DKI Jakarta, Aceh, Papua, Papua Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi DKI
Jakarta berbeda dengan provinsi lainnya, DKI Jakarta selalu menjadi pusat segala kegiatan pertumbuhan
perekonomian Negara Indonesia. Masalah-masalah yang terjadi di DKI Jakarta kian tiada habisnya, mulai dari
masalah sampah, macet, banjir, hingga jalan berlubang menjadi sebuah pemandangan yang selalu hadir
mengelilingi masyarakat ibukota. Kebijakan dan solusi selalu diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk
menanggulangi permasalahan ibukota, namun permasalahan tersebut seperti belum dapat terselesaikan.
Beberapa tahun belakangan ini terbit aplikasi sistem informasi e-goverment untuk solusi dari permasalahan
ibukota, yaitu “Aplikasi Qlue” yang diusulkan oleh Pemprov DKI Jakarta. permasalahan dan laporan yang
ditangani Qlue yaitu sampah, pedagang kaki lima, transportasi/fasilitas umum, banjir, orang hilang, dan lainnya.
Qlue merupakan salah satu aplikasi yang terintegrasi dengan Jakarta Smart City dalam bentuk sosial media yang
mengajak partisipasi masyarakat untuk melaporkan keluhan dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya.
Penelitian terhadap Aplikasi Qlue juga pernah dilakukan, dimana penelitian tersebut menjelaskan “Dari aspek
pencapaian target kebijakan (output), kebijakan aplikasi qlue implementasinya masih belum 100%, karena
berdasarkan data dari Populi Center masyarakat hanya 35.8 % yang puas dengan implementasi aplikasi qlue. Ini
mengindikasikan bahwa pencapaian target belum maksimal. Dengan demikian, implementasi aplikasi qlue di
wilayah Jakarta Utara belum sempurna sehingga masih perlu ada perbaikan ke depan untuk menciptakan good
governance.”,(Rahmawati & Firman, 2017).
Kegagalan pada sebuah sistem informasi e-goverment sering terjadi dikarenakan sistem informasi e-goverment
tersebut dibuat kurang memperhatikan beberapa keadaan yang terjadi pada saat sekarang ini. Dengan kata lain
kegagalan tersebut dihasilkan karena ketidakmampuan mengimbangi kesenjangan antara realitas yang sekarang
dihadapi dengan rancangan yang dibuat pada aplikasi e-goverment tersebut. “e-goverment memberikan
kontribusi yang berharga untuk pembangunan. Tetapi, sebagian besar saat ini proyek e-goverment yang
dikembangkan menjadi gagal total atau sebagian.”,(Heeks, 2003). Penelitian terkait juga mengungkapkan bahwa
“Metode ITPOSMO dianggap tepat dalam mengukur atau melakukan evaluasi e-goverment dilingkungan
pemerintahan. ITPOSMO merupakan metode untuk menilai kesenjangan yang terdapat dalam pemanfaatan
egovernment.”,(Wijanarko, Utami, & Henderi, 2016).
Dari informasi diatas maka penulis merasa perlu mengkaji dan mengevaluasi mengenai keberhasilan aplikasi
Qlue yang saat ini digunakan. Penulis menggunakan model ITPOSMO dalam mengevaluasi keberhasilan aplikasi
Qlue pada pemerintahan provinsi DKI Jakarta.
Dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini. Bagaimana model ITPOSMO
akan menggambarkan kesenjangan antara kenyataan yang dihadapi terhadap perencanaan yang dibuat pada
aplikasi QLUE. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi terhadap salah satu e-goverment milik
pemerintah provinsi DKI Jakarta, yaitu aplikasi QLUE. Dimana model ITPOSMO akan menggambarkan bagaimana
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kesenjangan antara kenyataan yang dihadapi terhadap perencanaan yang dibuat pada apilkasi QLUE, sehingga
akan menghasilkan tingkat keberhasilan terhadap aplikasi QLUE.

2. LANDASAN TEORI
E-Goverment
“Komunikasi Informasi dan Teknologi (ICT) dalam dua dekade terakhir, kita dapat melihat bahwa banyak
pemerintah di seluruh dunia telah melihat fenomena ini sebagai peluang besar untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Hal ini dapat dicapai dengan mengeksploitasi penggunaan teknologi di sektor publik di mana
pemerintah dapat meremajakan manajemen dan layanannya agar lebih efisien, cepat dan nyaman bagi warga.”,
(Ramli, 2017).
DKI Jakarta sebagai ibu kota negara menjadi tolak ukur bagi perkembangan kota-kota lainnya. Terdata dengan
jumlah penduduk terbanyak antar kota-kota lainnnya di indonesia, sudah selayaknya DKI Jakarta memiliki tata
kelola pemerintahan yang mumpuni di banding kota yang lain. Kontribusi IT dalam lingkup birokrasi
pemerintahan sudah menjadi hal khusus sebagai peningkatan performa kinerja ataupun kebijakan-kabijakan
yang akan diambil kedepannya.
Kebijakan Publik
“Menilai suatu kebijakan publik berdasarkan atas masalah yang terjadi dikalangan masyarakat. Kebijakan publik
yang diambil oleh pemerintah sebagai administrator publik berorientasi dan mengabdi pada kepentingan
masyarakat. Makna dari implementasi kebijakan publik ini mengandung suatu hubungan yang memungkinkan
tujuan-tujuan atau sasaran yang akan dicapai merupakan hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah
atau eksekutif. Kekurangan atau kesalahan suatu kebijakan publik akan diketahui setelah kebijakan publik itu
dilaksanakan, begitu juga suksesnya pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari akibat yang ditimbulkan
sebagai hasil pelaksanaan suatu kebijakan.”, (Rohman, 2014).
Qlue
Pentingnya penerapan aplikasi IT dalam mempermudah kinerja pemerintah daerah dewasa ini manjadi faktor
utama. Hanya dalam pelaksanaannya belum maksimal tidak hanya dari segi pengetahuan, penerapan hingga
evaluasi hasil dari penerapan aplikasi IT yang digunakan. Tugas pokok utama pemerintah daerah yakni melayani
masyarakat sebaik mungkin. Pemerintah DKI Jakarta dengan cerdas mengambil langkah dalam hal tersebut
dengan melakukan penerapan Aplikasi Berbasis IT yaitu Aplikasi Qlue.
Sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang mekanisme pelaporan elektronik melalui
aplikasi Qlue sebagai wadah bagi warganya untuk melaporkan segala bentuk pengaduan masalah yang ada di
DKI Jakarta. Untuk itu Pemprov DKI Jakarta melakukan terobosan dengan menghadirkan Aplikasi Qlue.
“Kebijakan aplikasi qlue ini jika dilihat dari pencapaian tujuan kebijakan (outcome) sudah sesuai dengan tujuan
kebijakannya yakni untuk tujuan reformasi birokrasi sehingga dapat menciptakan Jakarta lebih baik. Menurut
penulis, tujuan adanya aplikasi qlue pada dasarnya baik, namun segala kekurangan yang ada itu persoalan waktu
dan proses yang akan menyempurnakan. Sekalipun outputnya juga belum maksimal.”, (Rahmawati & Firman,
2017).
ITPOSMO
“Menggunakan pendekatan ITPOSMO studi ini mengungkapkan kesenjangan aktual yang bertanggung jawab
atas kegagalan. Selain itu, beberapa indikator kinerja utama untuk implementasi e-goverment yang lebih baik
juga ditujukan untuk pengembangan e-goverment lebih lanjut. Akhirnya, penelitian berakhir dengan
rekomendasi untuk pembuat kebijakan untuk membentuk masa depan e-goverment di pemerintah kotamadya
setempat.”, (Syamsuddin, 2011).
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3. METODOLOGI PENELITIAN
Tahap Penelitian
Berikut tahapan penelitian yang akan dilakukan.

Sumber : Hasil Penelitian (2019)

Gambar 1. Tahapan Penelitian
A. Tahap Awal
1. Deskripsi Penelitian
Pada tahap ini peniliti mendsekripsikan penelitian yang dilakukan. Yaitu, penelitian mengevaluasi
keberhasilan aplikasi QLUE yang dimiliki pemerintah provinsi DKI Jakarta menggunakan pendekan
model ITPOSMO.
2. Kajian Literatur
Dalam tahap ini , peneliti melakukan kajian literatur. Yakni, dengan cara mengumpulkan dan membaca
penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Baik berupa
jurnal penelitian, buku, maupun data informasi yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
B. Tahap Pelaksanaan
1. Data Kuisioner
Data yang diambil berdasarkan kriteria yang ada pada model ITPOSMO. Yang nantinya , data hasil
kuisioner yang didapatkan akan diidentifikasi serta diolah dengan perhitungan yang ada untuk
mendapatkan hasil penelitian.
2. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang ada di lingkungan provinsi DKI
Jakarta. Tahap ini untuk melengkapi data yang diperoleh dari kuisioner yang sudah didapatkan.
3. Observasi
Peneliti juga melakukan pengamatan terhadap aplikasi QLUE yang sudah berjalan saat ini. Hal ini sangat
diperlukan untuk kebutuhan data yang akan dijadikan sebagai analisa penelitian.
C. Tahap Analisa
1. Identifikasi Data
Data kuisioner , hasil wawancara dan hasil pengamatan yang telah dilakukan akan diidentifikasi terlebih
dahulu sebelum dianalisa. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat data yang tidak valid atau data
yang tidak menghasilkan sebuah informasi.
2. Pengolahan Data
Setelah pada tahap identifikasi, maka bisa didapatkan data yang siap di analisa dan diperhitungkan
sesuai model yang digunakan.
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D. Tahap Akhir
1. Hasil
Didapatkan hasil dari analisa dan perhitungan data penelitian.
2. Rekomendasi
Peneliti akan membuat sebuah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil ini akan
digunakan sebagai rekomendasi terhadap objek penelitian, yakni aplikasi QLUE.
Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data primer, penelitian ini menggunakan metode observasi dan interview. dengan
menggunakan data yang berhubungan dengan data pengguna aplikasi QLUE dan bertanya secara langsung
kepada pihak yang terlibat yaitu masyarakat di lingkungan provinsi DKI Jakarta. Sedangkan dalam pengumpulan
data sekunder menggunakan buku, jurnal, publikasi dan lain-lain. Yang tentunya berkaitan dengan penelitian
yang peneliti lakukan.
Penyebaran kuisioner terhadap responden pada penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling.
Populasi yang dituju adalah masyarakat di provinsi DKI Jakarta, yang secara langsung merasakan hadirnya
aplikasi Qlue. Teknik ini dipilih agar penelitian ini mendapatkan data dari semua kalangan responden, tidak
terpusat pada kalangan responden terentu saja. Kuisioner disebarkan dengan jumlah 150 responden dan disebar
pada wilayah provinsi DKI Jakarta.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Model Yang digunakan
Peneliti menggunakan pendekatan model ITPOSMO untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dari aplikasi Qlue.
Untuk mengantisipasi kegagalan aplikasi e-goverment, yang seringkali terjadi adalah kesenjangan yang lebar
antara realitas yang sekarang dihadapi dengan rancangan e-government yang dimaksudkan untuk mengubah
keadaan. “Kesenjangan ini terdapat dalam berbagai dimensi yang diringkas sebagai ITPOSMO (Information,
Technology, Processes, Objective and Values, Staffing and skills, Management systems and structures, Other
resources: time and money)”,(Heeks, 2003) . Pendekatan model ITPOSMO ini sesuai dengan apa yang akan
peneliti evaluasi, yaitu mengevaluasi aplikasi Qlue. Yang nantinya kriteria-kriteria yang ada pada model
ITPOSMO akan diterapkan pada evaluasi aplikasi Qlue. Berikut model yang menggambarkan bagaimana
kesenjangan diantara kenyataan yang dihadapi dan rencana yang dibuat dengan e-government itu akan
mempengaruhi keberhasilannya di kemudian hari.

Sumber: (Heeks, 2003)

Gambar 2. Bagan ITPOSMO
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Hasil dari analisa sumber data yang didapatkan melalui data kuisioner dan wawancara akan dapat dibuatkan
matrix yang menggambarkan kondisi dari hasil penelitian berdasarkan pendekatan model ITPOSMO. Berikut
penggambaran menggunakan matrix model ITPOSMO.

Sumber: (Heeks, 2003)

Gambar 3. Matrix Model ITPOSMO
Hasil dari analisa sumber data yang didapatkan melalui data kuisioner dan wawancara juga dapat disesuaikan
kedalam tabel overall rating model ITPOSMO. Yang nantinya akan diketahui hasil dan rekomendasi dari nilai
yang didapatkan pada penelitian ini. Berikut adalah tabel Overall Rating Model ITPOSMO.
Tabel 1. Tabel Overall Rating Model ITPOSMO
Overall
Rating
57 – 70
43 – 56
29 – 42

15 – 28
0 – 14

Likely Outcome
Proyek ini Hampir pasti gagal kecuali ada tindakan yang diambil untuk
menutup kesenjangan desain kenyataan.
Proyek ini mungkin akan gagal kecuali ada tindakan yang diambil
untuk menutup kesenjangan desain kenyataan.
Proyek mungkin gagal , atau mungkin juga menjadi kegagalan parsial
kecuali ada tindakan yang diambil untuk menutup kesenjangan
desain kenyataan.
Proyek ini mungkin akan mengalami kegagalan parsial kecuali ada
tindakan yang diambil untuk menutup kesenjangan desain
kenyataan.
Proyek ini mungkin berhasil.
Sumber: (Heeks, 2003)

5. KESIMPULAN
Penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi dari nilai GAP dimensi Information, dimensi Technology, dimensi
Processes, dimensi Objective and Values, dimensi Staffing and skills, dimensi Management systems and
structures, dimensi Other resources: time and money yang didapatkan terhadap salah satu e-goverment milik
pemerintah provinsi DKI Jakarta, yaitu aplikasi QLUE. Yang nantinya akan diketahui hasil dan rekomendasi dari
nilai yang didapatkan pada penelitian ini berdasarkan Overall Rating Model ITPOSMO. Dimana model ITPOSMO
akan menggambarkan bagaimana kesenjangan antara kenyataan yang dihadapi terhadap perencanaan yang
dibuat pada apilkasi QLUE, sehingga akan menghasilkan tingkat keberhasilan terhadap aplikasi QLUE.
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