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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam beberapa tahun terakhir, ada pertumbuhan yang cukup besar dari 

proyek-proyek pemerintah elektronik (e-Government) yang menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk membantu pemerintah 

dalam penyediaan layanan dan penyediaan informasi secara online yang 

didasari dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan 

dan Strategi Pengembangan E-Government. Pembangunan infrastruktur 

teknologi informasi juga semakin masif terutama di wilayah Provinsi 

Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Dari data Statistik Potensi Wilayah 

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 (BPS DKI Jakarta, 2018b) menunjukkan 

bahwa 92% wilayah Kelurahan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sudah 

terjangkau sinyal 4G/LTE. 

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sudah 

melaksanakan program e-Government melalui Jakarta Smart City sejak 

tahun 2015. Jakarta Smart City (JSC) melaksanakan Citizen Relationship 

Management melalui  penyediakan ruang baru bagi masyarakat untuk turut 

berpartisipasi dalam pembangunan Jakarta melalui aplikasi-aplikasi dan 

website yang dapat diakses bahkan melalui ponsel. Melalui beberapa kanal 

pengaduan yang disediakan oleh Jakarta Smart City sebagai pengelola, 

masyarakat dapat melaporkan permasalahan yang bisa langsung ditindak 

lanjut oleh aparatur dan dinas terkait. Berbagai aplikasi dan website dalam 
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kanal pengaduan tersebut adalah mediator yang diharapkan dapat 

meningkatkan interaksi serta komunikasi antara masyarakat dan 

pemerintahan.  

Selain mengelola aplikasi yang menyediakan layanan pelaporan bagi 

masyarakat, JSC juga membuat wadah bagi pemerintah untuk mengelola 

semua bentuk partisipasi masyarakat yang disebut Citizen Relation 

Management (CRM) Mobile. Aplikasi ini dibuat untuk merespons dengan 

cepat, ringkas dan akurat terhadap permintaan atau pertanyaan warga terkait 

jawaban atas pertanyaan dan informasi umum tentang kebijakan, praktik, 

dan prosedur. CRM Mobile dibuat untuk Dinas dan Kelurahan di 

lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dapat berkoordinasi dan 

menyelesaikan laporan warga secara lebih mudah. 

 

Gambar 1.1. Laporan Pengaduan dalam Aplikasi CRM Mobile 

Sumber : Jakarta Smart City, 2019 
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Berkurangnya tingkat pengaduan akan sangat mempengaruhi 

pembangunan, reformasi birokrasi, dan layanan publik. Dalam tiga tahun 

terakhir sejak program tersebut diluncukan telah terjadi penurunan jumlah 

laporan pengaduan. Tingkat antusiasme warga dalam pelaporan melalui 

sistem ini berkurang setiap tahun. Jumlah pengaduan di tahun 2016 

sebanyak 518.236 laporan sedangkan di tahun 2017 sebanyak 235.447 

laporan, jumlah laporan turun sekitar 45%. Di tahun 2018 jumlah laporan 

pengaduan semakin menurun menjadi sebesar 114.156 laporan atau sekitar 

48% dari jumlah laporan pengaduan di tahun 2017. 

Berkenaan dengan hal tersebut kiranya perlu dilakukan suatu strategi 

baru, agar dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal 

pemanfaatan layanan publik khususnya dalam laporan pengaduan. Solusi 

untuk permasalahan di Jakarta harus lebih efektif dan efisien dengan 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di 

semua sektor publik. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak hal yang 

bisa dilakukan untuk Jakarta dengan usaha yang lebih ringan untuk 

meningkatkan standar hidup serta kesejahteraan warga dan bahagia 

warganya. 

Dalam satu dekade ini Gamifikasi menjadi cara baru dalam berpikir 

tentang membangun hubungan lebih dekat dan terjalin antara pemerintah 

dan warga. Gamifikasi telah berhasil digunakan untuk mencapai 

peningkatan dalam banyak tantangan. Gamifikasi telah banyak sukses 

diimplementasikan untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi warga 

dalam Smart City. Antara lain dalam penelitian memotivasi perubahan 
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untuk mobilitas perkotaan yang berkelanjutan (Gabrielli et al., 2014), 

meningkatkan kepedulian warga melalui Mobile Social Reporting 

(Crowley, Breslin, Corcoran, & Young, 2012), dan potensi mekanisme 

gamifikasi untuk mendorong perubahan perilaku sukarela (Kazhamiakin et 

al., n.d.). 

Gamifikasi adalah penambahan elemen permainan dan tehnik 

permainan ke dalam konteks non game (Domínguez et al., 2013) (Deterding, 

Dixon, Khaled, & Nacke, 2011) yang secara persuasif mencoba untuk 

mempengaruhi perilaku pengguna dengan mengaktifkan motifasi individu 

melalui elemen desain game (Petkov, Köbler, Foth, Medland, & Krcmar, 

2011). Sedangkan menurut (Chou, 2017) Gamifikasi adalah keahlian 

menurunkan semua elemen yang menyenangkan dan membuat ketagihan 

dalam game dan menerapkannya pada aktivitas nyata atau produktif.  

Dalam menilai peranan gamifikasi dalam suatu sistem diperlukan suatu 

Framework. Banyak sekali framework gamifikasi yang tersedia, namun 

Framework Octalysis merupakan yang paling tepat digunakan untuk 

menilai tingkat gamifikasi dalam sistem Pemerintahan. Kaitannya dengan 

Citizen Relationship Management, gamifikasi adalah desain yang paling 

menekankan motivasi manusia dalam prosesnya (Chou, 2015) sejalan 

dengan prinsip Citizen Relationship Management dalam mempererat 

hubungan pemerintah dengan warga. 

Dari hasil analisa gamifikasi pada pelaksanaan Citizen Relationship 

Management diharapkan akan menghasilkan rekomendasi rancangan 

bentuk gamifikasi yang tepat dan dapat meningkatkan motivasi masyarakat 
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untuk ikut berperan aktif dengan pemerintah guna mewujudkan Kota 

Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapih serta konsisten dengan 

rencana tata ruang wilayah, membangun budaya masyarakat perkotaan yang 

toleran sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota dan 

membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi 

pada pelayanan publik.  

 

1.2. Rumusan Permasalahan  

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang dan agar 

pembahasan tidak menyimpang dari judul penulisan, maka penulis 

merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini antara lain : 

1. Bagaimana penilaian gamifikasi Kanal Pengaduan saat ini dalam 

mendukung pelaksanaan Citizen Relationship di Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta ? 

2. Bagaimana peran gamifikasi dalam mendukung pelaksanaan Citizen 

Relationship Management di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ? 

3. Apa rekomendasi bentuk gamifikasi yang tepat untuk mengoptimalkan 

pelaksanaan Citizen Relationship Management di Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat 

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka tujuan 

yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain : 
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1. Meneliti peranan gamifikasi dalam mendukung pelaksanaan Citizen 

Relationship Management di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

2. Menilai pemanfaatan gamifikasi untuk mendukung pelaksanaan Citizen 

Relationship Management di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Dan berikut manfaat dari penelitian ini : 

1. Memberikan pemahaman peranan gamifikasi dalam mendukung 

pelaksanaan Citizen Relationship Management di Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta 

2. Memberikan rekomendasi atau masukan kepada Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta dalam pemanfaatan gamifikasi dalam mendukung 

pelaksanaan Citizen Relationship Management 

 

1.4. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Studi kasus penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  

2. Hasil analisis berupa rekomendasi pemanfaatan gamifikasi dalam 

mendukung pelaksanaan Citizen Relationship Management di 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

 

  


