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RINGKASAN PROPOSAL

Ketika perkembangan Teknologi Informasi semakin semarak, dimana kebutuhan masyarakat akan layanan
dan informasi semakin tinggi, pada Tahun 2014 saat nomenklatur dinas adalah Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, telah menginisiasi untuk membangun sebuah sistem aplikasi terpadu sebagai
tool guide yang memudahkan masyarakat baik yang tinggal di Solo maupun diluar Solo dan wisatawan
(nusantara dan mancanegara) untuk mudah mengakses layanan dan informasi yang ada di Kota Solo.

Pada awalnya Dinas bekerjasama dengan Telkomsel menggagas sebuah aplikasi yang mampu
mengintegrasikan layanan dan informasi, setelah berproses selama 3 (tiga) bulan,  akhirnya diluncurkan
sebuah aplikasi yang diberi nama “Solo Destination”.

Aplikasi Solo Destination dilaunching oleh Bapak Walikota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo pada tanggal 8
Juni 2014 pada saat Hari Ulang Tahun Car Free Day Kota Surakarta ke-4 di Jalan Slamet Riyadi. Launching
di Car Free Day merupakan pilihan lokasi yang strategis karena banyaknya jumlah pengunjung di hari Minggu
pagi telah memberi efek publikasi yang cukup signifikan terhadap aplikasi ini. Dalam kurun waktu 2 tahun 7
bulan sejak dilaunching Aplikasi Solo Distination telah diunduh lebih dari 10.000 kali. Ukuran file aplikasi ini
sebesar 5,21 MB dan tidak memberatkan kinerja ponsel. Aplikasi ini dapat bekerja dengan baik pada android
versi Jelly Bean ke atas.

Fitur terintegrasi dalam aplikasi ini yakni kuliner, hotel dan penginapan, tempat wisata, event, pusat
perbelanjaan, bagikan foto yang terkoneksi dengan sosial media, mesin pencarian, cuaca, dan
pantauan lalu lintas yang akan bekerja setelah menginstal aplikasi ini.

Penjelasan singkat tentang aplikasi Solo Destination dapat dilihat di link berikut ini  
https://youtu.be/Zh-ypl_vCY4 dan https://www.youtube.com/watch?v=s-9VyIKStxs

 

https://youtu.be/Zh-ypl_vCY4
https://www.youtube.com/watch?v=s-9VyIKStxs
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ANALISIS MASALAH

Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi pelayanan publik ini dimulai

Kota Surakarta atau yang lebih di kenal dengan sebutan Kota Solo ( Sala ) merupakan salah satu kota besar
di Provinsi Jawa Tengah dengan Luas wilayah 44,04 km2 dengan jumlah penduduk 558.762 jiwa ( data
Dukcapil Surakarta Tahun 2016 ). Wilayah terluar disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten
Karanganyar dan Boyolali. Sedang di sebelah selatan dan barat, berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo
dan Karanganyar. Sementara di sebelah timur berbatasan dengan Sungai Bengawan Solo.

Kota Solo berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang menjadikan Solo sebagai daerah perlintasan,
pertemuan kota-kota penting sekaligus kota penghubung di Pulau Jawa seperti Semarang, Yogyakarta,
Surabaya, maupun Jakarta. Dengan posisi yang strategis menjadikan Kota Solo sebagai pusat perdagangan
atau pusat bisnis yang penting bagi daerah di sekitarnya baik yang berbatasan langsung maupun tidak.

Perdagangan merupakan urat nadi perekonomian Kota Solo yang didaerahnya tidak memiliki potensi sumber
daya alam. Sadar tidak punya kekayaan sumber daya alam untuk menopang perekonomian daerah, Kota
Solo menggeber sektor pariwisata, Solo terus mekar menggoda pelancong. Berbagai kebijakan diarahkan
 untuk mendorong tumbuhnya pusat-pusat perdagangan diiringi dengan munculnya kegiatan produktif
masyarakat lainnya terutama industri kreatif.

Sesuai dengan visi Solo sebagai Kota Budaya , Mandiri, Maju dan  sejahtera ( RPJPM 2005 – 2025 ), kota ini
sangat lekat dengan budaya dan kreatifitas. Kedinamisan penduduk serta daya tarik budaya menjadikan Kota
Solo sebagai tempat tujuan dari wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Kedinamisan masyarakat,
kebutuhan kecepatan layanan dan informasi serta validitas informasi menjadi entry point bagi Pemerintah
Kota untuk mendesain sebuah ‘tool” yang mempermudah masyarakat, maupun wisatawan dalam
memperoleh informasi dan layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota maupun sektor swasta yang
menyedikan layanan di Kota Solo.

Pada awalnya, masyarakat atau wisatawan membutuhkan informasi dan layanan yang ada di Kota Solo,
mereka akan mendatangi  Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) terkait atau mengunjungi website OPD atau
stakeholder penyedia layanan yang diinginkan. Hal ini tentu menjadi rumit mengingat jumlah OPD yang
jumlahnya puluhan, bisa dibayangkan betapa sulitnya mengingat alamat masing masing website tersebut.
Belum lagi jumlah stake holder dari sektor swasta yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Tentu akan
semakin rumit masyarakat maupun wisatawan  untuk mengakses informasi dan layanan dengan puluhan
bahkan ratusan website tersebut. Jika dengan alternatif mendatangi lokasi sumber informasi dan layanan
tentu memerlukan waktu dan cost  yang tidak sedikit.

Sebagai gambaran, dibawah ini disajikan data jumlah tamu yang menginap di Solo dalam kurun waktu 3
tahun yakni Tahun 2012, 2013 dan 2014. (Lihat Tabel 1)

Selanjutnya dibawah ini adalah  data  jumlah pengunjung obyek wisata di Tahun 2012, 2013 dan 2014. (Lihat
Tabel 2)

Dari  kedua data diatas , dapat memberi gambaran bahwa selama 3 tahun mulai Tahun 2012 s/d Tahun 2014
pengunjung obyek wisata (wisatawan nusantara/wisnus) mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi
sebaliknya untuk pengunjung obyek wisata dari wisatawan mancanegara (wisman), tamu menginap di hotel
baik wisnus maupun wisman mengalami penurunan.

 Data tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting untuk dianalisa oleh Pemerintah Kota Surakarta,
apakah penyebab penurunannya? Diperlukan analisa yang lengkap, langkah yang tepat dan bisa
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diimplementasikan oleh  Pemerintah Kota Surakarta dengan memaksimalkan SDM, sarana prasarana dan
Teknologi Informasi.



Pendekatan Strategis SOLO DESTINATION, SOLO DALAM GENGGAMAN

Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik 5 Dicetak tanggal: 13-03-2017

PENDEKATAN STRATEGIS

Ringkaslah tentang apa dan bagaimana inovasi pelayanan publik ini telah memecahkan masalah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Surakarta, telah terbentuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
(Diskominfo SP)  Kota Surakarta. Perda tersebut ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Walikota No. 27-
C tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta,
dalam Lampiran XVII huruf A tugas Diskominfo SP adalah : menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian berdasarkan asas otonomi daerah dan
tugas pembantuan, sedangkan salah satu fungsi Dinas adalah pengelolaan informasi dan komunikasi publik
pemerintah daerah. Secara historis Dinas ini adalah pecahan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika.

Ketika perkembangan Teknologi Informasi semakin semarak, dimana kebutuhan masyarakat akan layanan
dan informasi semakin tinggi, pada Tahun 2014 saat nomenklatur dinas adalah Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, telah menginisiasi untuk membangun sebuah sistem aplikasi terpadu sebagai
tool guide yang memudahkan masyarakat baik yang tinggal di Solo maupun diluar Solo dan wisatawan
(nusantara dan mancanegara) untuk mudah mengakses layanan dan informasi yang ada di Kota Solo.

Pada awalnya Dinas bekerjasama dengan Telkomsel menggagas sebuah aplikasi yang mampu
mengintegrasikan layanan dan informasi, setelah berproses selama 3 (tiga) bulan,  akhirnya diluncurkan
sebuah aplikasi yang diberi nama “Solo Destination”. Solo Destination merupakan aplikasi terintegrasi city
guide, sosial media, dan pemantauan lalu lintas berbasis mobile pertama di Indonesia. Aplikasi ini pada
awalnya membantu wisatawan untuk menjelajah dan menikmati indahnya Kota Solo yang merupakan kota
budaya dan kuliner dengan mudah dan cepat.
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KREATIF DAN INOVATIF

Jelaskan bahwa inovasi pelayanan publik yang diajukan ini bersifat unik dan mampu menyelesaikan masalah dengan cara-cara
baru dan berbeda dari metode sebelumnya serta berhasil diimplementasikan

Solo Destination adalah sebuah aplikasi yang inovatif, menarik dan kreatif dengan keunggulan sebagai
berikut :

Pertama, sebagai sebuah aplikasi yang berbasis mobile phone, aplikasi ini dirancang agar mudah digunakan
setiap saat dan dimanapun berada.  Aplikasi Solo Destinastion bisa diunduh di Play Store semua telephone
seluler  (ponsel) OS Android.

Kedua, fasilitas ini menjadi menarik karena  ponsel  saat ini telah berubah menjadi kebutuhan “pokok” yang
dibutuhkan oleh masyarakat dalam memperlancar seluruh aktifitasnya, hampir setiap orang dari segala
kalangan memiliki ponsel.

Ketiga, dari sisi operasional /sistem, aplikasi Solo Destination sangat user frendly karena sangat mudah
pemakaiannya.

Keempat, biaya internet semakin murah karena makin banyaknya provider yang menawarkan paket paket
data yang kompetitif, dengan jaringan dari mulai Edge, HSDPA, 3G dan 4G, secara tidak langsung
berpengaruh pada penggunaan aplikasi ini.

Kelima, perkembangan fitur fitur Solo Destination yang makin variatif mengarah pada satu aplikasi
terintegrasi dari berbagai komponen.

Keenam, dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah maupun swasta untuk menyediaan informasi ter-
update sesuai tugas pokok masing masing.

Ketujuh, adanya Fitur Radio Anak yang merupakan radio khusus anak anak dengan nama Radio Konata
(Komunitas Anak Surakarta), semua penyiar adalah  anak anak dan lagu yang diperdengarkan semua adalah
lagu anak.
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PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan inovasi pelayanan publik ini, termasuk
perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatan-kegiatan utama serta kronologinya

Strategi dalam pelaksanaan dan penerapan Solo Destination :              

Aplikasi Solo Destination dilaunching oleh Bapak Walikota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo pada
tanggal 8 Juni 2014 pada saat Hari Ulang Tahun Car Free Day Kota Surakarta ke-4 di Jalan Slamet
Riyadi,  sebuah jalan protokol terbesar di kota Solo. Launching di Car Free Day merupakan pilihan
lokasi yang strategis karena banyaknya jumlah pengunjung di hari Minggu pagi telah memberi efek
publikasi yang cukup signifikan terhadap aplikasi ini ;
Pada saat launching Aplikasi Solo Destination, mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor
Dunia Indonesia atau MURI tahun 2014 sebagai Kota pertama di Indonesia yang menyediakan
layanan pariwisata berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. Hal ini menjadi prestasi yang
menggembirakan karena di saat Pemerintah Kota / Kabupaten yang lain belum menyediakan layanan
ini, Kota Solo sudah melaunching secara resmi.
Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Diskominfo SP berkomitmen untuk mengalokasikan Anggaran
dalam APBD Kota Surakarta, penyediaan Sumber Daya Manusia, peralatan dan jaringan tiap tahun
secara berkala.
Dalam kurun waktu 2 tahun 7 bulan sejak dilaunching Aplikasi Solo Distination telah diunduh lebih
dari 10.000 kali.
Solo Destination didesain dengan GPS (Global Positioning System) yang membantu keberadaaan
posisi dan tujuan wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
Ukuran file aplikasi ini sebesar 5,21 MB dan tidak memberatkan kinerja ponsel. Aplikasi ini dapat
bekerja dengan baik pada android versi Jelly Bean ke atas.
Fitur terintegrasi dalam aplikasi ini yakni kuliner, hotel dan penginapan, tempat wisata, event, pusat
perbelanjaan, bagikan foto yang terkoneksi dengan sosial media, mesin pencarian, cuaca, dan
pantauan lalu lintas yang akan bekerja setelah menginstal , aplikasi Info Lalin Solo seberat 13,1 MB.
Info lalu lintas akan terkoneksi dengan CCTV yang terpasang di sejumlah titik, pemakaian info lalu
lintas akan menyedot paket pulsa 20 Kbps;
Aplikasi ini menyediakan interaksi bagi pengguna berupa pemberian rating dan komen tempat kuliner
dan hotel. Aplikasi ini bisa menjadi rujukan bagi pengelola tempat kuliner dan hotel untuk mengetahui
komentar dari para pengguna sehingga ketika mendapatkan kritik pelayanan bisa segera melakukan
perbaikan dan peningkatan pelayanan.
Ada info terbaru Kota Solo meski wisawatan mancanegara kembali ke negara asal, sehingga mereka
bisa mengetahui semua kegiatan ataupun event terbaru di Kota Solo. Hal ini tentu menjadi media
promosi yang cepat dan tepat bagi kepada wisatawan mancanegara.
Dari sisi ekonomi, aplikasi ini akan menarik wisatawan lokal maupun mancanegara untuk tertarik dan
membelanjakan uangnya di Kota Solo, sehingga dapat meningkatkan perekonomin masyarakat di Kota
Solo yang kaya akan kerajinan batik, craft serta wisata kuliner.
Dari sisi fungsi pemerintah untuk melayani masyarakat, aplikasi ini membantu untuk mensosialisasikan
program program pemerintah, mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan Teknologi Informasi
secara tepat dan benar, dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh layanan langsung dari
OPD penyelenggara.
Penjelasan singkat tentang aplikasi Solo Destination dapat dilihat di link berikut ini
https://youtu.be/Zh-ypl_vCY4 dan https://www.youtube.com/watch?v=s-9VyIKStxs

https://youtu.be/Zh-ypl_vCY4
https://www.youtube.com/watch?v=s-9VyIKStxs
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PEMANGKU KEPENTINGAN

Sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi untuk desain dan/atau pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini

Dalam pelaksanaan dan pengembangan Solo Destination , Diskominfo SP menjadi leading sektor
untuk mengelola aplikasi ini agar dapat beroperasional sebaik mungkin, berkelanjutan, berkembang
dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.
Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan terbagi menjadi 3 (tiga) yakni OPD internal
(OPD di Pemerintah Kota Surakarta), Instansi vertikal / Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) dan pihak
swasta yang memberikan pelayanan di Kota Solo.

 

Pemangku kepentingan internal sebagai berikut :

Inisiasi awal aplikasi Solo Destination adalah Walikota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo yang
selanjutnya ditindaklanjuti dengan koordinasi oleh Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Diskominfo SP (
pengelola aplikasi), Dinas Perhubungan ( pemberi informasi lalu lintas ), Dinas Pariwisata ( pemberi
informasi Kalender event Kota Solo dan tempat tempat pariwisata ), Dinas Kebudayaan ( pemberi
informasi kalender event dan kegiatan budaya di kota solo ), Inspektorat ( mendampingi dalam konsep
penyusunan aplikasi dan pengelola ULAS ) , Dinas Kesehatan ( sebagai leading dari Puskesmas dan
Rumah Sakit di kota Solo ), Dinas Perdagangan ( informasi tentang kebutuhan bahan pokok
masyarakat ), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( terkait anggaran, data e-
retribusi ), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( pendaftaran online Kartu Identitas Anak ) dan
beberapa OPD yang terkait.

 

Pemangku kepentingan eksternal sebagai berikut :

,Tim TPID ( Tim Pemantauan Inflasi Daerah sebagai penyedia informasi Harga Pangan ), PT. Gama
Techno, PHRI ( informasi Hotel ), Komunitas Kuliner Solo , Radio Republik indonesia ( RRI ) Surakarta,
Badan Pengembangan Pariwisata Surakarta ( BPPS), Rumah Sakit di Surakarta ( persediaan
informasi kamar rawat inap), Angkasa Pura, Palang Merah Indonesia (PMI), Perbankan, Forum Anak
Surakarta (FAS).

 

Pemangku kepentingan dari Instansi Vertikal /BUMN :

Badan Pusat Statistik ( BPS ), Bank Indonesia, PT. Kereta Api Indonesia (KAI), Pusat Listrik Negara
(PLN )
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SUMBER DAYA

Sebutkan biaya untuk sumber daya keuangan, teknis, dan manusia yang berkaitan dengan inovasi pelayanan publik ini

Sumber daya yang disiapkan untuk keberlangsungan aplikasi Solo Destination  tentu memerlukan berbagai
dukungan, antara lain :

Pertama,  Dukungan Sumber Daya Manusia di Diskominfo SP berjumlah 43 orang , terdiri dari :

Kepala Dinas:1 Orang ( eselon II b)
Sekretaris: 1 orang (eselon IIIa)
Kepala Bidang: 3 orang( Eselon IIIb)
Kepala Seksi/Kasubag:9 orang( Eselon IV a)
Staf : 16 orang
TKPK : 13 orang

Dengan struktur organisasi sebagai berikut : (Lihat Tabel 3)

 

Kedua, Sumber Daya Keuangan , aplikasi Solo Destination  disupport seluruhnya dari Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kota Surakarta selama 4 tahun berturut turut sejak tahun 2014 sampai dengan
Tahun 2017, sebagai berikut :

No Tahun Jumlah
1. 2014 Rp.    50.000.000
2. 2015 Rp.   200.000.000
3. 2016 Rp.   200.000.000

4 2017
Rp. 800.000.000  (digabung dengan Jasa Konsultan perencana aplikasi
terintegrasi Solo Destination dan e-office )

 

            Ketiga, Sumber Daya teknis, pengoperasian aplikasi Solo Destination dilaksanakan oleh Bidang
Informatika yang memiliki tugas pokok dan fungsi menangani Aplikasi, Jaringan, pengembangan  serta
pemeliharaan peralatan. Dengan kelengkapan peralatan Teknologi Informasi, Jaringan terintegrasi antara
Diskominfo SP dengan OPD lain misalnya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
Dinas Pariwisata untuk up date Calender event, Dinas Kebudayaan, Inspektorat, Dinas Perhubungan, Dinas
Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta OPD lain yang terlayani dalam fitur Solo
Destination.

Keempat, pengelolaan Server Solo Destination, menggunakan Teknologi Cloud Server dengan akses
bandwith sampai dengan 100 mbps per hari, hal ini memungkinkan Solo Destination mampu diakses dari
manapun dengan lancar .
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KELUARAN/OUTPUT

Sebutkan paling banyak lima keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inovasi pelayanan publik ini

1. Aplikasi Solo Destination  memuat 12 fitur : 

NO FITUR LAYANAN / INFORMASI

 
1.

 
Kuliner
 

- Jajanan dan Minuman ( wedangan, gandos rangin, Roti Kecik,  Serabi Solo,
Leker solo, gempol pleret, dawet ayu pasar gede, )
- Makan malam ( gudeg ceker bu kasno, bakmi jawa, nasi liwet, bestik solo,
bakmi toprak solo )
- Santap siang (Pecel ndeso, cabuk rambak, sambel tumpang, selat seger solo)

2. Pariwisata

a. Wisata
- Wisata Budaya ( Taman Balekambang, Bis tingkat werkudoro, Sepur klutuk
jaladara, loji gandrung, musium radya pustaka, sriwedari)
- Wisata Religi ( GKJ Margoyudan, Klenteng Tridharma, Vihara Dharma Sundara
)
- Wisata Buatan ( Solo Car free day, Taman Satwataru Jurug, Umbul Pengging )
- Wisata Alam ( agro sondokoro, umbul cokro, umbul tlatar, grojogan sewu)
b. Kerajinan
- Batik
- Kerajinan Tangan

3. Hotel

- Bintang 1
- Bintang 2
- Bintang 3
- Bintang 4
- Bintang 5

4. Belanja
- Pasar Modern (House of Danar Hadi, Pusat Grosir Solo )
- Pasar Tradisional ( Pasar Burung Depok, Pasar Legi, Pasar Gede, Pasar
Harjodaksino, Kampung Batik Laweyan,Pasar Triwindu,Pasar Klewer)

5. Fasilitas Umum
- Puskesmas
- Rumah Sakit
- SPBU

6. Event Budaya Jadwal Kalender Event bulan Januari-Desember 2017

7. Info Lalin Kamera CCTV di setiap sudut Kota baik kamera dome maupun kamera fix
8. Ulas Aduan/aspirasi kritik dan saran dari masyarakat kepada Pemerintah Kota

9.
Layanan
Masyarakat

- Perijinan IMB
- e-Uji
- Layanan Kependudukan
- e-Retribusi

10. Radio Anak Siaran radio dengan penyiar anak-anak
11. Harga Pangan Daftar  Harga kebutuhan pokok/sembako di Pasar Tradisional

12. Info Umum

- Galeri Foto
- ATM
- Nomor Penting
- Sober Magz
- Dashboard (SPGDT) Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu
-  RRI Surakarta
- Aplikasi RRI
- Jadwal Transportasi

 

2. Aplikasi Solo Destination sampai saat ini telah diunduh lebih dari 10.000 pengguna. Artinya aplikasi ini
bermanfaat  sebagai tool guide  bagi masyarakat baik penduduk Kota Solo maupun luar Kota Solo,
wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara;
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3. Memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan publik;

4. Pencetus Ide aplikasi layanan publik berbasis online ( Rekor Muri tahun 2014 );

5. Fitur radio anak telah memberi kesempatan dan fasilitas kepada anak anak untuk mengembangkan bakat
dan minat di bidang broadcasting. Radio anak mengudara secara  streaming dari jam 15.00 s/d 17.00 dengan
presenter anak anak dan semua lagu anak. Radio ini sering mendapatkan kunjungan Dari Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.
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PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Uraikan bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini dipantau dan dievaluasi

     Sampai saat ini Aplikasi Solo Destination  telah berjalan 2 tahun 8 bulan, dari mulai perencanaan,
membuatan aplikasi, sampai dengan pengoperasiannya. Kemajuan dapat terdeteksi dengan :

Pertama, dari sisi waktu, dalam kurun waktu tersebut terus mengalami peningkatan pengguna yang
mengunduh Solo Destination, hingga tahun ini sudah diunduh oleh lebih dari 10.000 pengguna;

Kedua, Fitur yang semakin berkembang dari yang semula hanya layanan pariwisata dan kuliner saat ini telah
berkembang menjadi lebih dari 36 layanan;

Ketiga, dari sisi stake holder pendukung layanan, Solo Destination sudah didukung lebih dari 7 OPD dan
lebih dari 15 sektor swasta.

 

Dari aspek monitoring, secara berkala dinas menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan stake holder
terkait untuk membahas tentang perkembangan konten Solo Destination baik dari penyelenggara
pemerintahan maupun layanan swasta. Juga penguatan bandwidth agar Solo Destination semakin cepat
dan mudah diakses oleh pengguna.

Dalam aplikasi ini juga disediakan fitur untuk menampung keluhan atau tanggapan masyarakat dalam fitur
Unit Layanan Aduan Surakarta (ULAS), konsep interaktif ini tentu memudahkan untuk saling mengontrol
antara Diskominfo SP sebagai pengelola aplikasi, OPD terkait dan pengguna / pelapor, sehingga tiap keluhan
bisa langsung ditindaklanjuti dalam jangka waktu 3 ( tiga) hari.
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KENDALA DAN SOLUSI

Uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini beserta cara penanggulangan dan
penyelesaiannya

Kendala yang dihadapi dalam pengelolan aplikasi Solo Destination adalah :

Konten Solo Destination semakin berkembang dan bervariatif, permasalahan yang sering terjadi1.
adalah perubahan informasi dan layanan yang sangat cepat dan keterlambatan update data serta
kurangnya komunikasi antara stakeholder dengan Dinas. Untuk itu rapat koordinasi dan komitmen
bersama menjadi kunci pokok agar kendala diatas dapat diminimalisir. Selain itu juga diselenggarakan
forum / grup media sosial seluruh pendukung Solo Destination;
Pola pikir pengguna yang sulit untuk berubah , lantaran sering ada yang berpikiran mengapa harus2.
menggunakan teknologi kalau dengan yang sudah berjalan bisa terlayani . Penyelesaiannya adalah
menyelenggarakan Sosialisasi Solo Destination melalui pemasangan baliho, leaflet, dialog interaktif di
Radio, Komunitas Blogger dan twitter di Solo untuk bersama sama mengkampanyekan penggunaan
Aplikasi Solo Destination agar memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dan informasi
publik.
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MANFAAT

Uraikan dampak dari inovasi pelayanan publik ini, berikan beberapa pembuktian /data yang menunjukkan dampak/manfaat dari
inovasi pelayanan publik ini

Beberapa dampak positif :

Aplikasi ini merupakan integrasi dari beberapa sistem layanan dan informasi yang kemudian1.
dikembangkan oleh Diskominfo SP, tujuannya adalah agar masyarakat dengan mudah dan cepat
memperoleh informasi berbasis Teknologi Informasi. Hal ini tentu memberikan kemudahan ,
kepraktisan, kecepatan dan keakuratan kepada masyarakat, karena dalam satu genggaman,
masyarakat memperoleh informasi yang diinginkan;
Memberi referensi bagi wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara untuk memperoleh2.
informasi secara lengkap dan jelas tentang potensi Kota Solo dan sekitarnya, sehingga saat tiba di
Kota Solo mereka sudah memperoleh gambaran yang lengkap apa yang diinginkan;
Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan masyarakat, terdapat fitur Perijinan IMB; fitur e-Uji3.
khususnya terkait pendaftaran on-line Layanan pengujian kendaraan bermotor, mulai dari syarat, tata
cara sampai dengan biaya yang harus dibayar oleh pemohon; fitur Layanan Kependudukan khususnya
Kartu Identitas Anak dengan layanan ini tentu mempermudah orang tua yang akan mendaftarkan KIA
untuk anaknya, karena dengan mengakses Solo Destination maka pemohon dapat melakukan
registrasi permohonan KIA  secara online, kemudian ke Dinas  Dukcapil / kecamatan untuk mengambil
KIA yang sudah jadi. Dari sisi Dinas Dukcapil tentu sangat terbantu, karena mengurangi antrian
panjang pemohon; fitur E-Retribusi dapat memberi informasi ke masyarakat mengenai Target dan
Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Surakarta serta tapping harian masing masing pedagang
yang telah membayar.
Fitur ULAS akan mempermudah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik dan saran kepada4.
Pemerintah Kota Surakarta, disediakan 55 topik aduan yang bisa dengan mudah diakses oleh
masyarakat dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh OPD terkait dalam jangka waktu 3 ( tiga ) hari;
Fitur info Lalu Lintas , masyarakat dapat memperoleh informasi kemacetan dipersimpangan5.
persimpangan besar, Terminal Tertonadi serta informasi Lalu Lintas lain di Kota Solo;
Fitur harga pangan merupakan hal yang sangat menarik bagi masyarakat, di update dari Tim6.
Penanggulangan Inflasi Daerah ( TPID ) Solo Raya. Layanan informasi tentang  harga beras C4 biasa,
C4 super, Gula Pasir, Minyak curah sawit, telur ayam kampung, telur ayam ras, kacang hijau, kacang
kedelai impor, ketela pohon, kacang tanah, garam beryodium, tepung terigu, cabai merah, cabe merah
kriting, bawang merah, bawang putih  dan lain sebagainya, sangat penting bagi masyarakat untuk
membantu mengetahui tentang inflasi dan fluktuasi harga.
Fitur Informasi Umum memiliki 9 pilihan yang bisa diakses, antara lain Gallery Foto yang7.
memberikan akses kepada masyarakat untuk untuk men-share foto yang dimilikinya; Informasi letak
ATM ( ATM BNI, ATM BCA, ATM Mandiri, ATM Bank Jateng,  ATM Bukopin ); Nomor Penting mulai
dari nomer kantor Polsek sampai dengan gangguan PLN; Solo Berseri Magazine tabloid yang dibuat
oleh Diskominfo SP; Dashboard Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu ( SPGDT ) yang
menginformasikan tentang kapasitas kamar, ketersediaan dokter jaga, ketersediaan ambulance, ICCU,
ICU, ventilator, VK. Informasi ini diupdate oleh 15 Rumah Sakit di Kota Solo dan sekitarnya serta PMI;
Twitter RRI, aplikasi RRI, Fasilitas Umum yang memberikan informasi tentang alamat dan nomer
telpon seluruh Puskesms , Rumah Sakit, SPBU di Kota Solo;  Jadwal penerbangan dari dan ke Kota
Solo; e- Tiket Terminal Tirtonadi.
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SEBELUM DAN SESUDAH

Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilakukan

Perbedaan sebelum dan sesudah adanya inovasi apikasi Solo Destination, diuraikan sebagai berikut :

No Sebelum Sesudah

1.
Jika akan mengakses layanan dan informasi dari
Pemerintah Kota, maka akan mengakses  masing
masing website OPD.

Setelah muncul aplikasi Solo destination, website
diintegrasikan menjadi satu dengan operasional
yang user frendly

2.
Layanan dan informasi dari sektor swasta  ( kuliner,
perhotelan, event budaya dll) dikemas masing
masing pihak penyelenggara.

Informasi dan layanan lebih mudah diakses
dalam aplikasi ini karena dikemas dalam satu
paket, antara event budaya, pariwisata, kuliner
dan hotel.

3.
Aplikasi biasanya bisa diakses dengan
menggunakan PC atau laptop.

Aplikasi berbasis mobile phone, jadi bisa
digunakan tiap saat dan tiap waktu.

4.
Saat akan mengakses layanan, pengguna harus
menghafalkan nama nama website yang jumlahnya
puluhan.

Dalam aplikasi ini, cukup klik satu kali dan fitur
akan muncul sesuai kebutuhan.

5.
Wisatawan yang datang akan mengetahui lokasi dan
jarak yang dituju menggunakan peta manual.

Menggunakan Peta digital dalam fitur
transportasi publik ( aplikasi Movit ), sehingga
jelas posisi dan jaraknya untuk menghindari
penipuan.

6
Jika akan menggunakan transportasi umum ( bus
batik solo trans, angkutan) akan menunggu sampai
datangnya kendaraan umum yang diinginkan,

Informasi tentang jalur dan waktu keberangkatan
dapat diperoleh dengan mengakses fitur
transportasi publik.

7.
 

Event budaya yang dipublikasikan oleh Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata.

Masyarakat mendapatkan informasi mengenai
event dikota Solo melalui fitur even Budaya.
 

8
Harga bahan pokok, biasanya diperoleh dari koran ,
TV atau “getok tular” dimasyarakat.

Harga bahan pokok dapat diakses dalam fitur
Harga Pangan, yang informasinya langsung dari
TPID.

9
Belum tersedia sarana khusus untuk pengembangan
bakat Anak melalui Radio .

Fitur Radio Anak yang langsung terhubung ke
Komunitas Radio Anak Surakarta (Konata ),
sebagai wadah pengembangan bakat anak di
bidang Broadcasting.

10
Pelayanan Dukcapil dilaksanakan di Kantor Dinas
dan kecamatan

Dalam fitur layanan masyarakat ( layanan
kependudukan ) registrasi Kartu Identitas Anak
dapat dilakukan secara on line.

11.
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor
dilaksanakan secara manual di Dinas Perhubungan.

Dengan memanfaatkan e-Uji dalam fitur Layanan
masyarakat, maka untuk pelayanan dan
pengujian kendaran bermotor pendaftaran, alur
pelayanan, informasi biaya, persyaratan dan cek
data kendaraan
bisa dilakukan secara online.

12.
Pengaduan masyarakat terhadap kinerja OPD di
Pemerintah Kota dilakukan secara manual.

Difasilitasi dalam fitur ULAS, sehingga
masyarakat dapat mengadu secara online
disertai foto , lokasi dan akan direspon / dijawab
oleh OPD terkait dalam jangka waktu 3 x 24 jam.

13.
Publikasi Foto foto bersifat internal atau
menggunakan medsos.

Memberi ruang kreatif kepada seluruh
masyarakat untuk berbagi foto / share foto di fitur
Info Umum.
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GALERI SEBELUM DAN SESUDAH
Sebelum Sesudah
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PEMBELAJARAN

Uraikan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik ini, pembelajarannya, dan
rekomendasi untuk masa depan

Pembelajaran yang dapat diambil :

 

Dalam setiap pengembangan sistem, Good will pimpinanselalu menjadi tolok ukur bagaimana sebuah1.
permasalahan diberikan jalan keluarnya. Dapat dilihat dari inisiasi awal, pengembangan sistem dan
dukungan anggaran pada aplikasi Solo Destination. Kuatnya komitmen dari Walikota yang
selanjutnya diterjemahkan oleh seluruh tim Diskominfo SP untuk merealisasikan ide tersebut guna
meningkatkan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi;
Dukungan Legislatif, dalam konteks pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, legislatif2.
memiliki 3 fungsi yakni pengawasan, regulasi dan budgeting. Dalam pelaksanaan fungsi budgeting
inilah maka peran serta legislatif sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya program
pemerintah Kota. Dalam sisi budgeting dapat dilihat dari data selama 4 tahun berturut turut ( tahun
2014 sampai dengan 2017 ) alokasi anggaran Solo Destination telah diberikan secara
berkesinambungan dan meningkat.
Dukungan OPD terkait dan stake holder pendukung aplikasi Solo Destination merupakan hal mutlak3.
dan tidak terbantahkan, fitur yang beragam dan variatif tidak mungkin tersaji tanpa dukungan dari
seluruh pihak.Untuk selanjutnya aplikasi yangdinamis ini selalu memerlukan update baik dari sisi
konten maupun sistem yang akan dikelola oleh Diskominfo SP untuk menjadi semakin sempurna.
dukungan untuk Pemanfaatan Teknologi Informasi; pengembangan sistem; capacity building dari Tim4.
Diskominfo SP dan dukungan OPD terkait serta sektor swasta yang selama ini dilaksanakan menuju 
Solo Smart City Tahun 2018.

 

Rekomendasi :

            Aplikasi Solo Destination adalah sebuah integrasi sistem yang dibangun secara bertahap baik dari
sisi konten maupun stake holder pendukung. Kedepan aplikasi ini akan dikembangkan agar mampu
mengintegrasikan seluruh layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pelayanan yang
dimaksud adalah pelayanan online yang dapat diakses oleh masyarakat , seperti misalnya pelayanan
 Perijinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP); Pembayaran Pajak
PBB oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Ijin Pemasangan Reklame oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , Permohonan Pelayanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Dukcapil.

          Dengan terintegrasinya seluruh layanan secara online tersebut , akan mempermudah masyarakat
untuk melakukan registrasi karena sekali klik dalam Aplikasi Solo Destination akan terlayani secara mudah ,
cepat dan murah.
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KELANJUTAN DAN REPLIKASI

Uraikan bagaimana inovasi pelayanan publik ini sedang dilanjutkan, jelaskan apakah inovasi ini sedang direplikasi (transfer of
knowledge) atau didiseminasi untuk seluruh pelayanan publik di tingkat instansi, daerah, nasional dan/atau internasional, dan
jelaskan bagaimana inovasi pelayanan publik ini dapat direplikasi

Inisiatif aplikasi Solo Destination ini  akan terus berkelanjutan dengan dukungan :

1. Komitmen Diskominfo SP, untuk selalu bergerak dan maju bersama  dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsi. Komitmen adalah kekuatan yang fundamental dalam menyelenggarakan peningkatan publik,
komitmen SDM, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana prasarana Pendukung dan jiwa korsa
untuk memberi pelayanan terbaik;

2. Aspek keuangan, anggaran yang disiapkan dari APBD Kota Surakarta Tahun 2017 untuk Diskominfo SP
sebesar Rp. 11.605.152.000 ( Sebelas Milyard enamratus lima juta seratus limapuluh dua ribu rupiah )  terdiri
dari belanja langsung sebesar Rp. 7.986.546.000 ( Tujuh milyard sembilan ratus delapanpuluh enam juta
limaratus empatpuluh enam ribu rupiah ) dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.618.606.000,- ( Tiga
milyard enam ratus delapan belas juta enamratus enam ribu rupiah ), khusus untuk pengelolaan Solo
Destination penganggarannya digabung dengan Jasa Konsultan perencana aplikasi terintegrasi Solo
Destination dan e-office sebesar Rp. 800.000.000,-- ( Delapan ratus juta rupiah ). Jumlah anggaran yang
besar ini merupakan bukti dukungan penuh dari Pemerintah Kota Surakarta dalam penyelenggaran
pelayanan publik.

3.  Aspek Peraturan , telah diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta no. 27-C Tahun 2016 yang mengatur
secara tegas tentang tugas pokok dan fungsi Dinas untuk menyelenggarakan segala hal yang terkait dengan
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

4.  Aspek Kelembagaan, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 10 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surakarta, kelembagaan Diskominfo SP telah mandiri
dalam arti pada awalnya merupakan bagian dari Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika. Dengan
telah berdiri secara mandiri ini maka Diskominfo SP akan makin fokus dalam menyelenggarakan tugas pokok
dan fungsi serta meningkatkan kemampuannya sebagai lembaga yang yang bertanggung jawab dalam
penyelenggaran bidang Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian di Kota Surakarta.

Peluang untuk replikasi :

- Indonesia adalah negara yang menduduki peringkat 5 dalam daftar pengguna smart phone terbesar di dunia
( dilansir oleh analis Horace H. Dediu dalam blognya asyco.com), tingginya pengguna smartphone ini menjadi
peluang yang sangat besar bagi pemerintah kabupaten / kota untuk  memanfaatkan sebaik baiknya.

   Diluncurkannya Solo Destination telah memberi warna baru dalam pengelolaan layanan dan informasi
berbasis Teknologi Informasi. Dari sisi Teknologi, fakta membuktikan bahwa smartphone bukan lagi barang
mewah, karena setiap orang membutuhkan. Untuk itu peluang  mereplika aplikasi ini sangat dimungkinkan ,
karena dari sisi aplikasi, peralatan Teknologi Informasi, jaringan dan pengguna aplikasi semua tersedia;

-   Studi banding dari kabupaten / kota lain untuk belajar tentang Solo Destination ke Dinas Kominfo SP (
saat itu masih Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi ) telah sering dilakukan, misalnya dari
Kabupaten Bandung dan Kota Jambi.

-   Solo Destination telah banyak menjadi obyek penelitian dan penyusunan Skripsi dari mahasiswa
mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir; juga menjadi obyek Lokasi Observasi Lapangan Diklatpim III
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dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Kemendagri Regional II Yogyakarta.

Intinya adalah aplikasi Solo Destination ini sangat memungkinkan untuk direplika oleh kabupaten / kota lain ,
selama komitmen Pemerintah Kabupaten / Kota,  Dinas pelaksana, dukungan anggaran dan kerjasama
dengan stake holder terkait mampu dirangkul untuk bersama sama meningkatkan pelayanan publik kepada
masyarakat berbasis Tekonologi Informasi. 


