
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi seperti saat ini, relovolusi digital dan era disrupsi 

tekhnologi atau industri 4.0 menjadi fokus utama diberbagai negara diseluruh 

dunia. Revolusi digital menjadi sangat vital karena menjadi titik pergeseran 

sebuah tekhnologi. Semua hal yang dilakukan manual berubah menjadi melalui 

digital, hal ini menjadikan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Revolusi 

digital berkembang sangat pesat baik didunia maupun di Indonesia. Semua 

kalangan dan golongan memiliki gadget yang tanpa disadari telah menggeser 

bagian fundamental dari aspek kehidupan. Yang semula aktivitas dilakukan secara 

manual dan langsung, bergeser menjadi dapat dilakukan dimana saja melalui 

gadget baik melalui handphone, komputer ataupun laptop. Hal ini yang menjadi 

tantangan terhadap pemerintah untuk dapat mengikuti arus perkembangan zaman, 

pemerintah dituntut untuk menghadirkan inovasi baru yang sesuai dengan kondisi 

zaman pada era sekarang ini. Di Indonesia sendiri, pemerintah pusat telah 

memberikan instruksi kepada pemerintah daerah untuk melakukan inovasi sesuai 

dengan yang terjadi pada daerahnya masing-masing. Hal ini diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 sebagai berikut: 1 

“Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai 

dengan Urusan Pemerinah yang menjadi kewenangan Daerah. Inovasi 

dalam hal ini meliputi proses pemberian pelayanan, barang/jasa publik 

dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.” 

Dalam peraturan tersebut, pemerintah pusat memberikan kewenangan 

kepada pemerintah daerah dalam melakukan invoasi baik dalam manajemen 

Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan 

fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Pemerintah daerah juga 

diberikan kewenangan dalam inovasi pada sektor penyediaan pelayanan kepada 

masyarkat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang atau jasa publik dan 

                                                           
1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah, pasal 4 
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inovasi jenis dan bentuk barang atau jasa publik. Inovasi menjadi hal penting 

didalam sebuah pelayanan masyarakat karena dengan inovasi pemerintah dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sebab seiring berkembangnya 

tekhnologi dan zaman, pemerintah dituntut untuk dapat mengikuti tren yang 

berkembang didunia maupun ditengah masyarkat. Pemerintah Daerah diharapkan 

dapat membuat inovasi yang dapat membantu masyarakat dalam mempermudah 

aktivitas dalam urusan birokrasi maupun non-birokrasi. Dengan adanya inovasi 

yang sesuai maka tingkat kepuasan masyarakat akan meningkat, hal ini dapat 

memicu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat maupun daerah. 

Dalam revolusi tekhnologi tentunya berimbas pada kemajuan gadget, 

laptop ataupun komputer. Dunia maya menjadi kehidupan kedua seseorang pada 

era ini, hampir seluruh kalangan memiliki gadget baik dari kalangan atas, 

menengah maupun bawah.. Dengan kemajuan gadget menjadikan kehidupan lebih 

mudah, yang semula harus dilakukan secara manual sekarang dapat dilakukan 

melalui dunia maya. Seiring dengan semakin majunya tekhnologi, ilmuwan dalam 

bidang tekhnologi dan informasi telah berhasil menghadirkan tekhnologi berupa 

internet. Internet menjadi hal besar karena mudah didapatkan dan diakses. Hampir 

seluruh orang di dunia dapat mengakses dengan mudah seiring dengan semakin 

banyaknya penyedia layanan internet yang dapat diakses secara gratis maupun 

berbayar. Di dunia, pengguna layanan internet hampir setengah populasi manusia 

saat ini, yaitu 58,7% dari populasi dunia. Hal ini menjadi bukti bahwa internet 

sudah menjamah sebagian besar manusia di dunia.  

Di Asia, internet telah menjadi prioritas utama dalam kehidupan sehari-

hari. Hal tesebut memicu pertumbuhan internet yang sangat pesat  di benua asia, 

hal ini dibuktikan dengan jumlah pengguna internet di Asia sebesar 55,1%. Angka 

tersebut menjadikan benua asia sebagai benua dengan pengguna internet paling 

banyak saat ini. Sementara benua lainnya memiliki persentasi 44,9% sebagai 

pengguna internet di dunia. Dengan banyaknya jumlah pengguna internet di Asia, 

hal tersebut menjadikan Asia menjadi benua yang paling dominan dalam populasi 

pengguna internet di dunia. Hal ini ditunjukan pada tabel berikut; 
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Tabel 1.1. 

Data Pengguna Internet di Asia Tahun 2012 dan 2016 

Asia Populasi Pengguna Internet Persentase 

2016 2019 2016 2019 2016 2019 

Afghanistan 34.169.169 38,928,346 4.005.414 7,337,489 11,7% 18.8 % 

Armenia 3.031.670 2,963,243 2.126.716 2,126,716 70,1% 71.8 % 

Azerbaijan 9.973.697 10,139,177 7.799.431 7,991,630 78,2% 78.8 % 

Bangladesh 164.827.718 164,689,383 73.347.000 96,199,000 44,5% 58.4 % 

Bhutan 792.877 771,608 331.423 397,499 41,8% 51.5 % 

Brunei Darussalam 434.448 437,479 325.836 416,798 75,0% 95.3 % 

Cambodia 16.076.370 16,718,965 4.115.551 8,005,551 25,6% 47.9 % 

China 1.388.232.693 1,439,323,776 738.539.792 854,000,000 53,2% 59.3 % 

Georgia 3.972.532 3,989,167 2.411.370 2,658,311 60,7% 66.6 % 

Hong Kong 7.401.941 7,496,981 6.461.894 6,698,252 87,3% 89.3 % 

India 1.342.512.706 1,380,004,385 462.124.989 560,000,000 34,4% 40.6 % 

Indonesia 263.510.146 273,523,615 132.700.000 171,260,000 50,4% 62.6 % 

Japan 126.045.211 126,476,461 118.453.595 118,626,672 94,0% 93.8 % 

Kazakhstan 18.064.470 18,776,707 13.873.513 14,669,853 76,8% 78.1 % 

Korea Utara 25.405.296 25,778,816 14.000 20,000 0,1% 0.1 % 

Korea Selatan 50.704.971 51,269,185 47.013.649 49,234,329 92,7% 96.0 % 

Kyrgystan 6.124.945 6,524,195 2.113.106 2,493,400 34,5% 38.2 % 

Laos 7.037.421 7,064,242 1.539.106 3,056,000 21,9% 42.0 % 

Macao 606.384 649,335 495.052 538,007 81,6% 83.8 % 

Malaysia 31.164.177 32,365,999 24.554.255 26,353,017 78,8% 81.4 % 

Maldives 375.867 540,544 270.000 370.000 71,8% 68.4 % 

Mongolia 3.051.900 3,278,290 1.500.000 2,233,000 49,1% 68.1 % 

Myanmar 54.836.483 54,409,800 13.747.506 22,200,000 25,1% 40.8 % 

Nepal 29.187.037 29,136,808 6.400.000 16,190,000 21,9% 55.6 % 

Pakistan 196.744.376 220,892,340 44.608.065 71,608,065 22,7% 32.4 % 

Philipines 103.796.832 109,581,078 57.607.242 79,000,000 55,5% 72.1 % 

Singapore 5.784.538 5,850,342 4.699.204 5,173,907 81,2% 88.4 % 

Sri Lanka 20.905.335 21,413,249 6.700.160 7,169,533 32,1% 33.5 % 

Taiwan 23.405.309 23,816,775 20.601.364 22,042,902 88,0% 92.6 % 
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Tajikistan 8.858.115 9,537,645 1.813.256 3,013,256 20,5% 31.6 % 

Thailand 68.297.547 69,799,978 57.000.000 57,000,000 83,5% 81.7 % 

Timor Leste 1.237.251 1,318,445 340.000 410.000 27,5% 31.1 % 

Turkmenistan 5.502.586 6,031,200 989.915 1,262,794 18,0% 20.9 % 

Uzbekistan 30.690.914 33,469,203 15.453.227 17,161,534 50,4% 51.3 % 

Vietnam 95.414.640 97,338,579 64.000.000 68,541,344 67,1% 70.4 % 

Total 4.148.177.672 4,294,516,659 1.938.075.631 2,305,458,859 46,7% 53.7 % 

Sumber : Diolah dari data di http://www.internetworldstats.com 

Dari Tabel 1.1 menunjukan bahwa pada tahun 2016 Indonesia termasuk 

ke dalam 3 besar negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di Asia. 

Urutan negara dengan jumlah pengguna internet terbanyak di Asia yaitu negara 

China, India, Indonesia, Jepang dan Bangladesh. Namun dari segi penetrasi 

pengguna internet Indonesia berada pada posisi 17 dengan persentase 50,4% atau 

sebesar 132.700.000 jiwa dari jumlah populasi sebesar 263.510.146 jiwa. 

Persentase jumlah pengguna internet di Indonesia masih tertinggal jauh apabila 

dibandingkan dengan Negara Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong 

dengan pengguna internet lebih dari 80% dari jumlah populasinya pada tahun 

2016. Pada tahun 2019 Indonesia tetap menduduki peringkat 3 dalam jumlah 

pengguna internet terbanyak di Asia dengan persentase 62,6% atau sebesar 

171.260.000 jiwa dari jumlah populasi sebesar 273.523.615 jiwa. Dalam hal ini 

Indonesia mengalami peningkatan yang cukup tinggi dari tahun 2016 sampai 

dengan tahun 2019. Namun dari segi penetrasi pengguna internet di Asia, 

Indonesia berada di posisi 18 dan masih tertinggal jauh dari Negara Korea Selatan, 

Brunei Darussalam, Jepang, Taiwan, dan Hongkong dengan pengguna internet 

lebih dari 90% dari jumlah populasinya pada tahun 2019.  

Perkembangan media teknologi dan informasi khususnya internet sendiri 

dapat dikaji dalam prespektif t eori hiperrealitas. Saat ini masyarakat berada pada 

suatu fenomena dimana batas antara yang nyata (fakta) dan maya (palsu) sulit 

dibedakan. Sebuah dunia yang melebur. Hiperrealitas adalah dunia realitas yang 

bersifat artifisial atau superfisial yang tercipta lewat bantuan teknologi simulasi 

dan pencitraan. Hiperealitas sendiri merupakan istilah yang digunakan oleh Jean 

http://www.internetworldstats.com/
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Baudrillard untuk menjelaskan sebuah keadaan yang meruntuhkan sebuah realitas 

dan diambil alih oleh rekayasa modelmodel yang kemudian dianggap sebagai 

sebuah realitas yang bahkan melebihi dari realitas itu sendiri (Pilliang, 1998). 

Hiperealitas dapat diartikan bahwa tidak adanya pemisahan yang jelas antara 

realitas dengan rekayasa model-model (citraan, halusinasi, simulasi). Sehingga 

dalam hiperealitas tidak ada dikotomi yang jelas antara yang nyata dengan fantasi, 

asli dengan palsu, benar dengan salah dan lain-lain. 

Kecenderungan hiperrealitas turut terlihat pada fenomena perkembangan 

teknologi dan internet yang menjadi kajian utama penelitian ini. Perkembangan 

teknologi media mutakhir seperti computer, mmultimedia, internet telah memberi 

kemungkinan adanya suatu rekayasa realitas yaitu realitas yang tampak seperti 

nyata, padahal semuanya hanya image yang tercipta lewat teknologi elektronik. 

Di dalamnya anatara realitas dan halusinasi atau antara kebenaran dan rekayasa 

kebenaran bercampur aduk di dalam media. banyak orang yang kini hidup dalam 

gaya hidup modern, dalam keadaan  yang memaksa mereka untuk menguasai 

tekonlogi informasi sebagai sebuah kebutuhan utama di era sekarang. Masyarakat 

beranggapan mempunyai kehidupan ideal dengan internet diantara mereka.  

Terlebih pada era disrupsi, hal ini menjadi fenomena pergeseran aktivitas-

aktivitas masyarakat yang pada awalnya dilakukan di dunia nyata, menjadi ke 

dunia maya atau digital. Fenomena ini berkembang baik dalam sektor publik 

maupun bisnis. Kemunculan internet, komputer dan gadget memberikan dampak 

yang sangat besar di seluruh dunia maupun di Indonesia. Pemerintah dihadapkan 

pada tantangan disrupsi yang berdampak pada pelayanan publik yang akan selalu 

dikaitkan dengan tekhnologi. Pemerintah dituntut untuk dapat memberi inovasi 

dibidang  pelayanan publik yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam 

pelayanan. Di Indonesia, pemerintah sudah menerapkan inovasi pelayanan publik 

baik di segi pelayanan kesehatan dan lainnya. Pemerintah telah mencoba untuk 

dapat bersaing pada era disrupsi dengan menghadirkan inovasi diberbagai bidang. 

Tantangan di era disrupsi ini telah menjadi problem tersendiri bagi hampir 

seluruh lapisan masyarakat. Menurut hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara 
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Jasa Internet Indonesia (APJII) menjelaskan bahwa Penggunaan TIK tahun 2018, 

hanya 45 persen penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Peresentase ini 

meliputi 61,83 persen penduduk urban dan 32,50 persen penduduk rural. Selain 

itu, jika dilihat dari jenis kelamin, 45,84 persen penduduk laki-laki dan 44,24 

persen penduduk perempuan. Sementara jika dilihat dari usia, pengguna internet 

ini didominasi oleh penduduk usia produktif berusia 20-29 tahun sebesar 60,15 

persen. Sisanya 50,45 persen penduduk usia 30-49 tahun, 43,90 persen penduduk 

usia 9-19 tahun, dan 26,02 persen penduduk usia 50-65 tahun. Sementara itu, jika 

dilihat dari jenjang pendidikan, penduduk dengan jenjang pendidikan S2/S3 

menduduki persentasi tertinggi sebagai pengguna internet, yakni 87,50 persen. 

Diikuti jenjang pendidikan Diploma/S1 sebesar 83,97 persen, jenjang pendidikan 

SMA 61,64 persen, jenjang pendidikan SMP 35,53 persen, jenjang pendidikan SD 

9,82 persen dan penduduk tidak sekolah 6,73 persen.2 

Data di atas menunjukkan bahwa masih banyak golongan masyarakat yang 

belum mampu mengakses teknologi informasi secara maksimal, terutama bagi 

masyarakat di wilayah rural / penduduk pada usia di atas 30 tahun.  Implikasinya 

terhadap aspek sosial budaya masyarakat mengindikasikan bahwa pengetahuan 

pengguna internet berpendidikan rendah di wilayah urban terhadap konten negatif 

cukup memadai. Sebaliknya pengguna internet berpendidikan rendah di wilayah 

rural tidak paham terhadap teknologi. Regnata dalam hasil penelitiannya juga 

menegaskan bahwa pada aspek kesejahteraan sosial, hanya 60 persen masyarakat 

berpendapat bahwa penggunaan TIK dapat meningkatkan produktivitas kerja, 

meraih peluang usaha, dan mengakses informasi. Akan tetapi 30 persen kategori 

nelayan tidak setuju dengan hal ini karena belum memanfaatkan TIK, terutama 

petani, hanya 1 persen yang melakukan aktivitas e-commerce.3 

                                                           
2 Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), “Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku 

Pengguna Internet Indonesia 2018” (Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2019); 

Peneliti, “Survey Penggunaan TIK 2018 Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya 

Masyarakat” 
3 Regnata Revi Fayola Prasetiono, Slamet Joko, Arochman, “Literasi Digital Untuk Membekali 

Generasi Muda dalam Upaya Menangkal Konten Negatif Internet,” Jurnal Teknologi Informatika dan 

Komunikasi 11, no. 1 (2019): 38–41. 
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Melihat fenomena ini, maka inovasi menjadi hal penting dibeberapa kota 

di Indonesia, karena hal ini menjadi tolak ukur kemandirian suatu perkembangan 

daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarkat di bidang teknologi dan 

informasi. Di Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya untuk 

memberikan inovasi terkini sesuai dengan kebutuhan masyarakat kota Surabaya 

dan perkembangan zaman. Pemerintah Kota Surabaya telah berhasil memberikan 

beberapa inovasi dan program yang dapat dikatakan berhasil karena telah 

memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat. 

Salah satu program tersebut ialah Broadband Learning Center, program 

ini dirancang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kota Surabaya dalam 

memberikan edukasi dalam bidang Tekhnologi dan informatika yang fokus pada 

penggunaan komputer. Dengan misi pemerintah Surabaya dalam mewujudkan 

Surabaya Multimedia City maka hadirnya program Broadband Learning Center 

ini difokuskan untuk meraih misi kota surabaya dalam menjadikan kota Surabaya 

menjadi kota “anti gaptek”. Broadband Learning Center ini adalah wujud dari 

pentingnya pendidikan bagi pengembangan dan pembentukan masyarakat, sebab 

pendidikan menjadi kunci paling dasar dan terpenting. Meski pada kenyataannya, 

pendidikan menjadi hak asasi manusia, namun banyak masyarakat Indonesia yang 

tidak dapat memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Pengertian 

Pendidikan menurut UU nomor 20 tahun 2003 diartikan sebagai berikut: 4 

“Pendidikan adalah usaha besar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

efektif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa dan negara”. 

Pada era globalisasi seperti saat ini, tekhnologi infomasi dan komunikasi 

(TIK) merupakan kunci utama dalam kemajuan suatu bangsa. Tekhnologi menjadi 

salah satu pilar utama dalam sebuah pembangunan. Perkembangan tekhnologi 

infomrasi dan komunikasi memudahkan pemerintah dalam melayani masyarakat  

sebab tekhnologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memecahkan masalah, 

                                                           
4 Undang-Undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pasal 1 
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membuka kreativitas serta meningkatkan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. 

Hal ini yang menjadikan tekhnologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu 

faktor utama dalam kemajuan suatu bangsa.  Seiring dengan berjalannya waktu, 

tekhnologi informasi dan komunikas i menjadi semakin maju. Tekhnlogi infomasi 

dan komunikasi menjangkau ke dalam semua kehidupan masyarkat. Kemudahan 

dalam mengakses internet menjadi pemicu semakin banyaknya masyarkat yang 

menggunakan tekhnologi informasi dan komunikasi, hal ini mencakup berbagai 

kalangan baik kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah. 

Di Indonesia, tekhnologi informasi dan komunikasi berkembang cukup 

pesat. Tekhnologi informasi dan komunikasi telah merambat ke dalam setiap 

aspek kehidupan masyarkat. Sebab dengan adanya tekhnologi, memberikan 

dampak bagi masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah menjadi lebih mudah 

dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, waktu menjadi lebih singkat 

dan efisien. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dalam 5 besar negara 

dengan pengguna internet terbanyak di Asia. Hal ini menunjukan bahwa sudah 

banyak masyarakat Indonesia yang sadar bahwa internet merupakan hal yang 

dapat memudahkan dalam segala hal. Banyak masyarakat Indonesia telah sadar 

bahwa internet dapat memudahkan dalam melakukan pekerjaan, namun seiring 

berjalannya waktu TIK telah menjadi gaya hidup. Hampir semua orang memiliki 

ponsel pada zaman ini, dari mulai lansia sampai anak muda. Hal ini dapat menjadi 

optimal apabila TIK dapat digunakan dengan baik dan dengan tujuan yang baik.  

Di Surabaya, banyak masyarakat yang telah sadar akan manfaat TIK. 

Hampir seluruh masyarakat dan pemerintah telah menerapkan tekhnologi. 

Pemerintah Surabaya telah menerapkan tekhnologi dalam melakukan layanan 

masyarakat, hal ini memberikan dampak yang baik bagi pemerintah maupun 

masyarakat. Dengan adanya TIK maka pelayanan masyarakat menjadi lebih 

singkat, praktis, efektif dan efisien. Namun disampiang itu, masih terdapat 

masyarakat Surabaya yang belum mengerti TIK sehingga masih belum dapat 

merasakan manfaat TIK dalam pelayanan masyarakat. Hal ini yang menjadi 

perhatian dan tugas bagi Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota 

Surabaya dalam memberikan edukasi mengenai penggunaan TIK. Salah satu yang 
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menjadi konsen Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota Surabaya 

dalam mengedukasi masyarakat adalah mengenai pelatihan komputer. Komputer 

didalam program layanan masyarakat  sangat memberikan efek yang cukup 

signifikan, yang pada awalnya layanan masyarakat dilakukan manual sekarang 

menjadi lebih efektif dan efisien melalui komputer berbasis online. Dengan 

adanya layanan masyarakat berbasis online maka dapat mempersingkat waktu 

dalam prosesnya. Namun, masih banyak masyarakat surabaya yang belum bisa 

menggunakan layanan tersebut karena keterbatasan pengetahuan mengenai TIK. 

Dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya memberikan program gratis 

bernama Broadband Learning Center. Program ini bertujuan untuk memberikan 

edukasi kepada masyarakat kota Surabaya mengenai ilmu komputer. Program ini 

ikut serta dalam mewujudkan “masyarakat Surabaya melek IT”. Di dalam 

sejarahnya, tanggung jawab perusahaan bukan lah hal yang baru, meskipun pada 

saat tersebut belum menggunakan terminologi CSR. Dengan kata lain, sejarah 

CSR sama panjangnya dengan sejarah perusahaan itu sendiri. Pihak penguasa 

pada ribuan tahun lalu sejatinya sudah memperhatikan maupun memperlihatkan 

kepeduliannya terhadap perusahaan yang hanya mementingkan mencari untung 

sebesar-besarnya dengan merugikan para pelanggannya dan masyarakat 

sekitarnya. Perkembangan selanjutnya dapat dirasakan ketika lahirnya revolusi 

industri yang merefleksikan kekuatan industri baru yang tidak lagi kekeluargaan 

berdasarkan pada konsep kuno, feodal, klan, rumpun, atau sistem otoritas yang 

berlandaskan dan teknologi memberikan kekuasaan yang besar dan kekayaan 

pada perusahaan.5 Kekuatan mesin yang melebihi kekuatan manusia dianggap 

telah menimbulkan masalah terhadap tanggung jawab moral. Kekayaan yang 

ditumpuk oleh para pengusaha telah menimbulkan kecemburuan sosial yang 

akhirnya menjadi perdebatan tajam. Sehingga terkesan bahwa revolusi industri 

telah melakukan pelanggaran keras terhadap sistem, struktur, dan masa lalu.  

Perkembangan lebih lanjut dari revolusi industri ini terlihat dari kebuntuan 

liberalisme klasik yang menganut sistem laisse-faire yang cenderung melahirkan 

                                                           
5 Periksa, Cannon, Tom. 1992. Corporate Responsibillity. Logaman Grup UK. Ltd. Hal. 2. 
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monopoli. Dengan munculnya teori tanggung jawab sosial diharapkan dapat 

menghilangkan kebuntuan liberalisme. Teori ini lah yang nantinya menjadi cikal 

bakal dari konsep CSR. Namun secara akademik, diskursus CSR untuk pertama 

kalinya diperkenalkan oleh Howard Bowen dalam tulisannya yang berjudul Social 

Responsibility of the Businessmen pada tahun 1953. Bowen menjelaskan bahwa 

CSR mengacu pada kewajiban pelaku bisnis untuk membuat dan melaksanakan 

kebijakan, keputusan, dan berbagai tindakan yang harus mengikuti tujuan dan 

nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Namun seiring dengan perubahan paradigma 

ini juga tidak lepas dari tuntutan era global yang ditandai dengan berkembangnya 

Teknologi Informasi (TI) dan pasar bebas dengan kompetisi atas segala bentuk 

produk barang dan jasa yang tidak lagi mengenal batas wilayah, karena dunia telah 

menjadi suatu perkampungan global. Untuk memenangkan kompetisi era global 

tersebut amat tergantung dari pada strategi pemasaran dalam upaya mendapatkan 

image positif dari stakeholders perlu suatu strategi dalam pemasaran.  

Undang Undang Nomor. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa tanggung 

jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan dalam 

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan 

lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseoran sendiri, komunitas setempat, 

maupun masyarakat pada umumnya.6 Dengan adanya peraturan yang mewajibkan 

sebuah perusahaan ataupun perseroan untuk berkomitmen dalam tanggung jawab 

sosial dan lingkungan maka ini merupakan sebuah hal penting yang diperhatikan 

oleh pemerintah. Sebab, dengan tanggung jawab sosial perusahaan maka akan 

berdampak luas bagi masyarkat dan lingkungannya itu sendiri. . 

BLC merupakan program yang lahir dari bentuk kerja sama pemerintah 

kota surabaya dengan PT Telkom. Pembangunan Broadband Learning Center 

dilatar belakangi sebagai upaya  untuk mewujudkan Surabaya Multi Media City 

(SMMC), Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kota Surabaya bekerjasama dengan PT Telkom Divre V Jawa Timur membangun 

sarana pembelajaran telematika yang berlokasi di beberapa tempat di Surabaya, 

                                                           
6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 
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sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan nasional, khususnya dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendorong tumbuhnya berbagai inovasi 

dalam sistem pendidikan. Perubahan besar yang terjadi dalam lingkungan global 

mengharuskan kita untuk mengembangkan sistem pendidikan lebih terbuka, lebih 

luwes, berkualitas dan dapat diakses oleh siapa saja yang memerlukan tanpa 

memandang usia, gender, lokasi, sosial-ekonomi, atau pengalaman pendidikan 

sebelumnya. Broadband Learning Center diharapkan mampu membuat warga 

Surabaya dapat dengan mudah mengakses perangkat ICT yang disediakan.7 

Adanya program ini, maka penghargaan tingkat internasional kembali 

diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kota Surabaya terbukti mampu 

mengungguli kota-kota besar dan negara maju lainnya dengan menorehkan 

prestasi di tingkat Asia Pasifik melalui ajang penghargaan FutureGov Awards 

2013. Pemkot Surabaya meraih gelar di dua kategori yaitu, Data Center dan Data 

Inclusion. Kategori Data Center diraih melalui Media Center Pemerintah Kota 

Surabaya, sedangkan Data Inclusion melalui Broadband Learning Center (BLC). 

Penghargaan tersebut diterima Walikota Surabaya, Ir Tri Rismaharini MT di 

Angsana Laguna Phuket, Thailand pada Jumat (25/10). Dan Minggu (27/10) pagi, 

dua trofi bergengsi tersebut dikirab keliling kota oleh Walikota Surabaya bersama 

jajaran SKPD Pemkot Surabaya mulai dari markas Korem 084 Bhaskara Jaya 

Surabaya menuju Taman Surya di Balai Kota Surabaya.8 Dengan diperolehnya 

penghargaan melalui program Broadband Learning Center ini maka menjadikan 

surabaya sebagai pelopor kota cerdas di Indonesia. Namun pada kenyataannya 

hingga saat ini masih banyak masyarakat Surabaya yang belum mengetahui dan 

mengerti mengenai program Broadband Learning Center ini. Hal tersebut tentu 

menimbulkan pertanyaan apakah program tersebut sudah cukup efektif dalam 

mencerdaskan masyarakat khususnya pada bidang tekhnologi. Pada kenyataannya 

                                                           
7 http://dinkominfo.surabaya.go.id/ Broadband Learning Center ( BLC ) Sarana Pembelajaran IT Gratis 

Untuk Warga Kota Surabaya diakses pada 14 November 2018 pukul 0:34 WIB 
8 http://kominfo.go.id/ Surabaya Raih Dua Penghargaan FutureGov Asia Pasifik diakses pada 8 

November 2018 pukul 22:07 WIB 
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masih banyak masyarakat Surabaya yang belum mengerti tata cara penggunakan 

tekhnologi maupun inovasi yang dilakukan pemerintah. 

Dengan banyaknya masyarakat Surabaya yang belum memiliki akses dan 

pengetahuan mengenai Tekhnologi terutama dalam bidang Tekhnologi Informasi, 

maka pemerintah Surabaya memiliki kewajiban untuk memberi edukasi terhadap 

masyarakat melalui program Broadband Learning Center. Akan tetapi, pada fakta 

dilapangan, jumlah pengunjung Broadband Learning Center selalu mengalami 

penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan 

apakah program Broadband Learning Center telah efektif memberikan edukasi 

terhadap masyarakat, atau program ini tidak melakukan inovasi yang tentunya 

diperlukan untuk menjaga program tetap berjalan dan memberikan ketertarikan 

masyarakat terhadap program Broadband Learning Center di Surabaya. 

Selain dari fakta dan analisis yang peneliti jelaskan di atas, menurut hasil 

studi dari penelitian-penelitian sebelumnya juga pada dasarnya terdapat beberapa 

jurnal yang membahas secara umum mengenai kajian inovasi dari suatu lembaga 

pemerintahan, seperti yang ada dalam uraian jurnal berikut; 

1. Jurnal pertama ditulis oleh Richard (2015) berjudul “The challenges faced by 

Tanzania`s Road Organization in running Maintenance Management System 

effectively” dalam International Journal for Innovation Education and Research 

Vol.3 No.8. Jurnal tersebut membahas mengenai tantangan dan inovasi yang 

dihadapi oleh pemerintah Tanzania di dalam upaya pemeliharaan manajemen 

infrastruktur khususnya jalan dan transportasi secara efektif. 

2. Jurnal kedua ditulis oleh Beatrice (2017) berjudul “Developing Cognition of 

Environmental Sustainability Through Education” dalam International Journal 

for Innovation Education and Research Vol.5 No.7. Jurnal tersebut membahas 

mengenai tantangan dan inovasi yang dihadapi oleh Pemerintah Kenya dalam 

membangun kesadaran lingkungan secara keberlanjutan melalui pendidikan. 

3. Jurnal ketiga ditulis oleh Souleymane (2018) berjudul “A sustainable economy 

for Senegal: A transition to a digital-based economy” di dalam International 

Journal for Innovation Education and Research Vol.6 No.12. Jurnal tersebut 
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membahas mengenai upaya keberlanjutan terkait inovasi yang dilakukan oleh 

pemerintah Senegal dalam menghadapi era digital di bidang ekonomi. 

4. Jurnal keempat ditulis oleh Muller (2020) dengan judul “The role of Knowledge 

Media in Network Education” di dalam International Journal for Innovation 

Education and Research Vol.8 No.7. Jurnal tersebut membahas mengenai 

bagaimana peran pengetahuan terkait informasi, media, dan teknologi bagi 

pendidikan di era digital serta inovasi-inovasi apa saja yang dapat dilakukan 

oleh beberapa negara guna meningkatkan media informasi masyarakatnya. 

5. Jurnal kelima ditulis Flavio (2019) berjudul “Entrepreneurship for Reinsertion, 

Social Innovation Sustainability” di dalam International Journal for Innovation 

Education and Research Vol.7 No.9. Jurnal tersebut membahas mengenai 

bagaimana inovasi-inovasi yang dapat dilakukan pemerintahan di beberapa 

negara meningkatkan kewirausahaan secara berkelanjutan. 

6. Jurnal keenam ditulis oleh Aida (2019) berjudul “Collective Intelligence 

(Crowdsourcing) on The Internet: A Collaborative approach in information 

and knowledge management di dalam International Journal for Innovation 

Education and Research Vol.7 No.4. Jurnal tersebut membahas mengenai 

identifikasi dari pelaksanaan inovasi yang telah dilakukan beberapa organisasi 

pemerintah dalam lingkungan virtual dan kontribusinya dalam pembangunan. 

7. Jurnal ketujuh ditulis oleh Ramon (2019) berjudul “Sustainability Indicators 

and Social Technologies in The Brazilian Semi-Arid: A Systematic Reviews” 

dalam International Journal for Innovation Education and Research Vol.7 

No.6. Jurnal tersebut membahas mengenai implementasi teknologi di dalam 

upaya pembangunan kesejahteraan social masyarakat secara berkelanjutan. 

8. Jurnal kedelapan ditulis oleh Matias (2019) berjudul “Ranking of Sustainability 

Journals Using the Author Affiliation Index and Comparison to Other Journal 

Metrics” dalam International Journal Business Management Vol.2 No.1. Jurnal 

tersebut membahas mengenai peningkatan produktivitas penelitian dari 

universitas sebagai lembaga pendidikan melalui inovasi secara berkelanjutan. 
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9. Jurnal kesembilan ditulis oleh Jesper (2015) berjudul “Nine Challenges for e-

Government Action Researchers” dalam International Journal of Electronic 

Government Research Vol.11 No.3. Jurnal tersebut membahas mengenai 

identifikasi inovasi-inovasi yang dapat diberikan oleh penelitian ilmiah dalam 

menghadapi tantangan e-government di era digital. 

10. Jurnal kesepuluh ditulis Jose (2014) berjudul “Determinants of Government 

Effectiveness” di dalam International Journal of Public Administration Vol.4 

No.1. Jurnal ini membahas mengenai efektivitas pemerintah dalam lingkungan 

organisasi terkait inovasi yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi. 

11. Jurnal kesebelas ditulis Ferrer (2015) berjudul “An international comparative 

analysis of sustainability transformation across seven universities” di dalam 

International Journal of Sustainability in Higher Education Vol.3 No.8. Jurnal 

tersebut membahas terkait identifikasi aspek-aspek kunci dalam transfromasi 

universitas di era digital menuju “sustainable university”. 

12. Jurnal kedua belas ditulis oleh Hanna (2017) berjudul “Innovation in the Public 

Sector: A Systematic Review and Future Research Agenda” dalam Journal of 

Public Administration Vol.3 No.8. Jurnal ini membahas mengenai inovasi-

inovasi yang dilakukan oleh organisasi publik melalui aspek-aspek organisasi 

pemerintah dalam upaya pembangunan berkelanjutan. 

13. Jurnal ketigabelas ditulis oleh Valerie (2013) berjudul “Issues in Sustainable 

Tourism” dalam The International Journal of Sustainability Policy and Practice 

Vol.8 No.3. Jurnal tersebut membahas mengenai hambatan-hambatan dalam 

berinovasi yang dihadapi oleh organisasi pemerintah maupun non-pemerintah 

dalam pembangunan berkelanjutan di bidang pariwisata. 

14. Jurnal keempat belas ditulis oleh Doris (2014) berjudul “Sustainability 

Governance in Democracies” dalam International Journal of Social Ecology 

and Sustainable Development Vol.4 No.1. Jurnal tersebut membahas mengenai 

pendekatan-pendekatan inovatif yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem 

politk guna memberikan stimulasi partisipasi masyarakat untuk turut serta 

dalam upaya pembangunan nasional secara berkelanjutan. 
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15. Jurnal kelima belas ditulis Walter (2015) berjudul “Key issues on sustainable 

development in higher education for sustainable development” di dalam 

International Journal of Sustainability in Higher Education Vol.16 No.1. Jurnal 

tersebut membahas mengenai deskripsi pencapaian yang dilakukan oleh United 

Nation dalam pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya di atas 

yakni sama-sama mengkaji mengenai bagaimana suatu organisasi publik baik itu 

sifatnya government maupun non-government dalam memberikan suatu deskripsi 

ataupun analisis mengenai inovasinya dalam pemeliharaan atau peningkatan 

program yang diciptakannya secara berkelanjutan di era digital seperti sekarang 

ini. Akan tetapi, perbedaan paling mendasar justru pada tema spesifik yang 

diangkat, yang mana masing-masing jurnal memiliki kajian program kebijakan di 

bidangnya masing-masing seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, 

lingkungan, dan lain-lain. Sementara pada penelitian ini akan lebih menganalisis 

mengenai bidang teknologi informasi melalui program Broadband Learning 

Center yang dibentuk oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kota 

Surabaya bersama dengan PT. Telkom dalam usahanya untuk dapat bertahan, 

berkelanjutan dan menyesuaikan dengan perubahan di era disrupsi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian penjelasan dan kajian penelitian terdahulu yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penilitian ini, yakni; 

Bagaimana keberlanjutan dari program Broadband Learning Center pada era 

disrupsi di Kota Surabaya dalam perspektif Collaborative Governance? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan yang digunakan sebagai 

pedoman dalam pembahasan penelitian dan juga digunakan untuk menjawab 

masalah dengan menerangkan fenomena yang terjadi dilapangan. Berdasarkan 

rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
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hal apa yang membuat program Broadband Learning Center dapat bertahan, 

berkelanjutan dan menyesuaikan dengan perubahan di era disrupsi.  

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini, antara lain; 

1. Secara akademis, hasil penilitian ini dapat mmberikan penjelasan secara 

komprehensif tentang fenomena yang ada dengan teori yang relevan dalam 

studi administrasi Negara dan memberikan informasi yang obyektif sehingga 

dapat melengkapi dan menambah pengetahuan ilmiah bagi ilmu administrasi 

Negara, serta sebagai informasi bagi penelitian serupa di masa datang. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi 

informasi dan kontribusi yang cukup bermanfaat bagi pemerintah Kota 

Surabaya terutama pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya 

untuk dapat terus meng-edukasi masyarakat Kota Surabaya dalam hal 

Tekhnologi Informasi dan Tekhnologi yang ada dalam tujuan Kota Surabaya, 

adapun manfaat lainnya adalah untuk memberikan informasi kepada daerah-

daerah lain yang sedang berupaya untuk memberikan edukasi kepada 

masyarakat khususnya dalam bidang Tekhnologi Informasi dan Komunikasi.  

1.4. Kerangka Pemikiran Teoritik 

Di dalam menjelaskan masalah yang diteliti, dibutuhkan landasan berpikir 

yang dijadikan pedoman yang disebut kerangka teori. Teori adalah serangkaian 

asumsi, konsep, konstruksi, definisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena 

sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep 9. Dalam 

penelitian ini konsep-konsep yang akan peneliti uraikan secara mendalam yakni; 

1.4.1. Konsep Keberlanjutan (Sustainability) 

Konsep keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, 

sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multidimensi dan multi-interpretasi. 

Menurut Askar konsep keberlanjutan paling tidak mengandung dua dimensi yakni 

                                                           
9 Prastowo, Andi, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, hal. 18. 
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pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa 

yang akan terjadi dimasa yang akan datang, kedua adalah dimensi interaksi antara 

sistem ekonomi dan sistem sumber daya lingkungan.10 Budihardjo menyatakan 

aspek keberlajutan dari sisi yang berbeda. Keberlanjutan dari sisi statik diartikan 

sebagai pemanfaatan sumber daya terbarukan dengan laju teknologi yang konstan, 

sementara keberlanjutan dari sisi dinamik diartikan sebagai pemanfaatan sumber 

daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat teknologi yang terus berubah.11 

Salim mencoba mengelaborasikan lebih lanjut konsep keberlanjutan ini 

dengan mengajukan lima alternatif pengertian. Pertama suatu kondisi dikatakan 

berkelanjutan (sustainable) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang 

sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (non-declining 

consumption), keberlanjutan adalah suatu kondisi dimana sumber daya dikelola 

sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang, 

keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya (natural capital stock) tidak 

berkurang sepanjang waktu (non-declining), keberlanjutan adalah kondisi dimana 

sumber daya dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya, dan 

keberlanjutan yakni kondisi keseimbangan dan daya tahan (resilience) terpenuhi.12 

Sementara di sisi lain Syahputra menjelaskan bahwa konsep keberlajutan 

dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman. Pertama, keberlanjutan ekonomi 

yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa 

secara kontinu untuk memelihara keberlanjutan pemerintahan dan menghindari 

terjadinya ketidakseimbangan sektoral yang dapat merusak produksi pertanian dan 

industri. Kedua, keberlanjutan lingkungan yakni sistem keberlanjutan secara 

lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari 

eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga 

menyangkut pemeliharaan keanekaraman hayati, stabilitas ruang udara, dan fungsi 

ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumbersumber ekonomi. Ketiga 

yaitu keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang 

                                                           
10 Askar Jaya, 2004, Konsep Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development). Bogor. 
11 Budihardjo E, Sujarto D. 1999. Kota Berkelanjutan. Alumni. Bandung. 
12 Salim, Emil. 2000, Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Jakarta 
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mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, 

pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.13 

Makna lain dari keberlanjutan seperti yang dikemukakan oleh Cowell 

bahwa keberlanjutan merupakan hasil masyarakat yang memungkinkan generasi 

mendatang setidaknya tetap memiliki kekayaan alam yang sama dengan generasi 

yang ada pada saat ini. Keberlanjutan tidak berarti lalu memerlukan penghematan 

sumber daya yang sedemikian khusus, melainkan hanya memastikan kecukupan 

sumber daya (kombinasi dari sumber daya manusia, fisik, dan alam) untuk generasi 

mendatang, sehingga membuat standar hidup setidaknya sama baiknya dengan 

generasi saat ini.14 Ide utama yang dimiliki oleh Cowell adalah bentuk peningkatan 

usaha untuk terus berupaya meninggalkan sumber daya yang cukup bagi generasi 

mendatang secara berkelanjutan. Sehingga masalah utamanya yakni keputusan 

mengenai seberapa banyak yang dikonsumsi saat ini, bila dibandingkan dengan 

seberapa banyak yang mampu dilakukan, sebagai penggerak utama sustainability. 

Di dalam konteks pembangunan, Salim menjelaskan bahwa pembangunan 

berkelanjutan harus diarahkan pada pemberantasan kemiskinan (sasaran ekonomi), 

perimbangan: ekuitisosial yang adil (sasaran sosial) dan kualitas tinggi, kehidupan 

lingkungan hidup (sasaran lingkungan). Untuk ini secara sadar harus diusahakan 

investasi dalam modal ekonomi (finansial, modal mesin), modal sosial (investasi 

pendidikan, kesehatan dan keakraban sosial) dan modal lingkungan (investasi 

sumber daya alam diperbaharui dan daur-ulang serta substitusi sumber daya alam 

yang tak terbaharui). Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada 

isu-isu lingkungan. Lebih luas dari itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga 

lingkup kebijakan : pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan 

lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dirumuskan sebagai pembangunan yang 

memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan 

generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan mengandung makna jaminan 

mutu kehidupan manusia dan tidak melampaui kemampuan dari ekosistem untuk 

                                                           
13 Syahputra, B., 2007, Sekilas Tentang Pembangunan Berkelanjutan. 
14 Cowell, S.J., et al., 2009, Sustainability and The Primary Extraction Industries: Theory and Practice, 

Resources Policy 25. 277–286. 
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mendukungnya. Dengan demikian pengertian pembangunan berkelanjutan adalah 

pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan 

generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka.15 

Dari berbagai konsep yang ada maka dapat dirumuskan prinsip dasar dari 

setiap elemen dari konsep berkelanjutan. Dalam hal ini ada empat komponen yang 

perlu diperhatikan dalam konsep keberlanjutan yaitu pemerataan dan partisipasi, 

keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang.16 

1) Pembangunan yang Menjamin Pemerataan dan Keadilan Sosial 

Pembangunan berorientasi pemerataan dan keadilan sosial harus dilandasi hal-

hal seperti meratanya distribusi dari sumber lahan dan faktor produksi, 

meratanya peran dan juga kesempatan perempuan, meratanya ekonomi yang 

dicapai dengan keseimbangan distribusi kesejahteraan, namun pemerataan 

bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Pemerataan adalah konsep 

relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Dimensi etika pembangunan 

berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh, kesenjangan pendapatan negara 

kaya dan miskin semakin melebar, walaupun pemerataan dibanyak negara 

sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang menjadi perhatian pembangunan 

berkelanjutan yakni prospek generasi mendatang yang tidak dapat dikompromi 

dengan aktivitas generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa 

kini perlu mempertimbangkan generasi mendatang dalam kebutuhannya. 

2) Pembangunan yang Menghargai Keanekaragaman 

Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk memastikan 

bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini 

dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar bagi seluruh 

keseimbangan ekosistem. Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan dapat 

mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat 

pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat lebih dimengerti 

                                                           
15 Ibid, hlm 58. 
16 Jansson, P.M., Gregory, M.J., Barlow, C., Phaal, R., Farrukh, C.J.P., Probert, D.R., Industrial 

Sustainability a Review of UK and International Research and Capabilities. Cambridge: University of 

Cambridge; 2000. 
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3) Pembangunan yang Menggunakan Pendekatan Integratif 

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia 

dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat 

atau merusak. Hanya dengan memanfaatkan pengertian tentang kompleknya 

keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial. Dengan menggunakan 

pengertian ini maka pelaksanaan pembangunan yang lebih integratif 

merupakan konsep pelaksanaan pembangunan yang dapat dimungkinkan. Hal 

ini merupakan tantangan utama dalam kelembagaan. 

4) Pembangunan yang Meminta Perspektif Jangka Panjang 

Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan, implikasi 

pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian 

ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang 

berbeda dengan asumsi normal dalam prosedur discounting. Persepsi jangka 

panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. 

1.4.2. Broadband Learning Center (BLC) 

Broadband Learning Center (BLC) merupakan fasilitas pembelajaran IT 

yang dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya di Surabaya (termasuk guru dan 

PNS) secara gratis sebagai upaya percepatan pembangunan kualitas sumber daya 

manusia. Program ini merupakan wujud Corporate Social Responsibility (CSR) 

yang dilaksanakan oleh Telkom dan unit CDC (Community Development Center) 

yang bekerja sama dengan Communications Division untuk publikasi melalui 

media massa. Dalam pelatihannya, Broadband Learning Center (BLC), Telkom 

mengusung 3 (tiga) konsep education, kemitraan dan bina lingkungan. Program 

education berupa meningkatkan mengoperasikan serta memanfaatkan kehadiran 

internet di tengah ruang kerjanya. Program kemitraan dengan usaha kecil adalah 

terciptanya lapangan kerja serta kesempatan untuk berusaha masyarakat untuk 

mendorong faktor ekonomi. Sedangkan program bina lingkungan berbentuk hibah 

untuk memberdayakan masyarakat sekitar perusahaan.17 

                                                           
17 http://www.the-marketeers.com/archives/tri-rismaharini-dari-tamansampai-egovernment. 
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PT. Telkom yang bekerjasama dengan Pemkot membangun Broadband 

Learning Center (BLC). Tujuannya agar warga Kota Pahlawan itu melek TI. Ini 

merupakan salah satu upaya percepatan menuju Surabaya Cyber City. Cyber city 

merupakan salah satu konsep kota modern berbasis teknologi informasi yang kini 

telah banyak diterapkan di sejumlah kota besar di seluruh dunia. Hal ini adalah 

konsekuensi logis meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses 

informasi dan berkomunikasi dengan mudah dan juga cepat. Tujuan Broadband 

Learning Center yakni untuk mewujudkan Surabaya Multi Media City (SMMC) 

membangun sarana pembelajaran telematika yang berlokasi di beberapa tempat di 

Surabaya untuk mewujudkan tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mendorong tumbuhnya berbagai inovasi dalam sistem pendidikan. 

Semakin banyak masyarakat Surabaya mengetahui keberadaan dan manfaat 

BLC, semakin cepat pula masyarakat Sragen menjadi “ Melek IT”. Hal ini selaras 

dengan Visi Misi Kabupaten Surabaya tentang penerapan E-government dalam 

rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Implementasi IT 

bisa berjalan dengan baik jika Pemerintah dan Masyarakatnya mau dan mampu 

mengoptimalkan peran serta sumberdaya TIK untuk digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari.Broadband Learning Center hadir di lokasi yang dekat dengan ruang 

publik, seperti taman kota dan rumah susun (rusun), sehingga mudah diakses oleh 

masyarakat. Selanjutnya Broadband Learning Center dikelola Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kota Surabaya. Saat ini tercatat Broadband Learning Center 

didirikan di 6 lokasi yaitu, Rusunawa Penjaringan Sari, Taman Prestasi, Taman 

Flora, Rusunawa Tanah Merah, Kelurahan Made, dan Rusunawa Urip Sumoharjo. 

1. Visi Broadband Learning Center 

Membangun dan memberikan fasilitas pelatihan teknologi informasi dan 

komunikasi bagi warga sragen guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan 

kemampuan teknologi informasi dan komunikasi 

2. Misi Broadband Learning Center 

a. Menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi di 

seluruh Desa, Kecamatan dan fasilitas umum serta tempat strategis lainnya. 
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b. Menyediakan dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar. 

c. Menjaga kelangsungan kegiatan pelatihan agar dapat bermanfaat bagi warga 

sekitar dan masyarakat Surabaya pada umumnya 

3. Tujuan Broadband Learning Center 

a. Menuju Kota Surabaya Broadband Government and Education (B–GovEd) 

merupakanwahana edukasi, pelatihan pemanfaatan TIK secara selektif bagi 

masyarakat khususnya UKM, pelajar SD, SLTP, dan SLTA di Surabaya. 

b. Surabaya Broadband Citizen, adalah layanan Free Hot Spot dan informasi 

kepada masyarakat secara gratis di beberapa lokasi strategis. 

c. Surabaya Broadband Community, merupakan layanan informasi dan media 

pembelajaran Telematika berbasis internet di lokasi Hot Spot. Surabaya 

memiliki 5 tempat yang dapat memudahkan Masyarakat menjangkaunya. 

4. Sasaran Broadband Learning Center 

a. Anak putus sekolah terutama dari keluarga miskin 

b. Pelajar SD,SLTP dan SLTA serta Mahasiswa 

c. Guru, Fasilitator dan tenaga pengajar 

d. Kelompok masyarakat (perempuan,pemuda dan umum), LSM 

e. Pembelajaran bisnis online bagi UMKM 

f. Pembelajaran produk pelayanan publik berbasis TIK bagi seluruh masyarakat. 

Broadband Learning Center memiliki enam materi yang diberikan ialah 

Materi MS. Office (Ms Word, Ms. Excel, Power Point), Materi Web Desain Grafis 

(Photoshop, GIMP Image Editor, Corel Draw), Materi Aplikasi Android (Drop 

Box, Google Drive Google Maps, Google Calender, Evernote, Tiemviewer), 

Materi Internet (Browser, Social Network, Membuat Blog). Sedangkan untuk 

pembagian Kelas dibagi dalam beberapa kelas, antara lain; 

1. Kelas A/ Tingkat Dasar: Materi yang diajarkan meliputi Pengenalan Internet 

(teori), Manfaat dan Dampak Negatif Internet (teori), Browsing/ Searching dan 

e-mail. Kelas A ini dipersyaratkan bagi peserta yang belum mengetahui 

internet, atau bahkan belum tahu tentang komputer. Diharapkan setelah ikut 

BLC, peserta dapat memahami dan memanfaatkan internet melalui proses 



IR – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 
 

SKRIPSI PROGRAM BROADBAND LEARNING...  

browsing dan searching, serta memiliki account e-mail yg dapat digunakan 

untuk mengakses manfaat lain yang tersedia di internet. Waktu yang diperlukan 

untuk pemeblajaran ini kurang lebih 3 s/d 4 jam. 

2. Kelas B/ Tingkat menengah: Materi yang disampaikan meliputi Social Media 

(facebook, twitter), dan Blog. Peserta yang mengikuti klas B wajib memillki e-

mail. Waktu yang diperlukan untuk kegiatan ini kurang lebih 3 s/d 4 jam. 

3. Kelas C/ Tingkat Lanjut : Diperuntukkan bagi peserta yang ingin memiliki web 

atau ingin mengelola Web. peserta yang masuk klas ini sebaiknya memiliki 

atau mengenal blog dengan baik. Materi yang disampaikan di klas C meliputi 

Web Design, Penempatan Hosting, Marketing online. Waktu yang diperlukan 

untuk kegiatan ini kurang lebih 2 (dua) hari masing-masing 3 s/d 4 jam. 

4. Kelas Khusus: Diperuntukan bagi para peserta yang menginginkan pelatihan 

keahlian khusus seperti : design grafis, pemrograman, networking dan installasi 

server windows/linux. Waktu yang diperlukan untuk pelatihan ini lebih dari 2 

(dua) hari masing-masing 3 s/d 4 jam. 

1.4.3. Era Disrupsi dalam Tinjauan Administrasi Negara 

Pengertian disrupsi secara umum adalah suatu kondisi dimana sedang 

terjadi perubahan yang fundamental atau mendasar. Satu di antara yang membuat 

terjadi perubahan yang mendasar adalah evolusi teknologi yang menyasar sebuah 

celah kehidupan manusia. Digitalisasi merupakan akibat dari evolusi teknologi 

(terutama informasi) yang mengubah hampir semua tatanan kehidupan, termasuk 

tatanan dalam berusaha. Fenomena disruption telah mendorong dunia global 

untuk berpikir tentang bagaimana menerapkan ilmu “masa depan” dalam kondisi 

sekarang. Khasali menggambarkan fenomena disruption sebagai suatu inovasi, 

yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengancara baru, disruption akan 

menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan suatu teknologl digital yang 

menghasilkan sesuatu yang baru dan lebih efisien, juga lebih bermanfaat.18 

                                                           
18 Kasali, Rhenald. 2017. Disruption: Tak ada yang tak bisa diubah sebelum dihadapi, Motivasi saja 

tidak cukup. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 
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Disruption era Menurut para ahli Harvard Business School, adalah jika 

terobosan anda benar-benar menciptakan pasar yang baru dan customer bukanlah 

mainstream customer, maka patut disebut sedang melakukan disruption. Dengan 

demikian disruption adalah model berpikir dan perlu kita pahami dengan benar. 

Istilah disruption tidaklah sama dengan digital disruption. Digital Disruption 

adalah pelibatan teknologi digital dalam operasi bisnis yang mampu mengubah 

atau merombak suatu tatanan lama dan menghadirkan sesuatu yang benar-benar 

baru bahkan mampu mengesampingkan teknologi lama.19 Dewasa ini, banyak 

terlihat secara nyata penggunaan teknologi digital yang menciptakan banyak 

terobosan baru di semua bidang seperti ekonomi, kesehatan, bahkan administrasi. 

Dengan demikian, disruption era adalah suatu perubahan sosial dan teknologi 

yang dapat mempengaruhi keadaan baik di lingkungan masyarakat maupaun di 

pemerintahan. Adaptasi merupakan hal yang perlu dilakukan baik dari individu 

maupun kelompok agar terbentuk pengembangan organisasi yang terintegrasi 

dengan teknologi informasi untuk mengarah pada pola digitalisasi. 

Di dalam konteks kajian administrasi negara, birokrasi adalah ujung tombak 

pemerintah dalam menjalankan program kerjanya hendaknya peka terhadap 

perkembangan sosial dan teknologi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Keberadaan birokrasi sebagai mesin penggerak pemerintah dalam orientasi 

kerjanya harus selalu berpandangan kepada kepuasan masyarakat yang dilayanai. 

Era disrupsi yang melanda masyarakat dunia tentunya akan berdampak pada 

proses kerja birokrasi, masyarakat sudah dikenalkan dan dusuguhi dengan segala 

sesuatu yang berbau digital maka hendaknya birokrasi dapat beradaptasi dan 

membuat standar dari setiap hasil evaluasinya. Akses masyarakat hendaknya lebih 

mudah dalam berinteraksi dengan birokrasi khususnya yang berhubungan dengan 

kepentingan publik. Keberadaan ini hendaknya disadari seluruh unsur birokrasi, 

sinergitas, integritas dan kolaburasi antar organ di birokrasi sudah menjadi 

keharusan utama dengan dibantu oleh sarana dan prasarana Teknologi informasi 

untuk mewujudkan kesesuaian proses kerja yang mengarah pada digitalisasi. 

                                                           
19 Smith, Robert H. “Th e Myth of “Disruptive Innovation.” Dalam https://www.rhsmith. 

umd.edu/news/myth-disruptive-innovation/, diunduh pada tanggal 13 Juli 2020 
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Namun demikian, untuk mengarah ke titik era disrupsi ini hendaknya semua 

memahami tentang arah organisasi birokrasi ini di arahkan terutama berawal dari 

visi dan misi serta tujuan sehingga akan terwujud dalam rencana strategis untuk 

diimplementasikan dalam upaya pelayanan untuk kepentingan publik.20 

Adapun strategi yang harus dibangun dalam organisasi birokrasi untuk 

menghadapi era disrupi ini adalah tentang pengenalan jati diri organisasi birokrasi 

itu sendiri oleh para organ di birokrasi. Hal ini dapat dituangkan dalam konsep 

administrasi negara dalam menghadapi era disrupsi, yakni pertama unsur birokrasi 

harus paham tentang Strategi orientasi organisasi yang berbasis visi dan misi 

artinya strategi ini mengandung arti setiap organisasi birokrasi harus mereview 

ulang visi dan misi selama ini. Integrasikan visi dan misi dengan perkembangan 

di era disrupsi sehingga strategi yang tercipta akan mengikuti perkembangan yang 

terjadi di masyarakat. Kedua, Strategi efisiensi dan efektifitas, artinya program-

program kegiatan organisasi dalam kapasitasnya untuk memberikan pelayanan 

pada publik yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar memudahkan 

dalam meberikan pelayanan kepada publik sehingga proses pemenuhan pelayanan 

publik lebih cepat dan tidak lama oleh karenanya organisasi akan berfungsi efektif 

(tepat sasaran) dan efisien (hemat biaya).21 

Ketiga, Strategi pengembangan sumber daya manusia, strategi ini penting 

keberadaannya karena dalam era digital ini perlu diimbangi oleh sumberdaya 

manusia yang handal dan mampu menggerakan program-program digital yang 

disediakan pemerintah, oleh karenanya sumberdaya yang ada perlu di evaluasi dan 

dikaji untuk selanjutnya dilakukan pengembangan dalam upaya menghadapi era 

disrupsi ini. Disamping pengembangan keahlian SDM, Pengembangan SDM 

dalam organisasi birokrasi publik dapat mencakup pengembangan mental 

spiritual, perilaku, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan. Pengembangan 

mental spiritual dimaksudkan untuk memperkuat kepribadian, menanamkan 

kejujuran, rasa tanggung jawab, kesetiakawanan, dan sebagainya. Pengembangan 

                                                           
20 Fukuyama, Fancis. 2009. Th e Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social 

Order. London: Profi le Books. 
21 Setijaningrum, Erna. 2017 Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik: Best Practice di Indonesia. Surabaya: 

Airlangga University Press. 
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perilaku diarahkan untuk menegakkan disiplin kerja, responsivitas yang tinggi 

terhadap kondisi / perubahan. Sedangkan pengembangan kemampuan, kecakapan 

ketrampilan dimaksudkan unuk mencapai profesionalitas, efisiensi kerja, 

efektivitas kerja dan produktivitas kerja. Pengembangan SDM birokrasi publik 

juga dapat berkaitan dengan pengembangan perencanaan institusi dan proses 

perilaku untuk mendapatkan pengetahuan secara umum, ketrampilan, sikap, dan 

nilai dalam rangka mengembangkan diri secara umum. Artinya pengembangan 

SDM dilakukan agar pegawai sebagai sumber daya manusia dipandang sebagai 

penggerak utama aktivitas organisasi dalam mencapai tujuannya.22 Hal ini 

membutuhkan suatu pengetahuan dan ketrampilan. Kebutuhan dan keinginan 

yang terdapat dalam diri pegawai tersebut akhirnya akan membentuk perilaku 

serta sikap dalam organisasi. Dengan pengembangan sumber daya manusia 

aparatur birokrasi, diharapkan para aparatur birokrasi mampu menemukan 

kembali ruh atau jati dirinya sebagai pelayan publik sehingga mampu memberikan 

pelayanan yang maksimal sebagai bukti keprofesionalan mereka.23 

Keempat, Strategi kepemimpinan yang berbasis kewirausahaan, strategi ini 

bermanfaat dalam menumbuhkan inisiatif pemimpin dalam memulai proses kerja. 

Pemimpin yang berjiwa kewirausahaan menganggap perubahan sebagai suatu hal 

yang biasa dan sehat (Frinces, 2008). Biasanya mereka tidak menciptakan sesuatu 

yang baru, tetapi mereka selalu mencari perubahan sekaligus menanggapinya dan 

mengeeksploitasi perubahan yang terjadi sebagai suatu kesempatan untuk lebih 

berkembang dan maju. Keberadaan ini perlu ditopang dangan profesionalisme 

Sumberdaya manusia terutama dalam kualifikasi mental dan spiritual, perilaku 

pegawai, kemampuan, kecakapan dan ketrampilan serta didukung oleh pemimpin 

yang memiliki berjiwa kewirausahaan karena dengan jiwa wirausaha yang tinggi 

maka seorang pemimpin menganggap perubahan sebagai suatu hal yang biasa dan 

                                                           
22 Ibid, hlm 77 
23 Christensen, Clayton. 2007. Th e Innovator’s Dilemma: When Technologies Cause Great Firms to 

Fail. Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press. 
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sehat sehingga pemimpin ini cepat beradaptasi dalam setiap perubahan terutama 

dalam menghadapi era disrupsi atau era digitalisasi yang bersifat global.24 

1.4.4. Pengertian Kolaborasi 

Pengertian kolaborasi Menurut Thomson, kolaborasi adalah sebuah aktifitas 

dimana aktor-aktor otonom berinteraksi melalui negosiasi formal dan informal, 

bersama-sama membuat aturan dan struktur yang mengatur tentang hubungan dan 

cara bertindak atau memutuskan sebuah keputusan pada isu-isu yang mereka bawa 

secara bersama-sama,hal tersebut juga melibatkan norma-norma atau aturan 

bersama dan interaksi yang saling menguntungkan. Bahkan kerjasama dan 

koordinasi hadir sebagai bagian awal dari proses kolaborasi. Kolaborasi 

menciptakan proses integrasi jangka panjang melalui beberapa pihak yang melihat 

masalah dari berbagai aspek, mencari solusi dengan visi mereka yang terbatas 

sebaik mungkin dan menjalankan solusi secara bersamaan. Maka dari itu, 

kolaborasi bukanlah sebuah koordinasi, juga bukan kerjasama, tetapi mencangkup 

kedua hal tersebut. Kolaborasi ditandai adanya kerjasama dengan hubungan timbal-

balik, pertukaran sumber daya (tidak harus simetris), serta adanya penggerakan 

tujuan bersama dalam kolaborasi.Thompson (23:2006) Kolaborasi dapat mencapai 

tujuan individu, tapi ada hasil tambahan yang digunakan bersama (meskipun tidak 

saling eksklusif) yang terpisah dari tujuan individual. 

Menurut Abdulsyani, Roucek dan Warren (159:1994), kolaborasi berarti 

bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi adalah suatu 

proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, 

dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung 

jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.Sedangkan dalam istilah administrasi, 

pengertian kolaborasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi (7:1984) 

adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui 

pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai 

satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan. 

                                                           
24 Kasali, R. 2015.Disruption. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 
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Berdasarkan beberapa pendapat  tersebut, maka makna kolaborasi adalah 

aktifitas dimana aktor otonom berinteraksi melalui negosiasi formal dan informal, 

bersama-sama membuat aturan dan struktur yang mengatur tentang hubungan dan 

cara bertindak (pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan 

tetapi sebagai satu kesatuan kerja) dalam upaya untuk mencapai tujuan bersama 

serta interaksi bersifat saling menguntungkan yang menciptakan proses integrasi 

jangka panjang, hubungan timbal-balik, pertukaran sumber daya, serta adanya 

penggerakan tujuan bersama dan hasil yang akan digunakan bersama. Makna 

kolaborasi tersebut, sejalan dengan definisi kolaborasi di dalam sektor publik 

(Collaborative Governance). Menurut Fung (14-15:2004), fokus dari adanya 

Collaborative Governance adalah suatu proses yang berfokus pada upaya untuk 

pemecahan masalah publik yang di dalam pelaksanaannya bersifat desentralisasi 

dan terjadi secara terus menerus dan dilembagakan serta dilaksanakan dengan cara 

mengajak partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. 

Secara operasional, definisi dari Collaborative Governance menurut John 

Donahue (2-3:2004), yakni sebagai sebuah lingkaran siklus dari organisasi publik 

atau pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam upaya 

bersama. Menurut Ansell & Gash (43:2007) dalam Collaborative Governance in 

Theory and Practice, Journal of Public Administration Theory and Research 

menjelaskan tentang definisi dari Collaborative Governance yakni suatu sebuah 

pengaturan yang mengatur tentang satu atau lebih lembaga publik secara langsung 

dengan melibatkan para stakeholder yang termasuk NGO (Non Government 

Organization) dalam sebuah proses pengambilan keputusan secara kolektif yang 

bersifat formal, berorientasi pada konsesus, dan deliberatif yang memiliki tujuan 

untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program publik 

atau asset secara bersama-sama. Menurut Ansell & Gash juga terdapat enam 

kriteria penting dalam definsi dari Collaborative Governance yaitu : (1) forum 

kolaborasi di inisiasi oleh pemerintah atau institusi, (2) partisipan dalam forum 

termasuk juga aktor non pemerintah, (3) partisipan tersebut secara langsung dapat 

membuat keputusan bersama, jadi peran pemerintah sebagai pembuatan keputusan 

akhir, (4) forum yang ada diorgnanisasikan secara formal dan mencapai keputusan 
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bersama, (5) tujuan forum adalah membuat keputusan berdasarkan konsensus 

(meskipun konensus tidak tercapai dalam prakteknya), (6) fokus daripada 

kolaborasi adalah pada manajemen publik.  

Melihat berbagai pendapat di atas, pengertian Collaborative Governance 

adalah adanya aktifitas dengan pendekatan jejaring organisasi lintas sektoral dalam 

manajemen publik (sektor pemerintah, privat profit/non-profit) untuk membuat 

atau menerapkan kebijakan publik dengan adanya forum yang diinisiasi oleh 

pemerintah dan melibatkan aktor non pemerintah yang dapat membuat keputusan 

bersama tentang aturan dan cara bertindak secara formal berdasarkan konsensus 

dalam upaya mencapai tujuan bersama, yang berfokus pada pelaksanaan 

kepentingan umum guna memecahkan masalah publik secara kolektif.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, makna kolaborasi sama dengan 

makna Collaborative Governance khususnya prinsip adanya aktifitas interaksidan 

forum kolaborasi diinisasi oleh pemerintah, pembuatan keputusan bersama secara 

formal dalam pencapaian konsensus, adanya inisiatif bersama untuk memecahkan 

permasalahan yang menjadi tujuan bersama.Di dalam Collaborative Governance 

tersebut, makna kolaborasi diterapkan di dalam manajemen sektor publik dengan 

permasalahan publik yang menjadi permasalahan utama sekaligus tujuan bersama. 

Dimulai dari faktor input yang merupakan dasar dan hal yang mendorong 

terciptanya kolaborasi. Setelah input terbentuk, kemudian membentuk sebuah 

proseskolaborasi yang dinamis, kompleks, yaitu hubungan antar aktor yang 

tidaklah bersifat linear, melainkan membentuk suatu siklus kolaborasi guna 

membentuk output kolaborasi. Kemudian, dari hal tersebut munculah outputs 

kolaborasi, yaitu berupa desain tentang bagaimana kolaborasi harus dilaksanakan 

atau diimplementasikan guna mengahsilkan outcomes yang berkualitas. Kemudian 

Outcomes yang dimaksud merupakan hasil dari collaborative action atau 

kolaborasi mengimplementasikan output yang telah dihasilkan. Selanjutnya 

terdapat umpan balik yang akan membuat output maupun outcomes untuk dapat 

diadaptasikan kembali dalam siklus kolaborasi. 
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1.4.4.1. Proses Kolaborasi 

Proses dalam berkolaborasi merupakan puncak hubungan yang merupakan 

perhatian utama untuk menganalisis kolaborasi. Proses kolaborasi seringkali 

disebut sebagai jantung kolaborasi yang menjelaskan secara rinci tentang 

komponen-komponen proses kolaborasi yang bukan bersifat linier, namun bersifat 

dinamis dan kompleks yang berjalan membentuk suatu siklus secara bertahap yang 

selalu berputar dalam seluruh unsurnya serta mempengaruhi satu sama lain. Proses 

juga seringkali dijadikan dasar penilaian kolaborasi berjalan efektif atau tidak, 

apakah mengarah pada pencapaian output yang diharapkan, dan apakah kolaborasi 

cenderung berkelanjutan atau tidak (masih layak dipertahankan, atau harus 

dihentikan). Proses kolaborasi merupakan adanya aktivitas-aktivtas yang bersifat 

vertikal dan horizontal Agranoff (2003:23). Proses dalam aktifitas kolaborasi 

adalah perhatian utama untuk melihat bagaimana kolaborasi itu berjalan yang 

seringkali menjadi dasar penilaian tentang apakah kolaborasi berjalan efektif atau 

tidak, apakah kolaborasi tersebut dapat mengarahkan pada pencapaian outcomes 

yang diharapkan, dan apakah kolaborasi tersebut cenderung dapat berkelanjutan 

atau tidak (masih bisa atau layak untuk dipertahankan, atau justru harus 

dihentikan). Sehingga, selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan tentang makna 

kolaborasi secara umumserta proses kolaborasi menurut Ansell & Gash (2007). 

1.4.4.2. Input Kolaborasi 

Adanya beberapa komponen input tersebut, pada prakteknya tidak selalu 

menjadi bentuk wajib yang harus terpenuhi semuanya. Adanya satu atau lebih 

komponen yang bergerak yang selanjutnya akan membentuk proses berkolaborasi. 

Menurut Ansell & gash (550-557:2007), terdapat beberapa komponen yang disebut 

sebagai input kolaborasi. Komonen tersebut adalah: 

a. Starting Conditions. Diartikan sebagai adanya hal yang dapat mendorong atau 

mencegah kerjasama antara para pemangku kepentingan dan antara lembaga dan 

stakeholder yang didalamnya. Di dalamnya membahas tentang apakah terdapat 

keseimbangan sumberdaya atau kekuatan diantara stakeholders. (seperti 

kapasitas keahlian dan kemampuan untuk terlibat dalam permasalahan teknis 

rumit, infrastruktur organisasi, status untuk merepresentasikan kepentingan, 
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sumberdaya untuk berpartisipasi, berpartisipasi pada “dasar” yang sama dengan 

stakeholders lain), apabila terdapat ketidakseimbangan, maka proses kolaborasi 

akan mudah dimanipulasi dan akan mempengaruhi ketidakpercayaan dan 

buruknya komitmen dari stakeholders. 

b. Facilitative Leadership. Diartikan sebagai adanya peran kepemimpinan secara 

luas dilihat sebagai unsur penting dalam membawa dan mengarahkan 

stakeholders melalui komponen dasar dari proses kolaboratif untuk menciptakan 

prosedur mediasi untuk menyeimbangkan kekuatan diantara stakeholders 

(pemimpin juga akan mengintervensi stakeholders yang lemah untuk memiliki 

kedudukan yang setara dengan yang lain). Dalam konteks ini, gaya 

kepemimpinan fasilitatif juga membantu para pemangku kepentingan untuk 

mengeksplorasi keuntungan bersama dengan mendorong peserta untuk 

mendengarkan satu sama lain. Pemimpin juga harus merangsang kreativitas 

dengan mempersatukan pengetahuan stakeholders secara beragam sehingga 

kelompok dapat menciptakan ide-ide baru dalam mencapai tujuan kolaborasi. 

c. Institutional Design. Hal ini diartikan dengan adanya protokol (tata tertib atau 

standar yang mengatur atau mengijinkan terjadinya hubungan, dan komunikasi) 

dan aturan dasar sebagai dasar legitimasi prosedural dari proses kolaboratif guna 

menciptakan proses yang transparan dan memiliki aturan yang jelas. 

1.4.4.3. Output Kolaborasi 

Menurut Emerson (17-18:2012), Selama proses kolaborasi berlangsung, 

secara langsung maupun tidak langsung akan menghasilkan tindakan-tindakan 

bersama (collective actions) yang disebut dengan outputs.Outputs dari kolaborasi 

dapat berupa beberapa macam, tergantung dari bidang permasalahan kolaborasi 

berada.Dari adanya outputs sekaligus juga menghasilkan feedback karena hasil 

kegiatan yang telah dilakukan dapat langsung dicermati, dianalisis dan 

dipertanyakan apakah kegiatan telah sesuai dengan harapan, apakah usaha dari para 

aktor sesuai dengan hal ini. Emerson & Balogh (18:2012) menyimpulkan outputs 

akanmengarah pada pembentukan outcomes ke depannya. 
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1.4.4.4. Outcome Kolaborasi 

Pengertian outcomes menurut Innes & Booher (dalam Emerson, Nabatchi, 

Balogh adalah “the third-order effect of result on the ground”(18:2012), / bentuk 

perkembangan ketiga dari efek-efek yang dihasilkan kolaborasi di lapangan. 

Definisi ini menjelaskan bahwa outcomes terjadi dari adanya perkembangan efek 

yang berlanjut, yang mempunyai karaktertistik (1) ada outcomes yang diinginkan, 

dan (2) yang tidak diinginkan, (3) ada outcomes yang terduga, dan (4) tidak terduga. 

1.4.4.5. Umpan Balik Proses Kolaborasi 

Umpan balik pada penelitian ini ditujukan pada proses kolaborasi. Emerson 

menjelaskaan bahwa feedback sebagai sebuah tahapan untuk melakukan adaptasi. 

Dalam penelitian ini umpan balik yang dimaksud hanya akan membuat “output” 

hasil proses kolaborasi yang tercipta untuk diadaptasikan pada tahap awal “face-to-

face dialogue” dan dinilai apakah output tersebut layak untuk dilaksanakan? 

Bagaimana pelaksanaannya?sehingga umpan balik yang dimaksud disini adalah 

hanya pada proses kolaborasi saja (tidak secara keseluruhan kolaborasi yang 

dimulai dari input). Berdasarkanhal tersebut maka dapat peneliti simpulkan bahwa, 

kolaborasi membentuk suatu konteks sistem yang didalamnya terdiri dari 

komponen inputs, proses, output, outcomes, dan feedback. 

1.4.4.6. Proses Kolaborasi Menurut Chris Ansell & Alison Gash 

Peneliti memilih teori proses Collaborative Governance menurut Chris 

Ansell & Alison Gash yang didasarkan pada komponen-komponen didalam teori 

tersebut yang bersifat komprehensif dan dianggap paling tepat untuk digunakan 

dalam menjawab mendeskripsikan keberlanjutan program Broadband Learning 

Center dalam era disrupsi di Kota Surabaya 
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Gambar 1.2. 

Model Collaborative Governance menurut Chris Ansell & Alison Gash 

 
Sumber : Chris Ansell & Alison Gash, 2007 

Konsep tentang proses kolaborasi atau Collaborative Process (CP) 

merupakan salah satu komponen dari a Model of Collaborative Governance. Di 

dalam model tersebut terlihat bahwa CP dapat terbentuk karena adanya pengaruh 

dari komponen-komponen lainnya, seperti Facilitative Leadership, Starting 

Condition, dan Institutional Design yang dapat dipahami sebagai Faktor input 

dalam sebuah sistem Kolaborasi. CP tersebut dapat menjelaskan secara rinci 

tentang komponen-komponen proses kolaborasi yang bukan bersifat linier, namun 

seperti siklus yang bersifat dinamis dan kompleks yang berjalan secara bertahap 

yang selalu berputar dalam seluruh unsurnya, dan menghasilkan output dan 

outcomes. Proses tersebut penting sebagai perhatian pada perubahan strategi 

kolaborasi sebagai perubahan konteks yang dipengaruhi oleh faktor input.  

Collaborative Process tersebutdimulai dari adanya komunikasi atau di 

dalam tahap “face-to-face dialogue” karena Ansell & Gash menganggap bahwa 

komunikasi adalah jantung dari kolaborasi. Selanjutnya adalah Membangun 

kepercayaan (trust building) merupakan syarat untuk membangun kolaborasi yang 

solid antar aktor sehingga implikasinya adalah dapat membentuk sikap saling 

menghormati pada setiap kepentingan pada masing-masing aktor.Selanjutnya 
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adalah commitment to the process merupakan komponen penting. Tingkat 

Komitmen pada proses ini dipengaruhi oleh komponen sebelumnya (trust 

building). Komitmen tersebut berkaitan erat dengan motivasi untuk berpartisipasi 

secara aktif dan konsisten dalam pemerintahan kolaboratif untuk mematuhi hasil 

musyawarah. Selanjutnya adalah pemahaman bersama (shared understanding) 

juga bisa didefinisikan sebagai kesepakatan bersama pada definisi masalah guna 

meminimalisir terjadinya “misscordination” dalam penetuan isu straegis dan cara 

memecahkan permasalahan, serta untuk mencari pengetahuan yang relevan yang 

diperlukan untuk mengatasi masalah. Serta yang terakhir yakni Hasil sementara 

(intermediate ourcomes) yangmerupakan terbentuknya kesepakatan, rencana, dan 

indikator kinerja bersama serta peneliti melakukan elaborasi dengan teori milik 

Emerson untuk mendapatkan hasil dilapangan yang terjadi selama kolaborasi. 

1. Diskusi langsung (face-to-face dialogue) 

Komunikasi menjadi unsur yang krusial dalam proses kolaborasi 

karena adanya orientasi untuk pembentukan sebuah kesepakatan yang 

dilakukan antara para pemangku kepentingan sehingga semua kolaborasi 

harus membangun model diskusi langsung diantara stakeholders. Dalam 

sebuah dialog yang terjadi selama diskusi, semua partisipan perlu didengar, 

dihargai, dan memiliki kedudukan yang sama untuk berpartisipasi, Serta 

sebagai proses pembentukan konsesus tersebut, diskusi langsung merupakan 

suatu “thick communication” atau komunikasi rutin yang akan digunakan 

untuk mengidentifikasi peluang saling menguntungkan antar stakeholders.  

Dalam sebuah proses komunikasi, pasti akan terdapat adanya sebuah 

stereotipe (persepsi aktor yang memandang penilaian terhadap adanya sisi 

buruk dari aktor lain) yang secara umum menjadi penghalang dalam proses 

komunikasi. Maka dari itu, di dalam komunikasi ini harus terdapat adanya 

diskusi langsung.Diskusi langsung ini lebih dari sekedar media negosiasi, ini 

merupakan inti dari proses untuk merobohkan atau merusak adanya stereotip 

dan hambatan lain dari komunikasi yang mencegah adanya upaya 

”exploration of mutual gains”atau proses mencari keuntungan bersama.  
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Menurut Emerson (12:2012), Dalam diskusi langsung tersebut ada di 

dalam proses deliberasi sehingga memperhatikan efektivitas komunikasi 

yang ada untuk memastikan bahwa tujuan diskusi dapat tercapai, yaitu : 

a. Diskusi yang terbuka, kritis, dan membangun (hard-conversations).  

b. Keberanian para aktor untuk menjawab pertanyaan sulit dan menantang dari 

berbagai pihak (answering challenging questions).  

c. Adanya sikap jujur, termasuk kejujuran mengungkapkan ketidaksetujuan 

pendapat (expressing honest disagreement).  

d. Adanya tindakan pembuatan keputusan berdasarkan konsensus bersama.  

Melihat uraian tersebut, diharapkan akan menjadi strategi diskusi 

terbuka yang baik sehingga dapat merobohkan stereotipe antar aktor yang 

menjadi penghalang dalam komunikasi terbuka sehingga dalam diskusi ini 

berfokus pada 1) pelaksanaan komunikasi rutin yang dilaksanakan, 2) 

komunikasi rutin tersebut digunakan untuk mengidentifikasi peluang untuk 

saling menguntungkan antar stakeholders (proses awal mencari keuntungan 

bersama), dan 3) bagaimana kualitas deliberasi yang perlu memperhatikan 

efektivitas komunikasi yang ada untuk memastikan bahwa tujuan diskusi 

dapat tercapai dengan mengadakan diskusi yang terbuka, kritis, dan 

membangun, terdapat kejujuran dan berani mengungkapkan pertanyaan dan 

ketidaksetujuan serta adanya tindakan pembuatan keputusan berdasarkan 

konsensus bersama. Komunikasi yang terbuka selanjutnya mempengaruhi 

proses untuk membangun kepercayaan, pemahaman bersama, dan komitmen. 

2. Membangun kepercayaan (trust building) 

Kegiatan yang terus-menerus dilakukan dan perlu ditingkatkan adalah 

upaya membangun kepercayaan yang merupakan syarat untuk membangun 

kolaborasi yang solid antar aktor. Hal ini membuktikan bahwa untuk 

membangun sebuah proses kolaborasi yang baik, tidak hanya membutuhkan 

negoisasi dalam komunikasi, namun juga tentang membangun kepercayaan di 

antara para pemangku kepentingan sehingga dapat dipahami bahwa proses 

membangun kepercayaan ini bukanlah bagian terpisah dari komnukasi dalam 
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diskusi secara terbuka.Ansell (558:2007), Proses membangun kepercayaan 

berfokus pada pengalaman melakukan kerjasama di waktu sebelumnya. 

Adanya kata “mutual” menandakan bahwa kepercayaan yang dibuat 

haruslah merata sehingga saling menguntungkan.Pembentukan kepercayaan 

bersama artinya terdapat rasa percaya diseluruh aktor kolaborasi.Kepercayaan 

adalah bagian penting dan mutlak dalam kemajuan kolaborasi. Pengembangan 

kepercayaan berguna untuk saling mengenal dan percaya satu sama lain dan 

membuktikan hubungan para aktor bisa diandalkan sehingga hubungan, saling 

ketergantungan berdasarkan tugas dan peran, atau terdapat kebutuhan untuk 

bekerjasama, dan pengalaman melakukan kolaborasi dengan aktor lain yaitu 

apakah dapat memberi kepersayaan atau malah memberi dampak negatif yang 

dapat menjelaskan bagaimana posisi kepercayaan bersama antar aktor 

tersebut.Para aktor harus mengalokasi waktu yang cukup untuk melakukan 

“remidial” pembangunan kepercayaan ketika pernah terdapat pengalaman 

buruk dalam kolaborasi sebelumnya.Apabila tidak dilakukan, maka kolaborasi 

seharusnya tidak dilakukan, karena kepercayaan merupakan syarat berjalannya 

kolaborasi (yang solid) sehingga implikasinya adalah dapat membentuk sikap 

saling menghormati pada setiap kepentingan pada masing-masing aktor. 

Sehingga dalam dimensi penelitian ini, proses membangun kepercayaan antar 

aktor kolaborasi ini haruslah merata yang berfokus pada pengalaman melakukan 

kerjasama di waktu sebelumnya yaitu apakah dapat memberi kepercayaan 

(saling menguntungkan antar pihak) atau malah memberi dampak negatif yang 

dapat menjelaskan bagaimana posisi kepercayaan bersama antar aktor tersebut, 

saling mengenal dan percaya satu sama lain karena terdapat hubungan. 

3. Komitmen pada proses (commitment to the process) 

Commitment to the process merupakan komponen penting sekaligus 

tantangan utama dalam proses kolaborasi. Tingkat Komitmen pada proses ini 

dipengaruhi oleh komponen sebelumnya (trust building). Dalam berbagai studi 

kasus menunjukkan bahwa tingkat komitmen dari pemangku kepentingan untuk 

kolaborasi adalah variabel penting dalam menjelaskan keberhasilan atau 

kegagalan kolaborasi. Adanya komitmen pada proses kolaborasi mampu 
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menghilangkan penghambat yang muncul karena perbedaan karakteristik dan 

kepentingan antar aktor. Menurut Emerson(14:2012), Komitmen membuat para 

aktor berinteraksi lintas organisasi sehingga terbentuk komitmen bersama. 

Komitmen berkaitan erat dengan apa tujuan atau kepentingan aktor tersebut 

bergabung di dalam kolaborasi untuk berpartisipasi secara aktif dan konsisten 

dalam pemerintahan kolaboratif, namun terdapat beberapa hal yang harus 

diperhatikan seperti pendapat aktor ketika ingin berpartisipasi juga tidak ingin 

diabaikan (atau mempertemukan pendapat dan kepentingan para aktor untuk 

mencapai tujuan bersama). Selain itu, Commitment to the process dapat menjadi 

cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan bersama dengan 

mengembangkan keyakinan para aktor dalam sebuah perundingan yang baik 

untuk mencapai keuntungan bersama (hasil dari face-to face dialogue).  

Terdapat beberapa hal yang menandai bahwa komitmen pada proses 

kolaborasi terbentuk dengan baik, seperti pengakuan saling bergantung (Mutual 

recognition of interdependence) yangdipengaruhi oleh indikator trust building, 

dankepemilikan bersama pada proses kolaborasi yang terbentuk memperlihatkan 

pemahaman yang lebih luas akan tujuannya dan apakah terdapat ketersediaan 

sumberdaya, dan apakah itu memungkinkan untuk dilakukan, Haank (41:2009) 

sehingga (shared ownership of process) menurut Rachel Fleishman berpendapat 

bahwa kepemilikan bersama pada proses kolaborasi dalam pada prakteknya 

terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi adanya komitmen dalam kolaborasi, 

yakni faktor (1) insentif, yang meningkatkan motivasi maupun (2) hambatan 

yang ada di dalamnya. Beberapa macam insentif tersebut meliputi adanya sistem 

reward bagi para aktor, serta ketersediaan sumber daya finansial, Fleishman 

(39:2009)Sedangkan beberapa hambatan-hambatan yang seringkali muncul 

yang mengakibatkan komitmen bersama rendah adalah seperti tidak yakin akan 

pencapaian tujuan atau terdapat rasa pesimis, tidak ada dukungan dana yang 

merata, kerjasama antar aktor tidak efektif atau buruknya mutual trust yang 

terbentuk.Dialog langsung juga mempengaruhi trust building, yang pada 

gilirannya meningkatkan komitmen partisipan pada proses kolaborasi. 
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Menurut Rosemary (15:2007),Analisis kualitas pembentukan komitmen 

pada setiap aktor kolaborasi dapat dipengaruhi oleh aktifitas untuk membuat 

pilihan agar saling menguntungkan dengan cara mengembangkan peluang, 

terlibat brainstorming yang sistematis yang menghasilkan banyak ide yang 

terdapat di dalam negosiasi berprinsip (dalam face-to-face dialogue),sehingga 

hasilnya adalah apakah terdapat kesamaan tujuan bergabung di dalam kolaborasi 

(dalam Openess to Exploring Mutual Gains), yaitu apakah ada kepentingan 

bersama yang telah bertemu, sehingga mempengaruhi keaktifkan daripada aktor 

tersebut untuk berpartisipasi di dalam kolaborasi (yang dipengaruhi oleh Face-

to-Face Dialogue). Selain itu, adanya sikap optimis akan tercapainya tujuan 

kolaborasi, bukti komitmen yang dilakukan, dan semangat untuk melakukan 

kolaborasi dengan aktor lain juga mencerminkan pembentukan komitmen, serta 

adanya hasil baik sementara dari kolaborasi atau “small-wins” dan insentif yang 

baik juga seringkali mempengaruhi perubahan komitmen aktor kolaborasi. 

Sehingga dalam dimensi penelitian ini, komitmen pada proses kolaborasi 

ini dilihat dari 1) (Openness to Exploring Mutual Gains) tujuan bergabung di 

dalam kolaborasi, yaitu apakah ada kepentingan bersama yang telah bertemu 

(yang dipengaruhi oleh Face-to-Face Dialogue), 2) pengakuan saling 

bergantung (Mutual recognition of interdependence) yangdipengaruhi oleh 

indikator trust building, 3) kepemilikan bersama pada proses kolaborasi (shared 

ownership of process) dalam prakteknya, dipengaruhi oleh faktor-faktor yakni 

faktor (1) insentif, yang dapat meningkatkan motivasi maupun (2) hambatan 

yang ada di dalamnya, apakah terdapat lebih banyak insentif (reward, 

sumberdana finansial) selama kolaborasi atau hambatan yang ada di dalamnya 

(tidak ada dukungan dana yang merata, buruknya mutual trust yang terbentuk), 

4) Serta pembentukan komitmen dicerminkan atas adanya sikap optimis 

tercapainya tujuan kolaborasi, bukti komitmen yang dilakukan. 

4. Pemahaman bersama (shared understanding) 

Ansell dan Gash (561:2007), Dalam proses kolaboratif, para pemangku 

kepentingan harus mengembangkan “shared understanding” akan apa yang bisa 

mereka capai secara bersama. Pemahaman bersama dapat dipahami sebagai 
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adanya upaya identification of common values melalui adanya  1) kesepakatan  

tentang “common problem definition” atau definisi masalah secara umum, 2) 

‘‘clear mission, common purpose, common aims, common objectives, shared 

vision, shared ideology, dan clear and strategic direction”. Pemahaman 

bersama juga bisa didefinisikan sebagai kesepakatan bersama pada definisi 

masalah guna meminimalisir terjadinya “misscordination” dalam penentuan isu 

strategis dan cara memecahkan permasalahan, serta untuk mencari pengetahuan 

yang relevan yang diperlukan untuk mengatasi masalah, serta pemahaman 

berarti konsensus akan dapat tercapai ketika semua kepentingan telah tergali dan 

usaha telah dibuat dan terkonsentrasi pada topik.Morris (19:2016), Pemahaman 

bersama dilakukan dengan adanya aktivitas dengan bentuk interorganisasional, 

yakni adanya partneryang bekerja untuk pendefinisian masalah, merencanakan 

misi, melalui upaya mengindentifikasi nilai bersama. Berdasarkan paparan 

sebelumnya, maka pemahaman bersama merupakan upaya mengidentifikasi 

tujuan bersama melalui adanya kesepakatan tentang permasalahan yang harus 

diatasi bersama, dan adanya visi, misi, dan arah strategis menurut kesepakatan 

bersama untuk mewujudkan tujuan akhir kolaborasi. 

5. Hasil sementara (intermediate outcomes) 

Ansell dan Gash (561:2007)  Kolaborasi harus terus dilakukan ketika 

terdapat tujuan yang tepat, keuntungan kolaborasi dan “small-wins” yang relatif 

nyata. Hasil sementara ini yang dimaksud adalah “tangible output” (yang 

terbentuk di dalam target rencana kerja sebagai “strategic plans” yang dapat 

mendekatkan pada tujuan yang tepat) dan menganggapnya sebagai hasil proses 

kritis yang penting untuk membangun momentum yang dapat menghasilkan 

hasil kolaborasi yang sukses.Hasil sementara ini memperkuat dialog langsung, 

membangun kepercayaan, komitmen, dan putaran umpan balik yang positif. 

Hasil sementara ini juga dapat dikatakan sebagai outcomessementara yang 

terjadi selama proses kolaborasi, bukan merupakan outcomes akhir dari 

Collaborative Governance sebagaimana dikemukakan oleh Kirk Emerson 

(18:2012). Upaya elaborasi peneliti dilakukan dengan memadukan hasil 

sementara dan dampak sementara.Dampak sementara tersebut berfokus pada 
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apa ''hasil di lapangan'' atau tindakan kolaborasi yang juga didorong oleh 

dinamika kolaboratif. Karakteristik dampak ada yang diharapkan,yang tidak 

diharapkan, serta tidak terduga. Dampak dapat mencakup nilai tambah baik 

sosial baru atau inovasi teknologi yang dikembangkan oleh tindakan kolaboratif. 

Dampak dapat berupa bersifat fisik, lingkungan, sosial, ekonomi, dan  atau 

politik. Dampak secara konkrit yang diharapkan adalah “small-wins” yaitu hasil 

kinerja yang bersifat positif yang selanjutnya akan menjadi feedback di dalam 

dinamika kolaborasi serta memacu dinamika kolaborasi untuk menghasilkan 

produk yang lebih bagus serta memacu semangat para aktor.Dampak yang tidak 

diharapkan seperti kendala dalam pelaksanaan kolaborasi serta dampak tidak 

terduga dapat muncul secara langsung / tidak setelah tindakan kolaborasi. 

Sehingga dalam dimensi ini, hasil sementara ini yang dimaksud adalah 

terbentuknya “tangible output” di dalam “strategic plans” (atau terbentuknya 

target rencana kerja yang dapat mendekatkan pada tujuan yang tepat) yang dapat 

mendekatkan pada tujuan yang tepat yang penting untuk membangun 

momentum yang dapat menghasilkan hasil kolaborasi yang sukses serta terdapat 

lebih banyak outcomes atau “hasil lapangan” yang diharapkan (pencapaian 

keberhasilan, manfaat) daripada yang tidak diharapkan (kegagalan dan dampak 

negatif) baik yang terjadi secara terencana maupun tidak terduga. Dalam 

penelitian  ini, menjadikan bagian dalam proses tersebut sebagai dimensi dan 

indikator untuk mengungkap kolaborasi antar stakeholder  dalam menentukan 

Inovasi berkelanjutan dalam program Broadband Learning Center di Surabaya.  

 

 

 

 

 

 


