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Abstract 

This research aims to describe how the openness of health development data of the government of Surabaya City in the 

perspective of government data openness and what are the obstacles faced in applying the government data disclosure.  

This research uses descriptive qualitative method. The technique of determining informants using purposive technique in which 

the informant selected is the part who is considered most know and understand about data management agency/agency related to 
health development. Data collection techniques used with the method of in-depth interviews with eight informants with backgrounds 

in different agencies, observation and document studies. 

The result of this research shows that the openness data of Surabaya’s a health development has not optimal yet. The data 

which is needed in relation to Surabaya's health development are not published as a whole while the published data which do not 
have a high level of detail, are not updated on time, and are not published in an open format even though it is easy to access 

whenever and whoever because the data is not copyrighted by the agency concerned. In addition, there are various obstacles in 

implementing government data transparency such as the presence of sectoral ego attitudes among agencies, the government's 

concerns about the public response in the face of government data and not have the experts in Information and Communication 
Technology (ICT) sector to manage their respective data agency. Therefore, the researcher suggests that the government of 

Surabaya City can create one government data portal, embed the mindset of the organization to keep doing the best, and the 

government of Surabaya City should provide education and training to at least two employees related to ICT sector which specially 

tasked to perform data management. 
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PENDAHULUAN 

Paska runtuhnya rezim orde baru, tuntutan akan 

reformasi pemerintahan dalam hal transparansi, 

efisiensi kinerja pemerintah, serta perbaikan birokrasi 

semakin menguat. Masyarakat yang dahulunya 

dibungkam dan dikontrol secara politik maupun 

ekonomi di era orde baru kini mulai memiliki 

kebebasan dalam menyampaikan pendapat bahkan 

memiliki perlindungan atas aspirasinya. Diawali 

dengan adanya UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang 

Kebebasan Pers, pemerintah paska reformasi tidak lagi 

kebal terhadap kritik. Pada era tersebut, suara 

masyarakat sering disampaikan dan disalurkan melalui 

berbagai model platform media. Pers yang awalnya 

dikekang kebebasannya oleh pemerintah, akhirnya 

dijamin kemerdekaan dan haknya dalam mencari, 

memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta 

informasi. Pihak yang diberitakan pun juga dijamin 

oleh UU Kebebasan Pers untuk memberikan hak 

jawab. Hal tersebut tentu berpengaruh secara signifikan 

dalam memonitor kinerja pemerintah. 

Azas demokrasi juga semakin berkembang 

setelah pemerintah mengesahkan UU Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Otonomi Daerah. Mengingat luasnya 

wilayah dan kompleksnya keberagaman pembangunan 

di Indonesia, pemerintah yang sentralis dianggap tidak  

 

mampu untuk mengatur segala kebutuhan 

pembangunan, terlebih dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat di daerah. Sehingga, pemerintah pusat 

membagi kewenangannya dengan pemerintah daerah 

dalam melaksankan perannya untuk menjalankan 

pembangunan di areanya masing-masing. Selain lebih 

leluasa dalam mengatur dan mengelola potensi sumber 

daya di daerahnya masing-masing. Akan tetapi, untuk 

merealisasi hal tersebut dibutuhkan peran dan 

partisipasi masyarakat non-pemerintah yang harus 

dibekali data maupun informasi dalam mengawal 

kinerja pemerintahannya masing-masing. 

Hak untuk tahu dan kebebasan memperoleh 

informasi saat ini semakin diutarakan baik oleh 

masyarakat sipil yang terus-menerus melakukan 

advokasi, maupun pemerintah yang meskipun 

perlahan, semakin menyadari kewajibannya untuk 

membuka diri dan memenuhi hak tersebut. Berbagai 

langkah dilakukan pemerintah dan para stakeholder 

lainnya untuk mengupayakan peran partisipasi publik 

guna melibatkan masyarakat dalam proses 

pembangunan yang dilakukan. Upaya ini digunakan 
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tidak lain sebagai bentuk penerapan dari pemerintahan 

terbuka (open government) yang mana menurut 

Harisson, pelaksanaan open government dilandasi oleh 

beberapa prinsip, diantaranya ialah transparansi, 

partisipasi, dan kolaborasi. 

Akan tetapi, perlu dipahami bahwasannya 

partisipasi publik yang dimaksud dalam hal ini tidak 

hanya sekedar hak untuk mengadu atau melaporkan 

suatu pelanggaran/penyelewengan kepada pemerintah 

dan aparat penegak hukum melainkan dapat terlibatnya 

masyarakat untuk mengetahui data pemerintah 

khususnya dalam hal pembangunan, sehingga publik 

dapat mengetahui sejauh mana pemerintah 

mengupayakan pembangunan bagi masyarakat. 

Oleh Adler dan Kitchin (dalam Stagars, 2016) 

data diilustrasikan sebagaimana gambar beriku: 

Gambar 1.1 Data, Information, Knowledge, and 

Wisdom (DIKW) Pyramid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data merupakan sebuah abstraksi dunia dimana 

individu atau kelompok membutuhkan ketersediaan 

dan akses data untuk dimanfaatkan lebih jauh. Melalui 

data, akan lahir berbagai temuan-temuan informasi 

yang saling terhubung. Dari sini, para pengguna data 

dapat menerjemahkan informasi yang ada untuk 

dijadikan sebagai sebuah pengetahuan. Terakhir, 

pengetahuan dapat diaplikasikan dalam kehidupan 

sehingga mampu untuk menjawab permasalahan-

permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat yang 

memetik kebijaksanaan dari pengalamannya. Sehingga 

terdapatnya keterbukaan data sangat diharapkan dalam 

upaya melaksanakan pembangunan. 

Perlu diketahui bahwa dalam hal ini open data 

tidak hanya sebatas diseminasi data pemerintah kepada 

publik. Namun, open data yang memiliki sifat 

interoperabel dengan aksesibilitas yang tinggi dan 

mudah diakses sehingga dapat membantu pemerintah 

dan publik dalam memadukan perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian 

pembangunan. Selain itu, dengan tersedianya data 

pemerintah untuk publik yang mudah didapat, gratis, 

dan dimutakhirkan secara periodik akan menguatkan 

partisipasi masyarakat untuk mengawal 

penyelenggaraan pemerintahan.  

 

Dari 115 negara yang dinilai melalui open data 

barometer dengan tujuan untuk mengungkap 

prevalensi dan dampak inisiatif open data yang 

sebenarnya di sekitar dunia, Indonesia berada di 

peringkat 38 dalam kategori seberapa terbuka data 

yang diberikan oleh pemerintah. Berikut adalah tabel 

keterbukaan data Indonesia: 

 

Tabel 1.1 Peringkat Open Data Berdasarkan Open 

Data Barometer Edisi Keempat 

 
Sumber: Open Data Barometer (2017) 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pentingnya Indonesia 

untuk terus melakukan perbaikan dalam upaya 

memberikan keterbukaan data pemerintah bagi publik 

Bagi pemerintah yang menerapkan open 

government data, memberikan keterbukaan data juga 

dapat digunakan untuk membantu masyarakat lebih 

memahami apa yang pemerintah lakukan dan seberapa 

baik kinerjanya, dan untuk meminta 

pertanggungjawaban atas hasil yang salah ataupun 

tidak diraih. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa 

dengan menerapkan open government data selain dapat 

meningkatkan transparansi pemerintah dan kesadaran 

masyarakat terhadap program dan kegiatan pemerintah, 

membuka data juga bisa membantu menghasilkan 

wawasan tentang bagaimana pemerintah mampu 

memperbaiki kinerjanya. 

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu 

bidang utama yang perubahannya dinantikan oleh 

khalayak publik. Selain itu, jika dilihat dari 

implementasi tingkat keterbukaan data pemerintah bagi 

publik berdasarkan open data barometer, kinerja sektor 

kesehatan menempati peringkat kedua terrendah 

dibandingkan 15 bidang lainnya, hal ini tentu 

menunjukkan bahwa belum baiknya implementasi 

keterbukaan data pada sektor kesehatan.  

Jika ditilik lebih dalam, kesehatan masyarakat 

juga dapat dilihat melalui adanya Indeks Pembangunan 

Kesehatan Masyarakat (IPKM) yang mana pada tahun 

2007 terdiri atas 24 indikator dan mengalami 

perubahan di tahun 2013 yang terdiri atas 30 indikator. 

Berdasarkan perbandingan Indeks Pembangunan 

Kesehatan Masyarakat (IPKM) tahun 2007 dan 2013 di 

Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya merupakan 

daerah yang mengalami penurunan tertinggi, hal 

tersebut dapat dilihat sebagaimana tabel berikut: 

 

Tabel 1.2 Perbandingan IPKM 2007 dan 

Pengembangan IPKM 2013 di Kota Surabaya 

 
Sumber: Open Data Barometer (2017) 
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Dalam menghadapi permasalahan tersebut tentu 

perlu adanya pembangunan berbasis kesehatan. 

Namun, pelaksanaan pembangunan kesehatan ini tentu 

tidak dapat hanya berjalan pada satu pihak saja 

melainkan diperlukannya pihak-pihak lain agar 

pembangunan ini dapat terwujud. Dalam proses 

mewujudkan pembangunan kesehatan khususnya di 

Kota Surabaya, tentu akan semakin efektif apabila 

masyarakat memiliki akses terhadap dataset 

Pemerintah Kota Surabaya agar mampu berpartisipasi 

untuk turut memberikan pendapat, mengawasi, dan 

mengevaluasi berjalannya program pembangunan 

kesehatan. Dengan dibukanya dataset pemerintah yang 

menunjang pembangunan kesehatan disertai dengan 

masyarakat yang ‘melek’ akan data maka tujuan 

pembangunan untuk mencapai derajat kesehatan 

setinggi-tingginya akan lebih sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan tentunya akan lebih mudah tercapai.  

Mengingat akan pentingnya pembangunan 

kesehatan di Kota Surabaya, tentu diperlukan pula 

dataset yang mendukung terlaksananya proses 

pembangunan kesehatan. Hal ini menjadi penting 

karena tidak sedikit organisasi publik yang 

memproduksi dan mengumpulkan berbagai jenis data 

yang berbeda untuk melaksanakan tugas 

mereka sehingga jumlah data yang dikumpulkan oleh 

pemerintah sangatlah banyak sehingga dengan jumlah 

ini data dijadikan sebagai hal yang penting untuk 

meningkatkan transparansi publik, selain itu hal ini 

dilakukan sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota 

Surabaya dalam mendukung open government data. 

Dengan membuka dan memperluas akses informasi 

tentang pemerintah, secara otomatis pemerintah akan 

dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas 

pembangunan juga kualitas data itu sendiri. Pemerintah 

yang transparan dan terus berhasil mengimprovisasi 

pembangunan juga kualitas informasinya, akan 

senantiasa mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari 

masyarakat. Hal tersebut akan menstimulus dan 

menciptakan lingkungan partisipasi keterbukaan yang 

lebih meluas. Pada akhirnya, partisipasi yang meluas 

berpotensi untuk mendorong dan menguatkan peran 

masyarakat dalam pembangunan yang khususnya 

dalam hal ini ialah pada bidang kesehatan. 

Dalam upaya melakukan pembangunan kesehatan 

khususnya di Kota Surabaya, tentu diperlukan sebuah 

data yang terbuka sehingga badan ataupun dinas yang 

terkait dalam pembangunan senantiasa terintegrasi dan 

tidak memiliki data secara sendiri-sendiri. Badan 

ataupun dinas yang terkait dalam upaya pembangunan 

kesehatan di Kota Surabaya yang juga menjadi lokasi 

penelitian antara lain ialah: 

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya 

2. Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surabaya 

4. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya 

5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota 

Surabaya 

6. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya 

7. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota 

Surabaya 

8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan, Cipta 

Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti akan berfokus 

untuk mendeskripsikan tentang keterbukaan data 

pembangunan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya 

dalam perspektif open government data. Penelitian 

terhadap keterbukaan data ini digunakan untuk 

memahami seberapa terbuka data yang diberikan oleh 

Pemerintah Kota Surabaya sehingga beberapa pihak 

baik publik maupun antar instansi pemerintah dapat 

mengetahui terkait data yang dijadikan sebagai 

penunjang dalam upaya pembangunan kesehatan di 

Kota Surabaya. 

Berdasarkan atas permasalah yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui sebagai berikut: 

1. Bagaimana keterbukaan data pembangunan 

kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dalam 

perspektif open government data? 

2. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi dalam 

upaya menerapkan keterbukaan data pembangunan 

kesehatan Pemerintah Kota Surabaya dalam 

perspektif open government data? 
Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat 

baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi  terhadap kajian Ilmu 

Administrasi Negara, serta dapat memberikan 

penjelasan secara komprehensif tentang fenomena 

yang ada dengan teori-teori yang relevan mengenai 

keterbukaan data pembangunan kesehatan 

Pemerintah Kota Surabaya dalam perspektif open 

government data serta faktor penghambat yang 

dihadapi dalam penerapannya. Selain itu, penelitian 

ini diharapkan mampu menjadi bahan kajian dan 

rujukan dalam rangka penelitian selanjutnya 

mengenai keterbukaan data pemerintah dan 

perkembangan Ilmu Administrasi Negara. 

2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan mengenai keterbukaan data 

pembangunan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya 

dalam perspektif open government data serta faktor 

penghambat yang dihadapi dalam penerapannya. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data 

digunakan dengan metode wawancara secara 

mendalam observasi, dan studi dokumen. Teknik 

penentuan informan dilakukan dengan purposive 

dimana pihak-pihak dianggap mengetahui terkait 

pengelolaan data pembangunan kesehatan. Teknik 

analisis data merujuk pada Miles dan Huberman 

dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan 

menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data dengan 

menggunakan triangulasi. 
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Open Government 

Open government menjadi sebuah istilah (term) 

yang digunakan di dunia internasional dalam 

menginisiasikan upaya untuk meningkatkan 

keterbukaan pemerintah dalam pelayanan publik. 

Sebagaimana pendekatan populer lainnya, istilah open 

government diartikan sebagai suatu hal yang berbeda 

untuk orang yang berbeda pula. Bagi sebagian orang, 

open government berarti memfasilitasi data dari 

pemerintah kepada masyarakat, mengubah hal lama 

yang dahulunya sebuah kebijakan dibuat secara 

tertutup menjadi sistem yang mana masyarakat menjadi 

memiliki hak untuk mengetahui apa yang dilakukan 

oleh para pemimpin mereka. 

Adapun hal utama yang perlu dipahami mengenai 

keterbukaan ialah kemampuan untuk menyingkirkan 

ego dan mendengar pendapat orang lain. Hal ini 

merupakan gagasan untuk memberikan kebebasan 

kepada semua orang (masyarakat) agar mereka dapat 

mengungkapkan pikiran mereka, dan pandangan atau 

gagasan mereka untuk selanjutnya dipertimbangkan. 

Keterbukaan juga membahas tentang transparansi, 

artinya setiap orang harus bisa mengerti mengapa 

keputusan dibuat tanpa merasa diserang atau diabaikan, 

sehingga pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang 

terkena dampak kebijakan dapat menjaga tingkat 

kepercayaan satu sama lain. Keterbukaan 

memungkinkan seseorang untuk mengambil bagian 

dalam karya luar biasa yang disebut dengan 'demokrasi' 

terlepas dari kemampuan mereka, di mana mereka 

dilahirkan, siapa orang tua mereka, dan siapa yang 

mereka pilih dalam pemilihan terakhir. Keterbukaan 

adalah membiarkan semua orang berbicara pikiran 

mereka dan merasa aman melakukannya. Hal ini 

bersesuaian dengan kunci keberhasilan Open 

Government Indonesia yang menyampaikan bahwa 

kesinambungan ide dan gagasan adalah kunci 

keberhasilan dari proses menuju pemerintahan terbuka. 

Menurut Harisson adapun yang menjadi unsur-

unsur dalam open government antara lain ialah: 

a) Pemerintah harus transpransi 

Transparansi mendorong akuntabilitas dan 

memberikan informasi bagi masyarkat tentang apa 

yang pemerintah lakukan. Informasi yang dikelola 

oleh pemerintah adalah aset nasional. Para 

administrator akan mengambil tindakan yang tepat, 

konsisten dengan hukum dan kebijakan, untuk 

mengungkapkan informasi dengan cepat dalam 

bentuk yang dapat dilakukan oleh masyarakat 

mudah ditemukan dan digunakan. Pemerintah dan 

lembaga eksekutif harus memanfaatkan teknologi 

baru untuk menaruh informasi tentang kegiatan dan 

kebijakan mereka secara online . 

b) Pemerintah harus partisipatif 

Keterlibatan publik meningkatkan efektivitas 

pemerintah dan meningkatkan kualitas 

kebijakannya. Pengetahuan tersebar luas di 

masyarakat, dan pejabat publik mendapat manfaat 

dari akses terhadap tersebarnya pengetahuan. 

Pemerintah dan lembaga eksekutif harus 

menawarkan masyarakat dalam meningkatkan 

kesempatan untuk berpartisipasi dalam membuat 

kebijakan guna memberi manfaat kepada 

pemerintah melalui keahlian dan informasi yang 

dimiliki. Pemerinah dan lembaga eksekutif juga 

harus meminta masukan dari masyarakat tentang 

bagaimana pemerintah dapat meningkatkan 

kesempatan partisipasi masyarakat dalam 

pemerintahan. 

c) Pemerintah harus kolaboratif dalam membuat 

inovasi 

Kolaborasi secara aktif melibatkan masyarakat 

dalam pekerjaan pemerintah. Pemrintah dan 

lembaga eksekutif harus menggunakan alat yang 

inovatif, metode, dan sistem untuk bekerja sama 

diantara mereka sendiri, di semua tingkat 

pemerintahan, dan dengan organisasi nirlaba, 

bisnis, dan individu di sektor swasta. Pemerintah 

dan lembaga eksekutif harus meminta masukan dari 

masyarakat untuk dinilai dan meningkatkan tingkat 

kolaborasi mereka dan untuk mengidentifikasi 

peluang baru untuk kerja sama dalam membentuk 

sebuah inovasi. 

 

Open Data 

Open data merupakan sebuah langkah lebih maju 

untuk mengimplementasikan keterbukaan data publik 

yang memaksimalkan teknologi informasi dan 

komunikasi. Memasuki era digital dan internet dimana 

kebutuhan informasi semakin inklusif, open data 

menawarkan level keterbukaan lebih dalam yang 

menekankan diseminasi raw material (bahan mentah) 

dari sebuah informasi. Open data diupayakan agar 

sebuah data dapat digunakan secara bebas. Open data 

sendiri bisa dilihat sebagai bagian penting dalam 

memperkuat hak warga negara, seperti akan lebih 

mudah mendapatkan akses terhadap informasi yang 

diperlukan karena telah tersedia secara online dan 

gratis. Akan tetapi, menurut Stagars konsep open 

dalam open data menawarkan tidak hanya ketersediaan 

data secara online (online availability), namun juga 

aksesibilitas bagi pengguna untuk menggunakan, 

membagikan, menganalisis ataupun mendistribusikan 

kembali data tersebut secara gratis. 

Kemampuan open data untuk diakses, diunduh, 

dan dibagipakaikan secara mudah tanpa batasan 

disebut interoperabilitas. Karena kemampuan data yang 

interoperabel, open data dipercaya berpotensi untuk 

dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk 

meningkatkan perekonomian, membantu efektifitas 

dan efisiensi kegiatan administrasi, meningkatkan 

kualitas transparansi dan akuntabilitas, dan menambah 

frekuensi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 

Dalam penerapan open data, normalnya sebuah 

data dirilis dalam format yang terbuka pula. Format 

terbuka berarti kemampuan data untuk diakses 

menggunakan perangkat lunak (software) apapun. Tim 

Berners Lee (dalam James 2015), seorang ahli 

komputer kenamaan dunia, mengklasifikasikan open 

data menjadi lima level yang mana masing-masing 
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level tersebut memiliki manfaat yang berbeda-beda. 

Perbedaan kelima level tersebut antara lain ialah: 

a) Web Data ★ 

Membuat data agar tersedia di Web (format 

apapun) dalam lisensi terbuka. 

b) Web Data ★★ 

Membuat data agar tersedia sebagai data terstruktur 

(misalnya: Excel), akan tetapi bukan pemindaian 

gambar tabel. 
c) Web Data ★★★ 

Membuat data agar tersedia dalam format terbuka 

non-eksklusif (misalnya: CSV, bukan Excel). 
d) Web Data ★★★★ 

Menggunakan URI untuk menunjukkan sesuatu, 

sehingga orang bisa menunjukkan data. 

e) Web Data ★★★★★ 

Menghubungkan data ke data lain sebagai bentuk 

untuk menunjukkan adanya hubungan. 

Dari kelima level diatas, Tim Berners Lee 

merekomendasikan agar pemerintah minimal mampu 

mempublikasikan data dengan kemampuan level tiga 

(3) atau data dengan format csv yang memiliki 

kemampuan machine readability yang bagus. 

 

Open Government Data 

Open government data adalah data yang 

dihasilkan dengan menggunakan dana publik dan 

memberikan "tanpa pembatasan penggunaan atau 

distribusi". Adapun dua elemen utama yang digunakan 

untuk mendefinisikan open government data ialah 

(Ubaldi, 2013): 

- Data pemerintah (government data): adalah data 

yang dihasilkan atau ditugaskan oleh badan publik. 

- Data terbuka (open data): adalah data yang dapat 

digunakan secara bebas, digunakan kembali dan 

didistribusikan oleh siapapun, dan hanya berfokus 

pada kebutuhan pengguna sehingga membuat 

pekerjaan mereka mudah untuk dibagikan. 

Jenis kumpulan data yang tersedia dalam penerapan 

open government data dapat bervariasi di semua 

tingkatan pemerintah dan instansi pemerintah. Secara 

hukum, open government data tidak dapat berisi 

informasi pribadi atau rahasia. Menurut Kassen, 

keterbukaan data pemerintah merupakan data 

pemerintah federal atau lokal yang menyediakan akses 

ke data yang dapat dibaca dengan format mesin 

(machine readable).  

Dalam memahami open government data 

diperlukan pula pemahaman terkait rantai nilai open 

government data yang mana hal ini sangat penting 

guna memahami peran aktor utama, dan juga mengerti 

bagaimana kecepatan berkembang dan menyebabkan 

perubahan signifikan dalam peran dan batas tanggung 

jawab masing-masing dan mempengaruhi keterlibatan 

aktor dalam berbagai data yang terkait dengan kegiatan 

pemerintah. Adapun empat fase utama yang dapat 

diidentifikasi dalam rantai nilai open government data 

ialah (Ubaldi, 2013): 

1. Data generation (peningkatan data): ini mencakup 

peningkatan data publik yang biasanya dilakukan 

oleh entitas sektor publik bahkan jika fungsi ini 

ditingkatkan dapat menjadi sumber data dengan 

keuangan yang dipublikasikan.  

2. Data collection, aggregation and processing 

(pengumpulan data, agregasi dan pengolahan): data 

perlu dikumpulkan agar dapat diakses, dibagikan 

dan digunakan kembali. Sebagian besar data 

pemerintah juga perlu digabungkan, dihubungkan, 

dan atau dimanipulasi sekali terbuka untuk 

memberi nilai tambah bagi sebagian besar 

pengguna. Hal ini terutama berlaku untuk 

penggunaan data pemerintah secara non komersial. 

3. Data distribution and delivery (distribusi dan 

penyampaian data): data perlu didistribusikan ke 

pengguna untuk dapat diakses dan digunakan 

kembali. 

4. Final data use (penggunaan data akhir): kebutuhan 

data pemerintah terbuka perlu digunakan kembali 

oleh seluruh daftar pengguna yang berbeda guna 

mempertahankan penciptaan nilai publik. 

Dalam penerapan open government data tentu terdapat 

manfaat yang dapat dipetik dalam perspektif 

pemerintah. Adapun manfaat tersebut antara lain ialah 

(Ubaldi, 2013): 

a) Meningkatkan akuntabilitas pemerintah, 

transparansi, responsif dan kontrol demokratis 

b) Mempromosikan pemberdayaan warga, partisipasi 

dan keterlibatan sosial  

c) Membangun aparatur sipil negara yang 

diberdayakan 

d) Membina inovasi, efisiensi dan efektivitas 

pelayanan pemerintah 

Diterapkannya open government data dalam 

pemerintahan tentu diharapkan adanya manfaat dari 

penerapan tersebut. Adapun pihak yang dapat 

menerima manfaat dari penerapan tersebut antara lain 

ialah (Ubaldi, 2013):
 
 

a) Pemerintah 

b) Warga negara 

c) Organisasi non-pemerintah 

d) Pasar ekonomi, sektor swasta dan layanan publik 

yang lebih luas 

Dalam menerapkan open governmen data, 

pemerintah harus memenuhi aspek-aspek yang menjadi 

prinsip dalam pelaksanaannya sesuai dengan syarat 

keterbukaan data pemerintah. Data pemerintah 

dianggap terbuka jika dipublikasikan dengan cara yang 

sesuai dengan prinsip open government data yang 

terdiri atas delapan aspek yang mana aspek ini 

ditetapkan dan dikemukakan pada Desember 2007 

dalam Rapat Kelompok Kerja Pemerintah Terbuka di 

Sebastopol (California, United States). Kedelapan 

aspek tersebut ialah (Attard, 2015): 

a) Complete 

Semua data yang terkait dengan publik tersedia. 

Adapun yang dimaksud dengan data publik adalah 

data yang tidak tunduk pada privasi, dan keamanan 

yang berlaku atau pembatasan hak istimewa. 
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b) Primary  

Data dikumpulkan pada sumbernya, dengan tingkat 

rincian (detail) tertinggi, tidak dalam bentuk yang 

dimodifikasi. 

c) Timely 

Data tersedia untuk umum sesegera mungkin 

setelah data sebenarnya dibuat, untuk menjaga nilai 

data. 

d) Accessible 

Data tersedia untuk publik, dan tanpa batasan 

penggunaannya. 

e) Machine readable 

Data terstruktur sehingga memungkinkan data 

terproses secara otomatis. 

f) Non-discriminatory 

Data yang tersedia dapat digunakan kembali oleh 

siapapun tanpa persyaratan. 

g) License-free 

Data tidak tunduk pada peraturan hak cipta, paten, 

merek dagang, atau perdagangan apapun. Sesuai 

dengan pembatasan privasi, keamanan dan hak 

istimewa yang diperbolehkan. 

 

KETERBUKAAN DATA PEMBANGUNAN 

KESEHATAN PEMERINTAH KOTA 

SURABAYA DALAM PERSPEKTIF OPEN 

GOVERNMENT DATA 
Berdasarkan data pembangunan kesehatan Kota 

Surabaya yang dinilai dalam aspek-aspek open government 

data, dapat dipaparkan sebagaimana berikut ini: 

1. Complete 

Seluruh data pembangunan kesehatan arus 

dipublikasikan secara online oleh badan/dinas 

terkait. Adapun data yang dimaksud adalah data 

yang tidak tunduk pada privasi, dan keamanan yang 

berlaku atau pembatasan hak istimewa. Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa setiap organisasi 

perangkat daerah (OPD) baik badan ataupun dinas 

mempublikasikan data pembangunan kesehatan 

namun tidak secara keseluruhan dan tidak terdapat 

wadah secara online bagi publik untuk 

mengusulkan data yang dipublikasikan. 

2. Primary  

Data pembangunan kesehatan dikumpulkan secara 

langsung dari badan/dinas terkait, dengan tingkat 

rincian (detail) tertinggi, tidak dalam bentuk yang 

dimodifikasi. Dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa data pembangunan kesehatan dipublikasikan 

secara langsung oleh badan/dinas terkait namun, 

dengan tingkat rincian (detail) yang rendah. 

3. Timely 

Data pembangunan kesehatan tersedia untuk umum 

sesegera mungkin setelah data dibuat guna menjaga 

nilai data. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

data pembangunan kesehatan tidak dipublikasikan 

secara tepat waktu melainkan secara berkala 

4. Accessible 

Data pembangunan kesehatan tersedia untuk 

publik, dan tanpa batasan penggunaannya Dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa data pembangunan 

kesehatan yang terpublikasikan tersedia untuk 

publik, dan tanpa batasan penggunaannya. 

5. Machine readable 

Data pembangunan kesehatan terstruktur sehingga 

memungkinkan data terproses secara otomatis. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa data 

pembangunan kesehatan tidak dapat terproses 

secara otomatis karena format yang digunakan 

dalam penyimpanan data ialah word, pdf, dan hanya 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang 

menyimpan data dalam format excel (hanya bagi 

dinas yang melakukan Perjanjian Kerja Sama). 

6. Non-discriminatory 

Data pembangunan kesehatan dapat digunakan 

kembali oleh siapapun tanpa persyaratan apapun. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa data 

pembangunan kesehatan yang dipublikasikan dapat 

digunakan kembali oleh siapapun tanpa persyaratan 

apapun. 

7. License-free 

Data pembangunan kesehatan tidak tunduk pada 

peraturan hak cipta apapun sesuai dengan 

pembatasan privasi, keamanan dan hak istimewa 

yang diperbolehkan. Dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa data pembangunan kesehatan 

yang dipublikasikan tidak tunduk pada peraturan 

hak cipta namun lebih banyak data yang memiliki 

hak cipta sehingga membutuhkan pengajuan 

permohonan untuk mendapatkannya. 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian di lapangan tentang 

keterbukaan data pembangunan kesehatan Pemerintah 

Kota Surabaya dalam perspekif open government data, 

dapat ditarik kesimpulan bahwa keterbukaan data 

pembangunan kesehatan Pemerintah Kota Surabaya 

tersebut belum optimal. Temuan dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, data yang dibutuhkan terkait 

pembangunan kesehatan Kota Surabaya tidak 

dipublikasikan secara keseluruhan sedangkan data 

yang telah dipublikasikanpun tidak memiliki tingkat 

kerincian yang tinggi, tidak diperbaharui secara tepat 

waktu, dan tidak dipublikasikan dalam format 

terbukameskipun memiliki kemudahan dalam 

mengkases kapanpun dan oleh siapapun karena data 

tersebut tidak memiliki hak cipta dari badan/dinas 

terkait. 

Selain itu, kesimpulan ini juga diperkuat dengan 

adanya dua faktor penghambat yang dihadapi masing-

masing badan/dinas terkait pembangunan kesehatan. 

Faktor tersebut antara lain: 

1. Terdapatnya ego sektoral antar badan/dinas dalam 

menerapkan open government data 

Badan/dinas merasa bahwa mereka memiliki 

kepentingan masing-masing sehingga apabila 

terdapat badan/dinas yang membutuhkan data dari 

instansi lain, badan/dinas tersebut perlu 

mengajukan permohonan data terlebih dahulu. 
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2. Kekhawatiran pemerintah pada respon masyarakat 

dalam menghadapi data 

Badan ataupun dinas terkait pembangunan 

kesehatan mengkhawatirkan apabila masyarakat 

memberi respon negatif terhadap data yang 

dipublikasikan oleh pemerintah. Selain itu 

badan/dinas juga takut apabila data yang 

dipublikasikan tersebut disalahgunakan oleh pihak-

pihak tertentu. 

3. Kurangnya pegawai yang ahli dalam bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

Terdapatnya badan ataupun dinas terkait 

pembangunan kesehatan yang kekurangan tenaga 

ahli dalam bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (TIK) guna melakukan pengelolaan 

data. 

 

SARAN 

Keterbukaan data pembangunan kesehatan 

Pemerintah Kota Surabaya tentu masih memerlukan 

adanya berbagai perbaikan hal ini dilakukan tidak lain 

juga sebagai upaya perbaikan pembangunan kesehatan 

yang dilaksanakan di Kota Surabaya itu sendiri, maka 

dari itu berdasarkan temuan di lapangan, peneliti 

memberikan beberapa saran pada pemerintah kota dan 

badan/dinas terkait yakni: 

1. Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya membuat satu 

portal data Pemerintah Kota Surabaya yang 

terintegrasi dengan seluruh badan/dinas guna 

mempublikasikan data yang dimiliki masing-

masing badan/dinas sehingga seluruh data (selain 

yang dikecualikan) Pemerintah Kota Surabaya 

berada pada satu portal, dengan begitu apabila 

organisasi perangkat daerah (OPD) membutuhan 

data dari organisasi perangkat daerah (OPD) lain 

dalam upaya melakukan pembangunan di berbagai 

bidang maka tidak perlu melakukan perizinan 

melalui surat menyurat kembali, sehingga tercipta 

data tunggal di Pemerintah Kota Surabaya.  

2. Bagi badan ataupun dinas terkait yakni Badan 

Perencanaan Pembangunan Kota, Dinas Kesehatan, 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas 

Komunikasi dan Informatika, Dinas Ketahanan 

Pangan dan Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, 

Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, Dinas 

Perumahan Rakyat dan Kawasan, Cipta Karya dan 

Tata Ruang sebaiknya perlu menanamkan mindset 

organisasi untuk tetap melakukan yang terbaik bagi 

masyarakat sehingga kekhawatiran akan 

keterbukaan terhadap data dapat hilang mengingat 

apapun yang telah badan/dinas lakukan tersebut 

merupakan hal yang terbaik.  

3. Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya memberikan 

pendidikan dan pelatihan kepada minimal dua 

pegawai dari masing-masing badan/dinas terkait 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang 

khusus bertugas untuk melakukan pengelolaan data 

yang dimiliki badan/dinas tersebut. 
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