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Pemerintah Kota Malang sebagai salah satu
upaya monitoring evaluasi proses komunikasi
yang

dibangun

oleh

Pemerintah

dengan

masyarakat di media sosial sehingga kedepannya
dapat melakukan sebuah perbaikan berdasarkan
umpan balik atau feedback yang diberikan
masyarakat Kota Malang.
Data riset Hootsuite pada bulan Januari 2021 menunjukkan bahwa pengguna media
sosial di Indonesia mencapai total 170 juta atau 62% dari jumlah populasi di Indonesia
dengan rata-rata waktu akses media sosial adalah 3 jam, 41 menit. Dari data-data
tersebut menunjukkan bahwa media sosial bukan lagi media untuk menyampaikan
pesan pribadi namun lebih dari itu, media sosial menjadi media penyebaran informasi
dan edukasi yang membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah. Media sosial telah
menjadi gaya hidup. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah cara
komunikasi masyarakat. Perubahan cara komunikasi inilah yang menuntut adanya
peningkatan permintaan masyarakat untuk mengakses konten kapan saja dan dimana
saja.
Isu negatif di media sosial akan selalu ada. Tugas dari Pemerintah Kota Malang adalah
memastikan bahwa isu negatif bukanlah faktor pemecah belah antara Pemerintah dan
masyarakat, namun menjadi faktor yang dapat mempererat interaksi dan komunikasi
Pemerintah dan masyarakat agar sinergitas dapat terjalin dengan baik. Dalam
manajemen isu, penanganan isu negatif membutuhkan strategi dengan
mengedepankan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan dan kecepatan dari seluruh
Perangkat Daerah agar isu yang ada di masyarakat tidak berkembang menjadi berita
bohong, berita palsu maupun berita keliru (hoax) yang akan berdampak pada
menurunnya kepercayaan masyarakat akan kinerja Pemerintah.
Pengelolaan isu negatif tidak dapat lepas dari kerjasama dan kolaborasi dari seluruh
Perangkat Daerah di Kota Malang. Pemberian respons dari Pemerintah atas isu negatif
dari masyarakat yang beredar di media sosial menjadi kunci keberhasilan pengelolaan,
sehingga proses interaksi dan komunikasi Pemkot Malang sebagai pelayan publik
dengan masyarakat sebagai kontrol penyelenggaraan pemerintahan dapat terjalin
dengan baik.
ii

Pemantauan Isu Media Sosial
Dalam proses pemantauan isu negatif di media sosial selama periode tahun 2021
terdapat total 144 isu negatif yang ditujukan untuk Pemerintah Kota Malang. Dari 144
isu negatif tersebut, telah berhasil didisposisikan ke Perangkat Daerah sebanyak 189
kali.
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Grafik 1. Pergerakan Jumlah Isu Negatif Tahun 2021

Dari grafik di atas diketahui bahwa bulan Februari, Maret dan Juli menjadi bulan dengan
jumlah isu negatif yang paling rendah. Beberapa faktor yang menyebabkan
penurunan jumlah isu negatif pada bulan Februari, Maret dan Juli tahun 2021
adalah:
Terdapat beberapa isu yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota
Malang seperti kewenangan Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) dan Perusahaan
Listrik Negara (PLN);
Dalam proses analisa isu, ditemukan beberapa isu yang mengarah ke sentimen
netral seperti isu terkait pengajuan bibit, cara menjadi relawan satgas Covid19,
pertanyaan seputar pembelian lembar kerja siswa dan lain-lain;
Isu yang paling banyak beredar di Bulan Maret 2021 didominasi oleh isu seputar
vaksinasi Covid19;
Meningkatnya angka konfirmasi positif di Bulan Juli tahun 2021 menjadi salah
satu faktor penyebab menurunnya jumlah isu negatif karena pada bulan Juli
masyarakat lebih fokus pada pencegahan serta penyembuhan Covid19. Hal ini
dibuktikan dengan isu negatif yang muncul adalah seputar penipuan penjualan
tabung oksigen, pelanggaran kebijakan PPKM, pelanggaran protokol kesehatan,
kerumunan warga dan prosedur vaksinasi Covid19.
Untuk memudahkan pemetaan Perangkat Daerah dan isu negatif yang diterima selama
Tahun 2021, berikut ini merupakan tabel trend isu negatif di media sosial yang paling
sering dibicarakan oleh warganet yang ditujukan untuk Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Malang:
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Tabel 1. Perangkat Daerah Penerima Isu Negatif Media Sosial Tahun 2021

Perangkat Daerah

Jumlah

Topik/Isu Negatif Terbanyak

DPUPRPKP

33

Jalan Berlubang

DLH

26

Pohon Tumbang

DISHUB

23

Perparkiran

SATPOL PP

18

Pelanggaran PPKM

PEMKOT MALANG

14

Pasar Murah Ramadan

DINKES

14

Vaksinasi Covid19

BPBD

10

Pohon Tumbang

DINSOS P3AP2KB

9

Gangguan ODGJ

DISPENDUKCAPIL

7

NIK Belum Online

DISDIKBUD

7

Pembelajaran Tatap Muka

PD TUGU TIRTA

5

Aliran Air Mati

KEC LOWOKWARU

5

Pelanggaran Prokes

DISNAKER PMPTSP

4

Komplain Lomba Burung Berkicau

BAPPEDA

3

Pengaspalan di Kayutangan

KEC BLIMBING

2

Pengurusan Surat Ahli Waris

DISPORAPAR

2

Prosedur Sewa Lapangan

DISKOPINDAG

2

Penipuan Penjualan Tabung Oksigen

KEC KLOJEN

2

Gangguan Tower

DISKOMINFO

1

Gagal Akses SAMBAT ONLINE

BAPENDA

1

Metode Pembayaran PBB

BAGIAN HUKUM

1

Perbaikan Website JDIH

TOTAL DISPOSISI

189

Semakin terbukanya akses masyarakat menulis aduan, kritik dan saran di media sosial
juga memiliki risiko penyebaran konten provokasi semakin lebar dan dapat
menimbulkan konflik yang lebih besar. Isu negatif yang muncul bukan sesuatu hal
yang harus dihindari, namun menjadi peluang bagi Perangkat Daerah untuk edukasi
sekaligus memberikan kebenaran data, fakta, informasi sehingga kesalahan persepsi
masyarakat akan program atau kebijakan Pemerintah dapat diminimalisir.
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Karakteristik pengguna media sosial khususnya Twitter di Indonesia adalah aktif dan
engaged dengan topik-topik yang berkembang. Hal inilah yang menjadikan media
sosial Twitter @pemkotmalang sebagai wadah bagi masyarakat untuk
menyampaikan isu, aduan, komentar, saran dan kritik untuk Pemerintah Kota
Malang.
Instagram
3%

Hal ini dibuktikan dari total 154 isu
negatif, 97 persennya berasal dari
kanal media sosial Twitter. Dan
sisanya sejumlah 3 persen berasal
dari kanal media sosial Instagram.

Twitter
97%
Grafik 2. Kanal Isu Negatif Tahun 2021

Pemantauan isu negatif tidak hanya berdasarkan kanal media sosial saja namun juga
memantau dari sisi aktivasi media sosial Twitter seluruh Perangkat Daerah di Kota
Malang. Berikut ini merupakan tabel pemantauan aktivasi media sosial Twitter dari 5
(lima) Perangkat Daerah penerima isu negatif terbanyak selama tahun 2021:
Tabel 2. Aktivasi Media Sosial Perangkat Daerah Pemerintah Kota Malang

Perangkat Daerah

Akun Twitter

Last Update

DPUPRPKP

@dpuprpkp_malkot

1 Desember 2020

DLH

@dlhkotamalang

8 Januari 2022

DISHUB

@dishub_mlgkota

4 Januari 2022

SATPOL PP

@satpolppmalang2

11 Desember 2021

DINKES

@diskes_komal

18 November 2021

Berdasarkan pada data jumlah isu negatif dari masyarakat Kota Malang yang
didominasi pada kanal media sosial Twitter, kedepannya diharapkan seluruh
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang melakukan aktivasi media
sosial twitter sebagai media komunikasi dan menjalin interaksi yang baik dengan
warganet sehingga isu negatif yang muncul dapat diredam, tidak berkepanjangan
menjadi berita palsu, berita bohong dan berita keliru (hoax).
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Isu negatif yang berhasil di analisa serta diberikan rekomendasi belum seluruhnya
dapat direspons oleh Perangkat Daerah. Terdapat beberapa isu negatif yang
membutuhkan koordinasi oleh beberapa Perangkat Daerah serta pengecekan lebih
lanjut di lapangan. Kedepan diharapkan isu negatif dari masyarakat dapat diberikan
respon normatif terlebih dahulu dari Perangkat Daerah, sebelum memberikan respon
hasil tindak lanjut sebagai upaya meredam isu negatif di media sosial yang dapat
berkembang dengan cepat. Berikut ini merupakan grafik persentase respon
Perangkat Daerah atas isu negatif yang beredar di media sosial:
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Grafik 3. Persentase Jumlah Respon Isu Negatif Tahun 2021

Isu negatif di media sosial dapat menjadi viral apabila tidak dilakukan upaya dari
Perangkat Daerah untuk memberikan respons. Faktor penyebabnya adalah pada
kanal media sosial Twitter terdapat fitur Retweet, Like dan Reply yang membuat
sebuah thread/postingan seseorang menjadi viral. Retweet adalah fitur untuk
memposting kembali sebuah cuitan dari warganet. Like merupakan fitur untuk
menyukai posting twitter seseorang. Reply adalah fitur untuk membalas/berkomentar
pada cuitan warganet.
Dengan adanya ketiga fitur ini, sebuah cuitan/tweet dari masyarakat dapat diposting
kembali oleh banyak orang sehingga tweet dapat berkembang dengan cepat (viral) di
media sosial. Selama tahun 2021, terdapat beberapa isu negatif media sosial yang
viral berdasarkan pada indikator retweet, like dan reply pada postingan tersebut.
Berikut ini diuraikan isu negatif yang viral dan berhasil direspon oleh Pemerintah Kota
Malang:

01 Pasar Murah Ramadan

"

Akun Twitter
@LaporCovid
Presiden Jokowi: Harus ada sense of crisis. Meanwhile, Pemkot Malang: Mohon partisipasi
menghadiri kegiatan Pasar Murah Ramadan. Kalau begini kapan pandemi mau selesai?
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Dari cuitan akun @LaporCovid di atas, menunjukkan terdapat keresahan di masyarakat
Kota Malang terkait surat dari Pemerintah Kota Malang perihal imbauan partisipasi
kegiatan pelaksanaan pasar murah Ramadan. Kondisi ini cukup dilematis dimana satu
sisi Pemerintah Kota Malang dengan gencarnya meniadakan mudik lebaran tetapi di
sisi lain ada rencana kegiatan pasar murah Ramadan. Masyarakat memandang
Pemerintah kurang bersungguh-sungguh dalam menekan angka penyebaran Covid-19
dengan adanya kegiatan pasar murah Ramadan yang cenderung menimbulkan
kerumunan di masyarakat.
Cuitan tersebut cukup viral di media sosial karena mengundang perhatian warganet
hingga menuai total 395 retweet, 719 like dan 108 balasan dari warganet. Berhasil
potensi isu negatif ini dapat diredam dengan keputusan Diskopindag dan Bagian
Perekenomian yang melakukaan pembatalan kegiatan tersebut. Pemerintah Kota
Malang melalui akun twitter @pemkotmalang memberikan respons pada tanggal 6 Mei
2021.

"

Akun Twitter
@PemkotMalang
#NawakNgalam
[PENGUMUMAN]
Memperhatikan hasil verifikasi lapangan & simulasi standar protokol kesehatan dan
menggarisbawahi perkembangan, maka Kegiatan Pasar Murah yang terjadwal tgl 7 - 8 Mei
2021 di lapangan Stadion Gajayana, dibatalkan.
Terimakasih, salam sehat

02 Pinjaman Online

"

Akun Twitter
@Pinjollaknat
Salut untuk @PemkotMalang Harusnya sih jd pelajaran, untuk segera ditindak oknum2
pinjol ini oleh aparat.. ya masak ntar tiap ada kasus model gini, pemerintah bakal nutupin
trus.. ga mungkin juga kan?

Dengan maraknya pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK INDONESIA cukup
berdampak dan meresahkan masyarakat. Banyak masyarakat yang menjadi korban
oleh Debt Collector online tidak resmi tersebut salah satunya adalah seorang Guru
Honorer di Kota Malang. Masyarakat berharap adanya penegakan hukum oleh pihak
berwajib agar menjadi jera terhadap penyelenggara pinjaman online tidak resmi.
Cuitan tersebut cukup viral di media sosial karena mengundang perhatian warganet
hingga menuai total 139 retweet, 600 like dan 80 balasan dari warganet. Berhasil
isu negatif ini direspons oleh Pemerintah Kota Malang dengan bantuan yang diberikan
oleh Walikota Malang yang mengundang simpati dari warganet sehingga isu dapat
diredam dan tidak berkepanjangan. Pemerintah Kota Malang melalui akun twitter
@PemkotMalang memberikan respons tanggal 19 Mei 2021 dan menyampaikan juga
pesan Bapak Wali Kota kepada seluruh warga masyarakat agar senantiasa berhati-hati
dan dapat memetik pelajaran dari kasus semacam ini yang marak terjadi.
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"

Akun Twitter
@PemkotMalang
#NawakNgalam Merespon kasus #pinjol yang menimpa salah seorang Guru TK di
#KotaMalang, Wali Kota #Sutiaji hari ini bertemu dengan korban dan menyampaikan akan
menyelesaikan tanggungan pinjol, memfasilitasi pekerjaan sbg Guru TK dan koordinasi
langkah hukum dgn #OJK Malang.

Gambar 1. Respons Atas Isu Pinjaman Online

03 Banjir

"

Akun Twitter
@Wan9wong2132
Jln Peltu Sujono Jln Perusahaan Jln Pasar Besi Depan faroka Banjir lurrr tadi sore hujan
deras.

Curah hujan yang tinggi di Kota Malang sejak bulan November 2021 memberikan
dampak adanya banjir di beberapa titik lokasi di Kota Malang seperti di Jalan Peltu
Sujono, Jalan Perusahaan, Jalan Pasar Besi Depan Faroka yang sangat
membahayakan bagi yang pengguna jalan yang melintasi sekitar jalan tersebut.
Masyarakat berharap ada tindak lanjut maupun upaya pencegahan dari Pemerintah
Kota Malang untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mendukung
kebersihan lingkungan dengan kesadaran membuang sampah pada tempatnya,
membudayakan ada taman di rumah, membuat rooftop garden, memasang lubang
biopori, menggunakan paving block, memasang grass block dan lain-lain.
Cuitan tersebut cukup viral di media sosial karena mengundang perhatian warganet
hingga menuai total 27 retweet, 136 like dan 45 balasan dari warganet. Berhasil
DPUPRPKP telah memberikan informasi giat untuk menanggulangi kejadian banjir di
Kota Malang dengan melakukan pembersihan, normalisasi saluran drainase yang
penuh dengan sampah.
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Gambar 2. Respons Atas Isu Banjir

04 Parkir Pada Jalur Hijau Sepeda

"

Akun Twitter
@GundalGandol
Saya kira, aspal diberi warna hijau dengan gambar sepeda itu untuk JALUR SEPEDA, eh
ternyata jadi ZONA PARKIR. Mau marahin, saya bukan Petugas Dishub @dishub_mlgkota
Mau blowup, sudah bukan wartawan. Ah, sudahlah... Kayu Tangan arah Alun-alun. Cc:
@PemkotMalang @infomalang

Adanya alih fungsi jalur hijau sepeda di daerah Kayutangan dimana digunakan sebagai
zona parkir mobil. Masyarakat mengharap jalur hijau yang berfungsi zona untuk jalur
sepeda dapat membuat aman pemakai sepeda. Kedepannya juga diharapkan terdapat
evaluasi jalur sepeda yang dibangun di tepi jalan harus menghilangkan fungsi zona
parkir yang pernah ada serta terdapat kebijakan untuk melarang parkir tepi jalan.
Selain itu juga masyarakat berharap dari Pemerintah Kota Malang melalui Dishub,
melakukan pemantauan aktivitas pesepeda agar tidak mengambil ruang gerak
kendaraan bermotor karena jalur hijau sepeda berada pada titik keramaian di Kota
Malang.
Cuitan tersebut cukup viral di media sosial karena mengundang perhatian warganet
hingga menuai total 86 retweet, 111 like dan 44 balasan dari warganet. Respon dari
Perangkat Daerah terkait pada cuitan tweet tersebut belum ada, namun terdapat
informasi dari akun Twitter @yusufgunawan bahwa via @radar_malang, Dishub tidak
bisa melakukan tindakan di jalur sepeda karena masih dalam pembangunan
Kayutangan Heritage.
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"

Akun Twitter
@YusufGunawan
Gak ada. Yg terakhir via @radar_malang mereka gak bisa menindak yg di jalur spd jg krn
masih tahap pembangunan Kayutangan Heritage. Jadinya ya losss. Nanti rusak ya
dibenahin begitulah rasanya 🙏

05 Jalan Jakarta Menjadi Lahan Parkir

"

Akun Twitter
@Yusufgunawan
Mimin
@dishub_mlgkota mohon perhatiannya cc @PemkotMalang
untuk hal perparkiran yg memakai ruas jalan sebagai lahan parkir.
Ini sudah bbrp kali dikeluhkan masyarakat tapi tak ada tanggapan sama sekali
Disappointed but relieved faceFolded hands via
@radar_malang
Semoga ada tindak lanjut nyata. Terima kasih

Isu negatif terkait penggunaan jalan Jakarta yang menjadi lahan parkir membuat
masyarakat. Banyaknya mobil yang diparkir di ruas jalan tersebut disinyalir dari
pengunjung area rumah makan di sekitar jalan Jakarta dimana parkir memenuhi ruas
jalan sehingga mengakibatkan jalanan makin sempit. Terganggunya fasilitas umum di
sekitar Jalan Jakarta tersebut sering mengakibatkan kemacetan. Masyarakat berharap
Pemkot Malang melalui Dishub Kota Malang perlu bertindak tegas terhadap kegiatan
parkir yang memakai ruas jalan dan melakukan pembinaan juru parkir pada lokasi
tersebut.
Cuitan tersebut cukup viral di media sosial karena mengundang perhatian warganet
hingga menuai total 19 retweet, 29 like dan 25 balasan dari warganet. Pemerintah
Kota Malang melalui akun twitter @pemkotmalang memberikan respons atas cuitan
tersebut bahwa Dishub akan segera melakukan agenda penertiban kawasan parkir
daerah Jalan Jakarta.

"

Akun Twitter
@PemkotMalang
Terkait hal tersebut sudah Minkot teruskan ke
@dishub_mlgkota
dan sudah diagendakan utk dilakukan penertiban. Terimakasih dan mohon maaf

Kritik, aduan maupun pertanyaan dari masyarakat sejatinya merupakan salah satu
bentuk kepedulian masyarakat untuk Kota Malang maupun untuk pemimpinnya.
Menjadi hal yang wajar jika media sosial menjadi ramai dengan postingan kritik,
pertanyaan maupun aduan karena masyarakat berharap banyak dari Pemerintah
untuk kemajuan Kota Malang.
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Isu negatif yang beredar di media sosial perlu ditinjau kebenarannya. Harapan
kedepannya, ketika terdapat potensi isu negatif yang ditujukan untuk Perangkat
Daerah di Kota Malang, isu tersebut dapat direspon dengan baik dengan data dan fakta
yang ada sehingga tidak menimbulkan keresahan dan menjadi faktor pemecah belah
masyarakat Kota Malang.
Selain dari isu negatif yang viral di media sosial selama Tahun 2021, terdapat 5 (lima)
Perangkat Daerah yang menerima isu negatif paling banyak. Perangkat Daerah
pertama penerima isu negatif terbanyak adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) dengan total 33 potensi
isu negatif. Perangkat Daerah penerima isu terbanyak kedua ditempati oleh Dinas
Lingkungan Hidup (DLH). Kemudian disusul oleh Dinas Perhubungan (DISHUB), Satuan
Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Dinas Kesehatan (DINKES).
Untuk memudahkan dalam pemetaan, evaluasi dan penyusunan strategi komunikasi
Pemerintah Kota Malang dengan masyarakat di Kota Malang, pada halaman
selanjutnya akan diuraikan jenis isu negatif yang diterima oleh 5 (lima) Perangkat
Daerah penerima isu negatif terbanyak.
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A. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN (DPUPRPKP)
Selama tahun 2021, terdapat total 33 isu negatif di media sosial untuk DPUPRPKP.
Kondisi curah hujan di Kota Malang yang tinggi cukup membuat keresahan masyarakat
mengingat masih banyak titik lokasi di Kota Malang dengan kondisi jalan berlubang
yang berpeluang menyebabkan kecelakaan mulai dari kawasan Jalan Mayjen
Sungkono, Bumiayu, Kedungkandang, Exit Tol Madyopuro, Jalan Gajayana dan
beberapa titik lokasi yang lain.
Masyarakat berharap adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kota Malang melalui
DPUPRPKP atas isu tersebut dengan melakukan publikasi giat tindak lanjut melalui
media sosial baik Twitter maupun Instagram. Berikut ini merupakan tabel uraian isu
negatif dari media sosial @pemkotmalang yang ditujukan untuk DPUPRPKP:
Tabel 1. Isu Negatif DPUPRPKP Tahun 2021

Potensi Isu Negatif
Jalan Berlubang

Jumlah

% Isu

12

37%

PJU Mati

3

9%

Banjir

2

6%

Pengaspalan di Kayutangan

2

6%

Drainase Buntu

2

6%

Pohon Tumbang

2

6%

Tutup Drainase Hilang

1

3%

Gangguan Sisa Pekerjaan

1

3%

Permintaan DED Kayutangan

1

3%

Gangguan Pembangunan Jalan

1

3%

Pembangunan di Atas Sungai

1

3%

Genangan Air di Soehat

1

3%

Gangguan Posisi Pos Polisi Semeru

1

3%

Fungsi Ubin Pemandu Tuna Netra

1

3%

Kemacetan Karena Bangunan
Usaha Cuci Mobil

1

3%

Luapan Air Gorong-Gorong

1

3%

33

100%

TOTAL
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Kepala DPUPRPKP Kota Malang Diah Ayu Kusuma Dewi melalui jawapos radarmalang
memberikan respons atas isu tersebut memastikan bila pihaknya sudah melakukan
pemetaan untuk perbaikan di beberapa ruas jalan. Perbaikan jalan hanya dilakukan
melalui proses penambalan karena keterbatasan anggaran (refocussing). DPUPRPKP
juga menjelaskan, untuk saat ini proses perbaikan bersifat jangka pendek dengan fokus
menambal kerusakan pada ruas jalan. Kedepan juga diharapkan DPUPRPKP melakukan
aktivasi media sosial Twitter mengingat isu negatif paling banyak berada pada kanal
media sosial Twitter.

Gambar 3. Respons Atas Isu Jalan Berlubang

B. DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH)
Dari total 26 isu negatif untuk DLH, pohon tumbang menjadi isu yang paling sering
dibicarakan masyarakat di media sosial. Curah hujan yang tinggi disertai angin kencang
cukup meresahkan warga karena menyebabkan pohon tumbang dan menimpa
sejumlah bangunan dan kendaraan. Masyarakat berharap adanya tindak lanjut maupun
pencegahan dari DLH atas masalah pohon rawan tumbang tersebut mempersiapkan
mitigasi bencana salah satunya melakukan pengecekan dan merapikan pohon yang
rawan roboh. Berikut ini merupakan tabel uraian isu negatif dari media sosial
@pemkotmalang yang ditujukan untuk DLH:
Tabel 2. Isu Negatif DLH Tahun 2021

Potensi Isu Negatif

Jumlah

% Isu

Pohon Tumbang

5

19%

Pohon Rawan Tumbang

4

14%

Bau TPS yang Menyengat

2

7%

Lampu TL Terhalang Pohon

1

4%

Pohon Keropos

1

4%

Perusakan Pot Pedestrian oleh ODGJ

1

4%
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Lanjutan Tabel 2. Isu Negatif DLH Tahun 2021

Potensi Isu Negatif

Jumlah

% Isu

Tutup Drainase Hilang

1

4%

Ranting Jatuh

1

4%

Sisa Potongan Pohon Belum Dibersihkan

1

4%

Pohon Menyangkut Kabel

1

4%

Tumpukan Sampah

1

4%

Buang Sampah Sembarangan

1

4%

Tembok Rumah Roboh

1

4%

Sampah Berserakan

1

4%

Pembangunan di Atas Sungai

1

4%

Drainase Buntu Akibat Banjir

1

4%

Bau Limbah Menyengat

1

4%

Banjir

1

4%

TOTAL

26

100%

Apresiasi kepada DLH yang telah melaksanakan giat tindak lanjut aduan dari
masyarakat terkait isu negatif yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat selama
tahun 2021 yaitu pohon tumbang. Besar harapan kedepannya DLH dapat lebih aktif
memberikan respons atas pertanyaan dan aduan dari masyarakat di media sosial baik
Twitter maupun Instagram serta melakukan aktivasi media sosial Twitter mengingat
potensi isu negatif paling banyak berada pada kanal media sosial Twitter.

Gambar 4. Tindak Lanjut Isu Negatif Pohon Tumbang
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C. DINAS PERHUBUNGAN (DISHUB)
Dinas Perhubungan selama tahun 2021 menerima isu negatif dari media sosial yang
cukup beragam. Mulai dari perparkiran, kemacetan sampai dengan kebijakan mudik dan
pemberlakukan ganjil genap. Mekanisme perparkiran mulai dari juru parkir ilegal, karcis
parkir, retribusi parkir dan lain-lain mendominasi isu negatif yang diterima Dishub.
Masyarakat berharap ada tindak lanjut dari Pemerintah Kota Malang melalui Dishub
baik dari sisi pembinaan juru parkir, pendisiplinan karcis parkir dan informasi retribusi
parkir secara jelas yang mana isu terkait parkir ini cukup meresahkan masyarakat.
Berikut ini merupakan tabel uraian isu negatif dari media sosial @pemkotmalang yang
ditujukan untuk DISHUB:
Tabel 3. Isu Negatif DISHUB Tahun 2021

Potensi Isu Negatif

Jumlah

% Isu

PKL di Bank Indonesia

2

9%

Jalur Hijau Sepeda

2

9%

Mekanisme Perparkiran

2

9%

Pemberian Karcis Parkir

2

9%

Dump Truck Mogok

1

5%

Saran Adanya Parkir Berlangganan

1

5%

Juru Parkir Ilegal

1

5%

Rambu Lalin untuk Belok Kiri

1

5%

Kemacetan di Jalan Ki Ageng Gribig

1

4%

Kemacetan di Jalan Ciliwung

1

4%

Kerumunan Takjil Ramadan

1

4%

Ketertiban Prokes Petugas Dishub

1

4%

Jalan Satu Arah

1

4%

Jalan Berlubang

1

4%

Kebijakan Mudik

1

4%

Kebijakan Ganjil Genap

1

4%

Kabel Putus karena Mobilitas Truk

1

4%

Gangguan Posisi Pos Polisi Semeru

1

4%

Polisi Cepek

1

4%

23

100%

TOTAL
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Apresiasi kepada Dishub yang telah secara aktif melakukan posting giat secara reguler
baik di kanal media sosial Twitter maupun di Instagram. Besar harapan kedepannya
Dishub dapat memberikan respons atas pertanyaan, aduan maupun saran dari
masyarakat di media sosial sehingga isu negatif dapat diredam dan tidak berkembang
menjadi berita palsu, berita keliru maupun berita bohong (hoax).

Gambar 5. Tindak Lanjut Isu Negatif Perparkiran

D. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
Sejak bulan Juli 2021 lalu, Pemerintah menetapkan Pemberlakukan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan
Level 3. Saat ini sesuai dengan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2022, Kota Malang berada
pada PPKM Level 2. Dengan adanya ketetapan ini, masih ada beberapa masyarakat
Kota Malang khususnya masih belum memiliki kesadaran untuk menegakkan Protokol
Kesehatan di tempat-tempat umum serta menghindari kerumunan. Dari pelanggaran
kebijakan PPKM tersebut, muncul keresahan masyarakat akan meningkatnya angka
konfirmasi positif Covid19 dan klaster penyebaran yang baru. Berikut ini merupakan
tabel uraian isu negatif dari media sosial @pemkotmalang yang ditujukan untuk
SATPOL PP:
Tabel 4. Isu Negatif SATPOL PP Tahun 2021

Potensi Isu Negatif

Jumlah

% Isu

Pelanggaran PPKM

4

22%

Pelanggaran Protokol Kesehatan

2

12%

Baliho Robek

2

12%

PKL di Bank Indonesia

2

12%

Kerumunan Takjil

2

12%

Gangguan Tower

1

5%

Siswa di Cafe saat PPKM

1

5%
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Lanjutan Tabel 4. Isu Negatif SATPOL PP Tahun 2021

Potensi Isu Negatif

Jumlah

% Isu

Polisi Cepek

1

5%

Penipuan Penjualan Tabung Oksigen

1

5%

Keramaian di Jalan Ijen

1

5%

Billboard Roboh

1

5%

18

100%

TOTAL

Apresiasi kepada Satpol PP yang telah aktif dalam melakukan posting giat reguler di
kanal media sosial Twitter dan Instagram. Kedepan diharapkan Satpol PP dapat lebih
aktif memberikan respons atas aduan, kritik dan saran dari masyarakat di media sosial
sehingga isu negatif dapat diredam dan tidak berkembang menjadi berita palsu, berita
keliru maupun berita bohong (hoax).

Gambar 6. Tindak Lanjut Potensi Isu Negatif Pelanggaran PPKM

E. DINAS KESEHATAN (DINKES)
Sejak adanya lonjakan angka konfirmasi positif Covid19 di Kota Malang pada
pertengahan tahun 2021 lalu, antusiasme masyarakat Kota Malang untuk mengikuti
vaksinasi Covid19 juga meningkat. Berbagai program giat vaksinasi mulai gencar
dilakukan Pemerintah Kota Malang baik untuk masyarakat umum, lansia, ibu hamil,
penyandang disabilitas dan anak-anak. Pada penyelenggaraannya, terdapat beberapa
hal yang ditemui masyarakat cukup mengecewakan baik yang menimbulkan
kerumunan maupun dari sisi pelayanannya.
Masyarakat berharap Dinkes dapatnya berkoordinasi dengan Rumah Sakit maupun
pihak penyelenggara vaksinasi Covid19 untuk dapat memberikan pelayanan yang
terbaik untuk masyarakat serta mempermudah proses pendaftaran vaksinasi Covid19.
Berikut ini merupakan tabel uraian isu negatif dari media sosial @pemkotmalang yang
ditujukan untuk DINKES:
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Tabel 5. Isu Negatif DINKES Tahun 2021

Potensi Isu Negatif

Jumlah

% Isu

Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka

2

15%

Kerumunan Saat Vaksinasi

1

8%

Kecewa Pelayanan Vaksin RS Rumkitban

1

7%

Kecewa Pelayanan Vaksinasi

1

7%

Kerumunan Saat Vaksinasi

1

7%

Prosedur Vaksinasi Lansia

1

7%

Prosedur Vaksinasi Ibu Hamil

1

7%

Prosedur Vaksinasi Penderita Autoimun

1

7%

Penipuan Penjualan Tabung Oksigen

1

7%

Saran Adanya Swab Gratis

1

7%

Pelanggaran Protokol Kesehatan

1

7%

Karyawan Positif Tetap Bekerja di BTPN

1

7%

Lokasi Vaksinasi Dosis 2 Koarmada

1

7%

14

100%

TOTAL

Apresiasi kepada Dinkes yang telah aktif dalam melakukan posting giat reguler di kanal
media sosial Twitter dan Instagram. Kedepan diharapkan Satpol PP dapat lebih aktif
memberikan respons atas aduan, kritik dan saran dari masyarakat di media sosial
sehingga isu negatif dapat diredam dan tidak berkembang menjadi berita palsu, berita
keliru maupun berita bohong (hoax).

Gambar 7. Tindak Lanjut Isu Negatif Vaksinasi Covid19
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