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RINGKASAN 

Surabaya adalah salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu kota 

metropolitan, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Surabaya berjalan pesat. 

Sebagian besar warga sudah akrab dengan segala hal berkenaan dengan dunia digital. 

Utamanya, warga yang berasal dari kelompok pemuda. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menganggap kondisi ini sebagai tantangan 

sekaligus peluang untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi warga. Khususnya, 

anak muda sebagai kelompok milenial yang sejak lahir atau sejak kecil sudah akrab dengan 

dunia digital. Mereka harus bisa menggunakan teknologi secara produktif. Sehingga, 

kemampuan mereka mengoperasikan gadget atau menggunakan aplikasi-aplikasi teknologi 

bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitar. Mereka harus bisa membantu 

orang lain dengan kemampuan yang dimiliki. Terlebih, Wali Kota Tri Rismaharini juga 

memiliki visi untuk menjadikan Surabaya sebagai sentra industri kreatif dan pengembangan 

teknologi di tingkat global. 

Berangkat dari fakta-fakta di atas, Pemkot Surabaya melaunching sebuah co-working 

space bernama KORIDOR. Lokasinya, di lantai 3 Gedung Siola Jalan Tunjungan. KORIDOR 

merupakan langkah nyata untuk membangun dan memperkuat pondasi ekonomi kreatif di 

tingkat lokal, regional, nasional, bahkan internasional. KORIDOR adalah komitmen 

Pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan ekosistem yang memberdayakan para kreator, 

inovator, dan entrepreneur lokal untuk menciptakan inovasi dan mampu bersaing di tingkat 

global. 

KORIDOR memiliki fasilitas yang lengkap, suasana yang nyaman, dan akses 

informasi serta atmosfer kreatif yang kondusif. Para pemuda bisa bertukar pikiran, berkarya 

secara optimal dengan perangkat komputer dan akses internet yang sudah disiapkan, dan 

dapat mencari inspirasi. Beberapa ruangan juga dipakai untuk event pelatihan tentang 

teknologi digital, basecamp komunitas muda, serta pameran karya seni. Hingga saat ini, 



sudah ada banyak hal yang dilakukan oleh para pemuda milenial dan potensial di Surabaya 

ini. Salah satunya, membantu memberikan desain kemasan pada kelompok Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah sehingga nilai jual produk bisa lebih tinggi 

 

A. ANALISIS MASALAH 

1. Apa masalah yang melatarbelakangi munculnya inovasi ini? 

 Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi ini dimulai! 

 Sebutkan masalah utama yang perlu diselesaikan! 

 Sebutkan kelompok sosial mana saja yang terpengaruh akibat adanya masalah 

tersebut (misalnya masyarakat miskin, buta huruf, penyandang cacat, manula, 

imigran, perempuan, pemuda, etnis minoritas)! 

 

Surabaya adalah salah satu kota besar yang ada di Indonesia. Sebagai salah satu 

kota metropolitan, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di Surabaya 

berjalan pesat. Sebagian besar warga sudah akrab dengan segala hal berkenaan 

dengan dunia digital. Masalahnya, teknologi selalu memiliki dua kemungkinan, 

seperti pisau bermata dua. Bila tidak dikendalikan dengan baik, dampaknya negatif. 

Sebaliknya, bila bisa dikendalikan dengan baik, dampak yang terjadi pasti positif. 

Dalam konteks perkembangan teknologi komunikasi dan informasi ini, warga 

Surabaya dihadapkan pada pilihan untuk menjadi konsumtif atau produktif saat 

menyikapinya. 

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menganggap kondisi ini sebagai tantangan 

sekaligus peluang untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi warga. 

Khususnya, anak muda sebagai kelompok milenial yang sejak lahir atau sejak kecil 

sudah akrab dengan dunia digital. Mereka harus bisa menggunakan teknologi secara 

produktif. Sehingga, kemampuan mereka mengoperasikan gadget atau menggunakan 

aplikasi-aplikasi teknologi bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan lingkungan 

sekitar. Mereka harus bisa membantu orang lain dengan kemampuan yang dimiliki. 

Terlebih, Wali Kota Tri Rismaharini juga memiliki visi untuk menjadikan Surabaya 

sebagai sentra industri kreatif dan pengembangan teknologi di tingkat global. 

Berangkat dari fakta-fakta di atas, Pemkot Surabaya melaunching sebuah co-

working space bernama KORIDOR. Lokasinya, di lantai 3 Gedung Siola Jalan 

Tunjungan. KORIDOR merupakan langkah nyata untuk membangun dan memperkuat 



pondasi ekonomi kreatif yang mampu bersaing di tingkat lokal, regional, nasional, 

bahkan internasional. 

KORIDOR memiliki fasilitas yang lengkap, suasana yang nyaman, dan akses 

informasi serta atmosfer kreatif yang kondusif. Para pemuda bisa bertukar pikiran, 

berkarya secara optimal dengan perangkat komputer dan akses internet yang sudah 

disiapkan. Beberapa ruangan juga dipakai untuk event pelatihan tentang teknologi 

digital, basecamp komunitas muda, serta pameran karya seni. 

Sebelum adanya inovasi KORIDOR, para pemuda biasanya berkolaborasi di co-

working space milik swasta, atau tempat-tempat publik yang dilengkapi dengan akses 

internet wifi. Dengan kata lain, pilihan publik sehubungan tempat berkolaborasi masih 

terbatas. Setelah ada KORIDOR, sebagian dari kaum muda itu mendapat alternatif 

yang lebih menjanjikan. Konsepnya pun berbeda dengan konsep co-working lainnya. 

Konsep atau karakterstik yang dimaksud antara lain, area co-working yang nyaman, 

bebas biaya, lokasinya strategis dan memungkinkan mereka mendapatkan partner 

kerja yang kompeten. 

Sejak diresmikan melalui Grand Launching pada 10 November 2017 lalu, jumlah 

pengunjung di KORIDOR mencapai 200 hingga 300 orang per hari. Tempat ini 

menjadi jujukan favorit karena juga buka 24 jam non stop. Kelas-kelas pelatihan yang 

diadakan di KORIDOR umumnya berisi tentang betapa penting memanfaatkan 

teknologi secara positif. Sehingga, para pemuda yang sudah paham dengan teknologi 

bisa terjaga passion atau kecenderungannya agar bisa mengoptimalkan teknologi 

untuk meraih cita-cita. Juga, sebagai sarana agar dapat bermanfaat bagi sekitar. 

Buktinya, komunitas dan anak-anak muda, khususnya yang bergerak di dunia 

desain grafis, bisa bersinergi untuk membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) untuk mendesain kemasan produk mereka. Dengan cara ini, nilai jual 

produk UMKM di Surabaya bisa melejit. Bahkan, desain-desain dari anak-anak muda 

Surabaya yang secara sukarela membantu UMKM tadi tercatat berhasil mengantarkan 

produk itu dipasarkan secara lebih luas. Misalnya, sejumlah produk sukses dijual di 

maskapai penerbangan Citilink, mendapat pesanan dari luar negeri, dan lain 

sebagainya 

 

B. PENDEKATAN STRATEGIS 

2. Siapa inisiator inovasi ini dan bagaimana inovasi berhasil memecahkan masalah 

yang dihadapi? 



 Ceritakan bagaimana inovasi ini berhasil memecahkan masalah! 

 Uraikan strategi yang digunakan termasuk tujuan utama dan kelompok 

sasarannya! 

 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini adalah inisiator dari program ini. Ide 

tentang KORIDOR berawal dari pengalamannya mengunjungi sejumlah kota besar di 

Eropa, Asia, dan Amerika di kisaran tahun 2016. Di sana, para pemuda kerap 

bergabung dan bersosialisasi di sebuah tempat khusus yang kondusif berbasis 

teknologi komunikasi dan informasi. 

Bu Risma menilai, kondisi para pemuda di kota-kota itu tidak jauh beda dengan 

di Surabaya. Khususnya, dalam konteks kedekatan mereka dengan teknologi. 

Berangkat dari pemikiran itu, Bu Risma beranggapan, Surabaya butuh tempat khusus 

yang kondusif, nyaman, dan memiliki fasilitas lengkap guna menjadi sarana para 

pemuda untuk berkreasi dan menciptakan inovasi. Dari sanalah tercetus gagasan 

tentang KORIDOR. 

Wali Kota berkoordinasi dengan semua Perangkat Daerah (PD) tentang ide 

inovasi ini. Bu Risma memerintahkan semua PD yang berhubungan dengan 

pembangunan fasilitas KORIDOR serta teknis program-program di dalamnya untuk 

saling bersinergi dan mengadakan rapat-rapat pemantapan. Realisasi ide ini 

ditargetkan rampung pada pertengahan 2017 sehingga bisa langsung diujicoba, 

tepatnya pada 17 Agustus 2017. Sedangkan tepat pada Hari Pahlawan 10 November 

2017, KORIDOR bisa diresmikan melalui event Grand Launching. 

 Ada sejumlah masalah yang bisa dipecahkan melalui inovasi KORIDOR. 

Pertama, sebelum adanya inovasi ini, warga muda Surabaya memanfaatkan kafe, co-

working space milik swasta, dan tempat-tempat publik lain untuk berkolaborasi dan 

berkarya di ranah digital atau pengembangan teknologi. Pemakaian tempat-tempat itu 

pasti memakan biaya. Sebab, harus membayar sejumlah uang, baik untuk membeli 

makanan atau minuman di kafe yang dimaksud, ataupun untuk sewa tempat di co-

working space milik swasta. Memang, ada tempat-tempat publik yang menyediakan 

wifi gratis. Namun suasana di sana tentu tidak kondusif. Berkenaan dengan masalah-

masalah tersebut, KORIDOR membawa sejumlah solusi. Selain dilengkapi akses 

internet gratis 24 jam dengan kelancaran jaringan yang stabil, ruangannya pun 

nyaman dan tenang. 



Masalah kedua, tidak semua tempat bisa memberikan pelatihan tentang 

teknologi digital yang detail dan mendalam secara gratis. Sehingga, tidak semua 

orang dapat mengakses ilmu pengetahuan ini secara komprehensif. Di KORIDOR, 

terdapat event seminar dan pelatihan rutin yang menjadikan para professional sebagai 

narasumber. Bahkan, para narasumber itu ada yang berasal dari perusahaan teknologi 

komunikasi dan informasi besar seperti facebook dan google. 

KORIDOR memiliki tujuh level atau tujuh bagian ruang. Yang pertama hingga 

ketiga, bisa diakses oleh umum. Tiga level itu terdiri dari ruang diskusi yang nyaman, 

ruang pelatihan atau coaching clinic, dan bilik-bilik serta meja yang dilengkapi 

dengan komputer dengan seni instalasi estetik yang memerindah ruang. 

Empat level lain dikhususkan untuk komunitas-komunitas start up Surabaya 

yang tengah merintis usaha menjadi professional dengan daya saing tinggi. Mereka 

umumnya sudah memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing, sehingga kerap 

mengisi coaching clinic pula bagi para pemula. Mereka antara lain terdiri dari 

komunitas atau kelompok Co-Work Space, Tata Rupa, Pahlawan Ekonomi dan 

Pejuang Muda serta Kreavi.     

Tujuan diadakannya inovasi dan pembangunan KORIDOR adalah memberi 

ruang yang representatif bagi warga untuk bersaing di era global. Khususnya, 

mengembangkan kemampuan di bidang teknologi dan industri kreatif. Pelaku usaha 

Start Up past merasa terbantu dengan adanya inovasi ini. Dari sini juga bisa terbangun 

sinergitas antar elemen masyarakat yang bisa menguatkan satu sama lain. Misalnya, 

antara pelaku usaha UMKM yang sudah bekerjasama di bidang desain kemasan 

dengan para desainer grafis yang ada di KORIDOR. 

 

3. Apa saja aspek kreatif dan inovatif dari inovasi ini?  

 Ilustrasikan keunikan inovasi ini! 

 Ceritakan bagaimana inovasi ini telah menyelesaikan masalah dengan cara-

cara yang baru dan berbeda dengan praktik sebelumnya! 

 Sebutkan pendekatan- pendekatan kreatif dan inovatif yang membuat inovasi ini 

berhasil! 

 

Melalui KORIDOR, Pemkot Surabaya menjadi pioneer dalam hal pengadaan 

co-working space yang gratis untuk digunakan warga dan berorientasi pelayanan pada 



masyarakat. Inovasi ini tidak hanya berbentuk penyediaan ruang yang nyaman, aman, 

dan representatif bagi kaum muda untuk berkarya di bidang industry kreatif. Di 

tempat ini, juga diadakan event-event seminar maupun pelatihan dengan narasumber 

yang kredibel, secara rutin setiap Sabtu dan Minggu. Seperti, Dennis Adhiswara 

(CEO Layaria, startup di bidang perfilman), Vidi Aldiano (CEO krowd.id, platform 

kolaborasi), Budiono Sukses (Youtube Creator), dan lain-lain. 

KORIDOR membuka kesempatan bagi warga Surabaya untuk berpartisipasi 

menjadi relawan, baik sebagai staf harian maupun sebagai narasumber, yang pada 

waktu-waktu tertentu memberikan coaching clinic bagi mereka yang membutuhkan. 

Di samping itu, para relawan juga bersedia memberi sumbangsih untuk pihak-pihak 

lain. Yang sudah dilakukan, para relawan yang berlatarbelakang desain grafis, 

memberikan desain pengemasan produk untuk UMKM di Surabaya.   

Terdapat sejumlah mitra Pemkot Surabaya dalam melaksanakan inovasi ini. 

Mereka adalah jaringan para kreator, inovator, dan entrepreneur yang memiliki 

semangat yang sama: kolaborasi. Mereka antara lain terdiri dari Gapura Digital, 

Gerakan Nasional 1000 Start Up Digital, Android Kejar Indonesia, dan Kreavi. Para 

mitra siap berbagi pengetahuan, pengalaman, dan wawasan pada warga Surabaya 

yang haus informasi teknologi digital. 

 

C. PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

4. Bagaimana inovasi ini dilaksanakan? 

 Uraikan secara runtut/kronologis tahapan pelaksanaan inovasi mulai dari 

perencanaan hingga mencapai hasil. 

 Unggah rencana pelaksanaan tersebut (ukuran file maksimal 2 MB atau 

kurang dari 5 halaman) 

 

2016 

 Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mencetuskan ide untuk membuat co-

working space 

 Perencanaan awal melalui rapat koordinasi dilakukan. Setiap Perangkat 

Daerah diminta bersinergi dan turut menyukseskan program kegiatan 

pengadaan co-working space ini 

 



2017  

 Pembangunan ruang-ruang dan fasilitas mulai dilakukan. Dipilih gedung 

Siola lantai 3 karena lokasinya yang strategis berada di tengah kota 

sehingga mudah dicapai oleh semua warga.   

 Perumusan tentang mekanisme mendapatkan layanan di KORIDOR 

dilaksanakan dengan berorientasi kemudahan bagi masyarakat. 

 Dibuka rekrutmen untuk para relawan yang siap menjadi petugas 

KORIDOR dan memberikan coaching clinic. Jumlah relawan ini terus 

meningkat dari waktu ke waktu. 

 Sejumlah mitra dipastikan bergabung untuk memberikan optimalisasi 

layanan di KORIDOR. khususnya, di aspek pemberian coaching clinic dan 

bantuan-bantuan lain di bidang teknologi digital dan industri kreatif bagi 

warga Surabaya. Mitra-mitra yang dimaksud antara lain, Gapura Digital, 

Gerakan Nasional 1000 Start Up Digital, Android Kejar Indonesia, dan 

Kreavi. 

 Sejumlah perusahaan teknologi komunikasi dan informasi seperti Google 

dan Facebook membantu memberi pelatihan pada warga Surabaya di 

KORIDOR. 

 Sejumlah komunitas desain grafis membantu UMKM yang tergabung di 

program Pahlawan Ekonomi dan Pejuang Muda untuk mendapatkan desain 

kemasan produk yang bagus dan bernilai jual tinggi. 

 Pada 17 Agustus 2017, KORIDOR diujicoba dengan memersilakan warga 

dan komunitas masyarakat menikmati layanan. Selagi, infrasturktur 

jaringan dan fasilitas terus ditingkatkan. 

 Pada 10 November 2017, Grand Launching KORIDOR dilaksanakan. 

Setelahnya, per hari pengunjung yang datang antara 200 hingga 300 

orang.    

 Banyak tamu atau tokoh yang datang ke KORIDOR dan memberi apresiasi 

positif. Di antaranya, pengusaha Chairul Tandjung. Bahkan, ada pula 

Wakil Wali Kota Liverpool yang takjub dengan keberadaan KORIDOR. 

 Kunjungan dari banyak daerah di Indonesia mulai berdatangan. 

2018  

 Pelatihan di KORIDOR makin beraneka ragam dengan narasumber yang 

variatif. 



 Event yang dilangsungkan makin menarik dan up to date alias kekinian. 

Pada April 2018, diadakan Global Nation Summit di Surabaya. Para tamu 

diperkenalkan dengan inovasi ini. Sekaligus saling bertukar pengalaman 

tentang bagaimaa memaksimalkan sebuah co-working space seperti ini. 

 Pembenahan gedung dan fasilitas terus dilakukan sesuai dengan 

kebutuhan. Program-program di KORIDOR makin ditingkatkan kualitas 

dan kuantitasnya. 

 Kunjungan dari banyak daerah di tanah air makin marak. Termasuk, 

kunjungan dari sejumlah perwakilan nagara sahabat. Antara lain, dari Duta 

Besar Kroasia dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Liverpool serta Duta 

Besar Inggris.  







5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan 

Sebutkan pihak-pihak yang berkontribusi dari perencanaan hingga pelaksanaan 

inovasi ini (pemda, LSM, swasta, lembaga lainnya) 

Internal Pemkot Surabaya 

1. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini selaku inisiator. Bu Risma tidak segan-

segan mempromosikan KORIDOR dalam berbagai kesempatan sekaligus 

berkomunikasi dengan para professional dari dalam maupun luar Surabaya 

untuk berkontribusi. 

2. Bagian Humas: Leading sector untuk mengelola KORIDOR, dengan tetap 

melibatkan warga yang berminat sebagai relawan. Dengan demikian, tampak 

ada mekanisme partisipatoris. Bagian Humas juga bertugas memberikan 

sosialisasi dan promosi tentang KORIDOR pada masyarakat. 

3. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo): Memastikan jaringan internet 

di KORIDOR dalam kondisi prima. 

4. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset (LPPA): Melakukan 

pengadaan komputer dan fasilitas lain di KORIDOR. 

5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata 

Ruang: Melakukan pembangunan struktur fisik dan pembenahan-pembenahan di 

KORIDOR sejak awal sampai di masa yang akan datang. Sehingga, tempat ini 

tetap aman, nyaman, dan menyenangkan. 

6. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT): Mengelola bangunan gedung 

Siola sebagai tempat di mana KORIDOR berada. Yang artinya, memastikan 

keamanan gedung secara keseluruhan dan ketersediaan lahan parkir beserta 

fasilitas umum lain di gedung tersebut. 

  

Eksternal Pemkot Surabaya 

1. Para relawan yang terdiri dari warga Surabaya. Mereka memu Pemot Surabaya 

menjadi petugas di KORIDOR maupun memberi Coaching Clinic bagi wargain 

yang mengunjungi KORIDOR. Intinya, terjadi saling tukar pikiran dan berbagi 

pengalaman di sana. 

2. Pihak-pihak yang menjadi mitra resmi KORIDOR. Mereka berasal dari 

komunitas ataupun gerakan di dunia teknologi, ustri kreatif dan digital 

marketing. Mereka adalah Gapura Digital, Gerakan Nasional 1000 Start Up 

Digital, Android Kejar Indonesia, dan Kreavi. 



3. Komunitas maupu perorangan professional yang selalu mendukung kegiatan 

KORIDOR dengan menadi narasumber dalam sejumlah event. Antara lain, 

pengusaha Charul Tandjung dan artis Vidi Aldiano yang selama ini dikenal 

sebagai pelaku industri kreatif melalui start up digital KROWD. 

4. Media massa selaku sarana sosialisasi dan komunikasi mengenai kegiatan-

kegiatan yang ada di KORIDOR. Sehingga, masyarakat luas kenal dengan 

inovasi ini. 

 

6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk melaksanakan inovasi ini dan 

bagaimana sumber daya itu dimobilisasi? 

 Sebutkan alokasi dana, teknologi/keahlian/teknis, dan sumber daya manusia 

yang dibutuhkan untuk mewujudkan inovasi ini! 

 Jelaskan juga skema pembiayaan beserta sumber dananya! 

 

Sumber Daya Manusia 

Internal 

Para Aparatur Sipil Negera (ASN) di setiap Perangkat Daerah (PD) dilibatkan 

untuk menyukseskan semua kegiatan di KORIDOR. Khususnya, para pegawai di 

Bagian Humas, Diskominfo,  Bagian LPPA, DPBT,  Dinas Perumahan Rakyat dan 

Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, serta lain sebagainya. 

Masing-masing mendapat peran sesuai porsinya, baik secara teknis untuk 

memberikan pelatihan dan melancarkan kegiatan, maupun di bidang pengadaan 

fasilitas pendukung. 

 

External 

1. Para relawan yang direkrut oleh KORIDOR. mereka membantu pemkot 

menjadi petugas di KORIDOR dan bagi yang memiliki keahlian teknis di 

bidang teknologi dan industri kreatif, akan diajak untuk menjadi narasumber 

dalam sejumlah kesempatan pelatihan/coaching clinic. 

2. Pihak-pihak yang menjadi mitra Pemkot di KORIDOR. Yakni, Gapura 

Digital, Gerakan Nasional 1000 Start Up Digital, Android Kejar Indonesia, 

dan Kreavi yang siap membantu warga dengan cara pemberian konsultasi 

gratis mengenai teknologi digital dan industri kreatif. 



3. Komunitas atau perseorangan yang siap menjadi narasumber, motivator, dan 

inspirator dalam segala event di KORIDOR. Mereka umumnya tergerak untuk 

bersumbangsih karena melihat animo masyarakat yang besar terhadap inovasi 

ini 

  

Sumber Pembiayaan 

Pemkot menggelontorkan dana APBD untuk tiap pengadaan fasilitas di 

KORIDOR yang semuanya melekat di mata anggaran tiap Perangkat Daerah yang 

berkontribusi di sini. Tempat yang dipakai juga merupakan asset Pemkot, yakni 

gedung Siola lantai tiga. Meski demikian, untuk menyelenggarakan event-event 

bergengsi, Pemkot menggandeng pihak swasta untuk menjadi sponsor atau 

pendukung acara. Apa yang dilakukan ini merupakan bentuk kerjasama 

kolaboratif untuk membangun kota tercinta. Pihak swasta juga diperkenankan 

memberi bantuan alat dan fasilitas pendukung bila memang diperlukan. 

  

Sumber Daya Bangunan dan Peralatan 

Semua fasilitas pendukung KORIDOR dibiayai oleh Pemkot Surabaya. Termasuk, 

gedung, peralatan, dan jaringan internet. 

. 

 

7. Apa saja output/keluaran yang dihasilkan oleh inovasi ini 

Sebutkan paling banyak lima keluaran konkret yang mendukung keberhasilan 

inovasi pelayanan publik ini 

 

Output yang dihasilkan oleh inovasi ini adalah 

1. Arahan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada seluruh Perangkat Daerah 

untuk menyukseskan semua kegiatan yang ada di KORIDOR. 

2.   Pengadaan KORIDOR, co-working space yang dikelola Pemkot Surabaya. 

Terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya. Beralamat di Gedung Siola Lantai 3 

Jalan Tunjungan, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60275. Di sana juga ada 

fasilitas-fasilitas pendukung dengan skala yang sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan teknologi digital dan industri kreatif. Termasuk, pengembangan 

start up para pemuda Surabaya. Fasilitas yang dimaksud antara lain, 

 Akses gedung dan internet 24 jam  



 Co-working space untuk umum (luas: 177 m2, kapasitas: 70 orang) 

 Ruang event format teater (luas: 128,8m2, kapasitas: 100 orang) 

 Ruang event format classroom (luas 128,8m2, kapasitas: 60 orang) 

 Setiap ruangan dilengkapi dengan backdrop, sound system, screen, dan 

projector. Dan fasilitas pendukung lain yang terus ditambah sesuai 

dengan kebutuhan. 

3.  Terjalinnya hubungan dengan para Mitra yang berkompeten dalam pengembangan 

teknologi digital dan industri kreatif. 

4.   Terbitnya Standar Operasional Prosedur tentang pemakaian semua fasilitas di 

KORIDOR. Ada juga mekanisme rekrutmen relawan yang berasal dari warga 

Surabaya. Relawan adalah mereka yang ingin bersumbangsih untuk 

pengembangan teknologi dan industri kreatif di kota ini. 

8. SK Wali Kota Surabaya yang menunjuk Bagian Humas sebagai pengelola atau 

leading sector segala kegiatan di KORIDOR. 

 

8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi 

kegiatan dalam inovasi ini? 

Uraikan bagaimana kegiatan-kegiatan inovasi ini dipantau dan dievaluasi 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak hanya bertindak sebagai inisiator 

inovasi ini. Bu Risma juga senantiasa melakukan pantauan dan evaluasi secara 

langsung. Tiap waktu, dia berupaya melihat perkembangan KORIDOR. Bu Risma 

memiliki atensi yang besar terhadap masa depan generasi muda atau kelompok 

milenial Surabaya. 

Bila segala kegiatan tidak berjalan dengan lancar, perempuan pertama yang 

menjadi orang nomor satu di Surabaya ini akan memberikan arahan secara langsung. 

Saat ini, pejabat yang pernah duduk sebagai Kepala Bappeko ini, beserta seluruh 

unsur Perangkat Daerah Surabaya memiliki grup aplikasi chatting khusus. Sehingga, 

komunikasi bisa dilakukan setiap saat. Jadi, evaluasi dan pantauan dari Wali Kota 

tidak hanya berlangsung tahunan. Melainkan, bulanan, mingguan, bahkan harian. 

Kepala Bagian Humas selaku pemimpin di instansi yang menjadi leading sector 

pengelola KORIDOR juga sudah menyiapkan akses komunikasi dengan para petugas 

yang ada di sana. Bahkan, sudah dibuat pula akses komunikasi pada seluruh relawan 

dan mitra yang ada di KORIDOR. Jadi, bisa diketahui dengan sesegera mungkin apa 

saja hal-hal yang perlu dibenahi di tempat itu. Yang jelas, Pemkot Surabaya 



membuka jalur komunikasi langsung bagi semua pihak yang ingin memberikan 

saran, keluhan, maupun masukan. Di samping, di internal Pemkot Surabaya juga 

selalu mengevaluasi program di KORIDOR. 

Warga Surabaya secara umum diberi kesempatan pula untuk memberikan 

pendapat atau kritikan sehubungan dengan keberadaan KORIDOR. Artinya, semua 

pihak diajak untuk bersama-sama memberikan atensi pada inovasi ini. Sebab dari 

awal, orientasi KORIDOR memang pelayanan publik memberikan yang terbaik bagi 

warga Surabaya. 

Media Massa menjadi pihak eksternal Pemkot yang bertindak sebagai salah satu 

unsur kontrol sosial. Kalangan media menjadi mitra independen yang bisa secara 

lugas menyalurkan aspirasi masyarakat pada Pemkot Surabaya. Tujuannya, membuat 

KORIDOR lebih aman, nyaman, dan repreesentatif. Selama ini, hubungan baik 

antara pers dan media massa dengan Pemkot Surabaya memang sudah terjalin. 

Seluruh Perangkat Daerah sudah berkomitmen untuk bersikap tebuka terhadap 

informasi publik yang dimiliki. 

 

9. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan inovasi dan 

bagaimana kendala tersebut diatasi? 

Uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan beserta solusinya 

Pada awalnya, inovasi ini mengalami kendala sehubungan dengan ruang 

bangunan. Oleh karena KORIDOR memerlukan dekorasi yang baru, tentu saja harus 

ada penyesuaian bentuk fisik dari bangunan lama yang sudah ada, di lantai 3 Gedung 

Siola Jalan Tunjungan. Dekorasi dan renovasi ini membutuhkan waktu dan hingga 

kini belum seratus persen dituntaskan. Sebagai contoh, kondisi sebagian atap 

bangunan yang masih terbuat dari seng. Kalau hujan turun, suara air hujan yang jatuh 

ke atas seng berbunyi nyaring. 

Sampai saat ini, Pemkot Surabaya terus melakukan perbaikan fisik, penyesuaian 

tata letak interior, dan pembenahan lain. Termasuk, membenahi bagian atap gedung 

KORIDOR. Targetnya, semua pekerjaan fisik akan dirampungkan pada 2018 ini. 

Meski demikian, perawatan terhadap bangunan fisik KORIDOR akan dijalankan 

secara terus menerus. 

 

 

 



D.  MANFAAT DAN KEBERLANJUTAN 

10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan dari inovasi ini? 

 Uraikan manfaat dari inovasi ini! 

 Berikan beberapa contoh konkret bagaimana inisiatif ini berhasil membuat 

perubahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik! 

 Uraikan bagaimana perbaikan pelayanan publik tersebut berdampak 

positif/manfaat kepada masyarakat! 

 Jelaskan bagaimana dampak positif tersebut diukur! 

KORIDOR diadakan langsung atas inisiatif Wali Kota Surabaya. Sehingga, 

program inovasi di sana memiliki standar tinggi dan mendapat perhatian penuh dari 

Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemkot Surabaya. Kalau sudah begitu, semua 

kegiatan akan berlangsung secara lancar dan optimal. Apalagi, Bu Risma selalu 

melakukan pantauan rutin terkait progress kegiatan di KORIDOR. Semua atensi dari 

segenap elemen yang ada di Pemkot Surabaya pasti melahirkan manfaat positif bagi 

masyarakat. Seluruh program atau kegiatan dipikirkan sedetail mungkin dan secara 

langsung menyentuh semua warga. KORIDOR telah menjadi salah satu tetenger kota 

Surabaya. Menjadi salah satu tempat kebanggaan warga. Di sanalah para orang-orang 

kreatif berkumpul, berdiskusi, dan melahirkan karya-karya istimewa.     

Co-Working Space ini memiliki banyak fasilitas. Yang sudah barang tentu bisa 

menjadi sarana para kaum muda untuk mengekspresikan diri mereka di bidang 

teknologi digital atau industri kreatif. Keberadaan KORIDOR juga telah menjelma 

jadi area cangkruk baru bagi warga muda Surabaya. Tak jarang, di sudut-sudut 

KORIDOR tampak kelompok-kelompok remaja yang sedang mengerjakan tugas 

sekolah atau tugas kuliah. Artinya, KORIDOR telah menjadi alternative positif tempat 

kaum muda beraktifitas. Belum lagi, mereka yang mendapatan rekan kerja sesama 

pekerja industri kreatif dari tempat itu. Sebagai misal, ada seorang pengembang 

website yang butuh desainer grafis. Oleh karena sering cangkruk di KORIDOR dan 

bersosialisasi dengan orang lain di sana, dia bisa mendapatkan teman baru yang lihai 

di bidan desain grafis. 

Selama ini, Pemkot Surabaya sudah sering memasang hot-spot WIFI di ruang-

ruang publik seperti taman dan kantor pemerintah. Upaya Go Digital yang sudah 

dilakukan itu menjdi semakin komplit dan mantap dengan adanya area khusus yang 

nyaman dan menyenangkan bernama KORIDOR ini. “Internetnya cepat. Saya dan 

kawan-kawan selalu menyempatkan diri untuk ke sini buat mengerjakan tugas kuliah 



atau sekadar ngobrol-ngobrol tentang kreatifitas,” papar Ismitia, salah satu 

pengunjung KORIDOR asal Universitas Muhammadiyah Surabaya. “Fasilitasnya 

lengkap. Interiornya mendukung buat foto-foto. Bisa lihat suasana kota Jalan 

Tunjungan dari sini,” imbuh Sarah Mahfudoh, mahasiswi Universitas Muhammadiyah 

Surabaya. 

Hubungan yang baik antara Pemkot Surabaya dan pihak-pihak yang menjadi 

mitra maupun kalangan swasta yang selalu mendukung semua program di 

KORIDOR, membuat tempat ini lebih optimal kebermanfaatannya. Yang pada 

akhirnya, berdampak positif pada warga Surabaya, khususnya kaum muda. Para mitra 

yang merupakan keompok professional, kerap membagi pengalaman dan pelajaran 

melalui pelatihan maupun coaching clinic. Bahkan, mambantu UMKM di Surabaya 

membuat desain kemasan dan pemasaran lewat jejaring digital. 

Fakta tadi membuktikan bahwa keberadaan KORIDOR sudah makin memererat 

rasa persaudaraan antar warga di Surabaya. Ada sinergitas dan simbiosis mutualisme 

di sana. Para professional yang sering bersumbangsih itu merasa senang karena bisa 

memberi manfaat pada warga sekitar. Demikian pula pihak-pihak swasta, yang selalu 

bangga karena program-program yang mereka dukung berimbas kongkret bagi 

Surabaya.  Terbitnya standar operasional dan prosedur dalam pengelolaan 

KORIDOR, dan adanya SK Wali Kota yang menunjuk Bagian Humas sebagai leading 

sector pengelolanya, membangkitkan kepercayaan publik terhadap keseriusan Pemkot 

melanggengkan segala kegiatan positif di sana. 

Animo masyarakat untuk datang ke KORIDOR tergolong tinggi. Tiap hari, ada 

dua ratus sampai tiga ratus orang yang hadir ke sana. Mereka terdaftar secara rigid, 

karena siapa yang berkunjung harus lebih dulu melalui meja resepsionis dan 

mencatatkan identitas sesuai kartu tanda pengenal. “Para pengunjung ada yang datang 

pagi, siang, bahkan malam dan dini hari. Artinya, KORIDOR sudah menjadi jujukan 

tempat nongkrong atau cangkruk yang nyaman bagi warga dan kaum muda,” kata 

Jefry, salah satu petugas dari Bagian Humas Pemkot Surabaya. 

 

11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi? 

 Uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi dilakukan! 

 Unggah dokumen pendukung yang berupa gambar dan disertai dokumen lainnya 

sebagai bukti perbedaan tersebut! 

Kondisi sebelum Inovasi 



 Sebagian kondisi Lantai 3 Gedung Siola milik Pemkot tidak diberdayakan secara 

optimal. Padahal, banyak ruangan yang luas. Letak gedung ini pun strategis.  

 Surabaya belum memiliki Co-Working Space yang secara resmi dikelola oleh 

Pemkot. Sehingga, para pengunjung Co-Working Space umumnya harus 

mengeluarkan sejumlah uang untuk memakai fasiltas yang ada di sana. Selain Co-

Working Space yang dikelola swasta, warga dan kaum muda Surabaya umumnya 

memilih kafe serta area publik lain untuk berdiskusi dengan kawan-kawannya. 

Khususnya, bagi para pegiat teknologi digital dan industri kreatif. 

 Belum ada tempat berkumpul para pegiat industri kreatif dan penggemar tek 

nologi digital yang langsung terkoneksi dengan keguyuban warga dan kaum muda 

Surabaya secara umum. Memang, ada komunitas-komunitas digital atau industri 

kreatif. Namun, umumnya tidak membaur dengan warga atau kaum muda 

kebanyakan. Wadah perkumpulan pun tidak tersambung langsung dengan 

keberadaan Pemkot Surabaya. 

 Pemkot belum memiliki mitra yang secara detail dan mendalam mengurusi bidang 

pengembangan teknologi digital dan industri kreatif. Padahal, di era kekinian, 

bidang ini makin sering bersentuhan langsung dengan masyarakat. Khususnya, 

warga di perkotaan seperti Surabaya. 

Kondisi sesudah inovasi 

 Ruang kosong di lantai 3 Gedung Siola dipakai untuk KORIDOR. Sehingga, asset 

ini kebermanfaatannya dapat lebih optimal. Apalagi, pengembangan KORIDOR 

kemudian menjadi salah salah satu atensi Pemkot Surabaya yang menyedot 

banyak pengunjung. 

 Surabaya memiliki Co-Working Space yang dikelola oleh Pemkot. Bisa jadi, kota 

ini adalah pioneer untuk inovasi seperti ini. Sejumlah kota memang memiliki Co-

Working Space yang diurus oleh Pemda setempat. Namun umumnya, pengelolaan 

dilakukan bersama pihak swasta. KORIDOR mengambil posisi berbeda karena 

murni dikelola Pemkot, sehinggatuk masuk ke sana bebas biaya. Dengan fasilitas 

yang serba-lengkap. 

 Saat ini, Pemkot Surabaya sudah memiliki akses dan jaring komunikasi yang baik 

dengan komunitas-komunitas yang bergerak dalam teknologi digital, industri 

kreatif, dan start up. Sehingga, akan lebih mudah memobilisasi potensi-potensi sar 

ituuntuk kemaslahatan warga Surabaya. Tak hanya itu, Pemkot juga memberi 

fasilitas bagi mereka untuk berkumpul, yaki di KORIDOR. Komunitas-komunitas 



tersebut juga bisabaur dengan masyarakat umum di sana. Tidak ada sekat, yang 

ada adalah sinergitas. 

 Pemkot memiliki mitra yang berkompeten di bidang pengembangan teknologi 

digital, industri kreatif dan start up. Mereka adalah Gapura Digital, Gerakan 

Nasional 1000 Start Up Digital, Android Kejar Indonesia, dan Kreavi serta 

komunitas atau kelompok lain, yang siap membantu warga dengan cara pemberian 

konsultasi gratis mengenai teknologi digital dan industri kreatif. Hubungan 

kemitraan seperti ini melahirkan semangat dan optimisme baru dalam memandang 

masa depan kaum muda Surabaya.  



SUASANA PELUNCURAN KORIDOR CO-WORKING SPACE (atas) 
KUNJUNGAN TAMU DARI INGGRIS (tengah) 
KUNJUNGAN TAMU DARI KROASIA (bawah) 

 
 
 
 
 



SUASANA NYAMAN DI KORIDOR CO-WORKING SPACE 
DENGAN FASILITAS YANG LENGKAP 

 
 



SUASANA NYAMAN DI KORIDOR CO-WORKING SPACE 
DENGAN FASILITAS YANG LENGKAP 

 



 

E. KEBERLANJUTAN 

8. Apa saja dari kegiatan inovasi tersebut yang sejalan dengan satu atau lebih dari 

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan? 

Jelaskan kegiatan inovasi tersebut selaras dengan pencapaian salah satu atau lebih 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 

Keberadaan KORIDOR mendukung terwujudnya tujuan pembangunan 

berkelanjutan. Antara lain, mendukung perkembangan ekonomi berkelanjutan, 

lapangan kerja yang produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang, atau di 

aspek Decent Work and Economis Growth. Pertumbuhan ekonomi dan lapangan 

pekerjaan di era digital seperti sekarang ini umumnya makin berbasis internet. 

Bahkan, menjual produk UMKM pun melalui portal e-Commerce atau secara online. 

Artinya, keberadaan KORIDOR menjadi jawaban atas tantangan zaman. 

KORIDOR juga selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di aspek 

Industry, Inovation, Infrastructure (Industri, inovasi, dan infrastruktur). Harus diakui, 

pengembangan infrastruktur di zaman kekinian tidak hanya berkutat soal jalan dan 

jembatan atau proyek fisik lain. Namun juga, infrastruktur yang terkait dengan akses 

informasi dan komunikasi. KORIDOR membuka peluang akses itu bagi masyarakat 

melalui fasilitas internet dan hardware penunjang lainnya. Dari sana, muncul banyak 

inovasi yang membangkitkan industri kreatif. Termasuk di dalamnya, promosi dan 

pemasaran bagi industri rumah tangga. Maksudnya, KORIDOR memiliki banyak 

manfaat yang kerap lintas bidang. 

Tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya yang selaras dengan KORIDOR 

adalah pengurangan kesenjangan atau Reduce Inequality. Di KORIDOR, semua orang 

dean berbagai latar belakang bisa berkumpul. Dari ragam profesi atau tingkat 

ekonomi apapun, dapat bergabung dan menikma fasilitas dari Pemkot Surabaya. 

Tujuannya, memberi kesetaraan akses bagi seluruh warga Surabaya tanpa terkecuali, 

untuk membuka wawasan tentang teknologi digital, industri kreatif, dan dunia start 

up. 

Di samping itu, tujuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan 

KORIDOR adalah keberlanjutan kota dan komunitas di dalamnya (Sustainable Cities 

and Communities). KORIDOR membuktikan bahwa Surabaya tanggap pada 

perkembangan zaman. Orientasi keberadaan KORIDOR adalah pelayanan pada 



masyarakat. Jadi, KORIDOR memang dibangun agar kota dan masyarakatnya jauh 

lebih tangguh. 

KORIDOR juga membuka peluang kemitraan dengan banyak pihak untuk 

mencapai tujuan kesejahteraan (Partnership for the Goals). Baik bermitra dengan 

pihak di dalam, maupun di ar negeri. Sebab, basis kegiatan di sini adalah internet dan 

digital yang mampu menembus batas-batas geografis. 

9. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik dari penerapan inovasi ini? 

Uraikan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inovasi ini, 

pembelajarannya serta rekomendasi untuk pelaksanaan ke depan! 

Ada banyak pembelajaran yang bisa dipetik dari inovasi ini. Pertama, 

pembelajaran bagi warga Surabaya secara umum. Bahwa era sekarang ini sudah 

serba-digital. Buktinya, semua pekerjaan bisa makin ringkas dan cepat terselesaikan. 

Oleh sebab itu, warga Surabaya, khususnya kaum muda, harus melek internet. 

KORIDOR merupakan langkah strategis Pemkot untuk menjawab tantangan zaman 

ini. Sedangkan warga Surabaya, diharapkan mau merespon positif dengan 

mamanfakan fasilitas ini sebaik-baiknya, guna meningkatkan taraf ekonomi, 

pendidikan, sosial, dan ketahanan hidup sehari-hari. 

Kedua, pembelajaran bagi para pengunjung KORIDOR. Bahwa semua fasilitas 

di sana adh murni berasal dari uang rakyat. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan adalah hasil kolaborasi banyak pihak untuk meningkatkan kapabiltas 

warga Surabaya, khususnya kaum muda. Oleh sebab itu, tiap pengunjung harus 

menjaga dan mengasah senses of belonging terhadap KORIDOR ini. Itikad untuk 

menjaga fasilitas public ini merupakan bentuk dukungan kongkret dari masyarakat 

pada Pemkot Surabaya.      

Ketiga, pembelajaran bagi pihak-pihak di eksternal Pemkot yang telah 

membantu menyukseskan semua program di KORIDOR. Mereka terdiri dari para 

mitra, pihak swasta, narasumber, relawa dan lain sebagainya. Mereka bisa mengambil 

pelajaran bahwa menjadi bermanfaat untuk masyarakat sekitar bukanlah hal yang sulit 

dilakukan. Justru, melalui KORIDOR, pengabdian pada masyarakat bisa berjalan 

menyenangkan dan dapat disesuaikan dengan kemampuan pribadi masing-masing. 

Keberlanjutan kota dan komunitasnya, tidak berada di tangan satu elemen masyarakat 

saja. Melainkan, menjadi tanggungjawab bersama dari semua unsur yang ada.   

Keempat, pembelajaran bagi Pemkot Surabaya. Bahwa semua program 

mercusuar tidak dapat hanya dirampungkan oleh satu Perangkat Daerah (PD). 



Sinergitas antara semua PD merupakan keniscayaan. Tidak boleh ada ego sektoral. 

Lebih dari itu, sineritas ternyata tidak hanya harus di bangun di internal Pemkot. 

Namun juga, dengan pihak-pihak lain di luar Pemkot. Inilah yang disebut upaya 

membangun program berbasis komunitas dan partisipatoris masyarakat. Apalagi, 

KORIDOR saat ini sudah sukses menjadi jujukan kunjungan pemerintah daerah lain. 

Bahkan, sudah banyak pihak-pihak dari luar negeri yang berkunjung ke sini. Antara 

lain, dari Kroasia dan Inggris. 

 

10. Apakah inovasi ini berkelanjutan dan sedang atau sudah direplikasi di tempat 

lain? 

 uraikan bagaimana inovasi ini sedang dilanjutkan (misalnya dalam hal 

berkelanjutan secara keuangan, sosial dan ekonomi, budaya, lingkungan, 

kelembagaan dan peraturan). 

 Jelaskan apakah inovasi ini sedang direplikasi atau didiseminasi untuk seluruh 

pelayanan publik di tingkat nasional dan/atau internasional dan/atau bagaimana 

inovasi ini dapat direplikasi. 

Inovasi ini terus dijalankan secara berlanjutan. Di aspek keuangan, melalui 

APBD, Pemkot sudah dan akan selalu menyiapkan anggaran yang tersebar di banyak 

Perangkat Daerah (PD) demi menyukseskan gram-program di KORIDOR. Para wakil 

rakyat berkomitmen memberikan dukungan penuh. Sebab, DPRD Surabaya menilai, 

sudah saatnya masyarakat memiliki akses untuk penguatan pengetahuan di ranah 

teknologi digital. Harapannya, masyarakat tidak ketinggalan zaman dan siap bersaing 

di pasar global. Sejumlah pihak dari luar negeri juga sudah sempat berkunjung ke sini, 

antara lain dari Inggris dan Kroasia. Artinya, inovasi ini telah banyak dilirik kalangan 

internasional.  

Di aspek sosial dan ekonomi, program ini sesuai dengan keinginan Pemkot yang 

ingin menaikkan harkat dan martabat masyarakat melalui peningkatan perekonomian. 

Pengetahuan pada dunia digital, diyakini bisa menjadi alternative perluasan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat. Pemahaman terhadap teknologi dan industri kreatif bisa 

melahirkan lapangan kerja baru yang kompatibel dengan kondisi zaman kekinian. 

Para ahli di bidang start up memiliki posisi strategis demi keberlanjutan kota. 

Di aspek budaya, keberadaan KORIDOR jelas selaras dengan kultur dan atmosfer 

lingkungan yang ada di Surabaya. Masyarakat di sini suka cangkruk, berdiskusi, dan 

saling bertukar pikiran untuk melahirkan ide-ide segar serta langsung 



mengeksekusinya. Setelah ada KORIDOR, sebagian warga memilih untuk berkumpul 

dan cangkruk di tempat ini. Khususnya, mereka yang masih berusia muda dan 

memiliki passion di dunia digital. 

Di aspek peraturan dan kelembagaan, sudah barang tentu KORIDOR memiliki 

posisi yang kuat. Wali Kota Tri Rismaharini sudah meminta semua PD untuk 

memberi atensi pada inovasi ini. Sudah diterbitkan pula SK yang menunjuk Bagian 

Humas sebagai leading sector pengelola KORIDOR. SOP pengelolaannya juga sudah 

dibuat. Jadi, KORIDOR bukanlah inovasi yang main-main atau berjangka pendek. Ke 

depan, KORIDOR akan terus bertransformasi dan berubah menjadi lebih baik. 

Keberadaan Co-Working Space yang dikelola pemerintah di kota-kota yang ada di 

Indonesia sejatinya diperlukan. Sebab, hal ini bisa menjadi modal utama pertumbuhan 

ekonomi masyarakat di era serba digital seperti sekarang ini. Semua Pemda bisa 

merealisasikan inovasi seperti ini, asalkan memiliki komitmen kuat untuk 

menyinergikan semua pihak dan elemen masyarakat. 

Sejauh ini, sudah banyak Pemda, Pemkot, maupun DPRD dari daerah lain yang 

melakukan studi banding ke KORIDOR. Mereka berasal dari pulau Jawa, Sulawesi, 

Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, dan lain sebagainya. Secara umum, mereka 

merespon positif. Sebab, keberadaan Co-Working Space yang gratis, berfasilitas 

lengkap, dan dikelola pemerintah, merupakan kebutuhan zaman. 

 



   

 

 

STANDAR PELAYANAN 
 

 

 



Hal.  1 2 

 
STANDAR PELAYANAN (SP) 

CO-WORKING SPACE KORIDOR 
 

NO KOMPONEN URAIAN 

1.  Dasar hukum Surat Perintah Tugas Walikota Surabaya Nomor 

800/9439/436.7.11/2017 Tanggal 30 Agustus 2017 

2.  Persyaratan 
- Membawa KTP, kartu pelajar atau paspor (bagi warga 

negara asing). 

- Mengerjakan pekerjaan produktif dan inovatif. 

3.  
Sistem, mekanisme, 

dan prosedur 

- Pengunjung registrasi dengan menukarkan KTP, kartu 

pelajar atau paspor (bagi warga negara asing) dengan ID 

card KORIDOR. 

- Pengunjung memanfaatkan fasilitas di KORIDOR untuk 

bekerja dan berkarya serta berinteraksi satu sama lain. 

- Pengunjung juga dapat mengikuti program-program 

pelatihan yang ada seperti Google Gapura Digital atau 

program-program lain dengan lebih dahulu registrasi 

dengan penyelenggara program. 

- Setelah selesai, pengunjung menukarkan kembali ID 

card KORIDOR dengan KTP, kartu pelajar atau paspor 

(bagi warga negara asing) 

4.  
Jangka waktu 

pelayanan 

Pelayanan buka 24 jam sehari 

5.  Biaya/tarif Gratis 

6.  Produk pelayanan 

- Ruang bekerja yang nyaman. 

- Free wi-fi. 

- Zona interaksi dan sosialisasi antar sesama pengunjung. 

- Pelatihan-pelatihan untuk pengembangan kapasitas. 

7.  

Penanganan 

pengaduan, saran dan 

masukan 

1)Petugas  : Gatra Dwi Adiyasa 

2)Sms centre : 08973882933  

3)Hotline : -  

4)Website : Koridor.space 

5)Email : halo@koridor.space 

 

8.  
Sarana dan prasarana, 

dan/atau fasilitas 

Sarana : 

1. Komputer; 

2. Printer;  

3. Wifi. 

Prasarana : 

mailto:halo@koridor.space


Hal.  2 2 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Ruang pelayanan/ruang tunggu; 

2. Parkir. 

9.  Kompetensi pelaksana 

1. Mampu mengoperasikan komputer; 

2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan 

maupun tulisan; 

3. Berorientasi pada pelayanan; 

4. Mampu menganalisa kebenaran data; 

5. Disiplin; 

6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan. 

10.  Pengawasan internal 
1. Dilakukan oleh atasan langsung; 

2. Dilaksanakan secara kontinyu; 

3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi. 

11.  Jumlah pelaksana Berapa orang (15-20 orang) 

12.  Jaminan pelayanan Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan 

lengkap. 

13.  

Jaminan keamanan 

dan keselamatan 

pelayanan 

Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan 

pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan 

memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan 

surat-surat. 

14.  
Evaluasi kinerja 

pelaksana 

Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan  untuk 

meningkatkan  standar  mutu pelayanan dengan 

memberikan kuisioner kepuasan pelayanan  pada para 

pemohon. 

 



   

 

 

MAKLUMAT 

PELAYANAN 
 

 

 



MAKLUMAT PELAYANAN CO-WORKING SPACE KORIDOR  

 Memberikan pelayanan prima dengan ramah, sopan dan santun. 
 Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. 
 Tidak meminta atau menerima imbalan dalam bentuk apapun. 
 Apabila tidak menepati maklumat pelayanan, siap menerima sanksi sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku 

 
MOTTO PELAYANAN CO-WORKING SPACE KORIDOR 

“Ruang kerja bersama mewadahi inovasi dan kolaborasi anak muda kreatif Surabaya” 

 

ISI BUKU PENGADUAN  
NO TANGGAL 

PENGADUAN 
NAMA ALAMAT & 

NO TELP 
HAL 

PENGADUAN 
TANGGAL 
TINDAK 
LANJUT 

TINDAK 
LANJUT 

       

       

       

       

       

       

 

ALUR PENGADUAN  

Pengadu 

Tertulis 

(dimasukkan kotak 

pengaduan) 

Lisan 

(dicatat dalam 

buku pengaduan) 

Dilaporkan ke 

bidang terkait  

Follow Up : 

Tindakan 

Tertulis 



KUESIONER KEPUASAN PELAYANAN 

IDENTITAS  

Nama    : .................................................................... 

Alamat   : .................................................................... 

Nomer telepon : .................................................................... 
 

KUESIONER 

NO HAL 
PENILAIAN *) 

SP P CP TP STP 

WUJUD (TANGIBLE) 

1. Karyawan bersikap ramah      

2. Karyawan cepat memberi pelayanan      

KEANDALAN (REALIBILITY) 

3. Layanan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan      

4. Pemenuhan pelayanan sesuai yang dijanjikan      

JAMINAN (ASSURANCE) 

5. Karyawan memiliki pengetahuan yang baik dalam 
menjawab pertanyaan 

     

6. Karyawan tidak membuat kesalahan dalam pelayanan      

DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS) 

7. Karyawan tanggap dan siap membantu kebutuhan 
anda 

     

8. Karyawan membantu kebutuhan anda sampai dengan 
menemukan solusi akan kebutuhan anda 

     

EMPATI (EMPATHY) 

9. Karyawan peduli akan kebutuhan anda      

10. Ada kemudahan dalam memperoleh layanan       
*) SP : Sangat Puas, P : Puas, CP : Cukup Puas, TP : Tidak Puas, STP : Sangat Tidak Puas 
 

Catatan :  

....................................................................................................

....................................................................................................

.................................................................................................... 

 

Surabaya,        Juli 2018 

 

 

 

(                                  ) 

KUESIONER KEPUASAN PELAYANAN 

IDENTITAS  

Nama    : .................................................................... 

Alamat   : .................................................................... 

Nomer telepon : .................................................................... 
 

KUESIONER 

NO HAL 
PENILAIAN *) 

SP P CP TP STP 

WUJUD (TANGIBLE) 

1. Karyawan bersikap ramah      

2. Karyawan cepat memberi pelayanan      

KEANDALAN (REALIBILITY) 

3. Layanan tepat waktu sesuai dengan yang dijanjikan      

4. Pemenuhan pelayanan sesuai yang dijanjikan      

JAMINAN (ASSURANCE) 

5. Karyawan memiliki pengetahuan yang baik dalam 
menjawab pertanyaan 

     

6. Karyawan tidak membuat kesalahan dalam pelayanan      

DAYA TANGGAP (RESPONSIVENESS) 

7. Karyawan tanggap dan siap membantu kebutuhan 
anda 

     

8. Karyawan membantu kebutuhan anda sampai dengan 
menemukan solusi akan kebutuhan anda 

     

EMPATI (EMPATHY) 

9. Karyawan peduli akan kebutuhan anda      

10. Ada kemudahan dalam memperoleh layanan       
*) SP : Sangat Puas, P : Puas, CP : Cukup Puas, TP : Tidak Puas, STP : Sangat Tidak Puas 
 

Catatan :  

....................................................................................................

....................................................................................................

.................................................................................................... 

 

Surabaya,        Juli 2018 

 

 

 

(                                  ) 



 

 

 

SURVEY KEPUASAN 
 

 

 



 HASIL PENGUKURAN IKM SECARA UMUM 

Dari data-data yang didapat dari hasil survey, berikut rekapitulasi rata-rata 
tingkat 

 

Rekap Rata-Rata Tingkat Kepuasan tiap Atribut 

Atribut Informasi 
Rata-rata Tingkat 

Kepuasan 

U1 Pelayanan 3,54 

U2 Prosedur 3,29 

U3 Ketepatan waktu pendampingan/pelayanan 3,29 

U4 Kewajaran biaya 3,88 

U5 Kesesuaian pelayanan 3,25 

U6 Kompetensi petugas 3,13 

U7 Perilaku petugas 3,25 

U8 Penanganan pengaduan 2,29 

Rata-Rata Semua Atribut 3,32 

 

Dengan rata – rata tiap atribut didapatkan rata – rata tingkat kepuasan dan tingkat 

kepentingan secara keseluruhan. Darai rata – rata tersebut berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, kinerja unit 

pelayanan “Koridor” co working space  adalah sebagai berikut : 

 

Kinerja Unit Pelayanan Berdasarkan Tingkat Kepuasan 

Rata - Rata Tingkat 

Interval IKM Mutu Pelayanan 

Kinerja Unit 

Kepuasan Semua Unsur Pelayanan 
    

3.32 2.51 - 3.25 B Baik 
    

emerintah Kota Surabaya 
2015 

Dari Tabel  di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan rata – rata tingkat 

kepuasan semua atribut, mutu pelayanan pelayanan “Koridor” co working space  

bernilai B dimana kinerja unit pelayanannya tergolong “Baik”.  

 



PENGADUAN 

 

1)Petugas  : Gatra Dwi Adiyasa 

2)Sms centre : 08973882933  

3)Hotline : -  

4)Website : Koridor.space 

5)Email : halo@koridor.space 

 

ALUR PENGADUAN  

Pengadu 

Tertulis 

(dimasukkan kotak 

pengaduan) 

Lisan 

(dicatat dalam 

buku pengaduan) 

Dilaporkan ke 

bidang terkait  

Follow Up : 

Tindakan 

Tertulis 

mailto:halo@koridor.space


 

 



 


