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Abstract 

The problem is how to design and make E-Innovation technology prototype using 

Analytical Hierarchy Process. The purpose of this project is designing and making the E-

Innovation prototype which gives solution to increase quantity and quality of Innovation 

ideas at Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. The Methods used to design 

and making the E-Innovation prototype are interview, observation, and experiment. The goal 

is to increase quantity and quality of Innovation ideas at Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Surabaya.  
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Latar Belakang 

 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya merupakan salah satu lembaga 

pelayanan publik terbaik yang dipunyai oleh Kota Surabaya berdasarkan penilaian dari 

lembaga independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dinas ini telah berkali-

kali memenangkan penghargaan sebagai lembaga dengan pelayanan terbaik terhadap 

masyarakat Kota Surabaya. Mereka terkenal dengan inovasi layanan yang terus menerus 

diperbaharui untuk pelayanan yang lebih baik. Inovasi adalah hal dasar yang diandalkan oleh 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. 

Pada pelaksanaannya, masih banyak hambatan yang menghalangi Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kota Surabaya melakukan inovasi. Pertama, berdasarkan hasil observasi 

pada tanggal 24 – 28 Oktober 2011 terlihat bahwa pegawai negeri sipil di Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kota Surabaya sendiri cenderung hanya melakukan pekerjaan standard 

yang telah ditetapkan. Hal ini mengakibatkan kurang munculnya inovasi untuk menghasilkan 

layanan yang lebih baik. Sistem saat ini tidak memberikan kredit lebih bagi mereka yang 

terus-menerus menciptakan inovasi layanan yang bagus. Dampaknya, jumlah inovasi yang 

muncul sangat sedikit untuk diolah menjadi layanan baru yang bagus. 

Kedua, hambatan struktural yang ada sangat mengekang pegawai yang mempunyai 

potensi lebih. Pegawai yang mempunyai ide inovasi, harus melapor kepada Kepala Seksi atau 

Kepala Bidang. Apabila Kepala Seksi atau Kepala Bidang tidak menyampaikan ide inovasi 

tersebut terhadap Kepala Dinas dalam rapat, maka ide inovasi tersebut tidak akan pernah 

terwujud. Sering juga Kepala Seksi atau Kepala Bidang mengklaim ide pegawai tersebut 

sebagai ide mereka, sehingga merekalah yang mendapatkan kredit, bukan pegawai yang 

bersangkutan. 

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem baru yang memungkinkan karyawan yang 

awalnya malas menjadi termotivasi untuk mengeluarkan ide inovasi sekaligus menemukan 

karyawan berpangkat rendah namun berpotensi tinggi yang selama ini tertutupi oleh Kepala 
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