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BAB I  

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Di era global dan digital ini, kualitas kehidupan masyarakat di dunia yang 

meningkat tidak terlepas dari semakin membaiknya kinerja industri swasta dalam 

melakukan kegiatan ekonominya. Keintiman antara masyarakat (sebagai 

pelanggan) dengan pelaku ekonomi (pedagang, investor, perusahaan, dan-lain-lain) 

telah membuat terbentuknya sebuah standard pelayanan yang semakin membaik 

dari waktu ke waktu. Percepatan peningkatan kinerja di sektor swasta ini tidak 

diikuti dengan percepatan yang sama di sektor publik, sehingga masyarakat dapat 

melihat adanya kepincangan dalam standard kualitas pemberian pelayanan. Dengan 

kata lain, secara tidak langsung tuntutan masyarakat agar pemerintah meningkatkan 

kinerjanya semakin tinggi. Salah satu pilar pelayanan publik yang bisa 

mempercepat proses kinerja pemerintahan agar responsif adalah dengan adanya 

serapan masukan, saran, kritikan dari berbagai pihak terkait dengan permasalahan-

permasalahan yang ada di lingkungan daerah. Beragam tuntutan dan keinginan 

membuat tugas pemerintah yang semakin banyak dan rumit.1 

Menggodok semua masukan masyarakat untuk diakomodasikan menjadi 

realisasi nyata sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat bukanlah suatu hal mudah, 

menterjemahkan keinginan masyarakat ke dalam sebuah legal formal dan menjadi 

dasar hukum pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang memenuhi kebutuhan 

                                                           
1 Indrajit, Richardus Eko. (2002). Electronic Government, Strategi Pembangunan 

dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: 

Andi. Hal. 18 
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masyarakat  sudah membutuhkan banyak energi, selain secara materil maupun 

secara moril,  lebih jauh lagi dalam konteks demokrasi, yaitu untuk  mendapatkan 

partisipasi nyata atas masukan, formulasi, implementasi sampai evaluasi suatu 

kebijakan oleh masyarakat , bukan hanya lembaga internal terkait maupun lembaga 

formal saja yang selaku pengawas, namun masyarakat juga dituntut aktif dalam 

peran ini. Namun proses penyerapan dan pengadopsian usulan dari berbagai 

kalangan dalam proses berjalannya kepemerintahan masih rendah, hal ini 

dibuktikan dengan rendahnya jumlah aduan yang masuk di Indonesia masih rendah 

jika dibandingkan dengan jumlah masyarakatnya.2 Berikut adalah data jumlah 

pengaduan Indonesia dengan negara-negara lain: 

Tabel 1.1. 

Jumlah Pengaduan yang masuk dari beberapa negara Tahun 2014 

Negara Jumlah 

Pengaduan 

Populasi 

Australia  28.154 25.000.000 

Swedia  7.143 9.453.000 

Malaysia  4.503 30.000.000 

Indonesia  6.800 230.000.000 

Sumber : menpan.go.id tahun 2014 

 

 Memang jumlah pengaduan yang banyak tidak berarti kualitas pelayanan 

buruk, Sebaliknya, jumlah pengaduan sedikit belum tentu kualitas 

pelayanan sudah baik. Namun banyak K/L/Pemda yang sudah mengelola 

pengaduan pelayanan publik dengan baik justru kualitas pelayanannya lebih baik 

dibanding yang memiliki jumlah pengaduan lebih sedikit. Kualitas pelayanan yang 

                                                           
2 https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5392-3-lapor  diakses 

pada 20 Juni 2017 Pukul 10.13 Wib. 

https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5392-3-lapor
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baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara 

pelayanan publik.3 

 Berdasarkan perbandingan pengaduan yang masuk, Indonesia hanya 

mencapai 0,003 % saja dari total penduduk, berbeda dengan Malaysia 0,15 % , 

sedang Swedia 0,07 %, dan Australia 0,11 %. Data temuan penelitian perbandingan 

jumlah aduan dari Ombudsman ini mempunyai hasil bahwa ternyata memang tidak 

selalu kualitas pelayanan publik buruk jika terdapat banyak aduan, sebaliknya jika 

pengaduan sedikit belum tentu juga baik, namun banyak K/L/Pemda yang sudah 

mempraktekan pengelolan pengaduan pelayanan publik, mempunyai kualitas 

pelayanan yang lebih baik dibanding yang tidak mempunyai pengelolaan 

pengaduan pelayanan publik dengan jumlah aduan yang minim, kualitas pelayanan 

yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara 

pelayanan publik. Dari data tersebut menjelaskan bahwa banyaknya pengadu bukan  

acuan utama baik buruknya sebuah pelayanan publik, adanya pengelolaan 

pengaduan oleh pemerintah juga menjadi variabel berpengaruh terhadap kinerja 

pelayanan publik. 

 

 

 

 

                                                           
3 https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5393-4-pemanfaatan-

data-untuk-kebijakan diakses pada 20 Juni 2017 Pukul 10.13 Wib. 

https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5393-4-pemanfaatan-data-untuk-kebijakan
https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5393-4-pemanfaatan-data-untuk-kebijakan
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Gambar 1.1. 

Presentase Jumlah Aduan Terkait Pelayanan Publik Ombudsman Inggris 

 

Sumber : Ombudsman.org.uk 

 Studi perbandingan oleh Ombudsman Inggris dalam pelayanan kesehatan 

di Inggris, sebagian besar  masyarakat mereka yang tidak puas dengan pelayanan 

tidak mengeluh, presentasenya sampai 66 %, sedangkan sisa sebagian kecil 

melakukan keluhan, dari fakta tersebut menjelaskan bahwa minimnya jumlah aduan 

/ komplain yang dilakukan oleh masyarakat tidak menunjukan kualitas pelayanan 

yang baik.  

 Berangkat dari data-data Ombudsman tersebut maka di Indonesia, hal ini 

menunjukan partisipasi yang rendah dalam pengaduan masyarakat, sehingga perlu 

adanya media baru yang bisa memberikan ruang gerak yang mudah bagi 

masyarakat agar mau membangun daerahnya dengan cara mengadu, sehingga 
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pemerintah juga dituntut menjadi responsif dan peka terhadap aduan yang 

disampaikan 

 Selain berdasarkan data tersebut, ada beberapa alasan mengapa pentingnya 

menerapkan pengelolaan pengaduan pada era sekarang, yaitu diantaranya : 1) 

Muara dari Reformasi Birokrasi adalah Reformasi Pelayanan Publik. 2) Sebagai 

sarana perbaikan pelayanan publik. 3) meningkatkan kepercayaan masyarakat. 4) 

sebagai dasar pengambilan putusan atau kebijakan. 5) legitimasi politik dari 

masyarakat cenderung meningkat. 6) Terbangunnya sistem pelayanan publik yang 

transparan, partisipatif, dan akuntabel.4  

 Dengan demikian maka penting adanya peran Penanganan Pengaduan bagi 

Pelayanan Publik yang Lebih Baik, dan salah satu solusi yang ditawarkan dari 

pemerintah pusat adalah melalui mekanisme LAPOR!, pengelolaan pengaduan 

LAPOR! sebagai bentuk ruang partisipasi masyarakat bentuk pengawasan 

pemerintah agar responsif, dan upaya membangun kepercayaan masyarakat pada 

Pemerintah. 

 Selain pentingnya adanya pengelolaan pengaduan masyarakat, adanya 

sistem pengelolaan pengaduan masyarakat juga memberikan manfaat yang baik 

dalam proses pelayanan publik yang lebih responsif, diantaranya yaitu 

penyampaian komplain yang bertanggung jawab, mendorong partisipasi publik, 

baik dalam memberikan komplain ataupun aspirasi, mengetahui berbagai 

                                                           
4 https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5390-1-penjelasan-

umum-sp4n diakses pada 20 Juni 2017 Pukul 10.12 Wib 

https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5390-1-penjelasan-umum-sp4n
https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5390-1-penjelasan-umum-sp4n
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permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan bahan evaluasi 

penyelenggara pelayanan publik. 

 Sejalan dengan pentingnya adanya pengelolaan pengaduan pelayanan 

publik, keinginan Indonesia agar adanya paradigma pemerintahan yang responsif 

sudah ada sejak zaman Presiden Jokowi menduduki jabatannya, tepatnya pada 

tahun 2015 silam, Dalam pidato Presiden berpesan, “hanya dengan Pemerintah 

terbuka Indonesia akan mampu mendorong partisipasi rakyat untuk terlibat dari 

proses pengambilan kebijakan publik sampai dengan membuka ruang yang lebih 

lebar bagi pengawasan-pengawasan publik”. Badan Publik dituntut bisa merespon 

dengan lebih cepat dan bisa dimonitor secara terbuka. Kepada Badan-badan publik 

yang belum membangun sistem elektronik, Presiden menganjurkan untuk mulai 

menggunakan teknologi informasi sebagai media berinteraksi dengan rakyat 

maupun BUMN berinteraksi dengan konsumennya.5 

 Selain itu juga dalam pidato yang lain Presiden Jokowi juga berjanji untuk 

mendorong partisipasi publik dalam pengambilan putusan kebijakan dengan cara 

meningkatkan peran aktif masyarakat,  :“mendorong partisipasi publik dalam 

proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat 

dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik”.6 

 Dari kedua pidato tersebut menjelaskan bahwa Presiden Jokowi selain 

menginginkan adanya pemerintahan yang responsif, yaitu pemerintah lebih tanggap 

                                                           
5 Http://Ksp.Go.Id/Presiden-Rakyat-Menginginkan-Pemerintah-Yang-Responsif/ Diakses 

Pada 19 Juni 2017 Pukul 23.59 wib 
6 https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5392-3-lapor diakses 

pada 20 Juni 2017 Pukul 10.13 Wib 

http://ksp.go.id/presiden-rakyat-menginginkan-pemerintah-yang-responsif/
https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5392-3-lapor
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dalam menghadapi permasalahan-permasalahan terkini, juga menginginkan adanya 

peran aktif masyarakat dalam mengambil putusan kebijakan. Dalam hal ini, salah 

satu wadah baru pemerintah yang bersifat terbuka, difungsikan untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, sehingga tercipta 

suatu kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dengan dampak 

pemerintah yang semakin responsif dalam menangani masalah dimasyarakat adalah 

adanya LAPOR !/ Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. 

 Dari sisi responsifitas, penelitian terdahulu dengan judul Analisis 

responsivitas Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pelayanan publik : Studi 

penelitian deskriptif di Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) Pemerintah 

Kota Yogyakarta, oleh Yulia Rustianingsih. Pada intinya berisikan bahwa di zaman 

yang semakin demokratis ini tuntutan agar pemerintah bisa menerima dan 

mencerna masukan lebih baik dan cepat serta efektif dari banyak pihak serta 

realisasinya. Untuk itu dibuatlah UPIK tersebut, Dalam rangka itulah Walikota H. 

Herry Zudianto memunculkan ide UPIK (Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan) 

sebagai suatu unit kerja yang menampung dan menyalurkan berbagai informasi, 

keluhan, kritikan dan usulan masyarakat kepada Pemerintah Kota untuk ditindak-

lanjuti. UPIK mempunyai peran untuk memperoleh informasi masyarakat terkait 

dengan pelayanan publik oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Disamping UPIK bisa 

“memaksa” birokrat untuk transparan, akuntabel, dan responsivitas dalam 

memberikan pelayanan publik,dalam penelitian ini mempertanyakan responsivitas 

pemkot Yogyakarta, sehingga menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif 

artinya penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena tertentu, dalam 
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penelitian ingin menjelaskan responsivitas sistem UPIK. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa : 1) Ide pembentukan UPIK adalah Walikota Yogyakarta yang 

berkepentingan untuk mengetahui informasi dan keluhan warga masyarakat terkait 

dengan pelayanan publik, sehingga menjadi data dalam pengambilan keputusan. 2) 

Tujuan sistem UPIK secara eksternal untuk memperoleh keluhan dan kritikan 

masyarakat atas pelayanan publik. Sedangkan tujuan internal adalah mengajak 

kepada segenap birokrat dilingkungan Pemerintah Kota untuk transparan, 

akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan publik. 3) Dalam 

implementasinya mendapat respon cukup besar dari warga masyarakat, ditunjukkan 

dengan banyaknya pesan yang masuk ke UPIK. Dari respon yang diberikan 

Pemerintah Kota ada beberapa kriteria, jika pesan berupa pertanyaan akan langsung 

dijawab hari itu juga. Namun jika keluhan itu membutuhkan pemikiran pimpinan 

dan anggaran, maka akan didiskusikan dulu di instansi dan dinas untuk 

merumuskan jawaban, jika usulan itu membutuhkan anggaran besar, maka akan 

diusulkan dalam program pembangunan tahun mendatang. 4) Dilihat dari tingkat 

responsivitasnya, jika dinas/instansi yang dituju pesan itu cepat merespon berarti 

cukup responsif. Namun jika dinas/instansi lambat dan bahkan tidak menindak-

lanjuti secara konkrit keluhan publik berarti belum reponsif.7 

 Berdasarkan penelitian sebelumnya maka objek Penelitian UPIK di 

Yogyakarta kurang lebih sama dengan LAPOR! di Kota Semarang, selanjutnya 

disebut Lapor Hendi, dimana pada intinya kepemerintahan responsif  dipandang 

sebagai bentuk tindakan cepat dan keterkaitan baru antara negara dengan warganya. 

                                                           
7http://etd.repository.ugm.ac.id  diakses pada 26 September 2017 pukul 10.40 
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Warga negara dilibatkan dalam penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi layanan 

publik, mengkoordinasikan keinginan masyarakat agar supaya kebutuhan individu 

dan kelompok beserta masalahanya dapat terpecahkan, dan berupaya memasukkan 

pandangan kelompok masyarakat ke dalam proses pemberian pelayanan hanya saja 

fokus penelitian Penulis disini tidak pada responsivitas, melainkan  pada proses 

keberjalanan kebijakan Lapor Hendi dari sumber daya kebijakannya.8 

 Agar pemerintah bisa responsif dalam menangani masalah maka 

dibutuhkan mekanisme sistem komunikasi modern yang bisa dijadikan wadah 

koordinasi oleh pemerintah agar dapat berjalan lebih cepat dan  efektif, maka 

pengadopsian perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadi sangat 

penting. Kekuatan jaringan informasi mampu melampaui batasan dan rintangan 

walaupun secara yursidiksi terpisah. Pemerintah dapat bertemu langsung (interface 

online) dengan masyarakat serta melakukan transaksi pelayanan publik yang 

murah. Karena itu seluruh potensi dan keuntungan tekonologi komunikasi dan 

informasi dapat digunakan mendukung akuntabilitas dan responsivitas 

pemerintahan. Salah satu wujud pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi 

yang dapat mendukung pemerintahan yang responsif adalah penggunaan electronic 

government (e-Government).9 

  

                                                           
8 Rewa, Sangkala. Perubahan Paradigma Administrasi Negara Dan Implikasinya Terhadap 

Karakter Dan Peran Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. Agustus 2004. Hal. 7. 
9 Rewa, Sangkala. Op.Cit.  Hal. 8. 
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 Dalam peneitian ini, mendasarkan pada perkembangan paradigma 

kepemerintahan responsif serta masifnya penggunaan teknologi digital di 

indonesia, dengan perkembangan tata kelola kepemerintahan dari government ke 

good governance yang dalam proses pada tata kelola kepemerintahan yang baik 

untuk menghubungkan satu aktor ke aktor lain ( penguasa dan publik) dalam rangka 

akuntabilitas pemerintah terhadap publik, responsivitas pemerintah pada 

stakeholder dan sebaliknya, transparansi kegiatan pemerintahan, dan partrisipasi 

warga negara yang juga diberdayakan sebagai bentuk paradigma terkini dalam 

proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan fokus utama pada pengelolaan 

objek penelitian dari sumber daya yang menjadi sumber daya kebijakan e-

government. Dalam rangka mencapai kepemerintahan responsif : transparansi, 

akuntabilitas, instrumen yang mempercepat proses tersebut adalah melalui 

pemanfaatan teknologi komunikasi yang ada. Yaitu dalam tataran pemerintahan 

dikenal dengan sebutan e-Government, pada penelitian ini yang dimaksud  e-

government adalah LAPOR ! pada Kota Semarang. 

 Sesuai dengan profil objek penelitian, menurut Uni Eropa sebagai 

kumpulan negara yang sukses dalam penerapan e-government mendefinisikan 

penggunaan teknologi dikombinasikan dengan perubahan organisasi dan 

keterampilan baru dalam rangka memperbaiki pelayanan publik, proses demokrasi 

dan mendukung kebijakan publik.10  

                                                           
10 Andrianto, N., & Wahyudi, S. (2007). Good e-government: Transparansi dan 

akuntabilitas publik melalui e-government. Malang: Bayumedia. Hal. 46 
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Sedangkan menurut Al Gore dan Tany Blair menjelaskan manfaat dari e-

government seperti memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para 

stakeholder-nya, meningkatkan transportasi, kontrol, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan, mengurangi secara signifikan total biaya 

administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun 

stakeholder-nya, memberikan peluang pemerintah untuk mendapatkan sumber-

sumber pendapatan baru. menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang 

dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi secara cepat dan tepat, 

memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak yang lain sebagai mitra pemerintahan 

dalam proses pengambila kebijakan publik secara merata dan demokratis.11 

Sedangkan dalam tataran implementasi, ada tiga tingkatan e-government 

yang dicerminkan pada portal situs website pemerintah , yaitu  pertama Booklet (To 

Publish) yaitu adalah publikasi berbagai data dan informasi dan bebas diakses oleh 

pihak-pihak lain yang berkepentingan. Kedua Interact, yaitu interaksi pemerintah 

maupun dengan stakeholder yang berkepentingan. Ketiga Transact, yaitu transaksi 

secara elektronik dari satu pihak ke pihak lain, sebagai sebuah konsekuensi atas 

diberikannya layanan jasa oleh pemeritah.12 

Sedangkan dalam hubungan atau relasi e-Government, paling tidak ada 4 

macam tipe relasi dalam e-Government, yaitu pertama G2G /Government to Citizen 

merupakan penggunaan e-Government dengan tujuan utama untuk mendekatkan 

pemerintah dengan rakyatnya. Kedua, G2B/ Government to Business sebagai jalur 

                                                           
11 Ibid. Hal. 46-47 
12 Ibid. Hal. 47-49 
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koordinasi Pemerintah dengan badan penyediaan barang dan jasa  publik yang 

statsusnya swasta seperti air PAM. Ketiga, G2G/ Government to Government, yaitu 

Untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi secara lebih intens antar satu 

pemerintah dengan pemerintah untuk  memperlancar kerjasama antar negara dan 

kerjasama antar entiti-entiti negara. Keempat, G2E / Government to Employees 

yaitu  e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan 

kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di 

sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat.13 

Dari keempat bentuk relasi tersebut, maka LAPOR masuk 3 diantaranya, 

jelas bahwa LAPOR masuk dalam kategori e-Government, bidang pengawasan 

pembangunan. Sesuai dengan penjelasan di atas maka LAPOR memang termasuk 

dalam kategori E-Government dimana kebijakannya ditujukan untuk pengawasan 

pembangunan, kemudian sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, 

bahwa Indonesia pada saat ini tengah mengalami perubahan kehidupan berbangsa 

dan bernegara secara fundamental menuju ke sistem kepemerintahan yang 

demokratis transparan serta meletakkan supremasi hukum. Setiap perubahan 

kehidupan berbangsa dan bernegara selalu disertai oleh berbagai bentuk 

ketidakpastian.14  

Dengan demikian pemerintah harus mengupayakan kelancaran komunikasi 

dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah daerah serta mendorong 

                                                           
13 Indrajit, Richardus Eko. (2002). Op.Cit Hal 56-61.  
14 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan 

Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Hal 3. 
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partisipasi masyarakat luas, agar ketidakpastian tersebut tidak mengakibatkan 

perselisihan paham dan ketegangan yang meluas, serta berpotensi menimbulkan 

permasalahan baru Perubahan-perubahan di atas menuntut terbentuknya 

kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan 

secara efektif. Pemerintah harus mampu memenuhi dua modalitas tuntutan  

masyarakat yang berbeda namun berkaitan erat, yaitu : 

a. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi kepentingan 

masyarakat luas di seluruh wilayah  negara, dapat diandalkan dan 

terpercaya, serta mudah dijangkau secara interaktif. 

b. Masyarakat menginginkan agar asiprasi mereka didengar dengan demikian 

pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik di dalam 

perumusan kebijakan negara. 

Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem hirarki 

kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang. Untuk 

memuaskan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dimasa 

mendatang harus dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi 

berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta 

memperluas rentang kendali.15 

Instruksi yang diperintahkan kepada seluruh jajaran pemerintahan mulai 

dari Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan 

Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional 

Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik 

                                                           
15 Ibid. Hal. 3. 
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Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota atas penggunaan dan pengembangan e-

government menjadi dasar hukum nyata atas kebutuhan pemerintah yang berbasis 

elekronik untuk mengejar perkembangan globalisasi. 

Dalam hal ini sesuai dengan deskripsi tentang pemerintahan responsif 

berbasis digital yang dimaksud dengan menggunakan teknologi informasi dan 

komunikasi / e-government lebih detail tentang berjalannya pengaduan dan aspirasi 

online masyarakat, yang dituangkan dalam LAPOR!.  

Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses 

transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, 

pemerintah dapat mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi 

untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan 

sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi 

pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua 

informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.16 

Sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan 

dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, juga penggunaan E-

Government sebagai sarana pemenuhan pemerintahan responsif, maka penggunaan 

e-Government dalam pelayanan publik jelas sekali dibutuhkan, mengingat 

pelayanan pulik sangat luas cakupannya, dan keterbatasan SDM pemerintah untuk 

melakukan pelayanan secara manual, maka LAPOR merupakan bentuk e-

Government yang digunakan dalam pelayanan publik.  

                                                           
16 Ibid. Hal. 4. 
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Karena pada dasarnya dalam responsif governance salah satu prinsip yang 

ada, yaitu prinsip akuntabilitas publik ditekankan pada semua bentuk tindakan 

pemerintah yang terekam dalam suatu basis data yang dapat 

dipertanggungjawabkan isinya serta dampak dari tindakan tersebut didepan publik. 

E- Government  sebagai wadah tata kelola pemerintahan dimana tidak hanya 

sebagai instrumen informasi saja juga sebagai media interaksi antara citizen dan 

government yang dinilai lebih efektif dibandingkan secara konvensional yaitu tatap 

muka secara langsung.  

Dalam penelitian ini, Penulis tertarik terhadap adanya LAPOR, dimana 

sejak dari sejarah keluarnya   jika ditelisik dari kebijakan yang ada, selain termasuk 

dalam kategori e-government, juga merupakan bentuk kebijakan publik responsif 

berisikan maksud partisipasi dan pengaduan masyarakat dan dalam hal pengelolaan 

pengaduan masyarakat yang merupakan salah satu fungsi pelayanan publik sesuai  

poin pada pasal 8 UU  No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang 

mengamanatkan adanya manajemen pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai 

salah satu bentuk pelayanan publik untuk masyarakat.17 

Kemudian sebagai turunan peraturan dibawahnya muncul Peraturan 

Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, 

yang mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik Nasional (SP4N) berdasarkan Permenpan-RB No. 24/2014 Tentang 

Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara 

                                                           
17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 

Hal. 12. 
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Nasional, dimana adanya pengelolaan pengaduan masyarakat yang terintegrasi 

secara nasional. Lebih jauh lagi sebagai tindak lanjutnya yaitu melalui roadmap 

pengembangan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara nasional 

dalam permenpan-RB No. 3 Tahun 2015. Dimana didalamnya dijelaskan dalam 

BAB II Poin B sub poin 1, tentang kondisi yang diharapkan pada tahun 2017 

integrasi horizontal dan vertikal pengelolaan SP4N dimana akan dicapai melalui 

kondisi seluruh penyelenggara mengimplementasikan pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik yang terintegrasi berbasis teknologi informasi dengan LAPOR 

untuk seluruh tingkat pemerintahan, baik pengaduan pelayanan publik antar 

instansi, lintas instansi maupun secara dari unit terbawah sampai unit tertinggi.18 

 

Dengan demikian bahwa peran LAPOR sebagai pelaksana UU Pelayanan 

publik, spesifiknya sebagai tempat pengelolaan pengaduan masyarakat, dengan  

bentuknya yang berbasis electronic, sesuai inpres no 3 tahun 2013 maka dengan 

adanya perkembangan teknologi informasi maka sebagai jawaban atas tuntutan 

pemerintah yang responsif, diera digital ini, salah satu bentuk nyata solusinya 

adalah LAPOR, karena merupakan bentuk pemanfaatan e-government dalam 

bidang pengelolaan pengaduan masyarakat. 

LAPOR diinisiasikan dan dikembangkan oleh UKP4 / Unit Kerja Presiden 

bidang Pengawasan Pengendalian Pembangunan dan sejak tahun 2011, setelah 

melihat pesatnya perkembangan media digital. Di Indonesia , pengguna media 

                                                           
18 https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5390-1-penjelasan-

umum-sp4n diakses pada 20 Juni 2017 pukul 10.12.  

https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5390-1-penjelasan-umum-sp4n
https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5390-1-penjelasan-umum-sp4n
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digital kian bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Berdasarkan data dari 

kominfo dalam kemenpan, pada tahun 2015 ada 270 juta telepon seluler dan 52,2 

juta telepon pintar, pengguna twitter terbanyak nomor 5, dan facebook nomor 4 

terbesar di dunia. Media digital menjadi suatu kebutuhan pada masyarakat dalam 

mendapatkan sumber informasi, berdasarkan fenomena tersebut, hal ini menjadi 

potensi partisipasi yang dapat dimanfaatkan bagi pemerintah untuk melakukan 

pemantauan kinerja Kementerian dan Lembaga Pemerintahan.19 

LAPOR! adalah aplikasi media sosial yang melibatkan partisipasi publik 

dan bersifat dua arah, yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan 

monitoring dan verifikasi capaian program pembangunan maupun pengaduan 

masyarakat terkait pelaksanaan program pembangunan nasional. Aplikasi LAPOR! 

berupaya untuk menjembatani partisipasi publik dalam pembangunan nasional 

antara masyarakat umum dengan pemerintah pusat. Masyarakat umum dapat 

memberikan pelaporan tentang pembangunan yang akan ditinjau dan didisposisikan 

ke Lembaga yang terkait, untuk ditindaklanjuti.20 

LAPOR! berdasarkan data Maret 2017, kini terhubung dengan 34 

kementrian, 54 lembaga, 24 Pemerintah Provinsi, 83 kabupaten, 28 pemkot, 131 

perwakilan luar negeri, 116 BUMN, 111 Perguruan tinggi, dan 14 kopertis/ 

Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta. Melalui media sosial LAPOR! masyarakat 

Indonesia kini bisa melakukan melakukan pengaduan, menyampaikan aspirasi dan 

berkomunikasi langsung dengan pemerintah. 

                                                           
19 https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5392-3-lapor diakses 

pada 20 Juni 2017 pukul 13.34 Wib 
20 Www.lapor.go.id diakses pada 27 februari 2017 pukul 20.45. 

https://www.menpan.go.id/publikasi/unduh-dokumen/seminar/file/5392-3-lapor
http://www.lapor.go.id/
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Potensi pengguna LAPOR berdasarkan data penggunaan Intenet Kominfo  

November 2016 lalu,  bahwa di Pulau Jawa ada 132,7 juta orang, dari populasi 

sekitar 250 juta penduduk indonesia,  86,3  Juta atau tepatnya 86.339.350 

diantaranaya merupakan  pengguna Internet, lebih spesifik lagi di Kota Semarang  

ada 8 Internet Service Provider, paling banyak se Jawa Tengah, dibandingkan kota-

kota lain se Jawa Tengah yang hanya satu dua ISP saja. Tentu saja dengan ISP 

sebanyak itu tidak mungkin penggunanya sedikit jika dilihat dari presentase  65% 

pengguna Internet di Indonesia berada di Jawa Tengah, maka Semarang sebagai 

kota besar di Jawa Tengah tentunya menjadi pusat utama pengguna internet.21 

Tentu dengan jumlah tersebut potensi penggunaan LAPOR sangat besar bila 

melihat penggunanya saja sudah mencapai lebih dari setengah jumlah total 

penduduk di Jawa tengah, khususnya di Semarang .  

Untuk di Kota Semarang, aplikasi LAPOR dinamai Lapor Hendi dapat 

diakses melalui laporhendi.semarangkota.go.id/. Sebagai identitas, dengan LAPOR 

pusat di Jakarta. Masyarakat dapat melakukan pengaduan melalui website dengan 

membuat akun, atau sms ke nomor 1708 dengan  format “Lapor Hendi” spasi aduan 

atau melalui Twitter caranya dengan tweet aduan_anda kemudian tambahkan 

hashtag #Lapor Hendi dan mention ke @PemkotSMG. Selain itu aplikasi ini  dapat 

diunduh bagi pengguna android, IOS dan blackberry,. Laporan yang telah 

tervalidasi di dalam LAPOR! Lalu didisposisikan ke 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang relevan untuk selanjutnya 

                                                           
21 http://www.infodetik.com/2016/10/apjii-pengguna-internet-di-indonesia.html diakses 

pada 26 September 2017 Pukul 11.44 

http://www.infodetik.com/2016/10/apjii-pengguna-internet-di-indonesia.html
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ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Sehingga tidak hanya 

tersedia informasi dari masyarakat, namun  masalah yang ada pada masyarakat 

dapat terselesaikan.22   

Kemudian melihat adanya opini atas kurang efektifnya Lapor Hendi Kota 

Semarang oleh Pusat Telaah Dan Informasi Regional Semarang/ PATTIRO 

Semarang berdasarkan pengujian atas Sistem Pengaduan Lapor Hendi dilakukan 

pada bulan September 2016 melalui sarana Lapor Hendi (SMS 1708, twitter 

#LaporHendi) dan Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M) Pemkot 

Semarang. 14 pengaduan terdistribusi melalui SMS Lapor Hendi (6 pengaduan), 

Twitter #LaporHendi  (6 pengaduan), facebook P3M (1 Pengaduan), Loket P3M (1 

Pengaduan) yang terklasifikasi dari pengaduan ringan, sedang dan berat. 

Hasilnya dari 12 pengaduan yang dikirim ke Lapor Hendi ada 6 pengaduan 

(50%) pengaduan yang tidak direspon. 6 Pengaduan tersebut terdistribusi: SMS (4 

pengaduan) dan twitter #laporhendi (2 pengaduan). Sedangkan 6 pengaduan (50%) 

yang ditanggapi tentang akses data melalui website, kantor dan perbaikan serta 

pengelolaan aset. Waktu respon cukup cepat kisaran yaitu 1-3 hari, pengaduan 

masing – masing facebook dan loket P3M direspon SKPD yang bertanggung 

jawab.23 Selanjutnya berdasarkan pernyataan di atas maka dalam memverifikasi 

serta memvalidasi pernyataan tersebut secara langsung maka  melalui penelitian ini 

diharapkan akan terjawab kebenaran serta solusinya berdasarkan aspek sumber 

daya kebijakannya.      

                                                           
22 http://laporhendi.semarangkota.go.id/ diakses pada 20 Juni 2017 pukul 10.40 
23http://pattirosemarang.org/2016/10/lapor-hendi-belum-efektif-walikota-harus-segera-

evaluasi.html diakses pada 20 Juni 2017 pukul 11.20 

http://laporhendi.semarangkota.go.id/
http://pattirosemarang.org/2016/10/lapor-hendi-belum-efektif-walikota-harus-segera-evaluasi.html
http://pattirosemarang.org/2016/10/lapor-hendi-belum-efektif-walikota-harus-segera-evaluasi.html
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Berdasarkan paparan di atas, Penulis mendapati bahwa LAPOR merupakan 

e-government bidang pengawasan pembangunan termasuk didalamnya layanan  

pengaduan masyarakat sebagai bagian dari salah satu pilar pelayanan publik, 

ditujukan terintegrasi secara nasional dengan bersifat elektronik sehingga masuk 

dalam kategori e-government, dari awal dibentuk ada 5 pemda yang terintegrasi 

sebelumnya, yaitu pada Pemkot Bandung, Pemkab Pairigi Mountong, Pemkab 

Bojonegoro, Pemkab Indragiri Hulu dan Pemkab Gorontalo, kemudian 

berkembang, dan salah satunya yang kini sudah menerapkannya adalah Kota 

Semarang sejak 2016 lalu. Untuk itu Penulis tertarik terhadap proses keberjalanan 

LAPOR pada Pemkot Semarang melihat sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa tengah, 

dimana di Jawa Tengah ada 35 Kabupaten/ Kota, di harapkan dengan penelitian ini, 

dapat berkontribusi agar daerah lain bisa melihat, mempelajari dan 

mengimplementasikan kebijakan LAPOR dengan baik dari sisi sumber daya 

kebijakan di Kota Semarang, sebagai salah satu indikator kesiapan pemkot 

Semarang, dan sebagai acuan data pemerintah kabupaten/ kota di Jawa tengah yang 

lain dalam perencanaan penggunaan LAPOR kedepannya di wilayah masing-

masing. Lebih rincinya, Penulis ingin mengeksplorasi mengenai kebijakan LAPOR 

pada pemkot Semarang dari sisi sumber daya kebijakan yang digunakan, 

diantaranya yang pertama perihal dukungan, terdiri atas political will, kesepakatan 

konsep e-governement dalam membangun Kota Semarang, alokasi sumber daya, 

dibangunnya infrastruktur dan superstruktur kebijakan, dan disosialisasikannya 

kebijakan secara menyeluruh, konsisten dan berkelanjutan. Kedua , kapsitas yang 

teridiri dari kapasitas keuangan, SDM, dan infrastruktur teknologi informasi. 
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Sedang yang ketiga merupakan nilai, dimana suatu kebijakan akan bermanfaat 

apabila memang mengandung nilai yang di pedomani dalam masyarakat serta 

mempunyai manfaat yang nyata dimasyarakat. Sehingga Penulis akan melakukan 

penelitian dengan judul  “Pengelolaan Lapor Hendi  di Kota Semarang Tahun 2017, 

Kajian Sumber Daya kebijakan“. 

2. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan tema yang diangkat oleh Penulis, maka rumusan masalah 

yang diangkat pada penelitian ini yaitu “Bagaimana proses pengelolaan Lapor 

Hendi Kota Semarang dari aspek sumber daya kebijakan yang digunakan?  

3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengidentifikasi proses pengelolaan Lapor Hendi di Kota Semarang 

dari aspek sumber daya kebijakan. 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis aspek sumber daya kebijakan Lapor 

Hendi Kota Semarang yang meliputi 1) Dukungan, terdiri atas Political 

Will, penggunaan E-Gov untuk mencapai visi-misi, infrastruktur dan 

superstruktur, dan sosialisasi. 2) Kapasitas, terdiri atas sumber daya 

infrastruktur IT, finansial dan SDM. 3) Nilai, terdiri atas manfaat dan 

partisipasi.  

4. Kegunaan Penelitian 

a. Akademis 

1. Memberikan informasi konsep tentang pengelolaan Lapor Hendi Kota 

Semarang sebagai  sarana aspirasi dan pengaduan masyarakat. 
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2. Menambah dan memberikan gambaran model baru pemanfaatan teknologi 

komunikasi terutama media sosial dalam pengelolaan pemerintahan dalam 

rangka e-government. 

b. Praktis 

1. Penelitian ini dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pengelolaan  

laporhendi dapat membantu mewujudkan good governance dari sisi 

resposifitas pemerintah.  

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu dokumen yang valid 

dalam realisasi pengelolaan Lapor Hendi di Kota Semarang dari aspek 

sumber daya kebijakan. 

 

5. Kerangka Pemikiran Teoritis 

5.1.Kebijakan Publik 

A. Pengertian  

Sebelum menginjak arti kebijakan publik, perlu dipahami bahwa 

kebijakan merupakan pedoman untuk bertindak, bisa sederhana atau 

kompleks, umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau 

terperinci, kualitatif ataupun kuantitatif, publik atau privat, kebijakan daalam 

arti ini  berupa deklarasi mengenai suatu dasar pedoman tindakan. Arah 

tindakan, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atas suatu 

rencana.  

James Anderson memandang kebijakan sebagai langkah tindakan yang 

secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan 
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dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.24 Sedangkan 

menurut Carl friedrich berpendapat bahwa kebijakan ialah suatu tindakan 

yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau 

pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-

hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan 

atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.  Diperjelas lagi oleh temuan 

Knoepfel dan kawan-kawan. Saat mereka mereka mengartikan kebijakan 

sebagai serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari 

interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik,/ 

pemerintah maupun privat yang terlibat berbagai cara merespons, 

mengidentifikasikan, dan memcahkan suatu masalah yang secara 

didefinisikan sebagai masalah publik.25  

Jika dipahami dari beberapa definisi di atas jelas bahwa kebijakan 

merupakan suatu strategi / cara mencapai tujuan secara sistematik dan 

terencana dengan baik, berkaitan dengan masalah-masalah.  Knoepfel lebih 

condong pada kebijakan publik, dimana kebijakan juga diklasifikasikan 

menurut jenisnya oleh United Nation menjadi publik dan privat dimana sama-

sama bentuk putusan yang secara sah mengikat. Baik secara publik / orang 

banyak maupun privat / tertentu saja. Jadi klasifikasi publik dan privat adalah 

                                                           
24 Abdul Wahab, Solichin. (2012). Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan 

Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT Bumi Aksara. Hal 9 
25 Ibid. Hal 10 
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berpatokan pada publik: umum, semua masyarakat, privat itu khusus atau 

sasaran tertentu saja. 

Kebijakan Publik menurut Thomas Robert Dye adalah apapun pilihan 

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan ( public policy is whatever 

governments choose to do or not to do). Konsep tersebut sangat luas sehingga 

didefinisikan dalam beberapa pengertian yaitu 1) kebijakan publik tersebut 

dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; 2) kebijakan publik 

menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan 

pemerintah.  Sedangkan James E. Andreson mendefinisikan kebijakan publik 

sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. 

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan 

maka saat itu juga pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, 

karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Harrold 

Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya 

berisi tujuan, nilai-nilai, praktika-praktika sosial dalam masyarakat. Berarti 

kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-

praktik yang ada dalam masyarakat.26  

Sedang menurut W.I. Jenkins merumuskan kebijakan publik sebagai 

serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor 

politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih 

beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-

                                                           
26 Subarsono, AG. (2005). Analisis Kebijakan Publik : konsep, Teori dan Aplikasi, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Hal 2-4. 



25 
 

keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan 

kekuasaan dari para aktor tersebut. Chief J.O. Udoji, mendefinisikan kebijakan 

publik  sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan 

tertentu yang saling berkaitan dan memengaruhi sebagian besar warga 

masyarakat. Dan yang terakhir, Lemieux merumuskan kebijakan publik 

sebagai produk aktivitas – aktivitas yang dimaksudkan untuk memcahkan 

masalah-masalah publik yang terjadi dilingkungan tertentu yang dilakukan 

oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses 

tersebut berlangsung sepanjang waktu.27 

Berdasarkan beberapa pengertian kebijakan publik di atas bisa 

disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan 

terencana yang melibatkan pemerintah sebagai regulator, mengandung nilai 

dan praktikan masyarakat, dilaksanakan oleh publik atau masyarakat secara 

luas.  

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup banyak 

bidang, seperti pembangunan, pendidikan, pertanian, perhutanan, 

transportasi, pertanahan, dan sebagainya. Sedang dari sisi hierarkinya dapat 

bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan 

pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaten 

atau kota.28   

                                                           
27 Abdul Wahab, Solichin. Op.Cit. Hal 15. 
28 Subarsono, AG. Op.Cit. Hal 3 



26 
 

B. Arti Penting  Studi Kebijakan Publik 

Studi kebijakan memiliki 3 manfaat penting yakni   

1  Pengembangan ilmu pengetahuan 

Studi kebijakan publik dapat menempatkan kebijakan publik 

sebagai variabel terpengaruhnya sehingga menentukan variabel 

pengaruhnya, begitu pulas sebaliknya dapat memposisikan diri sebagai 

independent variable sehingga bisa mengidentifikasi apa dampak dari 

suatu kebijakan. 

2 Membantu praktisi dalam memecahkan masalah-masalah publik.  

Dengan memiliki bekal kebijakan publik, para praktisi akan memiiki 

dasar teoritis untuk membuat kebijakan publik yang matang dan bagus 

3 Berguna untuk tujuan politik 

Suatu kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang benar 

dengan dukungan teori kuat terhadap kritik dari lawan-lawannya.29 

 Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa studi kebijakan publik 

mempunyai  pilar manfaat yaitu sebagai proses pembelajaran, strategi pemecahan 

masalah publik, dan alat mencapai tujuan politik. Manfaat studi kebijakan tersebut 

menunjukan bukti pentingnya studi ini untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang ada.  

                                                           
29 Subarsono, AG. Op.Cit. Hal 4-5. 
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C. Ciri-ciri Kebijakan publik 

Kebijakan publik pada hakikatnya adalah aktivitas yang khas dalam 

artian mempunyai ciri-ciri tertentu yang agaknya tidak dimiliki oleh 

kebijakan jenis lain. Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan 

publik bersumber pada kenyataannya bahwa kebijakan itu dipikirkan, 

didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang oleh David Easton 

sebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas dalam sistem politik. 

Beberapa ciri kebijakan publik adalah : 

a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang sengaja dilakukan 

dan mengarah pada tujuan tertentu, daripada sekedar bentuk perilaku 

atau tindakan menyimpang yang serba acak,asal-asalan, dan serba 

kebetulan. 

b. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling 

berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh 

pejabat-pejaba pemerintah dan bukan keputusan yang berdiri .  

c. Kebijakan ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam 

bidang-bidang tertentu, misal dalam alur perdagangan, mengendalikan 

inflasi, menghapus kemiskinan, memberantas korupsi, memberantas 

buta aksara, menggalakan program keluarga berencana, dan 

menggalakan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat 

berpenghasilan rendah. 

d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negaitf, 

dalam upaya bentuk positif kebijakan publik mungkin mencakup 
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beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk 

menyelesaikan masalah, sementara bentuk negatif kemungkinan 

meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak 

bertindak.30 

Dari ciri-ciri di atas dapat diambil poin bahwa kebijakan publik 

ditandai dengan adanya tindakan nyata yang diambil oleh penguasa untuk 

mencapai tujuan tertentu , berarti kasat mata dan bisa dilihat pekerjaannya, 

dan serta bentuknya bisa positif maupun negatif. 

D. Kerangka Kerja Kebijakan publik 

Kerangka kerja kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa 

variabel sebagai berikut 

(1) Tujuan yang akan dicapai, terkait kompleksitasnya, semakin kompleks 

semakin susah dicapai. 

(2) Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam 

pembuatan kebijakan. 

(3) Sumberdaya yang mendukung kebijakan; finansial, material, 

infrastruktur dan lainnya. 

(4) Kemampuan aktor yang terlibat didalam pembuatan kebijakan 

(5) Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik,  dan 

sebagainya 

                                                           
30 Abdul Wahab, Solichin. Op.Cit. Hal 17-24. 
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(6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan top-bottom atau bottom 

up .31 

Dari keenam variabel di atas bisa ditarik penjelasan bahwa kebijakan 

publik mencakup berbagai preferensi yang komprehensif seperti tujuan, nilai 

yang terkandung didalamnya, sumber daya yang dibutuhkan, aktor yang 

menjalankan, mengenali lingkungan yang akan diterapkan kebijakannya, serta 

strategi apa yang akan digunakan. Kerangka kerja kebijakan publik mencakup 

serangkaian proses manajerial yang menyeluruh, sehingga banyak tahapan-

tahapan yang perlu dilalui. 

E. Jenis Kebijakan 

Banyak pakar yang mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan 

sudut pandang masing-masing. James Anderson menyampaikan kategori 

kebijakan publik sebagai berikut: 

a) Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural  

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang 

akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah 

bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. 

b) Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan 

redistributif 

                                                           
31 Subarsono, AG. Op.Cit. Hal 6-7 
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Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau 

kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori 

merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap 

perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan 

redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, 

pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam 

masyarakat. 

c) Kebijakan materal versus kebijakan simbolik  

Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan 

sumber daya kompleks pada kelompok sasaran. Sedangkan, 

kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat 

simbolis pada kelompok sasaran. 

d) Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan 

barang privat (private goods) 

Kebijakan public goods adalah  kebijakan yang mengatur 

pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan private 

kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar 

bebas.32 

Jenis kebijakan diklasifikasikan tergantung dari sudut pandang mana 

kita melihat, apakah sebagai implementor, sebagai pengawal, sebagai 

                                                           
32 Subarsono, AG. Op.Cit. Hal 20-21. 
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kelompok sasaran, atau sebagai pengamat saja. Untuk itu jenis kebijakan ini 

bervariasi sesuai tujuan yang ingin dicapai dari isi kebijakan tersebut. 

F. Proses Kebijakan Publik 

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas 

intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. 

Aktifitas politis nampak mucul dalam penyusunan agenda, formulai 

kebijakan adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan. 

Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi 

kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih 

bersifat intelektual.33 

Gambar 1.2.  

Proses Kebijakan Publik 

 

Sumber William N. Dunn, 1994:17 

Penjelasan proses kebijakan publik gambar di atas yang bagian kiri 

bahwa kebijakan publik terdiri dari 5 kegiatan utama, pertama tahap 

                                                           
33 Subarsono, AG. Op.Cit. Hal 9 
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perumusan masalah yaitu tahap mencari informasi mengenai kondisi-kondisi 

yang menimbulkan masalah. Kedua tahap peramalan,  memberikan informasi 

mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif 

kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan. Ketiga, tahap 

rekomendasi kebijakan, memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari 

setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang 

memberikan manfaat bersih paling tinggi. Keempat, tahap monitoring 

kebijakan, memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa 

lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendalanya. Kelima 

tahap evaluasi, memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu 

kebijakan.34  

Sedangkan tahapan-tahapan kebijakan publik dari gambar bagian 

kanan menjelaskan bahwa kebijakan publik, pertama, tahap penyusunan 

agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada 

agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih 

dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, 

beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada 

tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara 

masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah 

karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.  

                                                           
34 Subarsono, AG. Op.Cit. Hal 10 
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Kedua, tahap formulasi kebijakan, masalah yang telah masuk ke 

agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-

masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah 

terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau 

pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Didalam 

tahap perumusan kebijakan masing-masing altrnatif juga bersaing untuk 

dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 

Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan 

pemecahan masalah terbaik.  

Ketiga, tahap adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif 

kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah 

satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dan 

mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan 

peradilan. 

Keempat, tahap implementasi kebiajakan, Keputusan program 

kebijakan yang telah disepakati sebagai alternatif pemecahan masalah harus 

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oeh badan-badan adminimstrasi 

maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah 

diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan 

sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai 

kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan 

mendapat dukungan para pelaksana (Implementors), namun beberapa yang 

lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. 
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Kelima, tahap evaluasi kebijakan, Pada tahap ini kebijakan yang telah 

dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan 

yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada 

dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, 

memecahkan masalah yang dihadapai masyarakat, oleh karena itu 

ditentukanlah ukuran-ukuran yang menjadi dasar untuk menilai apakah 

kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.35 

Kebijakan publik mempunyai serangkaian proses panjang, dari proses 

tersebut inti utamanya adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dimana 

tujuan tersebut adalah apa yang diharapkan terjadi dengan adanya kebijakan 

tersebut, dan biasanya berangkat karena adanya masalah. Untuk itu kebijakan 

publik juga merupakan produk hukum yang bertujuan menyelesaikan 

masalah. 

G. Substansi kebijakan publik 

Aspek penting lain bagi sebuah kebijakan adalah materi atau substansi 

kebijakan yang menyangkut muatan pokok yang berupa kepentingan 

(interesting) para pihak. Kebijakan publik sebagai bagian dari administrasi 

publik, baik dalam teori maupun prakteknya, tentu tidak terlepas dari 

pengaruh kepentingan para pihak yang terlibat atau terkena implikasi di 

dalamnya. Oleh karena itu penting untuk dibangun secara maksimal untuk 

mengakomodasikan kepentingan yang dimaksud. Berdasarkan penjelasan 

                                                           
35 Winarno. 2012. Kebijakan Publik:teori, proses dan studi kasus, Yogyakarta: PT Media 

Pressindo. Hal 36-37. 
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substansi kebijakan publik di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu 

kebijakan publik secara substansi mempunyai makna / inti untuk mencapai 

kepentingan, kepentingan-kepentingan tersebut diakomodir untuk 

selanjutnya dibuat perencanan secara sistematis, sampai mencakup hal-hal 

yang bersifat operasional atau nyata seperti dalam proses pelayanan publik.36 

Substansi kebijakan publik berisikan apa makna dengan mencapai 

tujuan serta capaian sebuah kebijakan, tidak hanya sekedar bersifat 

administratif, melaksanakan kegiatan hanya atas dasar perintah, semua 

perintah itu sebelumnya sudah digodok pada tahap formulasi kebijakan 

dengan berintikan beberapa hal, dari hal-hal tersebut kemudian disusun 

menjadi tujuan-tujuan sebagai indikator keberhasilan yang selanjutnya 

dijadikan dasar untuk membuat suatu tindakan nyata dalam sebuah draft 

kebijakan.  

Tentu saja pemerintah dalam membuat aturan tidak serta-merta, tetapi 

juga menggunakan kajian-kajian kebijakan yang paling dibutuhkan 

pemerintah dan warganya , dengan dasar alasan-alasan logis rasional, 

keadaan yang perlu dilakukan agar terjadi suatu keseimbangan, kebaikan, dan 

mencegah dari kerugian baik secara individu atau nasional, semua itu 

berdasar data dan fakta yang ada, kemudian setelah semua data diolah dan 

disahkan menjadi kebijakan publik / regulasi.  Regulasi merupakan aturan sah 

atau aturan yang sudah ditetapkan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, 

                                                           
36 Herabudin.(2016). Studi Kebijakan Pemerintah : Dari filosofi ke implementasi. 

Bandung : CV Pustaka Setia.  Hal. 54 
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lebih mudahnya instrumen regulasi seperti Undang-Undang ataupun 

peraturan daerah. 

5.2. Responsiveness Government /  Birokrasi Pemerintahan Yang Responsif 

Asas akuntabilitas publik pada prinsipnya menggariskan bahwa pun adanya, 

apakah dia lembaga, yang diberikan wewenang oleh publik, memakai dan 

menggunakan fasilitas dan dana yang berasal dari publik, serta melakukan tugas 

yang berpengaruh kepada kehidupan publik, maka dia harus bisa memberikan 

pertanggungjawaban kepada publik terhadap segala sesuatu yang mereka gunakan. 

Tanpa adanya pertanggungjawaban, maka kekuasaan institusi publik akan sangat 

mungkin untuk menjadi omnipotent (berkuasa sangat mutlak), omnipresent 

(menguasai segala hal), dan ominous (sangat jahat/menyebalkan) bagi masyarakat. 

Akuntabilitas diperlukan untuk memastikan bahwa hubungan antara pemberi hak 

dan wewenang rakyat dengan yang diberi hak dan wewenang berlangsung secara 

adil. Apabila misalnya rakyat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak atau 

tidak taat perundangan mereka akan dihukum, maka apabila institusi publik tidak 

atau lalai menjalankan kewajiban sesuai dengan keinginan rakyat maka mereka 

juga harus diberikan sanksi.37 

Pada model manajemen publik klasik, akuntabilitas dilaksanakan utamanya 

hanya melalui proses hubungan dengan partai politik di parlemen dan kemudian 

partai politik bertanggung jawab kepada rakyat melalui pemilu. Proses akuntabilitas 

                                                           
37 Setiyono, Budi. (2014). Pemerintahan dan Manajemen Sektor publik : Prinsip-prinsip 

manajemen pengelolaan negara terkini. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing 

Service). Hal. 183 
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semacam ini terlalu menekankan pada ada tidaknya kesalahan administratif 

(detection of fraud) saja, bukan pada bagaimana pencapaian hasil dilaksanakan 

(accountability for achievements) yang akhirnya menyebabkan institusi publik 

selalu bekerja dengan budaya dan perilaku (risk averse) menghindari risiko, 

daripada membangun budaya dan perilaku kerja yang (risk-taking) menghadapi 

risiko.  

Oleh karena itu, pada saat sekarang perlu dikembangkan pola akuntabilitas 

yang memiliki dua  dimensi yakni: (1) ex-post facto accountability (akuntabilitas 

normatif), dan (2) ex-ante accountability (akuntabilitas positif). Ex-post facto 

(akuntabilitas normatif) pada prinsipnya mengharuskan pejabat dan lembaga publik 

untuk bertanggung jawab atas kewenangan yang ada pada mereka (answering for 

the use of authority) melalui norma hukum, monitoring system, mekanisme 

anggaran, dan juga pemilu. Proses akuntabilitas memerlukan mekanisme penilaian 

(appraisal mechanism) melalui lembaga publik lain yang independen (seperti 

institusi auditor dan kejaksaan) yang diberikan hak untuk memeriksa setiap 

lembaga publik terhadap rasionalitas kinerja yang dilakukan oleh institusi publik.38 

Untuk mewujudkan dua prinsip akuntabilitas ini, beberapa negara telah 

menerapkan akuntabilitas publik yang lebih progresif dengan mengikutsertakan 

rakyat (clients) dalam menentukan penilaian pegawai, menguji calon pejabat, 

melakukan promosi, dan mengevaluasi anggaran pada unit-unit institusi publik. Di 

banyak negara maju misalnya, penilaian, promosi, dan kontrak terhadap seorang 

                                                           
38 Ibid Hal. 184 
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pegawai publik selalu didasarkan pada pendapat dan penilaian masyarakat selaku 

client. Bila pengguna jasa berpendapat bahwa seorang pegawai telah bekerja 

dengan baik, memiliki reputasi dan kemampuan manajerial, dan memiliki kapasitas 

yang cukup sebagai seorang pegawai, maka sang pegawai biasanya akan 

mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk dipertahankan sebagai pegawai, 

dipromosikan, dan diberikan tunjangan yang lebih tinggi.39 Oleh sebab itu, untuk 

meningkatkan akuntabilitas birokrasi publik di Indonesia kiranya penting untuk 

memahami cara-cara yang dikemukakan oleh Haylar, salah satu poin penting dalam 

mencapai akuntabilitas adalah melalui Responsivitas seperti tampak pada tabel 

berikut.40 

Tabel 1.2. 

Hubungan Antara Tujuan Dan Sasaran Untuk Menjamin Akuntabilitas 

No Tujuan Sarana 

1 
Legitimasi Perbuat 

Kebijakan 

Konstitusi 

Sistem Pemilu Daerah Dan Lembaga-Lembaga 

Perumus Kebijakan 

Sistem Perwakilan Dalam Birokrasi 

Legislasi 

Delegasi Kewenangan Forrnal 

 Perilaku Moral 

Nilai-nilai sosial 

Konsep keadilan sosial dan 

Kepentingan umum 

Nilai-nilai profesional 

Program-program pelatihan 

3 Responsivitas 

Partisipasi dan konsultasi publik 

Debat publik 

Lembaga-lembaga advokasi 

Pertemuan umum 

Kebebasan berpendapat 

4 Keterbukaan 
Pembahasan di parlemen 

Layanan informsi umum 

                                                           
39 Ibid Hal. 186 
40 Kumorotomo, Wahyudi. (2013). Akuntabilitas Birokrasi Publik : Sketsa Pada Masa 

Transisi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 8 
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Kebebasan menperoleh informasi 

Dengar pendapat umum 

Laporan tahunan 

5 

Penggunaan Sumber 

daya Secara 

Optimal 

Anggaran 

Prosedur Keuangan 

Peraturan Dan Petunjuk Teknis 

Pemeriksaan (Auditing) 

Pertanyaan Dan Partisipasi Publik 

Sistem Perencanaan Forrnal 

6 
Perbaikan efisiensi 

dan efektivitas 

Sistem Informasi  

Pemeriksaan penggunaan uang ( value for 

money) 

Penetapan tujuan dan standar 

Petunjuk pelaksanaan program 

Hasil penilaian (apprasial) 

Umpan balik masyarakat 

Sumber : Haylar, 1991 

Adanya ruang partisipasi bagi masyarakat dalam pelayanan publik akan 

membantu pemerintah memastikan alokasi sumber daya dan pemberian pelayanan 

yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga mempunyai 

ruang untuk memberikan penilaian terhadap kualitas, kecukupan, dan efektivitas 

pelayanan . Selanjutnya UU Nomor 25 Tahun 2009 mengatur secara jelas peran 

masyarakat dalam pengembangan sistem pelayanan publik, di antaranya, adalah 

sebagai bagian dari organisasi penyelenggara, pengguna yang aktif, serta sebagai 

pemangku kepentingan yang memiliki hak untuk mengadu (voice) dan ikut terlibat 

dalam penyusunan standar pelayanan pemerintah bertanggung jawab dan memiliki 

akuntabilitas untuk mendesain dan mengembangkan pelayanan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat tersebut.41  

                                                           
41 Setianingrum, Triyastuti, Yam’ah Tsalatsa. Mempertanyakan Responsivitas Pelayanan 

Publik Pada Pengelolaan Pengaduan Kasus Upik Di Kota Yogyakarta. Pusat Studi 

Kependudukan dan Kebijakan. Jurnal Volume 24 Nomor 1 2016 hal 4. 
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Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan 

program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Resonsivitas 

mengukur daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan dan aspirasi, serta 

tuntutan pengguna jasa. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik, 

karena hal tersebut merupakan bukti kemampuan organisasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat.42 

Dwiyanto mendefinisikan responsivitas sebagai kemampuan birokrasi 

untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, 

serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. Zeithaml menyebutkan responsivitas merupakan kemauan 

untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang 

diberikan. Lebih jauh Santoso  mengatakan bahwa responsivitas merupakan 

kemampuan lembaga publik merespons kebutuhan masyarakat, terutama yang 

berkaitan dengan basic need (kebutuhan dasar) serta HAM (hak sipil, hak politik, 

hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya). Osborne dan Plastrik (mengemukakan 

bahwa organisasi yang memiliki reponsivitas rendah dengan sendirinya memiliki 

kinerja yang jelek juga. Lebih lanjut Dwiyanto menambahkan bahwa responsivitas 

                                                           
42 Mustafa. Delly. 2015. Tanggung Jawab Dan Responsivitas Birokrasi Pemerintahan 

Dalam Pelayanan Publik Di Kota Makassar (Studi Kasus Pelayanan Ijin Mendirikan 

Bangunan (IMB) di Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Makassar) Fakultas Ilmu Sosial 

Dan Ilmu Politik Upri Makar.Jurnal Administrasi Publik, Volume 5 No. 1 Thn. 2015. Hal. 

85 
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dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik karena responsivitas 

secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik menjalankan misi 

dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat43 

Untuk menilai responsivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

maka ada beberapa indikator yang dipakai. Ziethaml menjelaskan dimensi 

responsivitas terdiri atas beberapa indikator, yaitu cepat, tepat, cermat, waktu yang 

tepat, dan diresponsnya semua keluhan oleh petugas. Sementara itu, Dwiyanto 

menjabarkan responsivitas pelayanan publik ke dalam beberapa indikator, yang 

diantaranya adalah ada tidaknya pengaduan dari masyarakat, sikap aparat birokrasi 

dalam merespons pengaduan dari masyarakat, penggunaan pengaduan dari 

masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa 

mendatang, dan berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan 

pelayanan kepada masyarakat.44 

Salah satu bentuk demokrasi dalam pelayanan publik adalah adanya 

kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau pengaduan 

manakala pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan harapan atau tidak 

sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh pemberi layanan. Pengaduan atau keluhan 

merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Masyarakat sebagai warga 

negara berhak menyampaikan keluhan atas pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah jika pelayanan tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat. Namun, sebagian besar masyarakat belum memahami bahwa dalam 

                                                           
43 Setianingrum, Triyastuti, Yam’ah Tsalatsa  Op. Cit. Hal 4-5 
44 Ibid. Hal 6 
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pelayanan publik, terdapat hak masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau 

masukan atas pelayanan yang diterimanya secara langsung. Secara definitif, 

komplain atau keluhan merupakan ekspresi ketidakpuasan terhadap pelayanan, baik 

secara tertulis maupun lisan. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan 

pelayanan publik yang efektif, diperlukan upaya untuk selalu memastikan bahwa 

keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik ditangani secara efektif dan hak 

masyarakat dapat terpenuhi. Apabila ditangani dengan baik, keluhan ini dapat 

menjadi masukan yang cukup berarti bagi peningkatan kualitas pelayanan publik..45 

 Pengelolaan keluhan di sektor publik sendiri sebenarnya bukan merupakan 

isu baru. Negara-negara Skandinavia selama ratusan tahun telah memiliki lembaga 

yang dibentuk sebagai sarana untuk menyalurkan keluhan bagi masyarakat yang 

merasa tidak puas dengan pelayanan pemerintah. Mekanisme tersebut telah 

dilembagakan melalui ombudsman. Pengembangan mekanisme pengelolaan 

keluhan hendaknya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, mudah diakses dan 

dipahami, dapat dilaksanakan, dapat dipercaya, serta konsisten. The Franks 

Committee menjelaskan bahwa pengelolaan keluhan hendaknya independen, 

mudah diakses, cepat dan tepat, informal dan murah, serta memasukkan aspek 

keterbukaan, keadilan, dan netral, juga memerlukan sumber daya dan 

pengorganisasian yang dapat dipertanggungjawabkan. The Parliementary and 

Health Service Ombudsman memaparkan ada enam prinsip pengelolaan 

pengaduan, yaitu (1) getting it right, (2) being customer focused, (3) being open 

                                                           
45 Ibid Hal 6 
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and accountable, (4) acting fairly and proportionately, (5) putting things right, dan 

(6) seeking continuous improvement.46  

Dengan demikian, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

mekanisme pengelolaan pengaduan. Pertama, sistem pembuatan keputusan 

hendaknya meminimalisasi kesalahan dan ketidakpastian. Kedua, setiap individu 

mampu mendeteksi ketika terjadi kesalahan. Ketiga, transparan dalam hal biaya, 

kecepatan, dan kompleksitas. Dalam hal ini, keluhan hendaknya diidentifikasi 

dengan cepat. Keempat, perubahan yang berupa umpan balik ke dalam sistem 

pembuatan keputusan sehingga kesalahan dan ketidakpastian di masa mendatang 

dapat diminimalisasi. Pengaduan yang dikelola dengan baik akan mendatangkan 

manfaat atau keuntungan bagi organisasi yang dikomplain.47 

Adanya pengaduan dari masyarakat dapat dilihat sebagai alat introspeksi 

diri organisasi sehingga organisasi semakin mengetahui kelemahan atau 

kekurangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengaduan yang 

dikelola dengan baik akan membantu organisasi untuk responsif, mau 

memperhatikan suara dan pilihan masyarakat pengguna layanan, serta 

mempermudah organisasi mencari jalan keluar untuk meningkatkan mutu 

pelayanannya. Bagi masyarakat, pengaduan yang segera ditangani akan membuat 

masyarakat merasa kepentingan dan harapannya diperhatikan, dapat mempertebal 

rasa percaya dan kesetiaan pelanggan kepada organisasi pelayanan, serta dapat 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Dalam penanganan pengaduan, kegiatan yang 

                                                           
46 Ibid Hal 6 
47 Ibid Hal 6 
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dilaksanakan adalah kegiatan penyaluran pengaduan, pemrosesan respons atas 

pengaduan tersebut, umpan balik, dan laporan penanganan pengaduan. Sementara 

itu, ada beberapa elemen untuk penanganan pengaduan, yaitu sumber atau asal 

pengaduan, isi pengaduan, unit penanganan pengaduan, respons pengaduan, umpan 

balik, dan laporan penanganan pengaduan.48 

5.3.Teori Sumber Daya Kebijakan 

Sumber daya merupakan modal dasar dalam melakukan sesuatu, baik 

mengadakan, meniadakan, mengerjakan sesuatu, seperti halnya tubuh manusia, 

yang terdiri dari berbagai macam kombinasi dan kinerja organ tubuh, 

membutuhkan energi yang berasal dari nutrisi makanan yang dimakan. Dalam 

suatu organisasi pun juga sama. Dibutuhkan sumber daya untuk menjalankan 

organisasi tersebut. 

Dalam sebuah sistem, apalagi dalam kebijakan, untuk bisa menjalankan 

suatu kebijakan dibutuhkan sumber daya untuk dikelola dan diolah agar bisa 

mencapai tujuan kebijakan yang dibuat. Tentu saja sumber daya ini merupakan 

modal dasar suatu kebijakan untuk dijalankan, karena kebijakan tanpa sumber 

daya hanyalah sebatas angan-angan saja. Untuk itu dibutuhkan berbagai macam 

sumber daya untuk digunakan dalam keberjalanan suatu kebijakan tersebut.  

                                                           
48 Ibid Hal. 7 
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A. Teori Sumber Daya dari pandangan manajemen 

Berdasarkan asas manajemen sumber daya yang dibutuhkan suatu 

organisasi agar dapat mencapai tujuannya setidaknya ada 6 macam, 

diantaranya yaitu man, money, materials, money, methodes, markets, 

dimana semua sumber daya ini dihasilkan berdasarkan teori sumber daya 

manajemen oleh George R. Terry dalam buku  Principle of Management.49 

Dalam pengelolaan organisasi juga dibutuhkan sumber daya manajemen. 

Sumber daya untuk mengelola/ manajemen menurut Henry Fayol 6 M, dan 

menurut Usman ada 7 M + 1 I diantaranya yaitu : 

1. Man ( Manusia) 

Manusia sebagai pelaku utama dari kegiatan organisasi menjadi sumber 

daya utama seagai penggerak organisasi. Proporsi, Kualitas maupun 

kuantitas manusia sangat menentukan perkembangan organisasi. 

Diperlukan untuk memimpin, menggerakan karyawan/ bawahan, 

memberikan tenaga/ pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga. 

Sumbangan tenaga manusia juga dapat dinamai sebagai leadership/ 

kewirausahaan. 

2. Materials (Barang) 

Material digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan / 

organisasi, dapat terdiri dari bahan baku, bahan setengah jadi. Atau 

barang jadi. 

                                                           
49 Herujito, Yayat M. (2001). Dasar-Dasar Manajemen. Bogor : Grasindo. Hal. 6-7 
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3. Money (Uang)  

Uang/ modal dibagi 2, yaitu modal tetap berupa tanah, gedung/ 

bangunan, mesin dan modal kerja berupa kas, piutang. 

 

4. Machine (Mesin) 

Merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu 

organisasi. Mesin berupa peralatan yang digunakan  oleh suatu instansi 

atau lembaga. Baik itu peralatan yang modern maupun yang 

konvensional. 

5. Methodes( Metode) 

Pemilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan 

atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya 

inefisiensi dan pemborosan. 

6. Markets (Pasar) 

Yakni tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan 

transaksi, dalam penelitian ini  maka market berupa tempat 

berinteraksinya pemerintah dan warganya maupun dengan stakeholder 

lain. 

7. Minute (Waktu) 

Merupakan waktu yang digunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian 

visi dan misi, serta lembaga secara efektif dan efisien  
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8. Information  (Informasi) 

Informasi dibutuhkan untuk melihat keadaan luar, informasi menjadi 

senjata utama dalam menjalankan dan memprediksi suatu organisasi.50 

 

B. Sumber Daya dari Elemen sukses E-Government pada Harvard JFK 

School of Government 

Harvard JFK School of Government, juga menerapkan konsep 

digitalisasi pada sector publik, ada tiga aspek penting yang menjadi 

sumberdaya kunci keberhasilan penerapan e-Government yaitu: Support, 

Capacity, dan Value.51 

1. Support  

Dukungan merupakan aspek pertama dan paling krusial yang harus 

dimiliki oleh pemerintah. Hal ini berkaitan dengan keinginan dari berbagai 

kalangan pejabat publik untuk benar-benar menerapkan konsep e-

Government. Dukungan yang dimaksud dalam hal ini adalah :  

a) Disepakatinya kerangka e-Government sebagai salah satu kunci sukses 

negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus 

diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain 

diperlakukan.  

                                                           
50 Kristiawan, Muhammad, Dian Safitri, Rena Lestari. (2017). Manajemen Pendidikan. 

Yogyakarta : Deepublish. Hal. 4. 
51 Indrajit, Richardus Eko. Op.Cit.  Hal. 27-31. 
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b) Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, finansial, tenaga, 

waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk 

membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral komitmen 

pemerintah dalam menjalankan program. 

c) Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar 

tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan e-Government 

(seperti adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang jelas 

serta ditugaskannya lembaga-lembaga khusus).  

d) Disosialisasikannya konsep e-Government secara merata, kontinyu, 

konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara 

khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye 

yang simpatik. 

2. Capacity 

Dalam hal ini kapasitas yaitu adanya unsur kemampuan atau 

keberdayaan dari pemerintah setempat. Ada dua hal minimum yang paling 

tidak harus dimiliki pemerintah sehubungan dengan aspek ini, antara lain:  

a) ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai 

inisiatif e-Government serta ketersediaan sumber daya manusia yang 

memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan e-

Government dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.  
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b) ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena 

fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan e-

Government. 

3. Value 

Dalam hal ini yang menentukan besarnya manfaat yang diperoleh 

dengan adanya e-Government bukanlah kalangan pemerintah , melainkan 

masyarakat dan mereka yang berkepentingan. Untuk itu pemerintah harus 

benar-benar teliti memilih jenis aplikasi e-Government yang harus 

didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan 

value (manfaat) yang secara signifikan dirasakan oleh masyarakatnya, tentu 

manfaat yang dimaksud juga harus sesuai dengan nilai-nilai masyarakat 

yang diharapkan memperoleh manfaat dari e-government , diindikasikan 

dengan partisipasi masyarakat. 

C. Sumber daya dari teori implementasi 

1.  Teori Sumber daya dari George C. Edward III 

Penulis mengambil aspek teori sumber daya dari teori implementasi 

kebijakan karena fokus penelitian memang dari aspek sumber daya 

kebijakan yang ada, untuk itu salah satu yang diambil dari teori 

implementasi George C. Edward III, dimana secara keseluruhan 

mempunyai 4 aspek dalam  implementasi kebijakan yaitu komunikasi, 

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 
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Setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, 

baik sumber daya dana amaupun manusianya, sumber daya manusia adalah 

mencakup kemampuan kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat 

melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah 

kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan.52 

Tabel 1.3. 

Aplikasi konseptual Model Edward III Perspektif Implementasi 

Kebijakan Bagian Sumber Daya 

Aspek Ruang Lingkup 

Sumber 

Daya 

a. Kemampuan implementor 

- Tingkat Pendidikan 

- Tingkat Pemahaman terhadap tujuan dan 

sasaran serta aplikasi detail program 

- Kemampuan menyampaikan program dan 

mengarahkan 

b. Ketersediaan Dana 

- Berapa dana yang dialokasikan 

- Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya 

untuk implementasi program atau kebijakan 

Sumber : Edward III, 1980 :48 

 

2. Teori Sumber daya dari Van Meter dan Horn  

Pada teori ini ada beberapa aspek yang menentukan kesuksesan 

implementasi kebijakan dijelaskan bahwa aspek Sumber daya menunjuk 

kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk 

melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa 

nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan 

                                                           
52 Indiyahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic policy Analysis. 

Yogyakarta: Gava Media. Hal 31 
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implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan 

seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien. 

Gambar 1.3. 

Model implementasi Van Meter dan Horn

 
Sumber  Van Meter dan Horn 1975: 463 

 

Sedangkan variabel sumber daya pada teori ini berpengaruh pada 

beberapa aspek lainnya, Model dari Meter dan Horn ini menunjukkan 

bahwa implementasi kebijakan merupakan model yang sangat kompleks, 

dimana satu varibel dapat mempengaruhi variabel yang Iain, seperti: 

Variabel sumber daya dapat mempengaruhi lingkungan sosial, ekonomi dan 

politik, Variabel sumber daya juga dapat mempengaruhi komunikasi antar 

badan pelaksana.  
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6. Operasionalisasi Konsep 

Sejalan dengan keinginan Penulis dalam penelitian pengelolaan Lapor 

Hendi dimana merupakan salah satu jalur interaksi pada pemerintah oleh 

masyarakat maupun stakeholher lain, sesuai dengan prinsip responsive governance 

sebagai salah satu bentuk nyata hal tersebut. Lapor Hendi merupakan salah satu 

bentuk implementasi e-Government, karena didalamnya terintegrasi dengan 

LAPOR didalamnya berisikan kegiatan pengaduan dan aspirasi, sehingga patut 

untuk diteliti secara akademis karena program LAPOR  merupakan program 

pemerintah pusat yang ditargetkan pada tahun 2017 ini bisa terintegrasi secara 

nasional, sehingga menjadi salah satu penelitian pendukung review atau ulasan 

penerapan LAPOR di Kota Semarang dan sebagai bahan pertimbangan maupun 

evaluasi Lapor Hendi dari sisi sumber daya kebijakan yang ada, fokus penelitian  

diambil dari aspek sumber daya kebijakan Lapor Hendi di Kota Semarang.  

Untuk itu Penulis menggunakan kajian aspek sumber daya dari kajian JFK 

Harvard School of Government  yang memuat 3 aspek utama sebagai sumber 

dayanya yaitu support, capacity, dan value untuk menelitinya, dengan alasan 

sejauh ini konsep sumber daya yang ada lebih lengkap dan komprehensif pada teori 

tersebut dibandingkan dengan teori lainnya, serta lebih sesuai karena dimana kajian 

ini dengan objek penelitian yang merupakan kategori e-government. Penelitian ini 

penting karena merupakan penelitian yang akan menjelaskan kelayakan dan fakta 
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nyata atas berjalannya suatu kebijakan di lapangan terkait dengan sumber daya 

yang digunakan untuk menjalankannya.53 

Tabel 1.4.  

Indikator Sumber Daya Teori Elemen Sukses E-Government Harvard 

JFK School of Government 

Harvard JFK School of Government 

No 

Aspek 

Sumber 

Daya 

Indikator 

Kerja 
Penjelasan 

1 Support 

Political Will Asal Muasal usulan kebijakan 

Aspek 

kesepakatan 

konsep E-

government 

sebagai kunci 

sukses visi, 

misi pemkot 

Semarang 

Penggunaan e-government untuk 

mencapai visi dan misi pemkot 

Semarang. 

Alokasi 

Sumber Daya 

kebijakan 

Lapor Hendi 

Dialokasikannya berbagai sumber 

daya untuk menjalankan Lapor 

Hendi seperti finansial, SDM, dan 

Waktu 

Infrastruktur  

dan 

superstruktur 

Alokasi sumber daya infrastruktur ( 

komputer, printer, internet, kamera, 

telepon, fax, dsb) dan alokasi dasar 

hukum kebijakan Lapor Hendi 

Sosialisasi 

Penyampaian terkait kebijakan baik 

pada jajaran pemerintahan  maupun 

pada masyarakat. 

2 Capacity 

Sumber Daya 

Manusia 

1. Pendidikan 

2. Jumlah 

3. Tingkat Pemahaman terhadap 

tujuan dan sasaran serta aplikasi 

detail program. 

4. Kemampuan menyampaikan 

program dan mengarahkan 

Ketersediaan 

infrastruktur 

Teknologi 

informasi 

Infrastruktur teknologi nformasi 

seperti internet, komputer, server, 

printer, scanner, telepon, perangkat 

jaringan, seperti router, antena, 

                                                           
53 Indrajit, Richardus Eko. Loc.Cit. 
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yang 

memadai 

repeater, kabel UTP, Wifi, firewall, 

Dsb) 

Sumber Daya 

Dana 

Kecukupan besaran Dana yang 

digelontorkan untuk pencapaian 

program. 

3 Value 

Manfaat 

Seberapa besar manfaat yang 

diperoleh baik oleh masyarakat 

maupun pemerintah  

Masyarakat 
Partisipasi Masyarakat dalam 

kebijakan tersebut.  

Sumber : Richardus Eko Indrajit, Electronic Government : Strategi 

Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis 

Teknologi Digital Tahun 2002. 

 

7. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif yaitu penelitian dengan ciri 

menggunakan setting alami, menekankan pada proses, menggunakan pendekatan 

induktif, dan memberikan perhatian kepada makna. Dilakukan dengan 

mendapatkan data primer secara langsung dilapangan, dengan cara mewawancarai 

secara langsung pelaku utama dalam proses kebijakan secara mendalam, dilakukan 

pengecekan antar sumber pustaka dan dilakukan observasi langsung antar para 

pelaku kebijakan maupun melalui media sosial .54 

Penulis ingin mengetahui bagaimana proses keberjalanannya Lapor Hendi 

di Kota Semarang dari sumber daya kebijakan yang digunakan yaitu dukungan, 

kapasitas pemerintah, dan manfaat baik bagi pemerintah maupun masyarakat. 

Sedangkan fokus analisisnya yaitu menggunakan pendekatan Analisis 

Deskrptif analitik, yaitu berupa berupa pemaparan secara komprehensif, baik secara 

                                                           
54 Nugroho, Riant. (2014). Metode Penelitian Kebijakan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 

39. 
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historis, hasil wawancara, hasil pengamatan, dan sebagainya, kemudian dilakukan 

analisis secara mendalam dan kritis. Ditinjau dari penelitian, penelitian ini bersifat 

eksploratif, yaitu penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan atau status fenomena, dan merupakan penelitian non 

hipotesis. Dalam hal ini Penulis mengembangkan konsep, menghimpun fakta, dan 

menganalisa serta menginterpretasi, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis. 

Dalam penelitian ini difokuskan pada kebijakan Lapor Hendi dari sisi sumber daya 

kebijakannya.55  

7.1.Desain Penelitian 

Penelitian ini fokusnya terbatas pada aspek sumber daya kebijakan, namun 

untuk lebih mendetail akan dikorek infromasi dan  konfirmasi mengenai kegiatan-

kegiatan nyata yang menjadi bukti atas penggunaan sumber daya yang ada. 

Penelitian dilakukan secara berurutan dan terjadwal, mulai tahap survei, 

wawancara, observasi, pengolahan data, dan penyimpulan. Proses analisis 

dilakukan berdasarkan data yang valid baik dari terjun lapangan maupun lewat 

dokumen resmi terkait penelitian.  

7.2.Situs Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di wilayah Kota Semarang yaitu pada Pemkot 

Semarang dan Diskominfo Kota Semarang di Jalan Pemuda No.148, Sekayu, 

                                                           
55 Suharsimi,  Arikunto. (2006). Prosedur Peneltian:  Suatu Pendekatan Praktik.  Jakarta: 

PT Rineka Cipta. Hal 7. 
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Semarang Tengah, Semarang, Jawa Tengah Email: 

pengaduan@semarangkota.go.id Telp: (024) 3561717, 3513355. 

7.3. Subjek Penelitian 

a. Pemkot Semarang khususnya unit pelaksana teknis Lapor Hendi yaitu 

Admin P3M. 

b. Pejabat Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang yang bertugas 

mengelola program LAPOR! Kota Semarang. 

c. Masyarakat Kota Semarang  

7.4.Jenis Data 

Data yang disajikan berupa teks, kalimat,  pernyataan, pertanyaa, frasa-

frasa, simbol-simbol yang menggambarkan suatu peristiwa, kejadian, dalam 

kehidupan sosial, karena merupakan penelitian kualitatif. 

a. Data Primer 

Data primer diambil dari observasi dan wawancara yang dilakukan 

Penulis dengan responden yang berkaitan dengan pengelolaan Lapor Hendi!. 

Responden yang berkaitan maksudnya adalah posisi-posisi yang mengelola 

Lapor Hendi! mulai dari perencanaan, aktivasi hingga optimalisasi. Wawancara 

dilakukan melalui dua cara yaitu melalui wawancara tatap muka dan online. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder diambil dari dokumentasi studi pustaka, terbitan artikel pada 

web, majalah ataupun media lain. Selain itu data sekunder juga berasal dari 

mailto:pengaduan@semarangkota.go.id
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output media-media pendukung Lapor Hendi seperti media promosi twitter dan 

booklet yang dikeluarkan rutin oleh pengelola.   

7.5. Sumber Data 

a. Data  Primer 

Diambil dari studi lapangan dan wawancara pada masyarakat secara online, 

Instansi/ lembaga terkait Lapor Hendi baik Pemkot Semarang, Diskominfo, 

maupun yang lembaga lain yang diketemukan berhubungan sejalan dengan 

penelitian, observasi pada website portal Lapor Hendi  dan LAPOR secara 

langsung. 

b. Data sekunder 

- Dokumentasi Studi Pustaka 

- Media sosial pendukung Lapor Hendi seperti twitter, facebook, instagram, 

dsb. 

 

7.6. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan cara : 

1. Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang bertanya dan terwawancara 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan, mengambil 

dari portal web, mengambil dari berita, publikasi resmi, jurnal, skripsi, 

dan karya ilmiah lain.  



58 
 

2. Pengumpulan data sekunder yaitu mengumpulkan data statistik, data 

perbandingan, data perundangan, dan data dari orang yang dinilai 

mempunyai arti penting dalam penelitian. Dalam hal ini diantaranya : 

3. Booklet LAPOR 

a. Kebijakan pengelolaan pengaduan Masyarakat 

b. Statistik Pengguna Media sosial  

c. Penelitian dari PATTIRO atas Lapor Hendi 

d. Buku-buku pendukung 

e. Data-data pendukung atas penelitian terdahulu 

f. Serta data-data lain yang mendukung selama keberjalanan penelitian 

4. Studi Pustaka, yaitu melakukan pengkajian konsep dan/ teori yang 

berkenaan dengan penelitian, yaitu kiebijakan publik, Analisis 

kebijakan publik, serta operasionalisasi dari teori sumber daya 

kebijakan dari berbagai sumber. 

 

7.7. Analisis dan Interpretasi Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan studi 

dokumen kemudian diolah secara manual. Analisis data kualitatif menurut Ulber 

Silalahi yaitu teknik analisis dengan menganalisis data yang diperoleh 

berdasarkan keterangan yang didapat dari data-data yang tertulis yang berasal dari 

dokumen, buku, artikel, laporan tahunan, dan lain-lain yang terwujud dalam 

serangkaian kata-kata bukan angka, sehingga dalam analisis data kualitatif tidak 
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menggunakan perhitungan matematis atau teknik statistik sebagai alat bantuan 

analisis.56 

Analisis deskriptif digunakan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran 

secara mendalam mengenai objek penelitian yang diteliti. Objek penelitian ini 

adalah Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Komunikasi dan Informasi 

sebagai pengelola program LAPOR Kota Semarang dan masyarakat Kota 

Semarang sebagai kelompok sasaran. Kemudian dari hasil pengumpulan data 

tersebut Penulis menganalisis secara deskriptif. Analisis data dilakukan dalam 

beberapa tahapan yaitu: 

7.7.1. Reduksi data 

Merupakan rangkaian proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan–catatan lapangan. Rangkaian proses pengolahan datainilah 

yang akhirnya menghasilkan pengelompokan data sehingga mudah disajikan 

dan diverifikasi. Dari peneitian ini akan diklasifikasikan datanya serta di reduksi 

/ disederhanakan dan di fokuskan pada analisis dari segi pengelolaan pada aspek 

sumber daya kebijakannya saja. 

7.7.2. Penyajian data 

Adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

                                                           
56 Ulber, Silalahi. (2009). Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Rafika Aditama. Hal. 

339. 
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tindakan. Penyajian data kualitatif pada umumnya disajikan dalam bentuk teks 

naratif, namun dapat juga menggunakan matriks, grafik, ataupun bagan.  

7.7.3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Merupakan tahap akhir dari rangkaian proses analisis data. Pada tahap 

ini data yang telah diolah dan disajikan kemudian di uji dari segi makna, 

kesesuaian maupun kebenarannya. Pengujian data sehingga menjadi 

kesimpulan yang matang harus didasarkan pada perspektif emik (informan) 

bukan dari perspektif etik (Penulis). Penarikan simpulan dilakukan 

berdasarkan pengolahan data dengan hasil analisis pada pengelolaan 

laporhendi di Kota Semarang.  

7.8. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, Penulis fokus pada bagaimana pengelolaan Lapor Hendi 

Kota Semarang dari aspek sumber dayanya ,  Analisis data penelitian ini selain 

menganalisis aspek sumber daya kebijakannya juga memperhatikan proses 

berjalannya kebijakan menggunakan aspek-aspek sumber daya kebijakan  untuk 

dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis melalui landasan teori sebagai pemandu 

agar fokus penelitian tidak keluar dari tujuan penelitian. 


