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BAB IV  

PENUTUP 

4.1. Simpulan 

Sumber daya merupakan komponen-komponen utama yang menjadi 

pendukung terlaksana suatu kegiatan, bagi pemerintah sendiri salah satu bentuk 

kegiatannya adalah melaksanakan kebijakan, suatu kebijakan yang telah diputuskan 

untuk dilaksanakan akan membutuhkan sumber daya dalam pelaksanaannya. 

Dalam penelitian ini, kebijakan publik yang dimaksud berkaitan dengan pelayanan 

publik yang bersifat elektronik, yaitu dalam hal pengelolaan pengaduan pelayanan 

publik pada Lapor Hendi!. Berbagai sumber daya seperti draft legal formal, SDM, 

pendanaan, infrastruktur, nilai kebijakan tersebut dibutuhkan bagi pemerintah 

untuk melaksanakan kebijakan. Berbagai sumber daya tersebut dirangkum dalam 

aspek sumber daya berdasarkan kajian pemerintahan elektronik pada JFK Harvard 

School of government yaitu dibagi menjadi aspek dukungan, kapasitas dan nilai. 

Dari segi dukungan, pertama pemerintah Kota Semarang cukup serius untuk 

melakukan pengelolaan pengaduan pelayanan publik pada Lapor Hendi, terbukti 

atas adanya inisiatif pembuatan kebijakan yang mengatur pengelolaan pengaduan 

masyarakat, yaitu dalam Perwal No. 34 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan 

pengaduan masyarakat tentang pelayanan publik. Kedua perihal kesepakatan 

pencapaian visi dan misi Kota Semarang menggunakan Lapor Hendi dengan sifat 

elektroniknya, terbukti dengan tercapainya prestasi pelayanan publik yang 

memuaskan oleh Kemenpan tahun 2017, serta dicalonkannya Kota Semarang untuk 

mengawali Project LAPOR ! Versi 3. Ketiga, dialokasikannya sejumlah sumber 
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daya untuk pelaksanaan Lapor Hendi. Adanya infrastruktur fisik berupa gedung 

tempat operasional yaitu dalam geudung PIP, beserta perlengkapannya 1 loker, 1 

almari, 1 meja, 2 meja panjang sekaligus pembatas, 5 kursi, 1 tempat minum, 1 

tempat sampah, 1 telepon, 1 fax, 1 printer,  1 mesin finger bersama dalam satu 

gedung, 1 vas bunga, 1 pewangi, 2 komputer, instalasi listrik, jaringan internet, dan 

2 router wifi. Adanya payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Lapor Hendi 

pada Perwal No 34 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pengaduan 

masyarakat tentang pelayanan publik. Telah dilaksanakannya sosialisasi terkait 

kebijakan Lapor Hendi melalui website, media sosial, papan reklame, baliho, 

pamflet, papan informasi Kota Semarang, penitipan produk hukum melalui 

Kecamatan, di bus Trans Semarang, dan radio, meski ada sedikit kekurangan terkait 

sosialsisasi secara aktif/ tatap muka langsung kepada masyarakat yang belum 

terlaksana, namun dari seluruh aspek dukungan bisa disimpulkan sudah mencukupi 

dalam hal dukungan yang dibutuhkan dalam melaksanakan suatu kebijakan. 

Dari sisi kapasitasnya, Pemerintah Kota semarang telah mengalokasikan 

siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan pengaduan masyarakat, dalam hal 

ini yaitu P3M Kota Semarang diatur dalam Perwal No. 12 Tahun 2017 tentang Pusat 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Kota Semarang, dengan jumlah tenaga 

operasional sebanyak 3 orang pelaksana dengan latar belakang pendidikan S1 dan 

SMA. SDM pelaksana ini sudah mumpuni secara kualitas karena sudah terlatih, 

serta mengingat jenis pekerjaan pengelolaan pengaduan bukan pekerjaan yang 

butuh kemampuan khusus. Alokasi anggaran untuk tahun 2017 sejumlah 750 Juta 

berasal dari APBD, sudah cukup untuk menjalankan pengelolaan pengaduan di 
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Kota Semarang tanpa banyak kendala. Infrastruktur teknologi informasi yaitu 

berupa Server Lapor Hendi dengan kapasitas storage 1000 Gb, jaringan internet 

maksimal bandwidth 1000 Mbps baik jaringan secara lokal maupun wireless, 

instalasi listrik beserta cadangannya ( 4 UPS dan  1 Generator ), 1 mesin finger, 1 

Printer, 2 perangkat komputer ber OS Windows 10, 1 telepon, dan 1 mesin fax. 

Dalam hal ini dari segi kapasitas Pemerintah Kota Semarang bisa disimpulkan 

dalam keadaan yang cukup karena semua sumber daya tersebut sudah tersedia.  

Suatu kebijakan publik tidak mungkin akan diterapkan ataupun bertahan 

jika tidak mempunyai manfaat yang berarti. Dari segi nilai manfaat Lapor Hendi, 

diidentifikasikan dari manfaat yang diperoleh secara langsung maupun tak 

langsung, bagi Pemerintah Sendiri, sangat bermanfaat karena menjadi sistem 

komunikasi yang jelas, transparan, dan terarah, jadi jalur komunikasi internal 

Pemkot Semarang jelas dalam penanganan permasalahan melalui aduan. bagi 

masyarakat Kota Semarang maupun  masyarakat luar Kota Semarang yang berada 

di Kota Semarang, secara umum mendapat kemudahan akses komunikasi kepada 

Pemkot Semarang dalam bentuk pengaduan melalui sistem Lapor Hendi untuk 

menyampaikan berbagai permasalahan di Kota Semarang agar diperbaiki. Bagi 

organisasi privat yang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang, 

merupakan suatu kebanggaan bagi mereka karena sasaran penggunaan dana mereka 

ternyata bermanfaat, tanggung jawab sosial mereka menjadi terealisasi. Dari sisi 

nilai manfaat yang diberikan dari kebijakan Lapor Hendi, maka bisa dibilang sudah 

cukup layak atas apa yang bisa diberikan hasil dan dampak dari keberjalanan Lapor 
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Hendi sampai sekarang berdasarka nilai manfaat yang diperoleh ketiga aktor 

tersebut. 

Dalam proses berjalannya Lapor Hendi juga ditentukan besar manfaatnya 

dari jumlah partisipasi masyarakat yang ada, jumlah aduan selama tahun 2017 

sebanyak 9354 dengan rata-rata perbulan sebanyak 780 aduan, jelas tingkat 

partisipasi masyarakat yang cukup banyak juga menjadi indikator kebermanfaatan 

penggunaan Lapor Hendi sebagai wadah pengelolaan pengaduan masyarakat. Dari 

ketiga aspek di atas bisa disimpulkan bahwa kualitas maupun kuantitas sumber daya 

kebijakan Lapor Hendi dalam kondisi yang baik dan cukup memadai, baik dari sisi 

dukungan, kapasitas maupun nilai manfaat yang diperoleh. 

4.2. Saran 

Dari sisi aspek-aspek variabel penelitian, yang pertama  diharapkan untuk 

menjaga kualitas sistem dan alur pengaduan dari sisi sumber daya pengelola dan 

pengawasan Server Kota semarang yang hanya dialokasikan 1 saja,  bisa ditambah 

personil mengingat kerja server yang nonstop, dimana kanal pengaduan lokal 

sumber dayanya berada pada server lokal Pemkot Semarang. 

Kedua dari sisi sosialisasi kebijakan kepada masyarakat, diharapkan tidak 

hanya secara pasif seperti baliho, papan reklame, dan media sosial, agar lebih 

merata pada seluruh elemen masyarakat, serta mendetail terkait substansi kebijakan 

yang ditangkap oleh masyarakat, sehingga kebijakan ini bisa dimanfaatkan lebih 

banyak masyarakat serta kualitas laporan yang masuk baik dan lebih cepat dalam 

proses penanganan pengaduan masalah tersebut.  
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Ketiga dari sisi sumber daya infrastruktur teknologinya yaitu dari personal 

komputer operasional diharapkan tersedia sesuai jumlah pelaksana operasional 

kebijakan Lapor Hendi, mengingat kebijakan ini dilakukan secara nyata memang 

menggunakan perangkat komputer dalam hari kerja.  

Keempat dari sisi SDM pelaksana secara kuantitas perlu dibuat batas 

maksimal titik tertentu untuk menjadi acuan penambahan jumlah personil, melihat 

banyaknya jenis tugas pelaksana yang diemban, serta kuantitas laporan yang masuk 

setiap harinya agar menjaga efektivitas waktu, respon, dan disposisi laporan sesuai 

jumlah pekerjaan yang masuk dalam pelaksanaan Lapor Hendi, mengingat jumlah 

laporan semakin meningkat.  

Kelima, dari sisi proses masuknya aduan, bagi masyarkat pengadu 

diharapkan bisa memberikan feedback apabila aduannya terselesaikan dan 

menggunakan EYD, bahasanya santun, dan sopan, agar laporan tidak perlu diedit 

dahulu dan lebih cepat di disposisikan oleh Admin.  

Keenam, untuk kanal yang tersedia dalam LAPOR! diharapkan untuk bisa 

meningkat jenis kanal yang terintegrasi secara langsung pada pengeloaan Lapor 

Hendi di Kota Semarang, LAPOR! versi 2 baru sampai integrasi sms, web/aplikasi 

dan twitter, sedangkan kanal yang tersedia pada pemkot Semarang sendiri untuk 

pengelolaan pengaduan masyarakat jauh lebih banyak, jadi setiap laporan diluar 

ketiga kanal tersebut, harus di input ulang dalam kanal LAPOR! pusat agar 

terintegrasi, dan hal tersebut tentunya memakan waktu. Jadi diharapkan untuk 

Sistem  LAPOR! kedepannya bisa terintegrasi dengan berbagai macam jenis kanal 

lainnya. 
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Ketujuh, untuk Admin OPD terkait laporan diharapkan ketika memberikan 

tanggapan kepada pelapor dengan memberikan bukti nyata tindak lanjut yang 

dilakukan seperti melampirkan foto dan data tertentu, jadi tidak hanya responsif 

secara waktu tapi juga responsible dan legitimasi secara isi konten pernyataan 

maupun tanggapan. 

Berdasarkan penelaahan terhadap hasil dan analaisis penelitian, secara 

umum Penulis merekomendasikan yang pertama,  bagi Pemerintah Kota Semarang 

agar bisa memanfaatkan penggunaan teknologi infromasi / biasa disebut e-

government dalam tataran pemerintah tidak hanya dalam hal pengelolaan 

pengaduan, tetapi juga dalam hal-hal lain berkaitan baik internal pemerintah Kota 

Semarang sendiri dan masyarakat, mengingat zaman sekarang merupakan era 

digital dan harus mengikuti perkembangan yang ada. 

Kedua untuk pengalaman pengelolaan pengaduan masyarakat di kota 

Semarang ini harapannya bisa dibagikan ke daerah-daerah di Wilayah Jawa tengah 

baik daerah kota maupun kabupaten, mengingat Kota Semarang adalah Ibu Kota 

Provinsi Jawa Tengah, sehingga bisa menjadi contoh pembelajaran dan inspirasi 

untuk inisiatif penggunaan pengelolaan pengaduan masyarakat yang bersifat 

elektronik. 


