
BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PENYAJIAN DATA 

Penulis melakukan penelitian mengenai proses inovasi pelayanan Pusat Pengelolaan 

Pengaduan Masyarakat (P3M) di Pusat Informasi Publik (PIP) Balai Kota, Semarang. 

Pada bab ini, penulis memaparkan mengenai hasil penelitian secara kulitatif 

berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan kepada beberapa 

narasumber atau informan. Wawancara tersebut dilakukan dengan cara menggunakan 

daftar pedoman wawancara atau interview guide yang berisi pertanyaan seputar 

operasionalisasi konsep yang akan di teliti. Daftar pertanyaan tersebut disusun 

berdasarkan indikator inovasi yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian yang 

diperoleh diuraikan dalam bentuk jawaban dari hasil wawancara dengan narasumber. 

1.1 Identifikasi Informan 

Informan yang dipilih berasal dari Dinas Kominfo yang terdiri dari posisi dan jabatan 

dalam organisasi dan operator yang bertanggung jawab langsung terhadap pengadu di 

P3M. Informan tersebut dipilih karena mereka merupakan kunci yang dapat 

memberikan keterangan yang dibutuhkan peneliti untuk memberikan keterangan yang 

dibutuhkan peneliti untuk memberikan keterangan tentang yang dibutuhkan peneliti 

untuk memberikan keterangan tentang pelaksanaan P3M di PIP Balai Kota 

Semarang. Adapun identifikasi informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

3.1 berikut ini 



Tabel 3.1 

Identifikasi Informan 

No. Nama Jabatan 

1. Ibu Istiqomah Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan 

Informasi Dinas Kominfo Kota 

Semarang 

2. Ibu Utami Staf Bagian PDE yang sebelumnya 

penanggung jawab PIP sebelum 

perubahan SOTK 

3. Pak Suwito Staf Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Semarang 

4. Rira Staf Penanggung Jawab PIP dari 

Telkom 

5. Linda Operator P3M 

6. Dila Masyarakat pengguna P3M 

Sumber: Data yang diolah penulis 

 Tabel 3.1 menjelaskan mengenai enam orang narasumber yang dijadikan 

sebagai informan untuk penelitian ini. Keeenam informan dipilih karena seluruhnya 

merupakan informan yang dapat pemberi infomasi penulis mengenai penelitian yang 

penulis lakukan secara jelas. Masing-masing dapat memberikan informasi dalam 

sudut pandang tertentu didalam pelaksanaan inovasi P3M.  

1.2 Proses Inovasi P3M di Pusat Informasi Publik Balai Kota Semarang 

Inovasi P3M merupakan inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Semarang. 

P3M sendiri berdiri pada saat PIP didirikan pada Desember 2014. Bangunan PIP 

dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini 



Gambar 3.1  

Pusat Informasi Publik Balai Kota Semarang 

 

  

 

 

 

                Sumber: Dokumentasi Pemerintah Kota Semarang 

Gambar 3.1 merupakan bangunan Pusat Informasi Publik (PIP) yang ada di 

Balai Kota Semarang dimana didalamnya ada fasilitas-fasilitas berbasis IT yang 

disediakan Pemerintah Kota Semarang termasuk didalamnya adalah Pusat 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M). Inovasi Pusat Informasi Publik, 

khususnya pada bidang pengelolaan pengaduan masyarakat (P3M) merupakan 

terobosan yang efektif dan efisien dalam hal pelayanan pengelolaan pengaduan 

masyarakat. P3M merupakan pengembangan dari Pusat Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik (P5). Pengaduan yang sebelumnya hanya dapat diterima melalui 

media offline, saat ini dapat diterima melalui media online khususnya melalui media 

sosial yang saat ini banyak diakses oleh masyarakat khususnya masyarakat Kota 

Semarang. 



3.2.1 Melihat Peluang 

Proses pertama dalam inovasi pelayanan P3M adalah penemuan ide dan konsep awal. 

Penemuan ide ini sangat penting dalam proses inovasi pelayanan P3M karena adanya 

ide awal yang muncul dari Walikota Semarang untuk memunculkan terobosan baru 

dalam memberikan fasilitas-fasilitas berbasis IT yang prima termasuk pembangunan 

P3M didalamnya. 

1.2.1.1  Latar Belakang 

Latar belakang merupakan awal mula inovasi Pusat Pelayanan Pegaduan Masyarakat 

(P3M) tercipta. Awal mula pembaruan dari P5 ke P3M didasari atas beberapa hal, 

seperti yang dijelaskan oleh Ibu Utami selaku penanggung jawab PIP di Bagian PDE 

Pemerintah Kota Semarang sebelum adanya berubahan SOTK tahun 2017 

 “Sebelum adanya P3M, Kota Semarang memiliki P5. Namun P5 yang 

diharapkan dapat menerima pengaduan dari masyarakat tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. Didasari hal ini, akhirnya diadakan pembaruan dari 

P5 ke P3M, dimana P3M ini lebih diharapkan dapat menerima saran 

masyarakat dengan baik dan seluas-luasnya. Sistem yang ada di P5 sudah 

terbilang kuno. P3M menambahkan sistem pengaduan yang dipantau secara 

online sehingga tidak menyulitkan masyarakat” (wawancara pada tanggal 6 

Februari 2018) 

Narasumber menjelaskan bahwa P5 yang awalnya diharapkan dapat menerima 

pengaduan masyarakat dengan baik akhirnya harus diperbarui dengan sistem yang 

lebih modern. P3M akhirnya muncul dengan adanya program online yang membantu 

agar program dapat menjangkau masyarakat lebih baik dari sebelumnya. 



Sejarah terbentuknya PIP dan dimasukannya P3M sebagai salah satu fasilitas 

yang memudahkan masyarakat dalam memberikan pengaduan dan aspirasi dijelaskan 

oleh Bu Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi di Dinas 

Kominfo Kota Semarang 

 “Tahun 2005, Pemerintah Kota Semarang membentuk wadah atau lembaga 

yang menangani pengaduan pelayanan publik yang dinamakan P5, Pusat 

Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik. Setelah berjalannya waktu, 

dengan adanya perubahan regulasi dari pusat, dirubah menjadi P3M, Pusat 

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat yang masih dipegang oleh organisasi. 

Masuk kedalam PIP karena adanya inovasi yang menjadi TOP 99 Inovasi 

yang namanya pelayanan 3 in 1, yang berupa pelayanan pengaduan, data dan 

layanan fasilitas yang berada di PIP” (wawancara tanggal 21 November 

2017) 

Berdasarkan kedua wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa PIP merupakan 

penyediaan pelayanan berbasis IT yang diusulkan oleh Walikota Semarang sebagai 

pengembangan dan penggantian dari Pusat Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

(P5) yang telah dibangun dari tahun 2005. Pada awal pembentukannya, PIP didukung 

oleh beberapa staff yang ahli di bidangnya masing-masing yaitu bidang organisasi 

(penanggung jawab P3M), bidang humas (penaggung jawab PPID) dan PDE 

(penanggung jawab sarana yang ada di PIP). Berdasarkan adanya perubahan SOTK 

tahun 2017, PIP akhirnya dipindah tanggung jawabnya ke Dinas Kominfo Kota 

Semarang.  Sejak itu pula P3M tidak lagi merupakan tanggung jawab dari bidang 

organisasi, melainkan tanggung jawab dari Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan 

Informasi Dinaskominfo Kota Semarang. Lambang resmi P3M dan program Lapor 

Hendi dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut ini 



Gambar 3.2 

Lambang Resmi P3M dan Lapor Hendi 

 

 

 

 

 

              Sumber: Twitter Resmi P3M Kota Semarang (@P3MKotasmg) 

Gambar 3.2 merupakan lambang P3M yang menunjukkan bahwa pengelolaan 

pengaduan dapat dilakukan secara online melalui Lapor Hendi. P3M sendiri 

merupakan inovasi dimana masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atau aspirasi 

secara online maupun offline. Pembuatan P3M ini juga dimaksudkan agar adanya 

layanan bagi masyarakat maupun OPD yang terkait dengan pengelolaan pengaduan 

dan aspirasi. Sebelumnya, masyarakat harus mengadu ke OPD terkait yang lokasinya 

terpisah, sulit ditempuh, dan belum ada layanan yang khusus menerima pengaduan 

atau aspirasi dari OPD terkait. 

3.2.1.2 Kreatifitas 

Kreatifitas merupakan cara dari instansi untuk melihat ide awal dan mengembangkan 

sesuatu yang sudah ditemukan sebelumnya. Perumusan ide dan konsep awal dari 

sistem pengaduan yang ada di P3M adalah pengembangan dari P5 sebagai wadah 



pengaduan awal tahun 2005 silam. Menurut Ibu Isti Kepala Seksi Pengelolaan 

Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo Kota Semarang, ide awal dan cara melihat 

adanya pelayanan pengaduan P3M adalah sebagai berikut 

 “Awalnya sejarahnya dari P5, namun dulu P5 masih manual, pengadu datang 

langsung, telepon, sms, terus di koran. Berubah menjadi P3M, mendapat 

tambahan untuk media online.” (wawancara hari Senin, 21 November 2016) 

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa P3M merupakan pelayanan 

pengaduan pelayanan publik dikembangkan dari P5 yang sebelumnya hanya 

menerima pengaduan secara offline. Pengaduan secara online yang dilakukan melalui 

twitter dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini 

Gambar 3.3 

Pengaduan Melalui Twitter Resmi P3M 

 

 

 

 

 

Sumber: Akun Twitter Resmi P3M Kota Semarang (@P3Mkotasmg) 



 Gambar 3.3 memperlihatkan bahwa pengaduan dapat dilakukan melalui 

twitter sebagai media online utama dari Lapor Hendi. Setelah pengaduan dilakukan, 

pihak P3M akan menginformasikan kepada pengadu tentang pemantauan pengaduan 

atau penyampaian aspirasinya secara online pada lapor.go.id. 

3.2.1.3 Pihak yang Terkait 

Pihak-pihak yang terkait didalam pelaksanaan PIP. Sebelum adanya perubahan 

SOTK pada tahun 2017, PIP merupakan tanggung jawab dari Bagian PDE 

Pemerintah Kota Semarang. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Utami selaku penanggung 

jawab PIP di Bagian PDE Pemerintah Kota Semarang sebelum adanya berubahan 

SOTK tahun 2017 

 “Kami bagian PDE yang diberikan tanggung jawab untuk memegang 

kendali atas berjalannya PIP. PIP ini merupakan usulan dari Walikota 

Semarang untuk membuat inovasi yang kemarin dilombakan dalam 99 top 

inovasi dan kebetulan sudah menjadi percontohan bagi beberapa Kota di 

Indonesia. Walikota Semarang bekerja sama dengan bagian PDE, 

Organisasi dan Humas. Namun untuk keseluruhan PIP saya yang 

bertanggung jawab” (wawancara pada tanggal 6 Februari 2018) 

Sedangkan untuk pengusulan awal P3M yang pada akhirnya dimasukkan sebagai 

salah satu dari tiga pelayanan yang ada di PIP dijelaskan secara lebih lanjut oleh Ibu 

Isti Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo Kota Semarang 

sebagai berikut 

 “Yang mengusulkan adalah Pemerintah Kota Semarang, atas nama 

Pemerintah Kota Semarang yang PIP itu, ada namanya bagian PDE, yaitu 

Pengelolaan Data Elektronik. PDE itu yang tadinya mengelola PIP. Tapi 

yang 3 itu, PDE hanya di bagian elektronik saja, yang data ada di bagian 



humas (PPID), yang fasilitas pengaduan ada di bagian organisasi. Dengan 

adanya SOTK baru tahun 2016, ketiga ini bersatu didbawah Dinas Kominfo. 

Tadinya terpencar di bagian Humas dan Organisasi, pada tahun 2016 

menjadi satu, melebur di PIP” (wawancara pada tanggal 21 November 2017) 

Lebih lanjutnya, Ibu Isti menjelaskan beberapa pihak yang terkait langsung maupun 

tidak langsung dalam pembuatan PIP, khususnya P3M 

 “Yang terlibat jelas bagian organisasi, humas, PDE yang langsung 

mengurus. Yang tidak langsung terlibat Telkom untuk fasilitasnya” 

(wawancara pada tanggal 21 November 2017) 

Dijelaskan oleh kedua narasumber bahwa awal mula terbentuknya PIP khususnya 

P3M dalam salah satu dari tiga pelayanan yang ada di PIP merupakan usulan dari 

Pemerintah Kota Semarang yang sebelum adanya berubahan SOTK baru, P3M 

dikelola oleh bagian Organisasi Pemerintah Kota Semarang. Setelah adanya 

perubahan SOTK, pengelolaan pengaduan di P3M merupakan tanggung jawab dari 

Dinas Kominfo Kota Semarang. Sedangkan pihak yang terkait dalam pembentukan 

PIP adalah tiga bidang yang ada di Pemerintah Kota Semarang yaitu bagian PDE 

(untuk penyediaan elektronik), bagian Humas (untuk bagian penyediaan informasi) 

dan bagian Organisasi (untuk bagian pengaduan dan aspirasi). Sedangkan pihak yang 

tidak langsung terlibat adalah Telkom selaku penyedia jaringan telepon dan internet 

di PIP. Hal ini dijelaskan oleh Rira selaku Staf PIP yang berasal dari Telkom 

 “Telkom menyediakan jaringan telpon dan internet serta pegawai untuk 

bekerja secara teknis di gedung PIP ini. Telkom mensupport kegiatan yang 



ada di PIP dengan ikut menyediakan internet serta jaringan telpon untuk 

menunjang kegiatan yang ada di PIP” (wawancara pada tanggal 22 

November 2017) 

Rira menjelaskan bahwa Telkom memiliki kerja sama dengan PIP untuk 

menyediakan sarana jaringan internet dan telepon untuk berjalannya PIP khususnya 

P3M. Selain itu, Telkom juga menyediakan pegawai out sourching untuk menunjang 

pelayanan yang ada di gedung PIP sendiri khususnya P3M. 

1.2.2 Adopsi (Penerimaan) 

Proses kedua dari inovasi adalah Adopsi. Adopsi merupakan penerimaan masyarakat 

dan OPD terkait gagasan atau ide baru (inovasi) maupun perubahan tentang perilaku, 

sikap, dan keterampilan. Pada proses adopsi, sasaran dari P3M adalah masyarakat 

sebagai pengadu dan OPD yang mendapatkan pengaduan atau masukan dari 

masyarakat. Jika kedua pihak tersebut dapat menerima adanya P3M dengan baik, 

berarti inovasi dapat digunakan secara maksimal. 

3.2.2.1 Sikap 

Sikap merupakan cara masyarakat maupun OPD yang terkait dengan penerimaan dan 

pemahaman sistem pengaduan yang ada di P3M. Inovasi P3M dapat diterima dengan 

baik oleh masyarakat dan OPD yang mendapatkan pengaduan maupun aspirasi dari 

masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Ibu Isti selaku Kepala Seksi 

Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo  Kota Semarang 



 “Sangat antusias, responnya sangat positif. Terbukti dengan adanya banyak 

pengaduan yang masuk. Bukan berarti sebuah organisasi yang makin 

banyak aduan, buruk layanannya. Karena dengan semakin banyaknya 

laporan masuk, berarti respon masyarakat untuk memberikan aspirasi, saran. 

Didalam lapor hendi, tidak hanya ada keluhan, tetapi juga adanya saran atau 

aspirasi dan permohonan informasi. Jadi disana ada paket komplit tiga itu, 

dan satu lagi ada keluhan. Masyarakat responnya sangat positif” 

(wawancara pada tanggal 21 November 2017) 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Linda selaku Operator P3M yang ada di 

gedung PIP.  

 “Partisipasinya semakin meningkat, semakin banyak dari sekian ribu, ada 

yang berulang-ulang, dengan pengadu yang sama, ada juga yang baru. Di 

dominasi oleh pengadu baru setiap bulannya” (wawancara pada tanggal 21 

November 2017) 

Kepuasan maupun antusias dari adanya penggunaan P3M sebagai sarana untuk 

melakukan suatu pengaduan juga diungkapkan oleh Dila selaku masyarakat pengguna 

P3M 

 “Sudah cukup baik, saya dapat melakukan pengaduan dari rumah, tidak harus 

mengadu melalui kantor PAMnya langsung dan jawabannya dapat dipantau 

secara langsung melalui lapor mba. Saya juga tidak harus mengeluarkan 

biaya banyak untuk menelpon, karena cukup melalui twitter, pengaduan saya 

sudah dapat langsung diterima oleh pihak PDAM” (wawancara pada tanggal 

12 Februari 2018) 



Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat sebagai pengguna P3M dianggap sudah 

dapat menerima dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah pengadu 

dan tanggapan dari masyarakat mengenai bermanfaat atau tidaknya sarana P3M. 

Selain masyarakat, OPD yang ada di Kota Semarang juga dinilai sudah menerima 

P3M dengan baik. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan 

Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo  Kota Semarang  

 “Tadinya, di awal pembentukan adanya Lapor Hendi itu, diawali dengan 

komitmen OPD. Semua OPD tanda tangan kontrak komitmen untuk 

mengikuti program ini. Dengan adanya komitmen itu, OPD harus konsisten, 

harus bisa mengikuti regulasi. Apalagi sejak adanya Peraturan Walikota No. 

34 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan pengaduan masyarakat, dan 

disitu ada SOPnya, berapa hari harus respon awal, berapa hari harus ada 

tindak lanjut, berapa hari harus selesai. OPD dengan adanya hal ini, makin 

meningkatkan kinerja OPD. Semakin banyaknya keluhan masyarakat nanti 

OPD bisa “oh saya harus seperti ini”, aduan tahun ini dapat menjadi koreksi 

untuk kedepannya. Misalnya PU, tahun ini misalnya ada 100 aduan, yang 

terkait dengan jalan. Berarti di perencanaan berikutnya, dia juga harus 

mengakomodir yang ada disini. Bagus untuk evaluasi OPD sendiri dan 

perencanaan OPD” 

Pernyataan ini diperkuat oleh Linda selaku Operator P3M yang menjelaskan bahwa 

OPD sudah mengerti alur dari sistem pengaduan yang ada di P3M 

 “Kalo untuk respon awal yang kami berikan itu, maksimal berapa hari, di 

ketentuan di lapor 10 hari kerja, tindak lanjutnya kami juga sudah harus bisa 

memberikan, ketentuan di lapor ada masalah yang ringan, sedang, berat. 

Kalau yang ringan penyelesaiannya 7-10 hari, yang sedang 2 minggu, yang 

berat bisa sampai 1 bulan, tergantung dari masalahnya” (wawancara pada 

tanggal 21 November 2017) 

Selain itu, Pak Suwito selaku staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang 

sebagai salah satu penerima pengaduan yang disalurkan oleh P3M juga menegaskan 

bahwa mekanisme dari P3M yang diberikan tidak sulit 



 “Sistem yang diberikan oleh pihak P3M tidak sulit, karena sebelumnya 

sudah ada penandatanganan kontrak yang sebelumnya dilakukan sebelum 

P3M dan Kesbangpol Kota Semarang bekerja sama. Seluruh ketentuannya 

sudah ada didalam kontrak tersebut. Kami sudah bisa memahami dan 

mengerti bagaimana alur mekanisme pengaduan di P3M berjalan” 

(wawancara pada tanggal 7 Desember 2017) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa OPD yang 

mendapat pengaduan dapat menerima cara kerja dari alur penyelesaian pengaduan di 

P3M. Sebelum dimulainya P3M, perwakilan dari setiap OPD sudah diharuskan untuk 

tanda tangan kontrak untuk mematuhi bagaimana alur penyelesaian pengaduan yang 

ada di P3M.  

3.2.2.2 Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan cara masyarakat dan OPD mengetahui sistem dan alur 

pengaduan yang disediakan oleh P3M. Pengetahuan masyarakat tentang sistem dan 

alur pengaduan P3M dinilai masih kurang baik. Hal ini dijelaskan oleh Linda selaku 

Operator P3M 

 “Pemahaman masyarakat terhadap P3M masih belum terlalu baik. Istilahnya, 

masyarakat menangkap P3M itu sebuah wadah untuk pengelolaan pengaduan 

masyarakat, tetapi mereka taunya P3M itu, mereka mengadu ke P3M dan 



P3M yang harus mencari solusinya. Taunya P3M yang menyelesaikan 

masalahnya” (wawancara tanggal 21 November 2017) 

Berdasarkan keterangan narasumber, masih ada masyarakat yang belum mengerti dan 

bahkan tidak mau mengerti bahwa P3M hanya merupakan sarana untuk penyalur 

pengaduan dan aspirasi, bukan pihak yang menyelesaikan masalah tersebut. Lebih 

lanjutnya, Linda selaku Operator P3M menjelaskan sebagai berikut 

 “Ada yang memberikan pengaduan bahwa itu bukan kewenangan Pemerintah 

Kota, kalaupun itu bukan kewenangan Pemerintah Kota, kita akan membantu 

mengarahkan kepada siapa, harus menemui siapa. Misalnya, ini adalah 

kewenangan kementrian, atau pemprov. Tetapi, mereka tidak mau tau” 

(wawancara tanggal 21 November 2017) 

Sedangkan untuk penggunaan media online, pengetahuan masyarakat dinilai sudah 

baik, hal ini diungkapkan oleh Ibu Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan 

Informasi Dinas Kominfo  Kota Semarang 

 “Sepertinya untuk masyarakat tidak sulit karena masyarakat saat ini sudah 

cerdas, masyarakat sudah semakin cerdas. Karena saat ini era masyarakat 

adalah era digital, masyarakat bisa menggunakan media sosial untuk 

pengaduan” (wawancara pada tanggal 21 November 2017) 

Pengertian masyarakat terhadap adanya sistem P3M ini diperjelas lagi oleh 

pernyataan Dila selaku masyarakat pengguna P3M 



 “Saya sudah cukup tau mengenai ini, namun banyak lingkungan saya yang 

masih belum tau atas adanya pengaduan ini. Saya juga tidak sering 

menggunakan P3M. Saya juga sudah mengerti bagaimana tugas dari P3M 

mbak, di websitenya lapor juga ada jawabannya. Karena memang P3M 

hanya merupakan jembatan saya dengan PDAM” (wawancara tanggal 12 

Februari 2018) 

Namun pengetahuan masyarakat terkendala pada cara penyampaian pengaduan atau 

penyampaian aspirasi yang baik dan benar ke media. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Isti 

selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo  Kota 

Semarang 

 “Yang perlu diberikan pemahaman terhadap masyarakat adalah pengajaran 

atau diberikan pengetahuan adalah bagaimana cara menyampaikan 

pengaduan yang baik, yang sopan, itu yang harus di ajarkan masyarakat” 

(wawancara tanggal 21 November 2017) 

Mengenai pemahaman masyarakat tentang belum mengertinya menyampaikan 

pengaduan yang baik juga dijelaskan oleh Linda selaku Operator P3M  

 “Jika pengaduan masuk melalui fb, dan medsos lainnya. Kita mau 

mengonfirmasi pengaduan dan meminta nomor telepon yang bisa di 

hubungi, ini ada pengaduan melalui medsos, namanya siapa. Terkadang 

pengaduan tersebut sudah di tangani oleh OPD terkait, dan kami harus 

teruskan ke masyarakat. Masyarakat berpikir itu adalah nomor pribadi, 

(saya) disini hanya meberikan informasi untuk apa saya berikan data. 

Padahal menurut legalitasnya, syarat yang diperlukan untuk mengadu adalah 

nama lengkap, identitas diri, nomor yang bisa dihubungi, email itu harus 



dilengkapi semua. Tapi karena pehamaman masyarakat masi kurang, jadi 

tidak bisa, karena terkadang pengaduan juga bisa bersifat hoax jika tidak ada 

yang mempertanggungjawabkannya” (wawancara tanggal 21 November 

2017) 

Menurut ketiga narasumber, pengetahuan masyarakat mengenai legalitas pengaduan 

di P3M masih kurang baik walaupun pengetahuan masyarakat terhadap adanya P3M 

sudah dinilai baik. Masyarakat masih belum mengerti dan tidak mau tau syarat-syarat 

untuk menggunakan fasilitas pengaduan P3M terutama untuk pengaduan yang 

melalui media sosial.  

Pengetahuan OPD terkait dalam alur dan penyelesaian pengaduan yang masuk 

melalui P3M sudah terbilang baik. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Isti selaku Kepala 

Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo  Kota Semarang 

 “Tidak sulit, karena sudah diberitau sebelumnya. Apalagi setiap bulan lapor 

hendi ini di evaluasi oleh Walikota sendiri. Jadi Kepala Dinas, kalo ada 

aduan yang belum dijawab atau hanya dijawab “terima kasih ada laporannya 

nanti akan kami tindak lanjuti” tapi tidak ditindak lanjuti, nanti akan di tegur 

di evaluasi tersebut. Evaluasi Tepra namanya” (wawancara pada tanggal 21 

November 2017) 

Pengetahuan OPD terkait alur penyelesaian pengaduan yang masuk melalui P3M juga 

dijelaskan oleh Linda selaku Operator P3M 

 “Untuk jawaban awal dari OPD, itu adalah „baik siap akan kami tindak 

lanjuti‟, baik siap saya terima laporannya‟. Akan tetapi, tidak sampai berhenti 

disitu saja, jadi pengelola P3M juga meminta atau kita mengejar, 



mengingatkan OPDnya untuk memberikan hasil tindak lanjut yang nyata. 

Contohnya, seperti tembusan, secara tertulis maupun dikirim email maupun 

langsung melalui aplikasi lapor, maupun melalui surat secara tertulis, dari 

instansi ke P3M” (wawancara pada tanggal 21 November 2017) 

Hal ini juga diperjelas oleh Pak Suwito selaku staf Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kota Semarang 

 “Kami menerima surat dari pihak P3M untuk di segera tindak lanjuti. 

Setelah surat tersebut diterima, kami akan tindak lanjuti sesuai dengan waktu 

yang sudah ditetapkan oleh pihak P3M. Seluruh alur dan mekanisme yang 

diberikan oleh pihak P3M sudah kami jalankan dengan baik, juga mudah 

untuk dimengerti keseluruhannya” (wawancara pada tanggal 7 Desember 

2017) 

Dari hasil wawancara ketiga narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa instansi 

sudah dapat memahami secara baik mekanisme penerimaan pengaduan yang telah 

ditetapkan oleh P3M. Hal ini dapat diketahui dari OPD yang patuh terhadap 

mekanisme yang telah ditetapkan dan bagaimana tanggapan OPD terkait dalam 

melaksanakan mekanisme dari P3M. 

3.2.2.3 Keterampilan 

Keterampilan Dinas Kominfo untuk dapat memperkenalkan P3M kepada masyarakat 

dan OPD adalah cara yang digunakan agar masalah-masalah yang ada di masyarakat 

maupun OPD tentang pemahaman alur pengaduan P3M. Keterampilan ini harus dapat 

memacu masyarakat agar dapat lebih terampil untuk memanfaatkan sarana yang 



diberikan oleh P3M. P3M sudah diperkenalkan pada masyarakat. Seperti yang 

dipaparkan oleh Linda selaku Operator P3M 

 “Melalukan sosialisasi, dilakukan melalui kelurahan, kecamatan, kita 

memanggil admin admin dari pengaduan (lapor) memberikan sosialisasi. 

Nanti dari kecamatan menyampaikan ke kelurahan dan mungkin ketika 

kelurahan mengadakan rembug warga, akan disampaikan juga ke 

masyarakat. Setiap jumat, pak Wali berkunjung ke salah satu kecamatan, 

disana akan disosialisasikan juga” (wawancara 21 November 2017) 

Selain itu dijelaskan juga bahwa sosialisasi pada masyarakat telah dilakukan juga 

melalui medsos, hal ini dijelaskan oleh Ibu Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan 

Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo  Kota Semarang 

 “Medsospun walaupun di laporhendi hanya twitter, tapi kita sudah bisa 

menggali, bisa memantau dari instagram, facebook, youtube, dari medsos 

lainnya” (wawancara tanggal 21 November 2017) 

Mengenai keterampilan masyarakat sendiri untuk dapat bebas menyampaikan 

aspirasinya dijelaskan oleh Dila selaku masyarakat pengguna P3M 

 “Sejauh ini seluruh usaha yang dilakukan oleh P3M sudah baik untuk 

memperkenalkan adanya sarana pengaduan ini. Namun saya belum yakin 

seluruh masyarakat semarang tau dan mengerti adanya pelayanan pengaduan 

ini. Dengan adanya pengaduan melalui sosmed ini, saya rasa sudah dapat 

membuat keterampilan masyarakat meningkat untuk dapat menyampaikan 

pengaduannya sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya” (wawancara tanggal 12 

Februari 2018) 



Ketiga narasumber menjelaskan bahwa sosialisasi untuk memacu keterampilan 

masyarakat dalam menyampaikan pengaduan maupun aspirasinya masing-masing 

telah dilakukan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Walikota Semarang sendiri 

pada saat melakukan kunjungan ke beberapa kecamatan dan dilakukan melalui media 

sosial seperti twitter, facebook, instagram dan youtube 

Gambar 3.4 

Sosialisasi P3M di Instagram Resmi Pemerintah Kota Semarang 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Instagram Resmi Pemerintah Kota Semarang (@semarangpemkot) 

Gambar 3.4 merupakan salah satu contoh bentuk sosialisasi P3M kepada 

masyarakat melalui media sosial instagram. Tanggapan salah satu masyarakat tentang 

sosialisasi P3M juga sudah baik untuk memancing keterampilan masyarakat dalam 

menyampaikan pengaduan dan aspirasinya, namun masih diragukan apakah sudah 

menjangkau seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kota Semarang atau belum. 



Sedangkan untuk sosialisasi mengenai mekanisme penerimaan pengaduan 

untuk OPD terkait sudah dilakukan. Sosialisasi pertama dilakukan di awal 

pembentukan P3M dan ada penandatanganan kontrak kesanggupan untuk mematuhi 

seluruh mekanisme yang ada di P3M. Sampai saat ini juga selalu dilakukan evaluasi 

yang dilakukan secara berkala oleh Walikota Semarang. Hal ini dijelaskan oleh Ibu 

Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo  Kota 

Semarang 

 ”Awal pembentukan adanya Lapor Hendi itu, diawali dengan komitmen 

OPD. Semua OPD tanda tangan kontrak komitmen untuk mengikuti program 

ini. Dengan adanya komitmen itu, OPD harus konsisten, harus bisa 

mengikuti regulasi” (wawancara tanggal 21 November 2017) 

Setelah dibuatnya komitmen oleh OPD di awal pembentukan P3M ini, ada evaluasi 

dan pertemuan yang memanggil admin-admin penghubung pada OPD. Hal ini 

dijelaskan oleh Linda selaku Operator P3M  

 “Setiap OPD ada admin penghubung, yang setiap TEPRA atau evaluasi 

pengaduan. Setiap tiga bulan sekali juga mengadakan acara” (wawancara 

pada tanggal 21 November 2017) 

Evaluasi untuk OPD ini kemudian dijelaskan kembali oleh Ibu Isti selaku Kepala 

Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo  Kota Semarang 



 “Jadi Kepala Dinas, kalo ada aduan yang belum dijawab atau hanya dijawab 

„terima kasih ada laporannya nanti akan kami tindak lanjuti‟ tapi tidak 

ditindak lanjuti, nanti akan di tegur di evaluasi tersebut. Evaluasi TEPRA 

namanya” (wawancara pada tanggal 21 November 2017) 

Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Pak Suwito selaku staf Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kota Semarang 

 “Kami sebagai penerima pengaduan akan memperbaiki kesalahan yang 

sebelumnya kami perbuat. Jika pengaduan tersebut berisfat keluhan, kami 

akan memperbaikinya agar kinerja dari Kesbangpol sendiri akan baik 

kedepannya. Seluruh pengaduan yang masuk membuat kami membuat 

pelayanan pada masyarakat menjadi lebih mudah, seperti ini saat ini ada 

penunggahan syarat untuk mahasiswa untuk meminta surat pengantar 

penelitian ke instansi yang ada di Pemerintah Kota Semarang ke website, 

agar lebih memudahkan dan mempercepat pelayanan. Menurut saya, 

pengaduan ini dapat memberikan hal yang positif untuk keterampilan dari 

pemberi pelayanan publik agar terciptanya pelayanan yang prima” 

(wawancara pada tanggal 7 Desember 2017) 

 

Ketiga narasumber menyatakan bahwa instansi sudah diberikan sosialisasi yang baik. 

Awal P3M dibuat, sudah ada penandatanganan surat komitmen OPD kepada P3M 

untuk dapat mematuhi alur dari penyelesaian pengaduan sesuai dengan SOP yang 

berlaku. Selain itu, evaluasi selalu diadakan secara berkala untuk  mengetahui sejauh 

mana OPD mengikuti regulasi yang diberikan dari P3M. Pihak OPD yang menerima 

pengaduan pun dapat mengembangkan pengaduan maupun aspirasi yang masuk 

untuk memperbaiki pelayanannya dan bahkan menciptakan pelayanan baru guna 

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. 



1.2.3 Implementasi 

Program Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M) mulai efektif diberlakukan 

pada bulan Januari 2015. Mekanisme pengaduan P3M dapat dilihat pada gambar 3.5 

berikut ini 

Gambar 3.5 

Mekanisme Pengelolaan Pengaduan di P3M 

 

 

 

 

 Sumber: http://p3m.semarangkota.go.id/alurpengaduan.html 

Gambar 3.5 menjelaskan mekanisme pengelolaan pengaduan yang dilakukan 

secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Pengadu menyampaikan 

permasalahan atau pengaduannya kepada pihak P3M. Setelah pengaduan di terima, 

P3M mengelola pengaduan untuk disampaikan kepada Perangkat Daerah. Perangkat 

daerah akan menjawab pengaduan atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat 

dengan tembusan kepada P3M. apabila pengaduan untuk kasus tertentu, dilaksanakan 

rapat koordinasi dan peninjauan lapangan dan selanjutnya diteruskan melalui P3M 

untuk disampaikan kepada pengadu. 



Gambar 3.6 

Simulasi Pengaduan Secara Langsung di P3M Balai Kota Semarang 

Sumber: Dokumentasi Penulis (22 November 2017) 

Gambar 3.6 memperlihatkan pengaduan secara offline yang dilayani oleh 

Linda selaku Operator P3M. Mekanisme pengaduan ini dijelaskan secara lebih detail 

oleh Linda selaku Operator P3M sebagai berikut 

 “Prosesnya secara langsung itu, melalui datang. Mengisi formulir, kita 

meminta data pribadi seperti fotokopi KTP, kemudian dari form dari 

pengaduan itu kita memberikan kepada Kasie kita, penanggung jawab P3M. 

dari sana akan dipelajari. Dari kasie kita akan memberikan refrensi  disposisi. 

Ini di disposisi atau coba di komunikasikan dengan dinas-dinas ini ke admin 

dari OPD masing masing. Jika admin-admin tersebut mengatakan “oke”, dari 

situ dikembalikan ke P3M, ke pengelola yang ada di sini (ruang P3M), 

kemudian kita akan komunikasikan kepada adminnya. Ini ada laporan 

pengaduan tentang ini, apakah ini bisa di disposisikan kepada OPD tersebut. 

Apabila “oke silahkan”, kita akan langsung input ke Lapor.go.id data data 

yang sudah ada, kita juga bisa langsung fax juga. Jadi setelah itu kita 

disposisikan pada OPD yang terkait. Setelah itu nanti kita minta, kita pantau 

kan jawabannya ada sehari, dua hari, tiga hari, nah nanti kita pantau kalau 

sudah tiga hari belum ada respon, kita kembali menanyakan pada OPD 

kenapa belum di respon. Jika mereka merespon dengan “siap terima kasih 

akan kami tindak lanjuti” itu nanti kita akan tetap menjadi proses selama 

masih belum ada hasil tindak lanjut yang diupload. Tapi kalau sudah di 



upload akan ditutup. Secara otomatis, kami akan ajukan untuk ditutup jika 

sudah di upload, jika sudah sesuai dengan jawaban berdasarkan 

permasalahan tersebut. Tetapi apabila dari pengadu masih belum menerima, 

itu tetap menjadi proses dengan ketentuan kalau memang jawaban dari OPD 

sudah sesuai, sudah kita nilai itu memang tidak keluar dari topic. Itu akan 

kita bantu untuk tutup. Yang bisa menutup dari pusat. Kita telpon admin 

pusat dan mengatakan bahwa kasus dengan nama dan nomor telepon ini 

sudah diselesaikan. Sebenarnya prosesnya hampir sama dari medsos, telpon, 

sms, surat kabar, tetap melalui lapor semua. Jadi hasil tindak lanjutnya sama. 

Semuanya di upload di lapor” (wawancara tanggal 21 November 2017) 

Persyaratan yang dibutuhkan oleh pengadu agar pengaduannya dapat sampai ke OPD 

yang terkait dijelaskan oleh Linda selaku Operator P3M 

 “Syarat yang diperlukan untuk mengadu adalah nomor KTP, identitas diri, 

nomor yang bisa dihubungi, dan email itu harus dilengkapi semua.” 

(wawancara pada tanggal 21 November 2017) 

Waktu pemberian jawaban dari instansi ke P3M didalam mekanisme pengaduan ini 

dijelaskan juga oleh Linda selaku Operator P3M 

 “Kalau untuk respon awal yang kami berikan itu, maksimal berapa hari, di 

ketentuan di lapor 10 hari kerja, tindak lanjutnya kami juga sudah harus bisa 

memberikan, ketentuan di lapor ada masalah yang ringan, sedang, berat. 

Kalau yang ringan penyelesaiannya 7-10 hari, yang sedang 2 minggu, yang 

berat bisa sampai 1 bulan, tergantung dari masalahnya. Ini merupakan hasil 

tindak lanjutnya, bukan respon awalnya.” (wawancara tanggal 21 November 

2017) 

Menurut hasil wawancara, pengaduan yang masuk secara online maupun offline yang 

sudah memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Ruang P3M untuk menyampaikan 

pengaduannya (identitas diri nama, no. KTP/fotokopi KTP, nomor telepon, dan 

alamat e-mail) akan diteruskan kepada penanggung jawab dari Ruang P3M. Data 

pengaduan yang masuk kemudian akan di komunikasikan secara langsung kepada 

dinas-dinas yang terkait. Jika sudah mendapatkan jawaban bahwa OPD yang terkait 



dapat menyelesaikan pengaduan tersebut, data pengaduan akan dikembalikan kepada 

operator P3M untuk dapat diteruskan kepada admin-admin OPD terkait. Jika admin 

OPD terkait sudah memberikan jawaban bahwa OPD tersebut dapat menyelesaikan 

pengaduan tersebut, maka pengaduan akan di upload  ke lapor.go.id dan akan dikirim 

ke OPD terkait melalui fax. Pihak P3M memberikan waktu tiga hari untuk OPD 

terkait memberikan jawaban atau respon awal untuk menyelesaikan masalah ini. 

Pengaduan akan ditutup jika OPD telah memberikan respon berupa penyelesaian 

masalah terhadap pengaduan yang masuk dan akan di upload ke lapor.go.id. 

Penutupan pengaduan juga memiliki ketentuan. Jika pengadu sudah setuju dengan 

penyelesaian OPD terkait, maka pengaduan tersebut dianggap selesai dan ditutup. 

Sedangkan jika ada pengadu yang merasa belum terjawab pengaduannya maka kasus 

akan terus berlanjut. Namun jika P3M menilai bahwa OPD terlah menjawab seluruh 

pertanyaan pengadu sesuai dengan pengaduan awal yang diberikan, maka P3M akan 

membantu menutup kasus dengan menelpon admin utama lapor.go.id dan 

menyatakan kasus tersebut telah selesai ditangani. 

3.2.3.1 Keberhasilan 

Keberhasilan dari pelaksanaan P3M ini dapat dilihat dari sisi masyarakat maupun 

OPD terkait. Tingkat keberhasilan pada masyarakat dapat dilihat berdasarkan 

seberapa besar ruang cakupan P3M dapat menerima pengaduan masyarakat. Berikut 

adalah pernyataan Ibu Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi 

Dinas Kominfo  Kota Semarang 



 “Sarana P3M itu, melalui lisan dan tertulis, jadi masyarakat bisa datang 

langsung, yang tertulis itu ada dua bisa melalui elektronik dan non 

elektronik, bisa melalui sms, melalui koran. Jadi P3M itu berusaha masuk 

ke seluruh jalur yang bisa diakses oleh masyarakat. Medsospun walaupun di 

laporhendi hanya twitter, tapi kita sudah bisa menggali, bisa memantau dari 

instagram, facebook, youtube, dari medsos lainnya. Kita tidak hanya 

berpaku pada kanal yang tersedia, kita sudah melebar” (wawancara tanggal 

21 November 2017) 

Cara mengukur keberhasilan implementasi P3M pada masyarakat ini juga dijelaskan 

oleh Linda selaku Operator P3M 

 “Disini ada laporan tiap bulannya, bulanan, triwulan, taunan, itu diukur dari 

yang masuk, dari sekian banyak yang masuk, dari sekalian banyak yang 

masuk, terus kemudian yang selesai dan dari hasil tindak lanjut itu dibagi, 

ada berapa persen. Jika sudah mencapai target, berarti tingkat keberhasilan 

P3M itu sudah baik, namun kalo masih dibawah target, berarti penanganan 

dari P3M dan juga OPD, itu masih kurang baik” (wawancara tanggal 21 

November 2017) 

Menurut kedua narasumber, P3M memiliki target dimana ketika target tersebut 

terlampaui, maka P3M sudah berhasil menampung dan menyalurkan keluhan serta 

aspirasi masyarakat. Keberhasilan dari P3M menurut masyarakat dijelaskan oleh Dila 

selaku pengguna P3M 

 “Menurut saya sudah berhasil, Mekanismenya cukup cepat dan mudah untuk 

sebuah pelayanan yang dilakukan melui sosial media. Saya cukup 

memberikan nama, nomor telepon, serta alamat email dan alamat domisili 

untuk melakukan pengaduan. Setelah itu pengaduan dipantau melalui lapor, 

dan jika sudah selesai akan di konfirmasi ulang lagi apakah sudah selesai 

atau belum masalahnya” (wawancara pada tanggal 12 Februari 2018) 

Kecepatan jawaban dari awal pengaduan ditanggapi dan diteruskan ke yang 

berwenang hingga mendapat jawaban terbilang baik. Hal ini dijelaskan oleh Dila 

selaku masyarakat pengguna P3M 



 “Waktu itu pelayanan yang diberikan terhitung cepat, saya melakukan 

pengaduan pada tanggal 2 februari 2018, sebab pengaduan saya sudah 

diberikan pada hari selanjutnya. Setelah pemeriksaan air selesai oleh pegawai 

teknis PDAM, air dirumah saya menjadi tidak keruh lagi” (wawancara 

tanggal 12 Februaru 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat sudah cukup puas dengan keberhasilan 

dari P3M menanggapi dan meneruskan pengaduan ke pihak yang terkait. Cara P3M 

untuk dapat mencapai target tersebut adalah dengan membuka platform seluas-

luasnya untuk menerima pengaduan dari manapun termasuk memperluas platform 

media sosial. Tidak hanya twitter saja, namun pengaduan juga dapat diterima melalui 

media social lainnya seperti instagram, facebook, dan youtube. 

Keberhasilan OPD yang menerima pengaduan dapat dilihat dari berapa 

banyak pengaduan dan apa pengaruhnya untuk OPD terkait. OPD mendapatkan 

pengaduan dan masukan yang dapat membantu OPD dalam melaksanakan tupoksinya 

masing-masing. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan 

Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo  Kota Semarang 

 “OPD dengan adanya hal ini, makin meningkatkan kinerja OPD. Semakin 

banyaknya keluhan masyarakat nanti OPD bisa „oh saya harus seperti ini‟, 

aduan tahun ini dapat menjadi koreksi untuk kedepannya. Misalnya PU, 

tahun ini misalnya ada 100 aduan, yang terkait dengan jalan. Berarti di 

perencanaan berikutnya, dia juga harus mengakomodir yang ada disini. 

Bagus untuk evaluasi OPD sendiri dan perencanaan OPD” (wawancara pada 

tanggal 21 November 2017) 



Hal yang sama juga dijelaskan oleh Pak Suwito selaku staf Badan Kesatuan Bangsa 

dan Politik selaku penerima pengaduan yang disalurkan oleh P3M 

 “Prosesnya, saat pengaduan masyarakat masuk, kami akan memroses 

pengaduan tersebut selama beberapa hari, biasanya tidak sampai lima hari. 

Pengaduan masuk melalui surat atau email, lalu kami akan membalasnya 

dengan bagaimana penanganan kami lebih lanjut terhadap pengaduan yang 

diberikan oleh masyarakat. Sehingga pengaduan yang diberikan cepat 

mendapatkan jawaban. Jika dibilang berhasil atau tidaknya, untuk masukan 

ke kami jadi semakin banyak untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat” (wawancara pada tanggal 7 Desember 2017) 

Kedua narasumber menjelaskan bahwa hasil dari pengaduan dan penyampaian 

aspirasi dari masyarakat dapat digunakan oleh OPD sebagai evaluasi dan perencanaan 

di periode berikutnya. 

1.2.3.2 Perubahan 

Perubahan merupakan adanya sesuatu yang berubah setelah diterapkannya inovasi 

P3M. Perubahan yang dimaksud adalah keadaan masyarakat sebelum dan sesudah 

inovasi P3M diterapkan. Perubahan masyarakat dan OPD sebelum dan sesudah 

inovasi P3M diterapkan dijelaskan oleh Ibu Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan 

Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo  Kota Semarang 

 “Terbukti sekarang dari awal terbentuk Lapor Hendi itu, dari P3M, sebelum 

ada sistem online, itu mungkin setahun hanya ada 500 pengaduan, namun 

setelah adanya lapor hendi, sekarang itu perbulan sampai 800. Jadi dari Mei 

2016 sampai sekarang, November 2017, itu sudah ada 10.000 pengaduan” 

(wawancara tanggal 21 November 2017) 

Wawancara tersebut memberikan penjelasan bahwa adanya peningkatan pengunjung 

P3M sebelum dan sesudah diterapkannya inovasi P3M. Perubahan tersebut 



merupakan bentuk dari respon positif masyarakat yang menerima dengan baik inovasi 

P3M. Hal ini dipertegas dengan pernyataan yang diberikan oleh Linda selaku 

Operator P3M 

 “Partisipasinya semakin meningkat, semakin banyak dari sekian ribu, ada 

yang berulang-ulang, dengan pengadu yang sama, ada juga yang baru. Di 

dominasi oleh pengadu baru setiap bulannya” (wawancara tanggal 21 

November 2017)  

Perubahan yang dirasakan oleh masyarakat juga dijelaskan oleh Dila selaku 

masyarakat pengguna P3M 

 “Perubahan pasti ada karena sekarang sistemnya lebih mudah untuk 

dilakukan apalagi dapat dilakukan melalui twitter dengan jawaban yang 

cepat. Saya rasa tidak hanya saya sendiri yang mengalami perubahan, 

pengguna P3M yang lain juga pasti merasakannya. Saya pribadi sangat 

terbantu dengan adanya P3M ini, karena semakin sedikit biaya yang keluar 

dan pasti ditanggapinya” (wawancara pada tanggal 12 Februari 2018) 

Dari ketiga wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa P3M memberikan 

perubahan yang baik pada masyarakat. Perubahan ini dibuktikan dengan antuasiasme 

masyarakat yang datang untuk mengadu. Peningkatan jumlah pengadu terjadi di P3M 

sejak dibukanya pengaduan dan penyaluran aspirasi secara online melalui Lapor 

Hendi dan pemantauan dari media sosial lainnya (facebook, instagram, dan youtube). 

Salah satu pengguna P3M juga sudah menjelaskan bahwa P3M memberikan 

perubahan yang baik terhadap pengaduan yang diberikan dari masyarakat. Sementara 



itu, perubahan yang dialami oleh OPD terkait dijelaskan oleh Pak Suwito selaku staf 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang 

 “Perubahannya semakin banyak pengaduan yang masuk. Mungkin ada 

beberapa orang yang awalnya nggak enak untuk menyampaikan 

pengaduannya secara langsung. Namun kami menerima pengaduan tersebut 

sebagai bentuk positif untuk mengembangkan pelayanan kami terhadap 

masyarakat. Semakin banyaknya pengaduan yang ada ke sini, semakin 

banyak hal yang dapat kami jadikan evaluasi untuk membuat pelayanan kami 

menjadi lebih baik kedepannya” (wawancara pada tanggal 7 Desember 2017) 

Perubahan ini juga dijelaskan oleh Ibu Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi 

dan Informasi Dinaskominfo Kota Semarang 

 “Tentu saja karena banyak pengaduan yang masuk, semakin banyak evaluasi 

dan bahkan perencanaan yang dapat diadakan. Karena adanya peningkatan 

pengaduan akan mempengaruhi perubahan pada pelayanan yang diberikan 

juga kepada OPD tersebut” (wawancara pada tanggal 21 November 2017) 

Kedua narasumber menjelaskan bahwa ada perubahan sebelum dan sesudah 

diterapkannya inovasi P3M di Kota Semarang. OPD akan mendapatkan pengaduan 

dan aspirasi yang nantinya akan memperbaiki kinerja dari OPD tersebut. 

3.2.3.3 Target 

Dalam pelaksanaan P3M, ada target pelayanan yang diberikan pada masyarakat. 

Target ini dijelaskan oleh Ibu Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan 

Informasi Dinas Kominfo  Kota Semarang 



 “Penanganan pengaduan ini terintegrasi dengan pusat. KSP (Kantor Staf 

Presiden) juga ada program yang namanya OGI (Open Government 

Indonesia), disitu salah satu indikatornya adalah penanganan pengaduan 

lebih dari 80%. Jadi kalau sudah diberikan batasan minimal 80%, berarti 

tidak boleh lebih rendah dari 80%, selama ini, kita 96% dari pengaduan 

sudah tertangani, sampai akhir tahun, targetnya sampai 100% pasti 

tertangani. Selalu diatas standar rata-rata OGI” (wawancara pada tanggal 21 

November 2017) 

Kemudian, Ibu Isti juga menambahkan bahwa target dari P3M untuk dapat 

menangani pengaduan dan aspirasi yang masuk adalah 100% 

 “Target utamanya adalah tertanganinya pengaduan 100%” (wawancara 

tanggal 21 November 2017) 

Target P3M dalam menangani pengaduan dan aspirasi masyarakat juga dijelaskan 

oleh Linda selaku Operator P3M sebagai berikut 

 “Disini ada laporan tiap bulannya, bulanan, triwulan, taunan, itu diukur dari 

yang masuk, dari sekian banyak yang masuk, dari sekalian banyak yang 

masuk, terus kemudian yang selesai dan dari hasil tindak lanjut itu dibagi, 

ada berapa persen. Jika itu mencapai 80%, itu berarti tingkat keberhasilan 

P3M itu sudah baik, namun kalo masih dibawah 80%, berarti penanganan 

dari P3M dan juga OPD, itu masih kurang baik. Di aplikasi lapor kan ada 

jumlah pengaduan yang masuk, kinerjanya kalo 80% berarti, karena 

semakin banyak yang diselesaikan, kinerja kita lebih baik” 

Dari hasil kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa P3M memiliki target 

bahwa pengaduan harus tertangani diatas standar yang diberikan Open Government 

Indonesia (OGI). Standar pengaduan yang tertangani pada OGI adalah 80%. P3M 

selalu melampaui batas standar pengaduan yang tertangani. 

 



1.3 Faktor Penunjang dan Penghambat Inovasi  

Inovasi merupakan salah satu jenis perubahan, perubahan yang terjadi didorong oleh 

beberapa faktor baik itu faktor penunjang, maupun faktor penghambat. Faktor 

penunjang merupakan faktor yang berpengaruh positif untuk inovasi P3M. sedangkan 

faktor penghambat merupakan faktor negatif yang mempengaruhi berjalannya inovasi 

P3M. Faktor penunjang yang mempengaruhi pelaksanaan proses inovasi P3M adalah 

(1) adanya keinginan menciptakan hal baru; (2) kreatifitas pengembangan inovasi; (3) 

adanya pihak ya bertanggung jawab; (4) ketersediaan sarana dan prasarana; dan (5) 

kondisi lingkungan yang mendukung. Sedangkan faktor penghambat dari 

pelaksanaan proses inovasi P3M adalah (1) tekanan administrasi; (2) belum adanya 

penghargaan; dan (3) ketidakmampuan menghadapi perubahan. 

1.3.1 Faktor Penunjang Inovasi 

Faktor penunjang inovasi P3M merupakan faktor positif yang mendukung 

pelaksanaan inovasi P3M. adapun faktor-faktor pendorong tersebut adalah (1) adanya 

keinginan menciptakan hal baru; (2) kreatifitas pengembangan inovasi; (3) adanya  

orang yang bertanggung jawab; (4) ketersediaan sarana dan prasarana; dan (5) kondisi 

lingkungan yang mendukung  

3.3.1.1 Adanya Keinginan Menciptakan Hal Baru 

Keinginan menciptakan hal baru merupakan suatu angan untuk dapat membuat atau 

mengembangkan hal baru yang memiliki daya guna yang lebih tinggi dibandingkan 



sebelumnya. PIP sendiri merupakan hasil keinginan Walikota Semarang bersama 

Pemerintah Kota Semarang untuk menciptakan suatu inovasi. Hal ini dijelaskan oleh 

Ibu Utami selaku penanggung jawab PIP dari bagian PDE sebelum adanya perubahan 

SOTK 2017 

 “Awalnya keinginan berubahnya datang dari adanya keinginan Walikota 

Semarang untuk mengembangkan pelayanan untuk masyarakat dengan 

ditunjang dengan sarana IT yang dapat diterapkan masyarakat secara gratis. 

Keinginan ini lalu direalisasikan bersama Pemerintah Kota Semarang dan 

akhirnya menciptakan PIP” (wawancara pada tanggal 6 Februari 2018) 

Awal dari adanya P3M ini adalah adanya keinginan untuk berubah dari Walikota 

Semarang. Dengan adanya PIP, fasilitas pengaduan di P3M juga dikembangkan yang 

tadinya hanya dapat dilakukan secara offline, sekarang dapat diakses secara online 

juga. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ibu Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan 

Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo  Kota Semarang 

“Dulu P5 masih manual, pengadu datang langsung, telepon, sms, terus di 

koran. Berubah menjadi P3M, mendapat tambahan untuk media online” 

(wawancara tanggal 21 November 2017) 

Narasumber menjelaskan bahwa awal mula pembentukan P3M adalah adanya 

fasilitas Pusat Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P5) yang hanya menerima 

pengaduan melalui beberapa media yang diakses secara offline yaitu datang langsung, 



telepon, sms dan melalu koran. Hal ini membuat Pemerintah Kota Semarang 

berinovasi untuk menciptakan pelayanan pengaduan yang lebih dekat dengan 

masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Isti selaku 

Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo  Kota Semarang 

 “Kita sudah bisa menggali, bisa memantau dan mempromosikan dari 

instagram, facebook, youtube dari medsos lainnya” (wawancara pada 

tanggal 21 November 2017) 

Berdasarkan penjelasan yang diberikan narasumber, P3M sudah melebarkan sarana 

yang dapat digunakan masyarakat dalam melakukan pengaduan. Media sosial yang 

dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengaduan sudah diperbanyak 

sehingga akses masyarakat untuk mengadu atau memberikan aspirasi lebih mudah 

dan luas 

3.3.1.2 Kreatifitas Pengembangan Inovasi 

Kreatifitas merupakan kunci utama untuk mengembangkan inovasi agar lebih 

bermanfaat dan menjangkau lebih banyak pengguna inovasi. Kreatifitas Dinas 

Kominfo dalam mengembangkan inovasi dijelaskan oleh Ibu Isti selaku Kepala Seksi 

Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo Kota Semarang 

 “Masyarakat dapat memberikan pengaduan tidak hanya melalui twitter saja, 

walaupun Lapor Hendi hanya memberikan sarana melalui media sosial 

twitter saja, namun pengaduan dapat juga dilakukan melalui media sosial lain 

seperti facebook, instagram, dan comment di youtube. Pengaduan selalu 

kami pantau melalui sosmed lain.” (wawancara tanggal 21 November 2017) 



Mengenai bagaimana inovasi semakin dikembangkan dalam pelaksanaannya 

dijelaskan kembali oleh Linda selaku Operator P3M 

 “Pemantauan pengaduan juga kami lakukan melalui facebook karena 

facebook juga merupakan sosial media yang banyak digunakan di 

masyarakat. Kami selalu merespon pengaduan atau penyampaian aspirasi 

yang masuk melalui sosial media yang kami miliki, tidak hanya twitter saja” 

(wawancara tanggal 21 November 2017) 

Menurut kedua narasumber, penggunaan seluruh media sosial yang menjangkau 

masyarakat dapat mempermudah masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan 

aspirasinya. Hal ini juga didukung oleh pengenalan P3M kepada masyarakat melalui 

media sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang. Hal ini dijelaskan oleh 

Ibu Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo  

Kota Semarang 

 “Pengenalan P3M tidak hanya dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan 

oleh Walikota, namun juga melalui video yang ada di instagram dan 

youtube” (wawancara pada tanggal 21 November 2017) 

Hal mengenai adanya sosialisasi ini diperjelas oleh Linda selaku Operator P3M 

 “Sosialisasi dilakukan secara berkala terutama di instagram, di instagram 

kami selalu mengupload video menarik mengenai PIP dan P3M. intinya agar 

masyarakat menangkap bahwa ada pelayanan pengaduan dan penyaluran 

aspirasi yang dapat diakses secara online maupun offline” (wawancara 

tanggal 21 November 2017) 



Kedua narasumber menjelaskan bahwa pengenalan mengenai adanya sarana ruang 

P3M dilakukan dengan sosialisasi secara berkala terutama di instagram. Pengenalan 

P3M dilakukan dengan video menarik yang menjelaskan secara singkat mengenai 

adanya ruang P3M.  

3.3.1.3 Adanya Orang yang Bertanggung Jawab 

Orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan inovasi merupakan semua orang 

yang terkait didalam pelaksanaan inovasi P3M. Proses awal pembuatan inovasi P3M 

merupakan tanggung jawab dan usulan dari Pemerintah Semarang atas nama 

Walikota Semarang. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Utami selaku penanggung jawab PIP 

dari bagian PDE sebelum adanya perubahan SOTK 2017 

 “Yang bertanggung jawab atas pendirian PIP sendiri adalah Walikota 

Semarang, bersama tiga bagian di Pemerintah Kota Semarang yaitu bagian 

organisasi, bagian humas dan bagian PDE. Kebetulan yang mendapatkan 

bagian mengelola P3M adalah bagian organisasi, yang lalu ketika 

dipindahkan ke Dinas Kominfo Kota Semarang, menjadi tanggung jawab 

dari Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi, Ibu Istiqomah” 

(wawancara pada tanggal 6 Februari 2018) 

Hal ini dijelaskan oleh Ibu Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan 

Informasi Dinas Kominfo  Kota Semarang 

 “Yang mengusulkan adalah Pemerintah Kota Semarang, atas nama Walikota 

Semarang yang PIP itu, yang fasilitas pengaduan ada di Bagian Organisasi. 

Adanya SOTK baru tahun 2016, ketiga ini bersatu di bawah Dinas Kominfo. 

Tadinya terpencar di Bagian Humas dan Organisasi, pada tahun 2016 

menjadi satu, melebur di PIP” (wawancara pada tanggal 21 November 2017) 



Menurut keterangan narasumber, pihak yang bertanggung jawab atas P3M pada awal 

pembentukannya adalah Bagian Organisasi Pemerintah Kota Semarang. Setelah 

adanya SOTK baru, PIP termasuk fasilitas Ruang P3M seluruhnya menjadi tanggung 

jawab Dinas Kominfo Kota Semarang dibawah pengawasan langsung oleh Walikota 

Semarang. 

3.3.1.4 Sarana dan Prasarana yang Menunjang 

Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan P3M untuk 

melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang digunakan oleh operator P3M 

diantara lain adalah ruang P3M, kursi, meja, dua komputer, dan jaringan internet 

yang dapat dilihat pada gambar 3.7 berikut ini 

Gambar 3.7 

Ruang P3M PIP Balai Kota Semarang 

 

Sumber: Dokumentasi Dinas Kominfo Kota Semarang 



Gambar 3.7 memperlihatkan fasilitas yang ada di Ruang P3M. Fasilitas ini 

digunakan operator P3M untuk mengelola pengaduan baik yang dilakukan 

masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Ibu Isti selaku Kepala 

Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo Kota Semarang, sarana dan 

prasarana yang ada di PIP sudah cukup menunjang untuk mendukung pelaksanaan 

P3M untuk melayani pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Penjelasannya 

adalah sebagai berikut 

 “Sudah, saya rasa untuk masyarakat sudah cukup. telpon, sms, medsos, 

sarana, kotak saran, email, web, sudah ada semua” (wawancara pada tanggal 

21 November 2017) 

Sedangkan menurut Linda selaku Operator P3M, sarana dan prasarana yang ada di 

gedung PIP khususnya pada Ruang P3M untuk melayani pengaduan dan penyaluran 

aspirasi masyarakat dinilai sudah cukup menunjang, walaupun belum maksimal. 

Penjelasannya adalah sebagai berikut 

 “Sarana dan prasarananya sejauh ini masih bisa menunjang, walaupun belum 

bisa maksimal. Contohnya, kita kan secara online terkendala internet down, 

atau dari pusat srvernya karena sudah terlalu banyak yang masuk. Pengaduan 

yang masuk di tanggal berapa, kita terima di tanggal berapa. Selisih dari 

tanggal seharusnya masuk. Misalnya pengaduan yang masuk hari ini, baru 

bisa besok di terima. Karena aplikasi lapor terintegrasi dengan seluruh 

Indonesia, terkadang terpending 2 harian. Tapi hal ini jarang terjadi. 

Biasanya pendingnya sekitar dua sampai tiga harian. Kadang kalau lagi 

maintanance” (wawancara tanggal 21 November 2017) 

Menurut kedua narasumber, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PIP khususnya 

P3M baik untuk melayani masyarakat maupun untuk menunjang kegiatan operator di 



P3M sudah cukup baik. Masyarakat dapat mengakses pengaduan melalui telpon, sms, 

media sosial (twitter, facebook, instagram, dan youtube), kotak saran, dan email. 

Tanggapan masyarakat sendiri mengenai sarana yang disediakan oleh P3M untuk 

melakukan pengaduan dijelaskan oleh Dila selaku masyarakat pengguna P3M 

 “Untuk media sosialnya saya rasa sudah cukup baik, gedung PIP juga sudah 

menyediakan sarana yang baik, buktinya pengaduan saya dapat tersampaikan 

dengan baik kepada pihak yang saya tuju dan masalah saya dapat 

terselesaikan” (wawancara pada tanggal 12 Februari 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara kepada narasumber, sarana yang tersedia sudah cukup 

membantu masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atau aspirasinya 

terutama pengaduan yang disalurkan melalui media sosial.  

3.3.1.5 Kondisi Lingkungan yang Mendukung  

Kondisi lingkungan yang mendukung merupakan kondisi organisasi yang menjadi 

penunjang adanya inovasi. Kondisi lingkungan ini dijelaskan oleh Ibu Isti selaku 

selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo Kota 

Semarang 

 “Kondisi organisasi sangat baik, dilihat dari awal pembuatan PIP, bagian-

bagian yang ditunjuk merupakan bagian yang ahli pada bidangnya. Saat 

dipindah ke Dinas Kominfo, kami mengembangkan P3M agar dapat lebih 

menjangkau masyarakat dan agar lebih dikenal oleh masyarakat. Di Dinas 

Kominfo, setiap bagian di PIP juga dipegang oleh yang ahli pada bidangnya 

masing-masing” (wawancara tanggal 21 November 2017) 



Hal ini juga dijelaskan oleh Ibu Utami selaku selaku penanggung jawab PIP dari 

bagian PDE sebelum adanya perubahan SOTK 2017 

 “Sangat mendukung. Dukungan ini didapatkan penuh baik dari Walikota 

Semarang, dan bagian-bagian yang diberi tanggung jawab untuk membuat 

dan menjalankan PIP. Adanya PIP ini benar-benar mendapat dukungan dari 

semua pihak yang terkait. Sehingga didalam pelaksanaannya, masalah dapat 

ditekan sedemikian rupa” (wawancara pada tanggal 6 Februari 2018) 

Kedua narasumber menjelaskan bahwa kondisi lingkungan organisasi sangat 

mendukung inovasi P3M untuk lebih berkembang dan dikenal di masyarakat. Hal ini 

terbukti dengan adanya pembagian tugas di Pemerintah Kota Semarang pada saat 

awal pembentukan P3M dibagi secara jelas. Awalnya P3M merupakan tanggung 

jawab dari bagian organisasi Pemerintah Kota Semarang dan ketika penanggung 

jawabnya berpindah ke Dinas Kominfo Kota Semarang, Dinas Kominfo  memiliki 

pembagian kendali yang baik atas masing-masing fasilitas di PIP, khususnya pada 

bagian P3M. 

1.3.2 Faktor Penghambat Inovasi 

Faktor penghambat merupakan faktor negatif yang ada dan menghambat pelaksanaan 

inovasi. Faktor penghambat dari pelaksanaan proses inovasi P3M adalah  (1) tekanan 

administrasi; (2) belum adanya penghargaan; dan (3) ketidakmampuan menghadapi 

perubahan. 



1.3.2.1 Tekanan Administrasi 

Tekanan administrasi yang dimaksud adalah adanya kendala-kendala yang ada 

berkaitan dengan pelaksanaan inovasi P3M. Tekanan administrasi dalam pembuatan 

inovasi P3M tidak ada, namun ada masalah pada penginputan data ke aplikasi 

lapor.go.id, hal ini disampaikan oleh Ibu Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan 

Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo Kota Semarang 

“Tidak ada, namun persyaratan untuk menginput data ke lapor.go.id 

membutuhkan data yang lengkap dari pengadu. Data ini sering kali tidak 

didapatkan dari masyarakat penginputan data dari Operator P3M ke 

lapor.go.id” (wawancara tanggal 21 November 2017)  

Teknologi yang sudah cukup menunjang dihambat oleh pengetahuan masyarakat 

mengenai mekanisme pengaduan yang ada di Ruang P3M. Hal ini dijelaskan oleh 

Linda selaku Operator P3M 

 “Kendalanya di pengadu yang tidak mau memberikan data lengkap. Namun 

kita terbantu oleh aplikas sorot, jadi kita terbantu karena adanya aplikasi 

sorot tersebut. Jika ada pengaduan dari medsos  yang masuk, tidk mau 

memberikan identitas diri, tetap kita bantu untuk menyampaikan dengan kita 

upload ke aplikasi sorot. Nanti jawabannya akan kami berikan lagi ke 

message si pengadu untuk memantau laporan tersebut agar si pengadu dapat 

memantau langsung pengaduannya melalui lapor.go.id. Aplikasi sorot itu 

hanya untuk membantu input saja.” (wawancara pada tanggal 21 November 

2017) 

Narasumber menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang merasa persyaratan 

yang diperlukan untuk melakukan pengaduan tidak diperlukan karena data-data yang 



diminta oleh pihak P3M merupakan data yang bersifat pribadi. Hal ini dijelaskan oleh 

Linda selaku Operator P3M 

 “Medsos itu terkadang kita sudah jelaskan ketentuan untuk pengaduan, ada 

nomer telepon, ada email jadi salah satu dari ini merupakan syarat untuk 

memberikan pengaduan. Jika pengaduan masuk melalui fb, dan medsos 

lainnya. Kita mau mengonfirmasi pengaduan dan meminta nomor telepon 

yang bisa di hubungi, ini ada pengaduan melalui medsos, namanya siapa 

dan bagaimana kondisinya. Ini adanya pengaduan, misalnya untuk PJU, 

apakah sudah tertangani atau belum. Terkadang pengaduan tersebut sudah di 

tangani oleh OPD terkait, dan kami harus teruskan ke masyarakat. 

Masyarakat berpikir itu adalah nomor pribadi, saya disini hanya meberikan 

informasi untuk apa saya berikan data. Padahal menurut legalitasnya, syarat 

yang diperlukan untuk mengadu adalah nomor KTP, identitas diri, nomor 

yang bisa dihubungi, dan email itu harus dilengkapi semua. Tapi karena 

pehamaman masyarakat masi kurang, jadi tidak bisa. Kalau datang 

langsung, data-data tersebut masih bisa diminta, namun jika pengaduan 

tersebut lewat medsos, hal ini masih sulit dilakukan. Masyarakat 

menginginkan bahwa dirinya mengadu disini, diselesaikan disini, dan 

dijawab disini, tanpa menggunakan atau melibatkan identitas atau nomor hp 

yang bersifat pribadi. Kita juga memiliki ketentuan, kalau nomor tersebut 

tidak dapat dihubungi, maka pengaduan tidak akan di proses. Padahal 

pengaduan tanpa nomor bisa hoax juga.” (wawancara pada tanggal 21 

November 2017) 

Hasil wawancara menjelaskan bahwa adanya pengetahuan masyarakat yang kurang 

paham mengenai pentingnya melengkapi data pribadi yang diminta oleh P3M 

menghambat proses penyampaian pengaduan kepada OPD yang terkait. Seluruh 

pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat akan di upload ke lapor.go.id dimana 

proses tersebut membutuhkan identitas lengkap pengadu agar dapat diteruskan ke 

OPD yang terkait. P3M berusaha menyelesaikan masalah ini dengan adanya 

pengadaan aplikasi SOROT. Aplikasi SOROT merupakan platform yang berbeda dari 

data yang diinput melalui lapor.go.id dimana aplikasi tersebut juga dapat menerima 



pengaduan dan aspirasi masyarakat yang sudah bekerja sama dengan beberapa kota di 

Indonesia termasuk Semarang. Namun dalam pengaplikasiannya, laporan masyarakat 

yang masuk melalui aplikasi SOROT, tidak terintegrasi dengan lapor.go.id. Hal ini 

menghambat P3M untuk dapat menyampaikan pengaduan atau aspirasi kepada OPD 

terkait dan membuat pengadu sulit mendapatkan sarana pemantauan feedback dari 

OPD terkait. Setiap pengaduan harus memenuhi persyaratan yang sudah dijelaskan 

sebelumnya agar pengaduan atau penyampaian aspirasi dapat tersampaikan dan 

terselesaikan dengan baik dengan P3M sebagai fasilitator pengaduan atau 

penyampaian aspirasi tersebut. 

1.3.2.2 Belum Adanya Penghargaan 

Penghargaan untuk pegawai khususnya yang bekerja secara teknis sangat diperlukan 

untuk menunjang sumber daya manusia dalam berjalannya suatu inovasi. 

Penghargaan yang dimaksud adalah penghargaan yang diberikan secara berkala oleh 

Dinas Kominfo untuk mendukung kinerja dari operator P3M yang bekerja secara 

langsung berhadapan dengan masyarakat dan untuk penginputan data-data pengaduan 

dan penyampaian aspirasi masyarakat. Belum adanya penghargaan ini dijelaskan oleh 

Linda selaku Operator P3M 

 “Untuk penghargaan, selama ini belum ada penghargaan yang bersifat 

resmi. Namun kami selalu diberikan arahan dengan baik oleh kasie kami” 

(wawancara tanggal 21 November 2017) 



Hal ini diperjelas oleh Ibu Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan 

Informasi Dinas Kominfo Kota Semarang 

 “Belum ada penghargaaan khusus untuk tiga operator yang ada di P3M, 

namun pengarahan selalu diberikan jika ada kesulitan” (wawancara tanggal 

21 November 2017) 

Namun diluar penghargaan tersebut, pegawai yang ditunjuk sebagai operator P3M 

telah dibayar sesuai dengan UMR Kota Semarang. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Isti 

selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Informasi Dinas Kominfo Kota 

Semarang 

 “Tiga Operator P3M dibayar sesuai dengan UMR Kota Semarang” 

(wawancara tangga 21 November 2017) 

Hasil wawancara dari kedua narasumber menjelaskan bahwa belum ada penghargaan 

khusus yang diberikan dari pihak Dinas Kominfo untuk operator P3M yang secara 

langsung berhadapan dengan masyarakat. Namun disamping itu, operator P3M telah 

digaji sesuai dengan UMR Kota Semarang. 

1.3.2.3 Ketidakmampuan Menghadapi Perubahan 

Ketidakmampuan menghadapi perubahan merupakan hal yang tidak dapat terpenuhi 

yang ada didalam organisasi ketika inovasi mulai diterapkan. Ketidakmampuan yang 

dialami oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menjalankan inovasi ini adalah 



menyediakan tenaga kerja yang berasal dari Pemerintah Kota Semarang. Hal ini 

dijelaskan oleh Ibu Utami selaku penanggung jawab PIP bagian PDE sebelum adanya 

perubahan SOTK tahun 2017 

 “Kami menggunakan pegawai dari Telkom, pegawai out sourching yang 

digaji sesuai dengan UMR Kota Semarang. Dari awal pembuatan PIP 

memang disepakati begitu” (wawancara pada tanggal 6 Februari 2018) 

Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ibu Isti selaku Kepala Seksi Pengelolaan Aspirasi 

dan Informasi Dinas Kominfo Kota Semarang 

 “Pada awal pembentukan PIP, sudah disepakati bahwa pegawai yang ada di 

PIP dan berhadapan langsung dengan masyarakat merupakan pegawai yang 

berasal dari Telkom. Mereka adalah orang-orang yang ahli pada bidangnya 

dan sudah terlatih. Namun tidak sama sekali menggunakan tenaga dari 

Pemerintah Kota Semarang. Selanjutnya pada saat adanya perubahan SOTK, 

pegawai P3M yang dipekerjakan tetap sama seperti sebelumnya. Kami hanya 

sebagai pemantau, bukan sebagai pekerja teknisnya” (wawancara tanggal 21 

November 2017) 

Narasumber menyatakan bahwa pegawai yang ada di P3M bukan merupakan pegawai 

yang diambil dari luar lingkungan Dinas Kominfo Kota Semarang melainkan adalah 

pegawai out sourching yang diambil dari Telkom. Dinas Kominfo Kota Semarang 

hanya memantau, mengarahkan serta mendisposisikan pengaduan dari Ruang P3M. 

Pelaksanaan teknis dari inovasi ini dilakukan oleh tiga pegawai yang ada sebagai 

operator P3M dimana masing-masing operator P3M dituntut untuk dapat memberikan 

pelayanan pengaduan yang prima dengan secara langsung berhadapan dengan 

masyarakat yang memberikan pengaduan maupun aspirasi. 


