
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti akan mengemukakan kesimpulan yang diambil 

dari pembahasan mengenai Inovasi Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat  (P3M) 

di Pusat Informasi Publik (PIP) Balai Kota Semarang, serta saran yang dipaparkan 

untuk membantu pelaksanaan Inovasi P3M di PIP Balai Kota Semarang 

1.1 Kesimpulan 

1.1.1 Proses Inovasi Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M) di Pusat 

Informasi Publik (PIP) Balai Kota Semarang 

1. Melihat Peluang 

a. Latar belakang didirikannya P3M adalah kesenjangan harapan 

terhadap P5 yang sebelumnya diharapkan dapat menerima pengauan 

masyarakat dengan luas. Hal ini membuat diadakannya inovasi P3M 

b. P3M dibentuk atas pengembangan Pusat Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik (P5) yang pengaduannya dilakukan secara offline 

dan akhirnya berubah menjadi Pusat Pengelolaan Pengaduan 

Masyarakat (P3M) dengan menambahkan sistem online didalamnya 

c. Pihak yang terkait secara langsung dalam pembentukan P3M adalah 

Bagian Organisasi Pemerintah Kota Semarang. Setelah adanya 

perubahan SOTK P3M merupakan tanggung jawab dari Dinas 



Komunikasi, Persandian (Dinas Kominfo) Kota Semarang. Sedangkan 

pihak yang langsung terkait dalam pembentukan P3M adalah Telkom. 

2. Adopsi (Penerimaan) 

a. Sikap yang ditunjukan oleh masyarakat dan OPD cukup baik dilihat 

dari antuasisme masyarakat. Antusiasme masyarakat dapat dilihat 

melalui pertambahan jumlah pengadu setiap bulannya. Sikap 

penerimaan OPD dengan mekanisme pengaduan yang ada juga baik. 

b. Masyarakat sudah paham tentang adanya fasilitas Ruang P3M 

walaupun ada beberapa yang masih belum mengerti adanya fasilitas 

ini. OPD sudah paham dengan mekanisme pengaduan yang ada 

c. Keterampilan masyarakat dinilai sudah baik dalam menyampaikan 

pengaduan dan aspirasi pada P3M. OPD sendiri juga sudah dapat 

memanfaatkan pengaduan yang masuk dengan baik 

3. Implementasi 

a. Inovasi P3M sudah berhasil melampaui batas minimal penanganan 

pengaduan dan aspirasi masyarakat. Batas minimal penanganan 

pengaduan mengacu pada standar Open Goverment Indonesia (OGI) 

yaitu 80% pengaduan harus diselesaikan dengan baik. 

b. Perubahan nyata inovasi P3M sudah dilakukan dengan adanya 

peningkatan jumlah pengadu setiap bulannya. Semakin banyak 

pengadu yang masuk, semakin banyak pengguna P3M yang 

menyampaikan pengaduan dan aspirasinya masing-masing. 



c. Target penanganan pengaduan inovasi P3M sudah tercapai. 

1.1.2 Faktor Penunjang dan Penghambat Inovasi P3M 

1. Faktor Penunjang 

a. Adanya keinginan sistem pengaduan yang lebih maju dari 

sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembuatan invoasi 

P3M agar lebih menjangkau masyarakat dengan menambahkan sistem 

online didalamnya. 

b. Kreatifitas P3M untuk menambah platform penerima pengaduan dan 

aspirasi masyarakat sudah baik. Promosi sudah dilakukan P3M dengan 

menyebarkan video menarik melalui media sosial yang banyak diakses 

masyarakat. 

c. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas P3M baik yang secara 

langsung maupun tidak langsung seluruhnya bekerja dengan baik 

untuk menunjang keberhasilan penerapan inovasi P3M. 

d. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup menunjang dari sarana 

yang disediakan untuk masyarakat mengadu maupun sarana yang 

digunakan operator untuk memproses pengaduan yang masuk 

e. Lingkungan organisasi sudah mendukung adanya inovasi P3M. 

Walaupun ada perpindahan tanggung jawab dari Pemerintah Kota 

Semarang ke Dinaskominfo Kota Semarang, P3M tetap berjalan 

dengan baik. 

 



2. Faktor Penghambat 

a. Adanya keengganan masyarakat untuk memenuhi syarat administrasi 

pengaduan dan penyaluran aspirasi di P3M. Keengganan masyarakat 

ini menyebabkan adanya hambatan untuk menginput data yang masuk 

ke lapor.go.id. 

b. Belum adanya penghargaan khusus untuk operator P3M untuk 

meningkatkan kinerja operator P3M yang bekerja langsung 

berhadapan dengan masyarakat. 

c. Pemerintah Kota Semarang dan Dinas Kominfo belum mampu untuk 

menyediakan pegawai untuk mengerjakan kegiatan teknis di Ruang 

P3M 

1.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis didasarkan oleh faktor penghambat dari proses 

inovasi Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) di Pusat Informasi Publik 

(PIP) Balai Kota Semarang 

1. Adanya tekanan administrasi 

Memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pemenuhan syarat-syarat untuk 

melakukan pengaduan dan penyampaian aspirasi di P3M. karena adanya 

tekanan administrasi yang mengharuskan masyarakat memenuhi syarat 

legalitas atas pengaduan atau pemberian aspirasi yang diajukan, maka 

Dinaskominfo bersama operator P3M dituntut untuk dapat memberikan 



sosialisasi yang jelas mengenai pentingnya syarat-syarat legalitas tersebut 

dipenuhi agar pengaduan atau penyampaian aspirasi tersebut dapat sampai ke 

OPD yang terkait.  

2. Belum adanya penghargaan 

Dinas Kominfo memberikan penghargaan kepada operator P3M yang sudah 

bekerja secara teknis. Pemberian penghargaan terhadap pegawai dapat 

mempengaruhi kinerja dari operator P3M dalam menjalankan tugas-tugasnya 

untuk melakukan suatu fungsi pelayanan pengaduan sesuai dengan peraturan-

peraturan dan mekanisme yang berlaku 

3. Ketidakmampuan untuk menghadapi perubahan 

Dinaskominfo Kota Semarang diharapkan meningkatkan kemampuan 

pegawainya khususnya pada pengetahuan IT. Karena belum adanya pegawai 

yang mampu menjalankan tugas di P3M sebagai operator yang berhadapan 

langsung dengan masyarakat, Pemerintah Kota Semarang maupun 

Dinaskominfo Kota Semarang sebagai penanggung jawab dari P3M harus 

meningkatkan kemampuan dalam bidang IT. Peningkatan kemampuan ini 

dapat dilakukan dengan membuat pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan 

IT 


