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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Penyelenggaraan layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue 

merupakan bentuk penerapan dari new public management dibidang pelayanan publik. 

Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penerapannya, diantaranya ialah 

manajemen profesional, standar/ukuran kinerja, pemecahan unit-unit di sektor publik, 

menciptakan persaingan, adopsi gaya manajemen sektor swasta, serta penekanan 

disiplin & penghematan sumber daya. 

Adapun penerapan new public management dalam pengelolaan pengaduan 

masyarakat melalui aplikasi Qlue oleh Jakarta Smart City dan PT. Qlue Performa 

Indonesia dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gaya sektor swasta yang diadopsi oleh pelayanan aplikasi Qlue sudah 

memenuhi kriterianya, yaitu mengikuti perkembangan pasar dengan 

mengeluarkan media pengaduan masyarakat melalui aplikasi smartphone. 

Pengadopsian sektor swasta ke sektor publik juga dituntut harus 

memberikan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanannya. Aplikasi Qlue 

sendiri membuktikan efektivitas tersebut dengan lonjakan laporan yang 

dilaporkan masyarakat melalui aplikasi Qlue. Pada tahun 2016 saja, Qlue 

menerima sebanyak 479.353 laporan dengan presentasi tindak lanjut 
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sebesar 80 % atau sebanyak 383.498 laporan yang sudah ditangani. Selain 

itu, aplikasi ini mampu memberikan efektifitas dalam menangani sumber-

sumber masalah dititik tertentu dengan sistem geo-tagging yang 

dimilikinya. Pengadopsian gaya sektor swasta juga merubah tatanan 

birokrasi, salah satunya ialah gaya birokrat yang diubah menjadi gaya 

manajer. Aplikasi Qlue memaksa para lurah untuk bukan saja bertugas 

sebagai perangkat daerah, tetapi juga sebagai estate manager atau manajer 

suatu kota. 

2. Mengenai tugas pokok, tentu ada tugas pokok dari masing-masing pihak 

dalam kerja sama. Untuk Unit Jakarta Smart City sendiri, tugas pokok yang 

dilakukan ialah melakukan sosialisasi atas pemanfaatan aplikasi Qlue 

terhadap aparatur pemerintahan melalui bimbingan teknis, melakukan 

sosialisasi atas pemanfaatan aplikasi Qlue terhadap masyarakat melalui 

media, monitoring aduan yang masuk dan memberikan advice terkait 

pengembangan aplikasi melalui fitur-fitur dan improvisasi kategori 

pengaduan. Sedangkan untuk Qlue sendiri memiliki tugas pokok dalam hal 

penyediaan aplikasi dan pengembangan aplikasinya saja. 

3. Manajemen profesional dalam new public management juga mengatur 

sistem reward and punishment. Dalam konteks pelayanan publik aplikasi 

Qlue sendiri, reward diberikan kepada lurah yang mendapatkan rangking 

3 teratas dalam sistem rangking yang tersedia di aplikasi Qlue. Reward 

tersebut berbentuk penghargaan langsung dari Gubernur DKI Jakarta, 
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kemudian apabila kinerja lurah baik dalam penanganan aduan Qlue, maka 

akan mendapatkan tambahan tunjangan, tidak jarang juga yang 

mendapatkan promosi jabatan. Sedangkan untuk punishment sendiri, 

apabila lurah buruk dalam penanganan aduan Qlue, maka akan 

mendapatkan teguran lisan oleh Walikota pada saat rapat pimpinan yang 

diadakan tiap minggunya. Namun, apabila teguran tidak merubah kualitas 

penanganan pengaduan, maka Gubernur bisa saja mencopot dan mengganti 

lurah tersebut dengan pegawai pemerintahan yang lebih berkualitas. 

6.2 Saran 

Berdasarkan penerapan new public management pada pengelolaan pelayanan 

publik pengaduan masyarkaat melalui Qlue, didapati masih banyak kendala yang 

dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan hadirnya sebuah solusi agar penerapan new 

public management dalam pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Qlue bisa 

mengalami perbaikan sehingga kedepan dapat berjalan dengan baik. Berikut ini 

beberapa saran yang dapat penulis berikan, diantaranya : 

1. Selain meningkatkan kualitas aduan melalui aplikasi Qlue, Pemprov DKI 

diharapkan tetap mengimprovisasi aduan warga melalui SMS. Hal tersebut 

dikarenakan tidak semua masyarakat di DKI Jakarta memiliki smartphone 

untuk melaporkan masalahnya kepada Pemprov. Pemprov DKI Jakarta dituntut 

juga harus terus mengembangkan sistem aduan warga yang lain yang lebih 
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ramah kepada masyarakat menengah kebawah ataupun yang belum paham 

teknologi. Selain itu, optimalisasikan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh 

kedua belah pihak, yaitu Unit Jakarta Smart City kepada masyarakat di DKI 

Jakarta melalui kegiatan sosialisasi yang terjadwal dan terukur.  

2. Meningkatkan kinerja Divisi Monitoring dan Evaluasi dalam unit Jakarta 

Smart City. Hal tersebut dikarenakan akhir-akhir ini sudah mulai banyak 

laporan yang diabaikan oleh pejabat SKPD. Selain itu, ada beberapa laporan 

yang kualitas tindak lanjutnya dinilai buruk oleh masyarakat. Guna 

menghindari kualitas yang buruk dan laporan yang diabaikan, peran Divisi 

Monitoring dan Evaluasi harus ditingkatkan lagi untuk mengawasi kinerja dari 

lurah dalam menangani aduan.  

3. Menjadikan kualitas tindak lanjut aduan melalui Qlue sebagai indikator kinerja 

tidak hanya lurah, tetapi juga pejabat seperti camat, kedinasan, dan SKPD 

lainnya sehingga motivasi lebih dalam penanganan pengaduan tidak hanya 

datang dari lurah saja. Setelah itu, membuat aturan terkait insentif yang 

diberikan kepada lurah apabila memiliki kualitas yang baik dalam penanganan 

laporan melalui Qlue. Hal ini dikarenakan tugas lurah yang semakin banyak 

karena laporan yang masuk melalui Qlue juga tidak terhitung sedikit. Oleh 

karena itu, aturan yang jelas mengenai insentif terhadap kinerja apik lurah juga 

harus dibuat, agar konsistensi kualitas lurah terjaga. 

 


