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Hafidz, Shobaqoel. 2017. Analisis Layanan Pemerintah Bojonegoro melalui 

Sistem integrasi Aplikasi Pengaduan-Layanan Aspirasi Dan 

Pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR!) Dalam Penyelesaian 

Laporan Masyarakat di Bidang Pertanian 2016. Skripsi Program 

Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Universitas Brawijaya. Dosen Pembimbing (1) Dr. Alifiulathin 

Utaminingsih, M.si (2) Fathur Rahman, S.Ip, M.A. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Layanan Pemerintah Bojonegoro 

melalui Sistem integrasi Aplikasi Pengaduan-Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (SIAP-LAPOR!) dalam Penyelesaian Laporan Masyarakat di 

Bidang Pertanian 2016. Penelitian ini menggunakan konsep New Public Service 

(NPS) menurut J.V Denhardt & R.B Denhardt sebagai pisau analisis untuk 

membahas penelitian ini. Konsep tersebut memiliki tujuh indikator, yaitu 

melayani masyarakat bukan pelanggan, mengutamakan kepentingan publik, lebih 

menghargai warga negara/masyarakat daripada kewirausahaan, berpikir strategis 

bertindak demokratis, menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah, 

melayani daripada mengendalikan, serta menghargai orang bukan produktivitas 

semata. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Purposive sampling 

digunakan untuk menentukan sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari pelayanan pemerintah dalam 

penyelesaian aduan atau laporan masyarakat di bidang pertanian sudah memenuhi 

keenam indikator NPS, yaitu melayani masyarakat bukan pelanggan, 

mengutamakan kepentingan publik, berpikir strategis dan bertindak demokratis, 

menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah, lebih melayani 

daripada mengendalikan, serta menghargai orang bukan produktivitas semata. 

Sedangkan prinsip lebih menghargai warga negara/masyarakat daripada 

kewirasuhaan masih belum sesuai dengan penyelesaian dari pengaduan 

masyarakat yang diterima oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pemenuhan bibit 

dan pupuk masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat petani sehingga 

memerlukan keterkaitan kewirausahaan untuk menyelesaikan masalah. 

Kata kunci: SIAP-LAPOR!, Pelayanan publik, New Public Service. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Shobaqoel Hafidz. 2017. The Analysis of Government Service through 

Integration Application System of Aspiration Complaint-Service and 
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Online Society Complaint (SIAP-LAPOR!) in Handling Society 

Report of Agriculture in 2016. Thesis of Government Science, Faculty 

of Social and Politics Science, Brawijaya University. Advisors (1) Dr. 

Alifiulathin Utaminingsih, M.si (2) Fathur Rahman, S.Ip, M.A. 

The purpose of this study was to acknowledge the government service in 

Bojonegoro through Integration Application System Of Aspiration Complaint-

Service And Online Society Complaint (SIAP-LAPOR!) in handling people‟s 

report of Agriculture in 2016. This study applied New Public Service (NPS) 

concept by J.V Denhardt & R.B Denhardt to discuss the problems. The concept 

has seven indicators such as; serving people not customer, public interest as the 

priority, respect citizen/society more than enterpreneurship, think strategically and 

act democtratically, realize that accountability is not easy, giving service than 

controlling, respect people not only productivity. This study applied qualitative 

method. The purposive sampling was applied to determine the sample. The data 

were collected using interview, observation, and documentation. The result of 

government service in handling complain or report in agriculture fulfilled the six 

indicators of NPS that are; serving people not customer, public interest as the 

priority, think strategically and act democtratically, realize that accountability is 

not easy, giving service than controlling, respect people not only productivity. 

While the conceptrespect citizen/society more than enterpreneurship was not 

suitable to handle the complain from the society. The reason was entrepreneurship 

was still required to fill up the necessity of seeds and fertilizer to solve the 

problem. 

Keywords: SIAP-LAPOR!, Public Administration, New Public Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



i 
 

KATA PENGANTAR  

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh... 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah, SWT, segala rahmat dan 

hidayah-Nya yang telah dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

tulisan skripsi dengan judul “ANALISIS LAYANAN PEMERINTAH 

BOJONEGORO MELALUI SISTEM INTEGRASI APLIKASI PENGADUAN-

LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT (Penyelesaian 

Laporan Masyarakat di Bidang Pertanian Tahun 2016)”. 

Penelitian ini membahas tentang konsep New Public Service dalam 

layanan penyelesaian aduan atau laporan masyarakat di bidang pertanian melalui 

sistem SIAP-LAPOR! tahun 2016. Pada penelitian ini penulis menggunakan tujuh 

prinsip New Public Service menurut J.V Denhardt & R.B Denhardt, yaitu 

melayani masyarakat bukan pelanggan, mengutamakan kepentingan publik, lebih 

menghargai warga negara/masyarakat daripada kewirausahaan, berpikir strategis 

bertindak demokratis, menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah, 

melayani daripada mengendalikan, serta menghargai orang bukan produktivitas 

semata. Skripsi ini merupakan karya ilmiah yang disusun dalam upaya untuk 

menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya. 

Penulis sangat berterima kasih kepada Ibu Dr. Dra. Alifiulahtin 

Utaminingsih, M.si selaku pembimbing utama dan Bapak Fathur Rahman, S.ip, 

M.A selaku pembimbing pendamping. Kemudian tidak lupa ucapan terima kasih 

terhadap Ibu Ratnaningsih Damayanti, S.IP, M.Ec.Dev, selaku Ketua Majelis 
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Penguji dan Bapak Ahmad Zaki Fadlur Rohman, S.IP.,MA, selaku Sekretaris 

Majelis Penguji.  

Penulis juga berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Komunikasi 

dan Informatika Kabupaten Bojonegoro yaitu Bapak Kusnandaka Tjatur, karena 

berkat bimbingan beliau penulis dilapangan diberikan pencerahan dalam 

melakukan penelitian. Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis 

sampaikan terhadap seluruh lapisan anggota/jajaran pegawai yang bekerja dengan 

baik pada unit pelayanan masyarakat SIAP-LAPOR! yaitu, Bapak Sigit Jatmiko, 

Bapak Fauzi, Bapak Roy, Bapak Joko PW, Bapak Komaruddin, Mas Indra, Mas 

Yureza, Mbak Lia, Mbak Masdalia, Mbak Mia, dan Mbak Anis serta para jajaran 

yang membantu penulis dalam kelengkapan memperoleh data dilapangan. 

Kemudian ini menjadi beberapa apresiasi yang diberikan melalui doa 

yang selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT, agar senantiasa tetap diberikan 

kelimpahan rezeki dan panjang umur. Terima kasih yang tak mampu penulis 

ungkapkan dengan barang ataupun jasa yaitu teruntuk Ibuku tersayang, Ibu 

Muchoyaroh yang telah merelakan jiwa dan raganya memenuhi kebutuhan hidup 

dan pendidikan penulis dan adik perempuan Farah Raka Siwi. Serta ucapan terima 

kasih kepada rekan sekaligus keluarga yaitu, Alvin Naufal R yang telah 

membantu meminjamkan laptop kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan 

skripsi ini, Risqi Ramadhani yang sering membantu penulis, dan Mas Zainuddin 

yang selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, serta 

para kawan kontrakan Madura (Kholilurohman, Ichwan, Dody, Faldi). 

Akhir kata, atas segala bantuan semua pihak yang terlibat semoga 

mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa. Besar harapan 



iii 
 

peneliti semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan 

semoga bermanfaat bagi semua pihak. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk 

perbaikan dalam karya ini sangat diharapkan dalam usaha untuk menambah bobot 

skripsi ini, terlebih lagi kepada peneliti selanjutnya yang nantinya akan 

mengembangkan penelitian ini. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh... 

“Namanya juga ujian. Ya, harus dilewati. 

Terkadang jiwa dan raga ini telah letih dalam proses yang tak kunjung usai. 

Ingatlah dalam hari-hari kita melangkah selalu ada Doa yang menyertai. 

Kekuatan Doa tak bisa dirasakan secara kemampuan indera seseorang, tidak 

nampak nyata. Tetapi mampu dirasakan setelah kita mengucap Syukur. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan arus teknologi daan informasi yang pesat akan berdampak 

terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, daan budaya di dalam masyarakat. 

Terkait perkembangan arus teknologi sekarang ini masih banyak masyarakat yang 

tidak bersedia menerima arus percepatan teknologi. Sehingga mereka tertinggal 

jauh dengan kelompok masyarakat yang telah mampu menggunakan serta 

memanfaatkan unit teknologi seperti saluran komunikasi internet, media massa 

daan media sosial. Ini menjadi tantangan terhadap perkembangan dalam 

penggunaan media komunikasi secara optimal. 

Keterbukaan informasi yang praktik-nya telah dilakukan oleh beberapa 

daerah dalam penggunaan media online sudah banyak memberikan solusi 

terhadap permasalahan masyarakat. Permasalahan yang biasa dihadapi oleh 

masyarakat seperti kemiskinan, kesehatan, sosial serta penggunaan infrastruktur 

yang tidak tepat. Sudah selayaknya kinerja pemerintah harus mampu membawa 

perubahan terhadap kualitas kehidupan masyarakat yang baik. 

Pemerintah pusat hingga pemerintahan daerah di seluruh Indonesia 

berkomitmen untuk melakukan reformasi birokrasi dalam hal pelayanan publik 

untuk mampu memberikan kualitas pelayanan. Hal ini ditunjang dengan berbagai 

macam inovasi pelayanan publik dengan menerapkan E-government. 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi, maka 

perlu kejelasan dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Dasar penyelenggaraan 

tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 
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Publik sebagai landasan hukum maupun sebagai pemahaman antara 

penyelenggara daan pengguna layanan publik.Ppasal 1 ayat (1) menyebutkan:
1
 

“Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundaang-undaangan bagi setiap 

warga negara daan penduduk atas barang, jasa, daan/atau pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” 

Pada era keterbukaan informasi daan pelayanan publik sekarang, kepala 

negara sekaligus pemerintahan yaitu Presiden Joko Widodo mencanangkan 

program nasional yaitu Nawacita. Salah satunya keterbukaan informasi daan 

reformasi birokrasi untuk optimalisasi pelayanan publik dengan pemanfaatan 

media daan teknologi dalam segala aspek sosial. Hal tersebut diharapkan akan 

memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia di seluruh pelosok 

negeri. 

Inilah yang menjadi alasan beberapa kabupaten di Indonesia menerapkan 

konsep  E-Government atau inovasi pemerintahan di bidaang pelayanan publik 

dengan penggunaan media elektronik. Walaupun sebelumnya sudah banyak 

inovasi di setiap daerah telah dilaksanakan, tetapi untuk sebuah hal yang baru 

daan optimalisasi pelayanan diharapkan setiap daerah kabupaten se-Indonesia 

mampu mengintegrasikan hal tersebut bersama dengan masyarakat. Pelayanan 

publik berbasis sistem daan aplikasi dengan koneksi internet sesuai dengan 

peningkatan mutu kualitas layanan, baik dari segi administrasi birokrasi daan 

pengaduan/laporan masyarakat.  

Bojonegoro merupakan satu diantara daerah kabupaten di Provinsi Jawa 

Timur yang telah menerapkan konsep E-Government dalam pemberian pelayanan 

                                                             
1  Pasal 1 bab 1 Ketentuan Umum Undaang-Undaang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pelayanan 
Publik. 
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untuk kemudahan masyarakat melakukan pengaduan. Melalui sistem Layanan 

Aspirasi daan Pengaduan Online Rakyat (Lapor) yang telah diterapkan sejak 

tahun 2014. Keunggulan aplikasi LAPOR! Ini, aplikasinya sudah tersedia dalam 

platform android.  

Mekanisme pelayanan masyarakat dalam penggunaan aplikasi LAPOR, 

setelah masyarakat selesai mengirimkan pesan SMS kirim ke 1708 dengan Ketik: 

Bjn (spasi) isi laporan atau dengan mengakses portal www.lapor.go.id, Via 

Twitter dengan login via twitter dengan format #LAPOR BJN (spasi) isi laporan 

daan mention @pemkab.bjn, kemudian dapat pula dengan penggunaan SMS ke 

Hallo Bupati 08113445999.  

Jadi Pemerintah Bojonegoro memberikan kemudahan bagi masyarakat 

untuk dapat melakukan pengaduan. Kemudian, pemerintah daan badaan perangkat 

daerah setelah menerima isi laporan pengaduan akan segera menindaklanjuti 

laporan tersebut. Tindak lanjut laporan dapan berupa pemberian pelayanan 

dokumen informasi, rekomendasi, penanganan langsung dibidaang insfrastruktur 

sarana, hingga pemberdayaan masyarakat. 

Bojonegoro juga mengintegrasikan aplikasi online lain dengan LAPOR!. 

Integrasi ini disebut dengan SIAP-LAPOR! (Sistem Integrasi Aplikasi Pengaduan 

– Layanan Aspirasi daan Pengaduan Online Rakyat). Antusias masyarakat sangat 

besar untuk dapat menggunakan sistem ini. Terlihat dari data tahun 2016 tercatat 

sebanyak 3.569 permohonan pengaduan, lebih meningkat daripada tahun 

sebelumnya yang hanya 1.440 permohonan pengaduan terhadap seluruh SKPD se 



4 
 

Kabupaten. Sedaangkan topik layanan pengaduan melalui sistem integrasi Radio 

malowopati sebanyak 3.569 aduan meliputi:
2
 

a. Pemerintahan  : 45% 

b. Pelayanan Publik  : 20% 

c. Pendidikan   : 5% 

d. Kesehatan    : 15% 

e. Ketenagakerjaan   : 5%, daan lain-lain 10%; 

 

Laporan yang masuk sebanyak 553 laporan atau aduan sepanjang bulan 

Januari-Desember pada tahun 2016, merupakan laporan tertinggi tentang aduan 

atau laporan di bidaang pertanian. Aduan atau laporan tentang pertanian mulai 

dari pelayanan publik pada Dinas pertanian, penyaluran pupuk, cuaca, pelatihan, 

sosialisasi asuransi pertanian, penyewaan alat pertanian, daan seputar pertanyaan 

varietas tanaman serta obat tanaman.  

Asumsi banyaknya aduan atau laporan yang masuk dikarenakan wilayah 

Bojonegoro merupakan wilayah agraris. Data menunjukkan, Luas Wilayah 

Kabupaten Bojonegoro 2.307,06 km² terbagi dalam 28 Kecamatan 11 Kelurahan 

daan 419 Desa. Dengan penggunaan lahan untuk sawah 56,17 %, tanah kering 

38,74% daan lainnya 5,08 %, adapun jenis penggunaan lahan terluas adalah 

peruntukan hutan Negara 40,15 % dari luas wilayah Kab. Bojonegoro.
3
 

Serta sudah terpapar jelas pada pernyataan diatas, Bojonegoro yang 

awalnya memiliki stigma salah satu kabupaten miskin di jawa timur. Mampu 

menjawab serta menjamin kehidupan masyarakatnya diatas kesejahteraan dengan 

pemanfaatan dalam teknis informasi daan teknologi. Maka indikator penggunaan 

                                                             
2Laporan tahunan 2016 oleh Pejabat Pengelola Informasi daan Dokumentasi (PPID), Pemerintah 
Kabupaten Bojonegoro. 
3 Buku Profil daan produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro. 2013. Hlm. 2-6. 
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informasi daan teknologi bukan sebatas pemenuhan kebutuhan pada tataran 

pemerintah saja, melainkan masuk kedalam tatanan kebutuhan masyarakat. 

Penulis tertarik melakukan penelitian tentang layanan penyelesaian aduan 

atau laporan masyarakat menggunakan sistem SIAP-LAPOR! ini karena beberapa 

hal, diantaranya :  

Pertama, melihat komitmen dari Pemerintah Bojonegoro untuk 

melaksanakan reformasi birokrasi dalam hal keterbukaan informasi daan 

komunikasi.
4
Serta kebijakan-nya melaksanakan kemitraan publikasi informasi ke 

berbagai media serta melakukan pembinaan, sosialisasi daan pelatihan kepada 

lembaga-lembaga layanan publik. Ini ditunjukkan dengan ketersediaan sarana 

daan prasarana pemerintah untuk menampung segenap aspirasi masyarakat daan 

mempertemukan antara SKPD yang membidaangi pelaporan dengan masyarakat.  

Kedua, pemerintah Bojonegoro sebelum mengimplementasikan LAPOR, 

juga sudah menjalankan keterbukaan daan akses infromasi bagi masyarakat 

kabupaten Bojonegoro. Faktanya tertuang ke dalam peraturan bupati yaitu:
5
 

1. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/54/KEP/412.11/2011 

tentang Pejabat Pengelola Informasi daan Dokumentasi (PPID) di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.  

2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang 

Managemen Informasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di 

Kabupaten Bojonegoro. 

3. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/211/KEP/421.11/2014 

tentang Tim Perumus Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola 

Informasi daan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Bojonegoro Tahun 

2014. 

4. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi daan Informatika Kabupaten 

Bojonegoro Nomor 188/037/412.45/2015 Tentang Standar Operasional 

Prosedur Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) daan Integrasi 

Layanan Pemohon Informasi Melalui LAPOR, SMS Radio 

                                                             
4Ibid., 
5Ibid., 
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Malowopati, Twitter Bupati daan Media Cetak serta Deks Layanan 

Informasi Pejabat Pengelola Informasi daan Dokumentasi (PPID) 

Kabupaten Bojonegoro.  

Adaanya peraturan daan keputusan tersebut diatas mencerminkan 

pemerintah secara sinergis berharap akan melaksanakan peningkatkan kualitas 

pelayanan publik dalam bidaang informasi yang di integrasikan melalui SIAP-

LAPOR!. Dimana sistem aplikasi tersebut tidak hanya memberikan kemudahan 

akses informasi, tetapi juga tentang pelayanan birokrasi daan penggunaan 

infrastruktur oleh masyarakat.  

Ketiga, Pemerintah Bojonegoro tidak ingin ketinggalan akan 

perkembangan konsep penerapan kepemerintahan yang baik. Ini terbukti dari 

sebuah keinginan tercapainya konsep Open Government, Good and Clean 

Government. Dengan langkah mewujudkan Bojonegoro Smart City. Pelaksanaan 

ini untuk memberi ruang yang lebih luas terhadap lingkup ekonomi, demokrasi 

daan hak asasi manusia.  

Maka pada tahun 2016 pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan 

Kabupaten Bojonegoro menjadi Bojonegoro Smart City. Hal yang mendasari 

karena Bojonegoro ikut serta dalam OGI (Open Goverment Indonesia) tahun 

2016-2017 sekaligus sebagai role model OGI. Kemudian Kementerian 

Komunikasi daan Informasi secara resmi menunjuk Bojonegoro sebagai salah satu 

proyek pengembangan Smart City dari total pilihan 100 Kota di seluruh Indonesia. 

Dengan begitu pemerintah daerah konsisten untuk meningkatkan kualitas 

perekonomian terhadap daerah yang diatur oleh kepala pemerintahan daerah. Jadi 

masyarakat memiliki motivasi untuk lebih produktif dalam mengembangkan 
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potensi yang ada. Sedaangkan, pemerintah sendiri akan menggalangkan 

perencanaan daan pengorganisasian untuk meningkatkan akuntabilitas publik.  

Keempat, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaan keterbukaan 

informasi daan penyelesaian pengaduan oleh pemerintah setempat. Hal tersebut 

diperjelas melalui laporan tahunan PPID Kabupaten Bojonegoro yaitu terbatasnya 

personil yang kompeten, belum tersedianya desk layanan informasi, serta 

tumpang tindihnya permohonan informasi. Ini memberikan pandaangan terhadap 

peneliti bahwa dalam pelaksanaan proses penyelesaian pengaduan di Kabupaten 

Bojonegoro masih belum terpahamkannya hak daan kewajiban publik terhadap 

pelayanan daan keterbukaan informasi. Maka penulis sangat tertarik melakukan 

penelitian ini. Dengan alasan pemerintah dalam komitmen untuk mampu 

mewujudkan kualitas pemerintahan lingkup eksekutif yang baik dalam 

penyelesaian pengaduan masyarakat melalui sistem SIAP-LAPOR!.  

1. 2   Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang diatas, Rumusan masalah yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah :  

Bagaimana Pemerintah Bojonegoro menjalankan pelayanan dalam 

menyelesaikan aduan atau laporan masyarakat di Bidaang Pertanian 

melalui Sistem Integrasi Aplikasi Pengaduan – Layanan Aspirasi daan 

Pengaduan Online Rakyat ?  
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1. 3   Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

Menganalisis Pemerintah Bojonegoro dalam menyelesaikan aduan atau 

laporan masyarakat di Bidaang Pertanian melalui SIAP-LAPOR! di 

bidaang pertanian. 

1. 4   Manfaat Penelitian 

Adapun perihal dari penelitian ini dinilai akan dapat memberikan manfaat 

daan kegunaan. Manfaat tersebut meliputi dua hal anatara lain: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

a. Melalui penelitian mengenai Analisis \ Layanan Pemerintah Bojonegoro 

Melalui Sistem Integrasi Aplikasi Pengaduan-Layanan Aspirasi Daan 

Pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR!) diharapkan akan mampu 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pemerintahan 

tentang pemahaman kinerja birokrasi dalam pelaksanaan inovasi 

pemerintahan di Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

a. Melalui penelitian ini diharapkan sebagai sarana evaluasi bagi pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro dalam hal peningkatan kualitas daan kuantitas 

pelayanan publik di bidaang keterbukaan informasi daan kemudahan 

komunikasi masyarakat yang ditunjang dengan adaanya Sistem Integrasi 

Aplikasi Pengaduan-Layanan Aspirasi Daan Pengaduan Online Rakyat 

(SIAP-LAPOR!). 

b. Mempermudah pemahaman bagi masyarakat Bojonegoro dalam pelayanan 

publik pemerintah khususnya dalam bidaang keterbukaan informasi daan 

penyelesaian pengaduan online melalui SIAP-LAPOR! serta sebagai 
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media sosialisasi terhadap masyarakat tentang Bojonegoro tentang 

Sistem Integrasi Aplikasi Pengaduan-Layanan Aspirasi Daan Pengaduan 

Online Rakyat (SIAP-LAPOR!). 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIK 

Bagian bab ini akan membahas mengenai konsep daan teori yang 

digunakan oleh penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini. Selain itu penulis 

juga akan memberikan informasi terkait studi terdahulu yang berkaitan dengan 

tema atau judul skripsi yang diambil oleh penulis. Judul skripsi yang diajukan 

oleh penulis untuk mendapatkan gelar (S-1) Sarjana Ilmu Pemerintahan yaitu 

“Analisis Layanan Pemerintah Bojonegoro Melalui Sistem Integrasi Aplikasi 

Pengaduan- Layanan Aspirasi daan Pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR!) 

Tahun 2016”. Selain itu penulis juga akan memaparkan secara singkat beberapa 

penelitian terdahulu. Berikut penjabarannya dalam bab ini. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu merupakan hasil dari para penulis atau peneliti yang 

sebelumnya pernah meneliti daan mengkaji sejumlah objek permasalahan di 

lingkungan sekitar. Demikian pula untuk menguatkan beberapa landasan teoritis 

sebagai acuan para penulis lain. Tidak memungkiri jika kajian ilmu pengetahun 

sosial akan selalu berkembang setiap perubahan masa atau waktu. Sifat yang 

dinamis inilah menjadi alasan utama dalam penerimaan atau pengapdosian ilmu 

pengetahuan baru yang menekankan terhadap unsur metodologis sebuah 

perkembangan ilmu sosial. 

Maka penelitian terdahulu akan sangat bermanfaat yang mana menjadi 

sebuah instrumen untuk para peneliti selanjutnya. Selebihnya penelitian terdahulu 

juga sangat bermanfaat untuk menjadi contoh tentang mekanisme penulisan dalam 
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sebuah karya tulisan. Dari sinilah penulis mengetahui tentang persamaan daan 

perbe unsur-unsur penulisan mulai dari konsep, kerangka berpikir, teori, hingga 

ke isi tulisan. Berikut di bawah ini akan disajikan beberapa penelitian terdahulu 

yang menjadi persamaan serta perbe antara penulis dengan penneliti lain adalah 

sebagai berikut : 

Pertama, oleh 
6
I Made Artana dengan hasil karya tulisan berupa skripsi 

berjudul “Impelementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Meningkatkan 

Kepuasan Pelayanan Publik pada Kantor UPT Dinas pendapatan Provinsi Bali di 

Kabupaten Badung. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang hak-

hak asasi manusia yang menuntut terhadap manajemen pelayanan yang 

berkualitas, yang bercirikan pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengunakan 

teori 
7
implementasi dari Browne daan Wildavsky (Nurdin & Usman, 2004:70) 

mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling 

menyesuaikan. Adapun Schubert (Nurdin & usman, 2001:70) mengemukakan 

bahwa implementasi adalah sistem rekayasa. Kemudian penelitian ini juga 

menggunakan teori good governance, 
8
menurut Sedarmayati (2003:76) good 

governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut 

administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah 

berada pada posisi sentral (agent of chance) dari suatu masyarakat dalam suatu 

masyarakat berkembang. Dalam good governance tidak hanya pemerintah, tetapi 

juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, 

                                                             
6http://repository.warmadewa.ac.id/102/1/Implementasi%20prinsipprinsip%20good%20governa
nce%20dalam%20meningkatkan%20kepuasan%20pelayanan%20publik%20pada%20ka.pdf, 
diakses Pada Tanggal 08 Maret 2016. 
7Ibid., dalam Skripsi I Made Artana, Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governace Dalam 
Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Publik Pada Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Bali Di 
Kabupaten Badung. Hlm. 5 
8Ibid., Hlm. 6. 

http://repository.warmadewa.ac.id/102/1/Implementasi%20prinsipprinsip%20good%20governance%20dalam%20meningkatkan%20kepuasan%20pelayanan%20publik%20pada%20ka.pdf
http://repository.warmadewa.ac.id/102/1/Implementasi%20prinsipprinsip%20good%20governance%20dalam%20meningkatkan%20kepuasan%20pelayanan%20publik%20pada%20ka.pdf
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seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan paguyuban. Perbe yang dilakukan 

oleh penulis terletak terhadap fokus pelaksanaan penelitian. Kemudian untuk 

persamaannya terletak pada teori implementasi yang digunakan oleh peneliti. 

Kedua,  penelitian yang telah dilakukan oleh 
9
Farah Hardinati Ningrum 

yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu 

(SIMYANDU) di Badaan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang Selatan” 

menggunakan teori teori E-Government Richard Heeks daan Kerangka dasar 

PIECES yang dikemukakan oleh Jeffrey Whitten, Lonnie D. Bentley daan Victor 

M. Barlow. Adapun perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian. 

Ketiga, penelitian yang telah dilakukan oleh 
10

Suci Sitoresmi dengan hasil 

karya ilmiah tentang “Efektivitas Sistem Informasi layanan Aspirasi daan 

Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) pada Unit kerja Presiden Bidaang 

Pengawasan daan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Persamaan antara 

penelitian yang dikaji oleh penulis terletak pada konteks penelitian tentang 

Layanan Aspirasi daan Pengaduan Online (LAPOR). Perbenya pada penelitian ini 

menggunakan pendekatakan kuantitatif untuk menguji keefektivitasan 

penggunaan sistem aplikasi layanan LAPOR yang diimplementasikan oleh UKP4. 

Kemudian untuk fokus kajian yang dilakukan juga berbeda. 

                                                             
9Skripsi: Farah Hardinati Ningrum.” Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan 
Terpadu (SIMYANDU) di Badaan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang Selatan”. 
http://lib.ui.ac.id/abstrakpdf?id=20413673&lokasi=lokal Diakses pada Tanggal 10 Maret 2017. 
10Skripsi: Suci Sitoremi, Efektivitas Sistem Informasi Layanan Aspirasi daan Pengaduan Oline 
Rakyat (LAPOR!) pada Unit Kerja Presiden Bidaang Pengawasan daan Pengendalian 
Pembangunan (UKP4),2013, Fakultas Ilmu Sosial Daan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara, Universitas 
Indonesiahttp://blog.lapor.go.id/images/publikasi/SuciSitoresmi.pdf, Diakses pada Tanggal 10 
Maret 2017. 

http://lib.ui.ac.id/abstrakpdf?id=20413673&lokasi=lokal
http://blog.lapor.go.id/images/publikasi/SuciSitoresmi.pdf
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Keempat, penelitian selanjutnya yang telah dilakukan oleh 
11

Nindry Septya 

Pranita berupa jurnal penelitian yang berjudul”Inovasi Administrasi Kepegawaian 

dengan Sistem Aplikasi pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam Mewujudkan 

Good Governance (Studi pada Badaan Kepegawaian Daerah Kota Batu)”. Perbe 

dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian. Selebihnya untuk jenis penelitian 

merupakan jenis penelitian deskriptif untuk menganalisa pelaksanaan SAPK pada 

KGB online di Badaan Kepegawaian Daerah Kota Batu. Kemudian persamaan 

antara jurnal ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan teori atau 

konsep good governance yaitu prinsip Good Governance Menurut United 

National Development Program (UNDP) ada 14 prinsip good governance, yaitu:
12

 

a. Wawasan ke Depan  

b. Keterbukaan daan Transparansi  

c. Partisipasi Masyarakat  

d. Tanggung Gugat  

e. Supremasi Hukum  

f. Demokrasi Profesionalisme daan Kompetensi  

h. Daya Tanggap  

i. Keefisienan daan Keefektifan  

j. Desentralisasi 

k. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta daan Masyarakat 

l. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan. 

 m. Komitmen pada Lingkungan Hidup. 

           n. Komitmen Pasar yang Fair (commitment to Fair Market). 

 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh 
13

Dimas Ramdhana Prasetya, 

Tjahjanulin Domai, Lely Indah Mindarti dalam penelitian berupa jurnal penelitian 

                                                             
11Jurnal: Nindry Septya Pranita, Siti rochmah, Sukanto, Inovasi Administrasi Kepegawaian dengan 
Sistem Aplikasi pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam Mewujudkan Good Governance (Studi 
pada Badaan Kepegawaian Daerah Kota Batu), Jurusan Administrasi Publik, fakultas ilmu 
Administrasi, Universitas Brawijaya. Malang.http://download.portalgaruda.org/article.php), 
Diakses pada Tanggal 10 Maret 2017. 

12Ibid., 
13Jurnal : Dimas Ramdhana Prasetya, Tjahjanulin Domai, Lely Indah Mindarti, Analisis Pengelolaan 
Pengaduan Masyarakat Dalam Rangka Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Komunikasi daan 
Informatika Kota Malang). 2013. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, 
Universitas Brawijaya. Malang. 

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=347178&val=6469&title=Inovasi%20administrasi%20kepegawaian%20dengan%20sistem%20%20aplikasi%20pelayanan%20kepegawaian%20(sapk)%20dalam%20mewujudkan%20good%20governance%20(studi%20pada%20badan%20kepegawaian%20daerah%20kota%20batu)
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yang berjudul “Analisis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Dalam Rangka 

Pelayanan Publik (Studi Pada Dinas Komunikasi daan Informatika Kota 

Malang)”. Penggunaan metode kualitatif  berttujuan untuk mengetahui daan 

menganalisis pengeolaan pengaduan masyarakat di Kota Malang tentang masalah 

lalu lintas. Kemudian konteks permasalahan juga terletak pada instrumen 

pengelolaan pengaduan. Perbenya terletak pada konteks penelitian berupa tempat 

penelitian. Serta hasil penelitian dari jurnal ini yaitu, untuk sarana daan prasarana 

sangat mendukung tercipatanya wadah pengaduan yang memungkinkan 

masyarakat memiliki aksesibilitas yang baik. Tetapi ditemukan hambatan dalam 

alur birokrasi yang terlalu rumit daan tidak memiliki petugas informasi sebagai 

alat koordinasi antar SKPD. Serta sosialisasi yang dilakukan kurang jelas, ini 

menyebabkan masyarakat tidak mengetahui standar pelayanan yang dilakukan 

oleh pemerintah Kota malang untuk penyelesaian pengaduan. 

Keenam, skripsi oleh 
14

Wiyanto yang berjudul “ Pengelolaan Komplain 

(Keluhan) Masyarakat Dalam Mewujudkan Tata Pamong yang Baik (Good 

Governance) di Kota Semarang”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang 

pemberian pelayanan yang baik untuk dapat menjamin hak masyarakat daan agar 

tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

sesuai dengan asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terletak 

pada teori Public Service sebagai landasan pengaplikasian pelayanan publik. 

Kemudian juga terdapat persamaan dalam konteks permasalahan yang diangkat 

yaitu dalam pengeolaan pengaduan masyarakat daan penelitian ini menggunakan 

                                                             
14 Skripsi: Wiyanto, Pengelolaan Komplain (Keluhan) Masyarakat Dalam Mewujudkan Tata 
Pamong yang Baik (Good Governance) di Kota Semarang, 2011. Jurusan Hukum & 
Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 
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metode pengambilan data dengan wawancara, dokumentasi serta observasi 

sebagai bentuk penelitian kualitatif. Perbenya terletak pada fokus kajian. 

Ketujuh, penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh 
15

Arifah 

Susilowati yang berjudul “Implementasi manajemen Humas dalam Mengelola 

Unit Pelayanan Informasi daan keluhan (UPIK) untuk Memperbaiki Fasilitas 

Publik (Studi Deskriptif Kualitatif Bagian Humas daan Informasi Pemerintah 

Kota Yogyakarta). Skripsi ini memiliki kesamaan dalam bentuk penelitian 

kualitatif deskriptif. Kemudian dalam hal konteks pembahasan tentang 

pengelolaan unit layanan sebagai bentuk penyalur informasi perbaikan fasilitas 

publik. Adapun perbe dari skripsi ini tentang fokus kajian daan pelaksanaan 

penelitian serta landasan teori yang digunakan. 

Kedelapan, penelitian daan pengujian yang dilakukan oleh 
16

Andi 

Jumardi daan Achmad Solichin tentang Prototipe Aplikasi layanan Pengaduan 

Masyarakat Berbasis Android daan Web Service. Penelitian ini memiliki fokus 

terhadap pengelolaan layanan pengaduan masyarakat dibidaang permasalahan 

sampah. Permasalahan sampah yang terjadi di lingkungan masyarakat akan 

menjadi persoalan sosial yang rumit di Kota Makassar. Maka penelitian serta 

pengujian aplikasi ini akan memberikan kemudahan masyarakat melaporkan 

terhadap staf kecamatan daan pemerintahan searas desa. Selanjutnya menjadi 

fungsi utama bagi Dinas Pertamanan daan Kebersihan untuk mendapatkan 

informasi, mengontrol serta memonitoring kinerja dari kecamatan daan 

                                                             
15 Skripsi: Arifah Sosilowati, Implementasi manajemen Humas dalam Mengelola Unit Pelayanan 
Informasi daan keluhan (UPIK) untuk Memperbaiki Fasilitas Publik (Studi Deskriptif Kualitatif 
Bagian Humas daan Informasi Pemerintah Kota Yogyakarta). 2014. Jurusan Ilmu Komunikasi, 
Fakultas Ilmu Sosial daan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
16Jurnal: Andi Jumardi daan Achmad Solichin, Prototipe Aplikasi Layanan Pengaduan Masyarakat 

Berbasis Android daan Web Service, 2016. 
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desa/kelurahan dalam hal penanganan sampah yang ada di Kota Makassar. 

Penelitian ini menggunakan analisis sistem pengolahan aplikasi dengan 

pendekatan object-oriented analysiz and design (OOAD). Tidak ada persamaan 

dalam hal teori maupun fokus kajian yang akan dilakukan oleh peneliti. Tetapi 

secara keseluruhan tema daan tujuan kajian memiliki hubungan yang terkait 

dalam pemberian pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat dengan 

memanfaatkan sistem aplikasi pengaduan online. 

Kesembilan, hasil penelitian berupa Tesis yang dilakukan oleh 

17
Sudirman tentang “Implementasi Kebijakan Pelayanan Prima (Studi pada Unit 

pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Lampung). Penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, 

faktual daan akurat mengenai fenomena sosial tertentu secara mendalam. Hal 

tersebut juga merupakan hal yang sama terhadap penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti. Kemudian tesis tersebut menggunakan teori implementasi kebijakan 

publik, dimana penjelasan secara rinci menggunakan teori George C. Edward III 

untuk mendeskripsikan model implementasi di dalam tesis tersebut. Serta 

Sudirman dalam tesisnya menekankan  New Public Management yaitu masyarakat 

yang datang ke birokrasi sebagai pelanggan (customers). 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama 

Judul 

Penelitian/ 

Jurnal 

Tinjauan 

Pustaka 
Hasil Penelitian 

1 

I Made 

Artana(201

4) 

Implementasi 

Prinsisp-

Prinsip Good 

Governanceda

lam 

Tinjauan 

Pustaka yang 

digunakan yaitu: 

- Teori 

Implementasi 

Peneitian tersebut 

mengungkapkan bahwa 

nilai-nilai dalam Good 

governance telah 

dilaksanakan oleh 

                                                             
17Tesis: Sudirman, Implementasi Kebijakan Pelayanan Prima (Studi pada Unit pelaksana Teknis 
Perpustakaan Universitas Lampung), 2016, Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi, 

Fakultas Ilmu Sosial daan Ilmu Politik, Universitas Lampung. 
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Meningkatkan 

Kepuasan 

Pelayanan 

Publik pada 

Kantor UPT 

Dinas 

pendapatan 

Provinsi Bali 

di Kabupaten 

Badung. 

- Teori Good 

governance 

- 

pemerintah Kabupaten 

Badung dalam pemberian 

pelayanan. 

2 

Farah 

Hardinati 

Ningrum 

Implementasi 

Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Pelayanan 

Terpadu 

(SIMYANDU) 

di Badaan 

Pelayanan 

Perizinan 

Terpadu Kota 

Tangerang 

Selatan 

Tinjauan 

Pustaka yang 

dipakai oleh 

peneliti yaitu: 

-Teori E-

Goverment 

Kualitas pelayanan masih 

terhambat oleh sumber 

daya aparatur daan waktu 

penyelesaian perizinan 

yang lama. 

3 

Suci 

Sitoresmi 

(2014) 

Efektivitas 

Sistem 

Informasi 

layanan 

Aspirasi daan 

Pengaduan 

Online Rakyat 

(LAPOR) 

pada Unit 

kerja Presiden 

Bidaang 

Pengawasan 

daan 

Pengendalian 

Pembangunan 

(UKP4) 

Tinjauan 

Pustaka yang 

dipakai oleh 

peneliti yaitu: 

- Teori 

Pelayanan 

Publik 

- Efektivitas 

- Sistem 

Informasi 

- 

Operasionalisasi 

konsep 

-E-Goverment 

Hasil dari penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti 

menujukkan bahwa 

LAPOR! Di UKP4 adalah 

efektif dengan skala 

efektif pada sistem 

informasi, kepuasaan 

pengguna daan pelayanan. 

4 

Nindry 

Septya 

Pranita 

(2012) 

Inovasi 

Administrasi 

Kepegawaian 

dengan Sistem 

Aplikasi 

pelayanan 

Kepegawaian 

(SAPK) dalam 

Mewujudkan 

Good 

Penggunaan 

teori yaitu:  

- Prinsip Good 

governance 

- Inovasi 

- Electronic 

Government 

- Administrasi 

kepegawaian 

- Pelayanan 

Hasil dari penelitian ini 

adalah menjelaskan Kota 

batu telah menjalankan 

Inovasi pada sistem 

aplikasi Pelayanan 

Kepegawaian Online. 

Dengan integrasi di setiap 

unit pemerintahan. 

Kemudian dengan 

hambatan berupa 
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Governance 

(Studi pada 

Badaan 

Kepegawaian 

Daerah Kota 

Batu) 

Publik 

- 

koordinasi yang belum 

efektif antar pegawai. 

5 

Dimas 

Ramdhana 

Prasetya, 

Tjahjanulin 

Domai, 

Lely Indah 

Mindarti 

(Jurnal. 

2013) 

Analisis 

Pengelolaan 

Pengaduan 

Masyarakat 

Dalam Rangka 

Pelayanan 

Publik (Studi 

Pada Dinas 

Komunikasi 

daan 

Informatika 

Kota Malang) 

Penggunaan 

teori yaitu:  

-New Public 

Service 

- Sistem 

Informasi 

Manajemen 

- Manajemen 

Pelayanan 

Publik 

- Manajemen 

Pengaduan 

Masyarakat 

Ditemukannya sarana 

daan prasarana yang 

mendukung tercipatanya 

wadah pengaduan , 

memungkinkan 

masyarakat memiliki 

aksesibilitas yang baik. 

Hambatan dalam alur 

birokrasi yang terlalu 

rumit daan tidak memiliki 

petugas informasi sebagai 

alat koordinasi antar 

SKPD. Serta sosialisasi 

yang dilakukan kurang 

jelas, ini menyebabkan 

masyarakt tidak 

mengetahui standar 

pelayanan yang dilakukan 

oleh pemerintah Kota 

malang untuk 

penyelesaian pengaduan. 

 

6 
Wiyanto 

(2011) 

Pengelolaan 

Komplain 

(Keluhan) 

Masyarakat 

Dalam 

Mewujudkan 

Tata Pamong 

yang Baik 

(Good 

Governance) 

di Kota 

Semarang 

Penggunaan 

teori yaitu:  

- Good 

Governance 

- Kultur 

birokrasi 

- Pelayanan 

Publik 

- Manajemen 

Komplain 

Pengelolaan Komplain 

(keluahan) jasa 

pemerintahan daan non-

pemerintahan belum 

sesuai dengan harapan 

masyarakat. Hal ini 

disebabkan karena masih 

banyak penyedia layanan 

daan pengguna layanan 

melanggal hak pengguna 

layanan yang lainnya. 

Seperti ditemukannya 

pungli pada SKPD terkait, 

fasilitas yang tidak 

lengkap, daan sosialisasi 
yang minim untuk 

pemberian informasi 

terhadap masyarakat. 

7 

Arifah 

Susilowati 

(2014) 

Implementasi 

manajemen 

Humas dalam 

Penggunaan 

Teori yaitu:  

- Strategi Humas 

Humas yang akan 

membangun hubungan 

yang harmonis dengan 



19 
 

Mengelola 

Unit 

Pelayanan 

Informasi daan 

keluhan 

(UPIK) untuk 

Memperbaiki 

Fasilitas 

Publik (Studi 

Deskriptif 

Kualitatif 

Bagian Humas 

daan Informasi 

Pemerintah 

Kota 

Yogyakarta) 

- Model Public 

Relations Sistem 

Terbuka 

-Manajemen 

Humas 

-Humas dalam 

Lembaga 

Pemerintah 

masyarakat, 

mendengarkan keluhan 

daan aspirasi masyarakat. 

Serta dengan UPIK inilah 

segala keluhan masyarakat 

ditampung daan dicarikan 

solusinya. Terbukti 

manajemen humas yang 

baik UPIK ini menjadi 

media SKPD untuk 

memperbaiki fasilitas 

daan kualitas pelayanan 

publik yang ada. 

8 

Andi 

Jumardi, 

Achmad 

Solichin 

(Jurnal: 

2016) 

Prototipe 

Aplikasi 

Layanan 

Pengaduan 

Masyarakat 

Berbasis 

Android daan 

Web Service 

Penggunaan 

Teori daan 

Konsep yaitu:  

 

- Sistem 

Pengaduan 

Online 

- Facebook 

Open Graph 

Protokol 

(FOGP) 

 

Dalam penelitian daan 

pengujian ini memberikan 

hasil bahwa aplikasi 

layanan yang diciptakan 

mempermudah 

masyarakat dalam 

menyampaikan keluhan 

terhadap masalah 

lingkungan yang ada 

disekitarnya. 

 

9 Sudirman  

Teori yang 

digunakan yaitu: 

- Implementasi 

Kebijakan 

Publik 

- Pelayanan 

Publik 

- Pelayanan 

Prima 

(NPM) 

- Konsep 

Perpustakaan 

Perguruan 

Tinggi 

Dalam implementasi 

kebijakan pelayanan 

prima. Pada Pelaksana 

Teknis Perpustakaan, 

belum berjalan dengan 

baik, kemudian pada 

sumber daya manusia 

pada pelayanan terlihat 

belum memadai. Serta 

permasalahan terkait 

sentralisasi daan 

desentralisasi. Kemudian 

pemberian insentif yang 

rendah manjadi 

penghambat keberhasilan 
implementasi pelayanan 

prima. 

Sumber: Hasil Olahan peneliti, 2017 

2.2 Kerangka Teori 



20 
 

Dalam pembahasan ini oleh penulis akan dipaparkkan beberapa teori yang 

di kutip dari beberapa sumber. Sumber tersebut dapat dari beberapa tokoh ahli 

atau karangan dari para penulis yang bermanfaat sebagai tinjauan pustaka. 

Kerangka atau konsep teoritik ini akan membantu penulis sebagai bahan untuk 

menentukan daan memberikan pemahaman terhadap objek permasalahan. 

Tentunya ini akan sangat penting bagi penulis skripsi yang berjudul “Analisis 

Layanan Pemerintah Bojonegoro Melalui Sistem Integrasi daan Aplikasi – 

Layanan Aspirasi daan Pengaduan Online Rakyat (Penyelesaian Aduan atau 

Laporan Masyarakat di Bidaang Pertanian)”. Adapun beberapa pendapat teori 

dari para ahli yang digunakan oleh penulis antara lain: 

2.2.1 Pelayanan Publik 

Pelayanan dapat dikatakan sebagai ruh-nya birokrasi. Dimana birokrasi 

menjadi sebuah mesin untuk dapat melaksanakan kemampuan bertahan hidup 

pada sutua negara. Birokrasi akan sangat tidak berguna jika tidak mampu 

menciptakan sebuah pelayanan terhadap manusia. Hal ini juga diperjelas oleh 

18
Budiman Rusli, yang berpendapat bahwa selama hidupnya, manusia selalu 

membutuhkan pelayanan. 

Untuk lebih rinci lagi penjelasan tentang teori pelayanan publik maka 

menurut Kotler daan Sampara Lukman pelayanan adalah kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, daan menawarkan 

kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.
19

 

Demikian pula yang disampaikan oleh Sampara, pelayanan adalah suatu kegiatan 

                                                             
18Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, Daan Implementasi), 
2008. Bumi Aksara: Jakarta. Hlm. 3. 
19 Ibid. 



21 
 

atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interkasi langsung antar seseorang dengan 

orang lain atau mesin secara fisik, daan menyediakan kepuasan pelanggan.
20

 

Istilah Publik berasal dari Bahasa inggris public yang berarti umum, 

masyarakat, daan negara. Inu daan kawan-kawan mendefinisikan publik adalah 

sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap 

daan tindakan yang benar daan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa 

memiliki.
21

 Oleh karena itu pelayanan publik merupakan kegiatan dalam lingkup 

birokrasi dengan menghasilkan sebuah produk layanan yang dibutuhkan 

msyarakat secara umum. Kebutuhan masyarakat dapat berupa aspek sosial seperti 

kesejahteraan, di bidang administratif terkait kebutuhan layanan pembuatan 

identitas kependudukan, dan di bidang kesehatan tentang pelayanan pengobatan 

gratis serta pendidikan sebagai akses mendapatkan hak pendidikan belajar. 

Kemudian menurut Kepmenpan no.63/KEP/M.PAN/7/2003, publik 

adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan 

maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundaang-undaangan.
22

 Secara teoritis 

definisi diatas menekankan tentang kemampuan birokrat atau penyelengara negara 

dalam pemberian kualitas pelayanan yang baik. Secara rinci dijelaskan dibawah 

ini tentang kualitas pelayanan publik yang baik yaitu: 
23

 

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah daan 

dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan daan disediakan 

secara memadai serta mudah dimengerti. 

2. Akuntabilitas,  yakni pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundaang-undaangan. 

                                                             
20Ibid. Hlm. 4-6. 
21Ibid., 
22Ibid., 
23Ibid. Hlm. 6. 
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3. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi daan 

kemampuan pemberi daan penerima pelayanan dengan tetap 

berpegang pada prinsip efisiensi daan efektivitas. 

4. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 

memperhatikan aspirasi, kebutuhan, daan harapan, masyarakat. 

5. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 

dilihat dari aspek apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, 

status sosial, daan lain-lain. 

6. Keseimbangan hak daan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi daan penerima 

pelayanan publik. 

Kemudian Fitzsimmon berpendapat tentang indikator pelayanan publik, 

yaitu reliability yang ditandai pemberian pelayanan yang tepat daan benar; 

tangibles yang ditandai dengan penyediaan sumber daya manusia daan sumber 

daya lainnya; responsiveness, yang ditandai dengan keinginan melayani 

konsumen dengan cepat; assurance, yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika 

daan moral dalam meberikan pelayanan, daan empati,
24

 yang ditandai tingkat 

kemauan untuk mengetahui keinginan daan kebutuhan konsumen.  

2.2.2 Kualitas Pelayanan 

Menurut Goetsch & Davis dalam Fandy Tjiptono daan Gregorius 

Chandra kualitas layanan adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, sumber daya manusia, proses daan lingkungan yang memenuhi atau 

melebihi harapan.
25

 Kemudian, menurut Kotler
26

 mendefinisikan layanan sebagai 

setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain yang pada dasarnya bersifat ingtangibel (tidak berwujud fisik) daan 

tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Sedaangkan, menurut Lewis & Booms
27

 

                                                             
24 http://www.journal.unair.ac.id/file. Diunduh pada Tanggal 12 April 2017. 
25 Fandy Tjiptono daan Gregorius Chandra, Service Quality & Satisfaction edisi 3. Jakarta: Andi. 
2011. Hlm. 64. 
26 Ibid., Hlm. 17. 
27  Ibid. 

http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/10%20Rina_KMP%20V1%20N1%20Jan-April%202013.pdf
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mendefinisikan kualitas layanan sebagai akuran seberapa bagus tinggal layanan 

yang diberikan mampu sesuai ekspektasi pelanggan. 

Kualitas itu sendiri, menurut Gaspersz daan Sampara Lukman, mengacu 

kepada pengertian pokok:
28

 

1. Kualitas terdiri atas sejumlah keistimewaan produk, baik 

keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang 

memenuhi keinginan pelanggan daan memberikan kepuasan atas 

penggunaan produk. 

2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau 

kerusakan. 

2.2.3 New Public Service (NPS) 

New public service sangat menekankan terhadap keterlibatan warga 

negara dengan kepemerintahan demokratis. Menurut Denhardt warga negara tidak 

hanya dipandaang semata sebagai persoalan kepentingan pribadi (self interest) 

namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, daan kepedulian terhadap orang lain.
29

 

Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (owners of government). 

Maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada 

tanggung jawab melayani daan memberdayakan warga negara melalui 

pengelolaan organisasi publik daan implementasi kebijakan publik. Warga negara 

seharusnya ditempatkan di depan daan penekanan tidak seharusnya membedakan 

antara mengarah daan mengayuh tetapi lebih pada bagaimana membangun 

institusi publik yang didasarkan pada integritas daan responsivitas. 

                                                             
28Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, Daan Implementasi), 
2008. Bumi Aksara: Jakarta. Hlm. 6. 
29Abdul Sabarudin, Manajemen Kolaborasi dalam Pelayanan Publik; teori, konsep, daan aplikasi, 
Graha ilmu: Jakarta. Hlm. 21. 
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New Public Service memiliki konsep dasar dalam kelahiran teori ini. 

Merupakan sebuah antithesa terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi 

hendaknya diserahkan kepada mekanisme pasar
30

. Hal tersebut akan terlihat corak 

ketika birokrasi menjalankan tugas daan fungsinya tidak maksimal, karena 

peranannya tergantikan oleh pasar.  

Gagasan Denhardt & Denhardt tentang pelayanan publik baru (NPS), 

menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tidak dijalankan seperti layaknya 

sebuah perusahaan tetapi melayani masyarakat secara demokratis, adil, merata 

tidak diskriminatif, jujur daan akuntabel.
31

 Nilai-nilai demokrasi, 

kewarganegaraan daan kepentingan publik adalah merupakan landasan utama 

dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dengan nilai tersebut akan 

memberikan energi kepada pegawai pemerintah atau penyelenggara pelayanan 

dalam memberikan pelayanannya secara lebih adil, merata, jujur, daan 

bertanggungjawab. 

Kemudian pemerintah harus mampu merubah sikap yang awalnya suka 

memberi perintah daan mangajari masyarakat menjadi lebih bersedia menerima 

apapun yang menjadi keinginan daan kebutuhan masyarakat. Ditetankan untuk 

mampu bersedia merespon daan melayani apapun yang menjadi kepentingan daan 

harapan masyarakat. 

Keberhasilan NPS dapat diukur dengan melihat 10 (sepuluh) dimensi 

dalam penerpan konsep standar daan kualitas pelayanan publik. Yaitu :
32

 

1. Tangabel, yang menekankan pada penyediaan fasilitas fisik, 

peralatan, personil daan komunikasi. 

                                                             
30 https://www.slideshare.net/primus74/new-public-service, Diunduh pada 12 januari 2017. 
31 https://www.slideshare.net/primus74/new-public-service, Muslimin B. Putra, Bidaang 
Pencegahan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan tentang New Public 
Service. Diakses pada Tanggal 14 November 2017. 
32 Ibid. 

https://www.slideshare.net/primus74/new-public-service
https://www.slideshare.net/primus74/new-public-service
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2. Realibility, adalah kemampuan unit pelayanan untuk menciptakan 

yang dijanjikan dengan tepat. 

3. Responsiveness, kemauan untuk membantu para provider untuk 

bertanggungjawab terhadap mutu layanan yang diberikan. 

4. Competence, kemempuan yang dimiliki berupa pengetahuan daan 

keterampilan yang baik bagi aparatur dalam memberikan layanan. 

5. Courtessy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan pelanggan serta mau melakukan kontak atau hubungan 

pribadi. 

6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik 

kepercayaan masyarakat. 

7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin daan bebas 

dari bahaya daan resiko. 

8. Acces, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak daan 

pendekatan. 

9. Communication, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan 

suara keinginan, atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk 

selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat. 

10. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk 

mengetahui kebutuhan pelanggan. 

 

Sementara untuk konsep pelayanan yang dituangkan oleh J.V Denhardt 

& R.B Denhardt dalam memberikan pemaparan New Public Service, sebagai 

berikut:
33

 

1. Serve citizens, not customers (melayani masyarakat bukan pelanggan). 

Pejabat birokrasi harus memberikan pelayanan yang baik, dengan sikap 

daan perilaku yang diterima oleh masyarakat yang membutuhkan 

pelayanan. 

2. Seek the public interest (mengutamakan kepentingan publik). Dalam hal 

pelayanan, birokrasi harus mampu mengesampingkan urusan 

kepentingan sendiri, yang harus diutamakan adalah kepentingan publik, 

bukan golongan atau kelompok lainnya. 

                                                             
33Wirman Syafri, 2012. Studi Tentang Administrasi Publik, Erlangga: Jakarta.Hlm. 188. 
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3. Value citizenship over entrepreneurship (lebih menghargai warga negara/ 

masyarakat dari pada kewirausahaan). Publik sebagai pemegang 

pemerintah, jadi demi menjaga serta mewujudkan kesejahteraan akan hak 

asasi manusia, pelayanan yang diberikan harus lebih mengutamakan 

kepentingan masyarakat secara umum. 

4. think strategically, act democratically (berpikir strategis bertindak 

demokratis). Dalam pelayanan publik ini, pemerintah harus menyertakan 

masyarakat sebagai agen perumusan atau pengambilan keputusan. 

Karena nantinya masyarakatlah yang akan merasakan kebijakan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. 

5. Recognize that accountability isn‟t simple (menyadari bahwa 

akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah). Tanggungjawab ini dapat 

direalisasikan dengan menghargai masyarakat yang ingin diberi 

pelayanan, ditambah dengan memahami serta menjunjung tinggi 

peraturan hokum yang berlaku. Kemudian aktor birokrasi harus mampu 

menjelaskan terhadap setiap masyarakat tentang standar pemberian 

pelayanan yang telah dibentuk.  

6. Serve rather than steer (melayani daripada mengendalikan). Pelayanan 

birokrasi seharusnya mampu memberikan kenyamanan pagi para 

penggunanya, dari sinilah akan tercipta kondisi yang stabil dalam hal 

pemberian pelayanan. 

7. Value people, not just productivity (menghargai orang, bukan 

produktivitas semata). Maksudnya adalah seorang staf atau pegawai 

layanan harus mampu menanam jiwa atau rasa bersedianya memberikan 
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pelayanan yang optimal, bukan mengejar produktivitas semata hanya 

untuk mendapatkan keuntungan. 

 

 

 

 

 

2.3 Alur Pikir Penelitian 

Kerangka berpikir ini digunakan sebagai media penalaran penulis dalam 

melihat sebuah permasalahan yang akan diteliti. Tujuannya sebagai intepretasi 

penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Layanan Pemerintah Bojonegoro 

Melalui Sistem Integrasi daan Aplikasi – Layanan Aspirasi daan Pengaduan 

Online Rakyat (Penyelesaian Aduan atau Laporan Masyarakat di Bidaang 

Pertanian)”, berikut alur pikir hasil olahan peneliti. 
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Bagan 2.1 Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

  

                                 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang 

1. Reformasi Birokrasi 

2. Bojonegoro tergabung dalam Open Government Indonesia 

3. Memiliki sistem pengaduan publik yaitu SIAP-LAPOR! 

4. Masih belum terpahamkannya hak daan kewajiban publik 

terhadap keterbukaan informasi. 

5. Banyak nya permasalahan di Bidaang Pertanian 

 

1. Undaang – Undaang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. 

2. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan 

Pengaduan Publik Nasional 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara daan RB Nomor 24 Tahun 

2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 

Publik Secara Nasional 
4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Managemen 

Informasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Kabupaten Bojonegoro. 

5. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi daan Informatika Kabupaten Bojonegoro 

Nomor 188/037/412.45/2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan 

Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) daan Integrasi Layanan Pemohon Informasi 

Melalui LAPOR, SMS Radio Malowopati, Twitter Bupati daan Media Cetak 

serta Deks Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi daan Dokumentasi 

(PPID) Kabupaten Bojonegoro. 

1. Serve 

citizens, 

not 

customers 

(melayani 

masyaraka

t bukan 

pelanggan)

. 

6. Serve 

rather than 

steer 

(melayani 

daripada 

mengendalika

n) 

5.  Recognize 

that 

accountability 

isn‟t simple 

(menyadari 

bahwa 

akuntabilitas 

bukan sesuatu 

2. Seek the 

public interest 

(mengutamakan 

kepentingan 

publik) 

3. Value 

citizenship over 

entrepreneurship 

(lebih 

menghargai 

warga negara/ 

masyarakat dari 

pada 

4. Think 

strategically, 

act 

democratically 

(berpikir 

strategis 

bertindak 

demokratis) 

7. Value 

people, not 

just 

productivity 

(menghargai 

orang, bukan 

produktivitas 

semata) 

nNew Public Service J.V Denhardt & R.B Denhardt 

New Public Service J.V Denhardt & R.B Denhardt 

New Public Service J.V Denhardt & R.B Denhardt 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pemaparan metode penelitian akan di tuangkan oleh penulis pada bab ini.  

Ini sangat dibutuhkan oleh penulis karena menyangkut proses penelitian untuk 

menemukan data yang dibutuhkan oleh penulis. Serangkaian metode ini berkaitan 

dengan jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data, teknik pengambilan data 

daan analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian skripsi ini. Berikut 

penulis akan menjabarkan mengenai metode penelitian dibawah ini. 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam kesempatan ini penulis memilih jenis penelitiaan kuualitatif. 

Pemahaman yang mendalam untuk mendeskripsikant fenomena yang ada maka 

penulis melakukan penelitian ini dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. 

Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini sebagai penyediaan informasi daan 

mempresentasikan tentang topik daan/atau responden yang terlibat dalam objek 

penelitian. 

Layanan Dalam Penyelesaian Laporan Masyarakat Melalui SIAP-LAPOR! 

Keenam prinsip dalam layanan penyelesaian aduan daan laporan masyarakat di bidaang 
pertanian sudah sesuai daan cukup baik. Tetapi dalam prinsip menghargai warga 
negara/masyarakat dianggap masih kurang sesuai. Karena pihak penyelenggara layanan 
masih memerlukan bantuan perusahaan dalam penga pupuk daan bibit tanaman sebagai 
peningkatan kualitas hasil pertanian. 
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Hal ini juga diperjelas oleh Lexy Moleong tentang penelitian deskriptif 

yaitu mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu kea yang 

terjadi apa adaanya saat penelitian dilakukan daan data yang dikumpulkan berupa 

kata-kata, gambar, daan bukan angka-angka.
34

Penelitian deskriptif ini akan 

memberikan informasi mendalam dari hasil temuan fakta dilapangan. Kemudian 

penelitian jenis ini akan menekankan terhadap berubah atau tidaknya daan 

berkurang atau bertambahnya unit-unit kebijakan dalam pengimplementasian 

LAPOR oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro Pada tahun 2016. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan 

aktiivitas penelitian dengan metode yang telah ditentukan. Penelitian skripsi ini 

dilaksanakan di Kabupaten/Kota Bojonegoro. Sesuai dengan judul penelitian yaitu 

Analisis Layanan Pemerintah Bojonegoro Melalui Sistem Integrasi daan Aplikasi 

– Layanan Aspirasi daan Pengaduan Online Rakyat (Studi Kasus : Penyelesaian 

Laporan Masyarakat di Bidaang Pertanian pada Tahun 2016. Selebihnya 

penelitian akan dilakukan di Dinas Komunikasi daan Informasi Kabupaten 

Bojonegoro daan sebagian akan mendatangi unit SKPD lain serta terhadap 

masyarakat demi memperoleh data. 

3.3 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan 

pengelolaan data daan isi yang akan dijabarkan oleh penulis pada sebuah tulisan 

skripsi. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan hasil dari Sistem Integrasi 

Aplikasi Pengaduan-Layanan Aspirasi Daan Pengaduan Online Rakyat (SIAP-
                                                             
34Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2013. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 11 
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LAPOR!) guna melihat pelayanan penyelenggara terhadap masyarakat di bidaang 

administrasi pertanian pada Tahun 2016 di Kabupaten Bojonegoro daan 

mendeskripsikan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut 

serta perkembangan yang dihasilkan. 

 

 

3.4 Jenis Data 

Data merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam proses penelitian 

yang dilakukan. Penyajian data ini dibutuhkan untuk penguatan daan memberikan 

jawaban terhadap objek permasalahan yang sedaang diteliti. Jenis data ini 

disesuaikan dengan penelitian skripsi yang dilakukan, penulis dalam penelitian ini 

menggunakan data primer daan sekunder.  

3.4.1 Data Primer 

Data primer merupakan data atas sumber utama/pertama yang diketahui 

atau ditemukan di lapangan. Menurut 
35

Moleong mengemukakan data primer 

adalah kata-kata daan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai yang 

didapat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio tape, 

pengambilan foto atau film. Maka penulis menggunakan teknik wawancara untuk 

memperoleh informasi untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan diatas. 

Penulis juga memaparkan beberapa informan/responden untuk menjadi 

narasumber sebagai berikut :  

                                                             
35Ibid., Hlm. 157. 
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1. Kepala Dinas Komunikasi daan Informasi Kabupaten Bojonegoro 

yaitu, Drs. Kusnandaka Tjatur Prasetio, M.si. 

2. Kepala Bidaang Pelayanan Informasi Daan Aspirasi Diskominfo 

Kabupaten Bojonegoro yaitu, Bapak Sigit Jatmiko, S. Ap. 

3. Admin/operator layanan LAPOR di Radio Malowopati yaitu, 

Masdalia Yunita 

4. Bapak Roy Kepala Tata Usaha UPTD Radio Malowopati. 

5. Happy Okita Rahmi Asri, Penyiar Radio Malowopati sebagai 

operator publikasi daan penyiaran. 

6. Admin/operator layanan LAPOR di Kabupaten yaitu, Ayu Ratih 

Pusposari. 

7. Admin Dialog Publik Bapak Fauzi (Kasi Pengelolaan Informasi 

Publik Diskominfo). 

8. Anis Arifa Yanti, staff Dialog Publik. 

9. Bapak Komarudin Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian di 

Kecamatan Balen Sukosewu Kabupaten Bojonegoro. 

10. Bapak Joko PW Kasi Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten 

Bojonegoro. 

11.  Ibu Herlina daan Pak Joko, Tenaga PPL Disperta 

12. Beberapa masyarakat pengguna layanan LAPOR di Kabupaten 

Bojonegoro. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan informasi 

data kepada peneliti pada saat melakukan proses penelitian dilapangan. Data 
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sekunder ini dapat berupa sebuah data dari tulisan pustaka, literature ilmiah, jurnal 

penelitian, koran daan dapat berupa data dokumentasi. Selebihnya data sekunder 

dibutuhkan untuk dapat mendukung data primer. serta peneliti dapat 

menggunakan data melalui sistem pencarian elektornik yaitu internet. Untuk 

penulis sendiri dari data sekunder ini penulis akan menggunakan data berupa 

berkas dokumentasi, surat keterangan, perturan Bupati Bojonegoro, Standar 

Operasional Prosedur, Alur, Bagan Pelayanan daan lain-lain. Data sekunder 

tersebut sebagai berikut:
36

 

1. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/54/KEP/412.11/2011 tentang 

Pejabat Pengelola Informasi daan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.  

2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Managemen 

Informasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Kabupaten 

Bojonegoro. 

3. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/211/KEP/421.11/2014 tentang 

Tim Perumus Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi daan 

Dokumentasi (PPID) Pemerintah Bojonegoro Tahun 2014. 

4. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi daan Informatika Kabupaten 

Bojonegoro Nomor 188/037/412.45/2015 Tentang Standar Operasional 

Prosedur Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) daan Integrasi 

Layanan Pemohon Informasi Melalui LAPOR, SMS Radio Malowopati, 

Twitter Bupati daan Media Cetak serta Deks Layanan Informasi Pejabat 

Pengelola Informasi daan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro.  

5. Peraturan Undaang-undaang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan 

Publik. 

6. Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Daan Dokumentasi 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini sangat dibutuhkan oleh peneliti dilapangan 

pada saat melakukan kegiatan penelitian. Hal ini akan membantu peneliti untuk 

memulai proses tahapan, pengelolaan, hingga proses penyajian data yang 

                                                             
36 http://ppid.bojonegorokab.go.id/regulasi/, Diakses pada Tanggal 29 maret 2017. 

http://ppid.bojonegorokab.go.id/regulasi/
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dibutuhkan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut:  

 

 

3.5.1 Wawancara 

Pengumpulan data seperti wawancara secara mendalam juga di sebut 

dengan In-depth Interviews. Pengunaan In-depht interviews sangat signifikan 

dalam memahami secara lebih mendalam tentang persepsi masing-masing 

individu terhadap fenomena yang sedaang diteliti.
37

 Dengan menggunakan dua 

model proses pelaksanaan wawancara, dengan unstructured-interviews dimana 

peneliti tidak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan penuntun dalam melakukan 

kegiatan wawancara tetapi hanya menyediakan tema umum terkait objek 

penelitian, kemudian penulis juga dapat melakukan wawancara langsung dengan 

penyiapan daan penggunaan pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk dijadikan 

panduan yang disebut dengan proses semi-stuctured interviews. Nantinya peneliti 

akan melakukan kegiatan wawancara terhadap responden/informan dimulai 

dengan pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, kemudian dilanjutkan dengan 

diskusi-diskusi yang spesifik untuk menunjang kebutuhan data penelitian yang 

dibutuhkan.  

Dalam mengumpulkan informan untuk wawancara, teknik yang 

digunakan oleh peneliti adalah teknik purposive sampling. Purposive sampling 

adalah suatu sampling dimana pemilihan elemen-elemen untuk menjadi anggota 

                                                             
37Agustinus Bandur, Penelitian Kualitatif Metodologi, Desain, & Teknik Analisi Data dengan 
NVIVO 10, Mitra Wacana Media: Jakarta. Hlm. 94. 
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sampel berdasarkan pada pertimbangan yang tidak acak, biasanya sangat 

subjektif. Setiap elemen tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih. 

Teknik sampling yang tidak acak tidak bisa digunakan untuk memprakirakan 

besarnya kesalaan prakiraan, jadi tidak bisa diperoleh gambaran berapa jumlah 

nilai prakiraan tersebut terhap “nilai sebenarnya”.
38

 Penulis juga memaparkan 

beberapa informan/responden untuk menjadi narasumber sebagai berikut : 

Tabel 3.5.1 Daftar Informan Penelitian 

No Nama Jabatan/Profesi 

1.  Drs. Kusnandaka Tjatur 

Prasetio, M.si. 

Kepala Dinas Komunikasi daan 

Informasi Kabupaten Bojonegoro 

2.  Sigit Jatmiko, S. Ap. Kepala Bidaang Pelayanan 

Informasi daan Aspirasi Publik 

Dinas Informasi daan Komunikasi 

Kabupaten Bojonegoro. 

3.  Ayu Ratih Pusposari Admin/operator layanan LAPOR 

4.  M Fauzi Admin Dialog Publik LAPOR 

5.  Masdalia Yunita Penyiar Radio Malowopati 

sebagai operator publikasi daan 

penyiaran LAPOR 

6.  Anis Arifa Yanti  staff Dialog Publik. 

7.  Ibu Herlina daan Pak Joko Tenaga PPL Disperta 

8.  Bapak Joko PW  Kasi Sumber Daya Dinas 

Pertanian Kabupaten Bojonegoro. 

9.  Bapak Komarudin  Kepala Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pertanian di Kecamatan 

Balen Sukosewu Kabupaten 

Bojonegoro. 

10.  Bapak Roy Kepala Tata Usaha UPTD Radio 

Malowopati 

11.  Happy Okita Rahmi Asri Penyiar Program Radio “Ayo Mas 

Bro” daan Tim URC (Unit Reaksi 

                                                             
38Supranto, 2007, “Statistik Untuk Pemimpin Berwawasan Global: Edisi 2”, Jakarta : Penerbit 
Salemba Empat, hal 76 
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Cepat) 

12.  Masyarakat Pengguna Layanan LAPOR 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2017 

Kebutuhan data yang diharapkan oleh penulis akan didapatkan melalui 

daftar narasumber diatas. Penulis juga tidak dapat menafsirkan pada saat 

melakukan penelitian daftar narasumber bisa bertambah. 

3.5.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka dibutuhkan penulis untuk pengelolaan data yang dilakukan 

pada proses penelitian. Studi pustaka yang digunakan berkaitan dengan buku, 

jurnal, daan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penulis 

tentang “Analisis Implementasi Penyelesaian Pengaduan Online oleh Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro melalui Layanan Aspirasi daan Pengaduan Online Rakyat 

(LAPOR). Penggunaan buku pelayanan publik daan kebijakan publik, serta jurnal, 

media massa cetak, undaang-undaang daan hasil dari pemahaman peraturan 

pelaksanaan lapor di Bojonegoro. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi (record review) biasanya dipakai oleh peneliti untuk lebih 

mendetailkan serta mempresentasikan informasi yang digunakan. 
39

Dokumen-

dokumen yang umum dalam penelitian kualitatif yang dapat dijadikan instrument 

penelitian ialah diaries, jurnal harian peneliti, surat-surat, dokumen formal, 

undaangan, hasil-hasil keputusan, logs, pengumuman, dokumen pemerintah 

(undaang-undaang daan peraturan pemerintah). Kemudian penulis juga 

                                                             
39Ibid. Hlm. 95. 
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menggunakan foto kegiatan pelaksanaan penelitian maupun hasil dari kegiatan 

layanan lapor di Bojonegoro. Berikut dibawah ini untuk memperjelas bentuk 

dokumen yang dimanfaatkan oleh penulis yaitu:  

Tabel 3.5.3 Peraturan Hukum Pelaksanaan Layanan LAPOR 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti. 2017 

3.5.4 Teknik Analisis Data 

No Peraturan Hukum 

1.  Undaang – Undaang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik. 

2.  Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan 

Pengaduan Publik Nasional 

3.  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara daan RB Nomor 24 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Secara Nasional  

4.  Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/54/KEP/412.11/2011 tentang 

Pejabat Pengelola Informasi daan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.  

5.  Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 30 Tahun 2013 tentang Managemen 

Informasi Pembangunan Berbasis Partisipasi Publik di Kabupaten 

Bojonegoro. 

6. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor 188/211/KEP/421.11/2014 tentang 

Tim Perumus Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi daan 

Dokumentasi (PPID) Pemerintah Bojonegoro Tahun 2014. 

7. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi daan Informatika Kabupaten 

Bojonegoro Nomor 188/037/412.45/2015 Tentang Standar Operasional 

Prosedur Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) daan Integrasi 

Layanan Pemohon Informasi Melalui LAPOR, SMS Radio Malowopati, 

Twitter Bupati daan Media Cetak serta Deks Layanan Informasi Pejabat 

Pengelola Informasi daan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro.  

8. Peraturan Undaang-undaang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan 

Publik. 
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Teknik analisis data kualitatif yaitu penulis mengolah data data yang 

diperoleh berupa dokumen atau wawancara daan menuangkan didalam kata-kata. 

Teknik analisis data menurut pendapat Moleong (2007), tahapan analisis data 

meliputi:
40

 

1. Membaca/mempelajari data setelah itu menandai kata-kata kunci serta 

gagasan yang didapat dalam data tersebut. Mengambil inti-inti yag ada 

didalam data yang diperoleh seperti wawancara atau dokumen yang 

didapatkan yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ingin 

diangkat oleh penulis 

2. Mempelajari kata-kata kunci tersebut, setelah itu mengupayakan 

mencari tema yang berasal dari data tersebut.  Memilah apa saja pokok-

pokok yang ada didalam dokumen yang diperoleh kemudian menandai 

kata kunci tersebut daan merangkumnya. 

3. Setelah menemukan tema dari data selanjutnya, menulis “model” yang 

berhasil ditemukan, merangkum kata-kata kunci kemudian dibuat 

sebuah model atau gambaran yang akan memudahkan dalam 

menganalisis data. 

4. Koding yang telah dilakukan. Koding yang dilakukan adalah memilah 

atau membuat sebuah kesimpulan dari data yang telah diolah. 

Adapun data-data yang didapat dalam penelitian kualitatif berupa 

dokumen yang berisi narasi atau kata-kata yang kemudian akan ditemukan kata 

kunci daan menentukan tema utama berdasarkan data yang diperoleh saat 

melakukan penelitian selanjutnya menulis model yang ditemukan daan pada tahap 

                                                             
40Lexy. J. Moleong. 2007. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hlm. 
248 
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terakhir adalah pengkodingan dimana penulis melakukan analisis atau proses 

penguraian data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian. 

Sedaangkan menurut Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, dalam 

data kualitatif yang muncul berwujud kata-kata daan bukan rangkaian angka. Data 

itu mungkintelah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, 

intisari dokumen, pita rekaman), daan hasil yang biasanya “diproses” kira-kira 

sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-

tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya 

disusun dalam teks yang diperluas.
41

 Kemudian analisis sendiri memiliki tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: 

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, daan transformasi data “kasar” 

yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Serta reduksi 

data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, mebuang yang tidak perlu, daan 

mengorganisasi data. Kemudian dalam kegiatan reduksi data 

selanjutnya selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan 

membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-

gugus, membuat partisi, menulis memo. Dengan cara sedemikian rupa 

hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik daan diverifikasi. 

2. Penyajian Data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adaanya penarikan kesimpulan daan pengambilan 

tindakan. Hal ini memungkinkan para peneliti tidak berbuat ceroboh 

                                                             
41Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif (Buku Tentang Sumber 
Metode-Metode Baru), 2014, UI-Press: Jakarta. Hlm. 15. 
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dalam menyederhanakan informasi yang diperoleh. Maka dalam proses 

penyajian data peneliti harus mampu membangun daya kognitifnya ke 

dalam jenis matriks, grafik, jaringan, daan bagan. Semua ini dirancang 

guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk 

yang padu daan mudah diraih, dengan demikian seorang penganalisis 

dapat melihat apa yang sedaang terjadi, daan menentukan apakah 

menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan 

analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai 

sesuatu yang mungkin berguna. 

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi, pencarian arti benda-benda, mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab-akibat, daan proporsi. Peneliti dapat membentuk 

atau menarik sebuah kesimpulan dari hasil analisis data kualitatif 

dengan terus melakukan uji kebenaran data, kecocokan, daan 

kekokohannya sebagai validitasnya. Dalam prosesnya, peneliti harus 

mampu bersikap longgar daan juga bersifat perintis. Karena sebagai 

peneliti kualitatif, perlu lebih memahami apa yang justru sedaang 

berlangsung pada waktu kita menganalisis data, dengan demikian kita 

dapat mengembangkan sebuah pandaangan terkait analisis data yang 

kita lakukan. 

Analisis data kualitatif akan selalu mengalami perkembangan beriringan 

dengan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti. Hal ini terjadi karena dalam 

penelitian kualitatif memiliki sifat yang terus berkembang daan longgar. Maka 

untuk mengantisipasi penggelembungan data perlu memfokuskan daan membatasi 

pengumpulan data.  
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Menurut Milles daan Hubberman, pembatasan ini dapat dilakukan dengan 

beberapa konsep yaitu Pertama, makin longgar rancangan awal, makin kurang 

selektif pengumpulan data. Kedua, banyak akhir-akhir ini peneliti menggunakan 

situs berganda daan bukan kajian-kajian tunggal untuk mendapatkan data. Jika 

para peneliti dilapangan menggunakan beragam data induktif, tanpa menggunakan 

kerangka atau instrumentasi yang seragam, pada akhirnya akan dihadapkan 

dengan dilema ganda, yaitu data yang berlimpah ruah daan tidak adaanya sarana 

pembanding antar kasus.
42
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42Ibid, Hlm. 27-30. 
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GAMBARAN UMUM 

4.1 Dinas Komunikasi Daan Informatika 

Dinas Komunikasi Daan Informatika pemerintah Kabupaten Bojonegoro 

menjadi salah satu faktor keterbukaan informasi yang terjadi di Kabupaten 

Bojonegoro. Keterbukaan informasi mulai dari setiap jajaran SKPD hingga ke 

aras Desa. Pengembangan teknologi berbasis teknologi harus mampu ditingkatkan 

sebagai jalan keluar dari belenggu kemiskinan. Sejak dilakukannya penelitian 

tahun 1994,
43

 Bojonegoro merupakan daerah miskin. Maka dengan tekad kuat 

pemerintah bergerak cepat dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk 

menunjang kesejahteraan masyarakatnya. 

4.1.1 Visi daan Misi Diskominfo Kabupaten Bojonegoro 

Visi 

“Mejadi Dinas Komunikasi Daan Informatika Yang Terbaik Dalam Mewujudkan 

Transparansi Komunikasi Daan Informasi Yang Handal” 

Visi tersebut mempunyai makna, sebagai berikut :
44

 

Menjadi Dinas Komunikasi daan Informatika yang terbaik bermakna, 

sebagai SKPD pengelola informasi daan komunikasi, Dinas Komunikasi 

daan Informatika Kabupaten Bojonegoro harus mampu memberikan 

layanan publik terbaik berupa penyediaan data daan informasi untuk 

meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, daan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diakses oleh seluruh warga 

negara secara terintegrasi, cepat daan berkualitas. 

Transparansi komunikasi daan informasi yang handal bermakna, bahwa 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro menerapkan aspek keterbukaan dalam berkomunikasi daan 

memberikan informasi kepada masyarakat daan seluruh stake holder 

                                                             
43 Website resmi :  http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/, diakses pada 18 Oktober 2017. 
Kondisi Bojonegoro ini telah ditulis oleh CLM Penders dari Australia pada tahun 1944 yang mana 
sudah dikatakan bahwa Bojonegoro adalah daerah miskin. 
44Ibid.. 

http://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/
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sesuai kaidah-kaidah keterbukaan informasi publik serta menjalankan 

kepemerintahan yang dialogis. Sehingga semua masukan, kritikan, celaan 

dari seluruh lapisan masyarakat dijadikan sumber ide dalam perumusan 

kebijakan serta belajar bersama-sama dengan masyarakat dalam mencari 

solusi daan penyelesaian berbagai problem yang tumbuh berkembang di 

masyarakat. 

Misi 

Misi Dinas Komunikasi daan Informatika Kabupaten Bojonegoro sebagai 

berikut :
45

 

1. Mewujudkan peningkatan layanan e-Government 

Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai 

landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan teknologi informasi 

daan komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis 

teknologi informasi merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan 

kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat daan tepat. 

Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai macam 

aplikasi layanan pemerintahan untuk memudahkan pertukaran data antar 

instansi pemerintahan sebagai perwujudaan layanan e-government bagi 

masyarakat. Peningkatan e-gov dapat terlaksana dengan baik manakala 

terdukung peningkatan keamanan sistem informasi, peningkatan cakupan 

infrastruktur jaringan serta mekanisme pengelolaan data yang 

terintegrasi. Selain itu perlu meningkatkan kemampuan daan 

keterampilan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi di 

bidaang teknologi informasi daan komunikasi sebagai upaya untuk 

mewujudkan pelayanan prima. Peningkatan kompetensi SDM tidak 

hanya bagi pengelola, namun juga kepada pengguna, sehingga 

pemanfaatan teknologi informasi betul-betul bisa berdampak positif daan 

saling mengisi. 

2. Mewujudkan transparansi komunikasi daan informasi yang handal 

melalui komunikasi sosial, daan kemitraan profesi 

Guna mewujudkan transparansi komunikasi daan informasi dilakukan 

dengan menjalin kerjasama daan kemitraan dengan berbagai komunitas 

lokal, nasional maupun internasional yang memanfaatkan teknologi 

informasi daan sarana potensi lokal untuk mendukung program 

pemerintah dalam layanan komunikasi daan informasi. Pengembangan 

transparansi komunikasi daan informasi pada komunikasi sosial 

dilakukan dengan pengembangan daan peningkatan KIM berbasis IT. 

Disamping itu juga dilakukan dengan penguatan kemitraan profesi 

dengan penguatan jejaring pada mitra profesi dibidaang komunikasi daan 

informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan 

masyarakat daan hak masyarakat untuk tahu, oleh karena itu untuk 

sinergitas informasi daan dokumentasi antara pemerintah atau badaan 

publik kepada masyarakat daan antar masyarakat diperlukan penguatan 

                                                             
45 Ibid. 
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Pejabat Pengelola Informasi daan Dokumentasi (PPID), baik PPID 

Kabupaten maupun PPID SKPD. Penyebarluasan informasi kepada 

masyarakat juga dilakukan melalui berbagai sarana yang tumbuh 

berkembang dimasyarakat yaitu pelaksanaan dialog publik, pertunjukan 

rakyat, baliho, spanduk, leaflet daan sarana penyebarluasan informasi 

luar ruang lainnya. 

 

Diskominfo Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 4 (empat) bidaang dalam 

menjalankan visi daan misinya. Keempat bidaang tersebut yaitu, Bidaang 

Pengelolaan Komunikasi Publik, Bidaang Pengelolaan Informasi daan Aspirasi 

Publik, Bidaang Teknologi Informasi komunikasi, daan Bidaang Layanan E-

Government. 

4. 3 Layanan Aspirasi Daan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) 

Layanan Aspirasi Daan Pengaduan Online Rakyat merupakan sebuah 

sistem aplikasi berbasis keterbukaan informasi dengan melibatkan partisipasi 

publik. Sesuai dengan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional 

(SP4N) berdasarkan Undaang-Undaang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan 

publik, Peraturan Presiden no. 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan 

pelayanan Publik daan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2015. 

“Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundaang-undaangan bagi setiap 

warga negara daan penduduk atas barang, jasa, daan/atau pelayanan 

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.”
46

 

 

“Sedaangkan yang dimaksud sebagai penyelenggara pelayanan publik 

adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 

independen yang dibentuk berdasarkan undaang-undaang untuk kegiatan 

pelayanan publik, daan badaan hukum laun yang dibentuk semata-mata 

untuk kegiatan pelayanan publik.”
47

 

                                                             
46 http://blog.lapor.go.id/images/dasar_hukum/PIRAC. Pasal 1 bab 1 Ketentuan Umum Undaang-
Undaang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik. 
47 Ibid. https://arsip.itb.ac.id/infopublik/peraturan/permenpan2012_036. Diakses pada tanggal 
28 Maret 2017. 

http://blog.lapor.go.id/images/dasar_hukum/PIRAC
https://arsip.itb.ac.id/infopublik/peraturan/permenpan2012_036
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Kemudian sebagai aplikasi pelaksanaan sistem pelayanan publik, melalui 

Peraturan Presiden yaitu:
48

 

1. Pimpinan kementerian/lembaga atau pemerintah daerah melakukan 

pembinaan daan pengawasan pelaksanaan pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik dalam lingkup tanggung jawab masing-masing. 

2. Pembinaan daan pengawasan pelaksanaan pengelolaan pengaduan 

pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 

oleh penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik pada 

masing-masing kementerian/lembaga atau pemerintah daerah. 

3. Menteri melakukan pembinaan daan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam rangka 

penyelenggaraan sistem informasi pelayanan publik secara nasional. 

4. Menteri menyusun road map pengembangan sistem pengelolaan 

pengaduan. 

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, daan 

penyusunan road map pengembangan sistem pengelolaan pengaduan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) daan ayat (3) diatur dengan 

Peraturan Menteri. 

 

Setelah itu tindak lanjut dari pembentukan serta pengelolaan sistemnya 

dibentuk oleh Kantor Staff Kepresidenan dengan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara daan Reformasi Birokrasi. Sistem Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Nasional yang selanjutnya disebut SP4N adalah sistem 

terintegrasi dalam pengelolaan pengaduan secara berjenjang pada setiap 

Penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Disesuaikan 

daan dikembangkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

daan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map 

Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. 

Terciptalah bentuk sistem aplikasi yang diharapkan mampu menjawab tantangan 

dalam pemberian pelayanan publik atas pengaduan yang diterima. Layanan 

Aspirasi daan Pengaduan Online Rakyat yang disingkat LAPOR!, selanjutnya 

diintegrasikan kepada seluruh institusi pemerintahan mulai dari Pemerintahan 

Pusat, Provinsi, serta Kabupaten/Kota. 

                                                             
48 Peraturan Presiden no. 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. 
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Jaminan yang diterima oleh masyarakat sebagai pengadu yang 

menggunakan sistem LAPOR!, sebagai masyarakat memperoleh hak agar 

pengaduan dari manapun daan jenis apapun akan disalurkan kepada 

penyelenggara pelayanan publik yang berwenang menangani. Penanganan yang 

diberikan harus responsif, profesional, partisispatif, terbuka, daan 

bertanggungjawab. Penanganan yang efektif daan memberikan penyelesaian bagi 

masyarakat berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola 

pemerintahan yang baik daan memperkuat fungsi pelayanan publik.  

LAPOR! bersifat dua arah yaitu sebagai verifikasi daan monitoring mulai 

dari perencanaan program pembangunan pemerintah pusat hingga daerah. 

Verifikasi daan monitoring dalam lapor melibatkan keikutsertaan masyarakat 

umum dengan pejabat pengelola informasi tentang pembangunan nasional hingga 

daerah. Sistem LAPOR! telah disiapkan dalam pelaksanaan pengawasan pada 

kelembagaan pusat. Selanjutnya pada awal tahun 2015 LAPOR! sudah mampu 

dilimpahkan kepada seluruh daerah provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia 

dengan membentuk admin atau pengelola sistem lapor tersebut sesuai dengan 

daerahnya. 

LAPOR! secara umum memiliki fungsi sebagai:
49

 

1. Alat dokumentasi laporan, baik aspirasi maupun aduan masyarakat 

2. Alat tindaklanjut laporan oleh instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga/ 

Pemerintah Daerah) 

3. Ruang diskusi antar masyarakat, antar masyarakat-pemerintah, daan antar 

pemerintah terkait masalah-masalah yang dilaporkan. 

 

                                                             
49 Buku Panduan Untuk Penyelenggara Daan Administrator Pada pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota. Hlm. 19. 
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LAPOR! menjamin penyelesaian pengaduan atau pelaporan masyarakat 

mulai dari pelayanan publik, pendidikan, lingkungan/pertanian, kesehatan, 

infrastruktur, hingga permohonan berkas untuk kebutuhan tertentu. Kehadiran 

sistem lapor akan mempermudah masyarakat ikut serta dalam pengawasan 

pembangunan nasional hingga daerah di setiap kabupaten. Serta pemberdayaan 

masyarakat untuk memahami haknya daan mengajukan keluhan atau pelaporan 

ketika haknya dilanggar. Di sisi lain, informasi daan hasil yang diperoleh melalui 

mekanisme penanganan pengaduan memberikan dorongan kepada Negara untuk 

melakukan perubahan terhadap sistem yang dinilai lemah (Demand Driven 

Reform) melalui penjatuhan sanksi terhadap pejabat yang dilaporkan atau 

memperbaiki kebijakan yang dinilai bermasalah. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Alur Kerja Aplikasi LAPOR 
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Sumber : Website Sistem LAPOR! 

Berikut penjelasan gambar/skema alur kerja lapor dibawah ini: 

a. Pelaporan 

Masyarakat umum dapat mengirimkan pengaduan atau laporan pada 

LAPOR! melalui berbagai media mulai dari akses resmi yang dimiliki oleh 

LAPOR! itu sendiri daan dapat melalui media lain yang sudah diitegrasikan 

oleh daerah kabupaten. Untuk pengaduan secara langsung dapat 

mengetikkan isi laporan dengan akses website di https://lapor.go.id/, atau 

dapat langsung mengirimkan SMS ke 1708, serta masyarakat juga 

dipermudah dengan mobile apps LAPOR!. Khusus masyarakat Kabupaten 

Bojonegoro mengirim SMS ke LAPOR! dengan format Ketik BJN (spasi) 

isi aduan. 

https://lapor.go.id/
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b. Tindak Lanjut Pelaporan 

Instansi Kementerian/Lembaga Pusat/ Pemerintah Daerah diberikan waktu 

selama 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal daan perumusan 

tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. 

Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi 

kementerian/lembaga pusat/pemerintah daerah dapat menginformasikannya 

pada halaman tindak lanjut laporan. 

c. Penutupan Laporan  

Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi 

Kementerian/Lembaga Pusat/Pemerintah Daerah pada laporan, daan telah 

berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adaanya balasan 

dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut.  

4.4 Radio Malowopati 

Radio Malowopati merupakan radio plat-merah yang dimiliki oleh Dinas 

Komunikasi daan Informasi Kabupaten Bojonegoro. Salah satu sarana media 

informasi daan komunikasi masyarakat untuk memberikan pelayanan publik 

terhadap masyarakat Bojonogero. Setiap staff daan penyiar radio memiliki 

kontribusi yang sama dalam proses terciptanya pelayanan publik yang baik 

disamping kedudukan struktural yang dijabat. Program yang diberikan selain 

hiburan seperti musik, radio malowopati juga diintegrasikan dengan sistem lapor 

sebagai pintu masuknya pengaduan atau pelaporan masyarakat terkait masalah 

atau temuan yang terjadi dilingkungan sekitar.  

Bentuk masyarakat berpartisipasi terhadap media radio ini dengan 

mengirimkan SMS ke nomor tujuan 08113322958. Jadi masyarakat dengan 

mudah melakukan pengaduan atau pelaporan, selain SMS masyarakat juga dengan 
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mudah menggunakan media sosial yang terhubung dengan saluran internet seperti 

Whatsapp. Dengan aplikasi Whatsapp ini akan lebih mempermudah masyarakat 

dalam melakukan pengaduan, masyarakat dengan mudah mengirimkan pesan 

daan gambar (foto) tentang hasil temuan masalah yang terjadi. Maka para unit 

lembaga SKPD akan dimudahkan dalam proses penanganan laporan dari 

masyarakat. 

Nantinya para staff atau admin di Radio Malowopati dalam waktu 3(tiga) 

jam akan meneruskan pesan tersebut terhadap SKPD yang menangani laporan dari 

masyarakat serta pada 1(satu) jam pertama penyiar radio akan membacakan 

jawaban sementara daan penuntasan tindak lanjut. Jika dalam 5(lima) hari kerja 

Kepala Dinas/Lembaga tidak menanggapai pengaduan atau aporan dari 

masyarakat maka laporan secara otomatis akan masuk dalam sistem LAPOR! 

Kabupaten. 

Selain itu program pelayanan publik melalui Radio Malowopati ini dinilai 

sangat efektif untuk mencerahkan serta memberdayakan masyarakat, adalah 

dengan program “Ayo Mas Bro” (Masyarakat Bojonegoro Produktif). Program ini 

bertujuan untuk mensosialisasikan pelaksanaan SKPD daerah. Narasumber yang 

dihadirkan dari setiap jajaran SKPD/ Instansi/ Lembaga yang telah mendapat 

jadwal siaran secara langsung dari UPT Radio Malowopati. Jadwal siaran ini 

dilaksanakan setiap hari Senin-Jum‟at, mulai pukul 08.00-09.30 WIB, dengan 

narasumber yang berbeda dari SKPD/ Instansi/ Lembaga.  

4.5 Dialog Publik Interaktif 

Dialog Publik adalah kegiatan rutin yang diselenggarakan setiap hari 

Jum‟at setelah dilaksanakannya ibadah Sholat Jum‟at. Masyarakat secara umum 
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dapat memasuki pendopo kabupaten dengan membawa keluhan, pengaduan daan 

laporan untuk disampaikan kepada seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah. 

Tidak terkecuali Bupati daan Wakil Bupati pun ikut hadir jika tidak berhalangan 

hadir.  

Ini juga menjadi pintu pelayananan sebagai masuknya pengaduan atau 

laporan masyarakat dalam integrasi dalam pemberian pelayanan publik berbasis 

masyarakat daan keterbukaan informasi publik. Pengaduan daan aspirasi 

masyarakat sangat beragam, seperti pelayanan publik pada Dinas Pendidikan, 

Pelayanan Rumah Sakit, Pelayanan dalam penyaluran pupuk, Perbaikan jalan, 

Perbaikan infrastruktur daan sebagainya. 

Dialog publik ini adalah gagasan dari H. Suyoto, bupati yang terpilih dua-

periode, daan gagasan tersebut dijadikan sebagai janji politik kepada seluruh 

masyarakat Bojonegoro. Dialog publik dilaksanakan setelah pelantikan bupati 

Suyoto tahun 2008 dengan dasar hukum SK Bupati Bojonegoro Nomor 

188/305/KEP/412.12/2008 tentang Dialog Publik antara Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro daan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Pelaksanaan dialog publik 

mempunyai program agar kebijakan berjalan dengan efektif daan maksimal, 

budaya demokrasi daan transparansi melalui dialog publik daan Dinas 

Komunikasi daan Informatika ditunjuk oleh Bupati dalam teknis pelaksana dialog 

publik.  

Masyarakat tidak hanya sekedar diberikan pengetahuan, pemahaman 

maupun penyuluhan tentang pentingnya layanan pemerintah berupa informasi 

yang transparan, akan tetapi juga ditumbuhkan kesadaran dari masyarakat itu 

sendiri. Serta masyarakat juga bebas menyampaikan aduan atau keluhan yang 
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dihadapi terkait kinerja pemerintah. Disamping itu secara demokratis masyarakat 

juga mampu menyampaikan aspirasi, pesan daan saran terhadap kinerja 

pemerintah yang diinginkan maupun terhadap proses pengambilan kebijakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V  

PEMBAHASAN 

Analisis Pelayanan Publik Dalam Penyelesaian Pengaduan atau Laporan 

Masyarakat Di Bidaang Pertanian Melalui SIAP-LAPOR! oleh Pemerintah 

Bojonegoro. 
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Dalam bab pembahasan ini akan dijabarkan tentang pelayanan publik 

dalam penyelesaian pengaduan atau laporan masyarakat melalui SIAP-LAPOR! 

khususnya di bidaang pertanian. Teori yang digunakan untuk menjelaskan serta 

mengukur penelitian ini dengan menggunakan teori New Public Service dengan 

pisau analisis dalam menggambarkan realita di lapangan. Adapun bagaian dari 

tersebut yaitu Serve citizens, not customers (melayani masyarakat bukan 

pelanggan), Seek the public interest (mengutamakan kepentingan publik), Value 

citizenship over entrepreneurship (lebih menghargai warga negara/ masyarakat 

dari pada kewirausahaan), Think strategically, act democratically (berpikir 

strategis bertindak demokratis), Recognize that accountability isn‟t simple 

(menyadari bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah), Serve rather than 

steer (melayani daripada mengendalikan), Value people, not just productivity 

(menghargai orang, bukan produktivitas semata).  

5.1 Serve citizens, not customers (melayani masyarakat bukan pelanggan) 

Pelayanan publik biasanya dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik 

yang menempati atau bekerja di dalam instansi/lembaga pemerintahan. Tertuang 

dalam Undaang-Undaang Pelayanan Publik Nomor 25 tahun 2009 pada bab I 

ketentuan umum, 

(4) Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 

Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan 

publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, 

korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undaang-

undaang untuk kegiatan pelayanan publik, daan badaan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

(5) Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana 

adalah pejabat, pegawai, petugas, daan setiap orang yang bekerja di 

dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan 

atau serangkaian tindakan pelayanan publik. 
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(6) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun 

penduduk sebagai orangperseorangan, kelompok, maupun badaan hukum 

yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Administrasi publik lama masih bersifat kaku, karena nilai pelayanan 

publik disesuaikan dengan kekuatan otoritas pimpinan atau kepala yang 

membidaangi dalam pemberian pelayanan. Dalam perspektif pelayanan publik 

seperti Administrasi publik lama bagaimana untuk mampu menyelenggarakan 

sebuah roda kehidupan negara dengan menempatkan masyarakat sebagai client 

yang berarti ketergantungan masyarakat akan pelayanan.  

Sedaangkan konsep pelayanan publik baru (New Public Management) 

lebih condong terhadap capaian kerja. Istilah customers atau pelanggan memang 

sering kali meliputi objek pelayanan publik. Pelanggan disini memiliki arti 

sebagai masyarakat, warga, atau pihak swasta yang ingin melakukan daan 

mendapatkan pelayanan publik. Serta memandaang pelayanan publik yang 

mampu menunjang kepuasan masyarakat secara lebih dengan melibatkan sektor 

swasta.  

Swasta yang dimaksud adalah perusahaan. Perusahaan tersebut dapat 

membantu peluang pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap 

masyarakat. Tetapi, logika swasta tetap mengacu kepada profit keuntungan. 

Keuntungan yang didapat dengan perolehan rata-rata atas modal yang telah 

dikeluarkan.  

Maka menempatkan masyarakat sebagai customers atau pelanggan, 

pelanggan merupakan konsep dalam teori ekonomi liberal yang menempatkan 

manusia sebagai economic man (manusia ekonomi) yang tindakannya didorong 

untuk mampu memenuhi kebutuhan materialnya. Jadi pemberian pelayanan 
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publik memungkinkan akan mengacu terhadap daya kemampuan biaya personal 

masyarakat. Ini menjadi dilema bagi masyarakat secara umum.  Tidak semua 

masyarakat memiliki kemampuan daya beli untuk mendapatkan kualitas 

pelayanan yang baik. Lebih jelas dalam pernyataan ini dapat dilihat dalam gambar 

dibawah ini yang merupakan reaksi cepat dalam memberikan pelayanan publik. 

Gambar 5.1 Topik Aduan Unit Reaksi Cepat 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh penulis, 2017. 

Penyelenggara pelayanan publik yang berada di dalam lembaga/instansi 

pemerintahan harus berpartisipatif dalam pemberian layanan. Partsipatif yang 

ditekankan kepada kepentingan umum tanpa adaanya perbe terhadap individu 

ataupun kelompok tertentu. New Public Service memandaang publik sebagai 

„citizen‟ atau warga negara yang mempunyai hak daan kewajiban publik yang 

sama. Tidak hanya sebagai customer yang dilihat dari kemampuannya membeli 

atau membayar produk atau jasa.  

Citizen adalah penerima daan pengguna pelayanan publik yang disediakan 

pemerintah daan sekaligus juga subyek dari berbagai kewajiban publik seperti 

mematuhi peraturan perundaang-undaangan, membayar pajak, membela Negara, 
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daan sebagainya. New Public Service melihat publik sebagai warga negara yang 

mempunyai hak daan kewajiban dalam komunitas yang lebih luas. Adaanya unsur 

paksaan dalam mematuhi kewajiban publik menjadikan relasi Negara daan publik 

tidak bersifat sukarela. Karena itu, abdi negara tidak hanya responsif terhadap 

„customer‟, tapi juga fokus pada pemenuhan hak-hak publik serta upaya 

membangun hubungan kepercayaan (trust) daan kolaborasi dengan warga negara. 

“Kepercayaan akan mampu ditingkatkan apabila administrator publik 

terbuka dalam menampung aspirasi masyarakat. “Terus daan Selalu 

menguatkan strategi kolaborasi antara Pemerintah, Unsur pengusaha 

daan swasta, unsur Akademisi, daan Masyarakat. Diharapkan dengan 

kolaborasi yang kuat maka masyarakat akan terjaga public trust -nya 

daan dengan suka rela ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang 

dilakukan pemerintah”.
50

 

 

Dari data dibawah ini tentang pelayanan yang diberikan terhadap 

masyarakat sejak dimulainya kepemimpinan H. Suyoto sebagai Bupati Kabupaten 

Bojonegoro mengalami peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang 

diberikan oleh seluruh jajaran penyelenggara pelayanan publik. 

Grafik 5.1 Tingkat Kepuasaan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan   

  
Sumber: Diolah oleh penulis, 2017 

 

Tingkat kepuasaan yang dihimpun oleh Pemerintah setelah dilakukannya 

survei tentang kepuasaan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Sejak tahun 

                                                             
50 Wawancara dengan Bapak Kusnandaka Tjatur, Kepala Dinas Komunikasi Daan Informatika 
Bojonegoro. Pada 8 November 2017. 



57 
 

2008-2014 rata-rata meningkat dengan selisih 2% setiap tahunnya. Mulai  tahun  

2008 (43%), 2009 (45%), 2010 (48%), 2011 (50%), 2012 (52%), 2013 (63%), 

daan 2014 (65%). Hal tersebut menunjukkan bahwasaannya pemerintah beserta 

penyelenggara pelayanan telah memberikan pelayanan sesuai dengan harapan 

masyarakat. 

Keutamaan masyarakat menjadi prioritas dalam melaksanakan pelayanan. 

Transformasi pemberian pelayanan juga bertumpu terhadap nilai-nilai partisipasi 

yang mampu menciptakan loyalitas tentang hak daan kewajiban antara 

penyelenggara dengan masyarakat.  

5.2   Seek the public interest (mengutamakan kepentingan publik) 

Kepentingan publik merupakan sebuah entitas yang akan dicapai dalam 

pemberian pelayanan publik. Kepentingan memiliki arti yang beragam, seluruh 

manusia secara individu memiliki kepetingan yang berbeda. Kepentingan secara 

umum dapat diartikan sebagai egoisme yang melekat pada diri manusia, egoisme 

sudah dimiliki sejak lahir daan baru dapat dirasakan ketika mulai tumbuh daan 

beranjak dewasa. Egoisme yang dimiliki akan sejalan dengan hasil olahan pikiran 

daan rasa. Dimana empirisme seseorang akan diperoleh daan disalurkan menjadi 

tindakan. Tindakan akan mencerminkan kebutuhan seseorang, maka disitulah 

terlihat kepentingan seseorang. Berbeda dengan kepentingan publik, publik dapat 

berarti masyarakat secara umum. Sedaangkan entitas kepentingan dalam 

kepentingan publik adalah penyelenggaranya. Bagaimana penyelenggara publik 

mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan warga negara. 

Administrasi Negara klasik, memisahkan antara politik daan administrasi. 

Menekankan terhadap kekuatan wakil rakyat sebagai aktor yang melakukan 
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perumusan kepentingan publik. Mutlak para administrator harus mampu 

menjalankan atau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan seefektif daan 

seefisien mungkin untuk menjamin pelayanan terhadap masyarakat.  

Jika keputusan yang didasari keinginan individu lebih utama dibanding 

dengan keinginan kolektif. Maka hal ini menjadi disfungsi tanggungjawab 

administrasi berkenaan dengan kepentingan publik daan tidak relevan dengan 

nilai-nilai bersama. Pilihan individu lebih bermakna ketimbang pilihan publik 

daan menjadikan asumsi kepentingan publik tidak bermakna serta tidak mampu 

untuk dirumuskan menjadi sebuah keputusan.  

New Public Service memandaang aktor utama dalam penyelenggaraan 

negara mampu bersanding dengan kedudukan warga negara. Perumusan 

kepentingan publik berdasarkan hasil pertimbangan bersama. Selebihnya 

masyarakat atau warga negara (citizen), kelompok, bersama dengan unit 

masyarakat lainnya mampu menunjang haknya terkait keputusan yang akan 

dijadikan kebijakan oleh administrator negara. Warga negara akan dilibatkan 

dalam proses kepemerintahan, bukan hanya dilibatkan dalam konstelasi pemilu. 

Tetapi lebih jauh dari itu jaminan keterlibatan wargha negara dalam perumusan 

kebijakan publik.  

Administrator publik harus memfasilitasi warga negara dengan ruang 

sebagai media untuk menyalurkan aspirasi rakyat. serta penunjang konsep 

kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat seperti dialog interaktif atau 

forum diskusi rakyat. Maka tidak hanya pencapaian ekonomis saja yang 

diperoleh, tetapi manfaat dalam peningkatan nilai kejujuran, keadilan, 

kemanusiaan daan sebagainya. 
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“Dalam pemberian pelayanan publik sangat ditentukan oleh si pemberi 

layanan itu sendiri, jika adaanya aduan atau aspirasi masuk melalui radio atau 

sms, selama 24 jam akan tetap dilayani. Tentunya dengan arahan sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur.
51

 

Dalam kaitannya penyelenggara publik harus mampu mengesampingkan 

kepentingan individu atau kelompok. Hal ini menitikberatkan terhadap asas 

pelayanan publik yang tertuang dalam Undaang-Undaang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang pelayanan publik, 

Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan :
52

 

a. Kepentingan umum 

b. Kepastian hukum 

c. Kesamaan hak 

d. Keseimbangan hak daan kewajiban 

e. Keprofesionalan 

f. Partisispatif 

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif 

h. Keterbukaan 

i. Akuntabilitas 

j. Fasilitas daan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

k. Ketepatan waktu, daan 

l. Kecepatan, kemudahan, daan keterjangkauan.  

 

Tabel 5.1 Rekapitulasi Pengaduan/Informasi dari Masyarakat Melalui SMS 

Radio Malowopati FM Tahun 2016 

Bulan infrastruktur Pemerintahan Pelayanan 
Publik 

Pendidikan Pertanian Kesehatan Lain-
lain  

Jml 

Januari 54 26 27 34 131 54 234 560 

Februari 68 32 61 46 99 57 234 597 

Maret 23 34 73 27 64 22 16 259 

April 16 8 44 11 25 14 56 174 

Mei 37 13 14 14 15 10 44 147 

Juni 22 4 14 15 4 8 32 99 

Juli 16 16 41 70 26 32 99 300 

Agustus 20 20 28 54 25 18 83 248 

September 34 49 96 35 62 25 88 389 

                                                             
51Hasil wawancara dengan Happy Okita Rahmi Asri, Penyiar Radio Malowopati (UPTD) 
Diskominfo. Pada 10 November. 2017. 
52 Pasal 4  bagian umum Undaang-Undaang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik. 
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Oktober 35 35 67 68 56 29 170 460 

November 10 10 26 24 26 1 30 127 

Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 335 247 491 398 533 270 1086 3360 

Sumber: Data Hasil Olahan Peneliti, 2017. 

Data diatas menunjukkan bahwa laporan atau aduan masuk terbanyak di 

bidaang pertanian. Sebanyak 533 aduan yang masuk ke Radio Malowopati 

melalui SMS daan pesan Whatapps.  

Bidaang pertanian menjadi konten utama karena banyak-nya aduan daan 

aspirasi yang diterima oleh UPT Radio malowopati. Kemudahan masyarakat 

untuk melakukan laporan dengan terbukanya berbagai sarana aduan dalam 

lingkup Radio malowopati seperti pengiriman pesan aduan melalui sms daan 

whatapps. Aduan nantinya yang masuk bisa langsung dijawab tanpa menunggu 

waktu lama yang disesuaikan dengan poin  aduan.  

Asumsi banyaknya aduan atau laporan yang masuk dikarenakan wilayah 

Bojonegoro merupakan wilayah agraris. Data menunjukkan, Luas Wilayah 

Kabupaten Bojonegoro 2.307,06 km² terbagi dalam 28 Kecamatan 11 Kelurahan 

daan 419 Desa. Dari wilayah seluas 2.307,06 km², penggunaan lahan untuk sawah 

56,17 %, tanah kering 38,74% daan lainnya 5,08 %, adapun jenis penggunaan 

lahan terluas adalah peruntukan hutan Negara 40,15 % dari luas wilayah Kab. 

Bojonegoro.
53

 

Kemudian dari hasil sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk 

Kabupaten Bojonegoro sebesar 1.209.973, dengan rincian laki-laki 598.365 jiwa 

daan perempuan 611.608 jiwa, sehingga ratio sex 97,83 persen. Berdasarkan 

registrasi oleh Dinas Capilduk Kabupaten Bojonegoro jumlah penduduk mencapai 

                                                             
53 Buku Profil daan produk Unggulan Kabupaten Bojonegoro. 2013. Hlm. 2-6. 
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1.430.313 jiwa dengan rincian laki-laki 721.444 jiwa, daan perempuan 708.869 

jiwa. Mengenai ketenagakerjaan, jumlah penduduk usia kerja tercatat naik 

signifikan yaitu dari 6,47% tahun 2010 menjadi 40,23 di tahun 2011, begitu pula 

jumlah angkatan kerja megalami kenaikan yaitu naik 5,62% di tahun 2010 daan 

6,00% di tahun 2011.
54

 

Kenaikan dua variable diatas, yaitu Angkatan kerja daan penduduk usia 

kerja menyebabkan terjadinya penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) di Kabupaten Bojonegoro. Untuk tahun 2009 TPAK Bojonegoro tercatat 

67,61%, kemudian turun 66,62% di tahun 2010, hingga akhirnya melorot 50,36% 

di tahun 2011. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di tahun 2011 yaitu sebesar 

1.750 lowongan jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3.895 di 

tahun 2009 daan 6.585 lowongan di tahun 2010. Sebagai daerah yang bertipe 

agraris, banyaknya kesempatan kerja secara komulatif hingga tahun 2011 

terbanyak pada sektor pertanian yaitu 332.665 atau 44,72% dari kesempatan kerja 

yang ada. Disusul sektor perdagangan yaitu 16,96%, sektor jasa daan lainnya 

sebesar 14,83%. 

Mayoritas pekerjaan masyarakat bekerja di sektor pertanian. Peningkatan 

kualitas di sektor pertanian harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah. 

Terlihat kesempatan kerja di sektor pertanian sebesar 332.665 atau 44,72% 

peluang yang ada. Secara dinamis perubahan lahan daan pola interaksi masyarakat 

berubah mengikuti perkembangan kea yang terjadi. Di sinilah peran pemerintah 

untuk membawa para petani keluar dari masalah yang dihadapi. 

                                                             
54 Ibid. 
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“Bahwa pemerintah itu akan suskes kalo bisa membantu rakyatnya 

meningkatkan productivity-nya. Mangkannya jargonya masyarakat 

Bojonegoro itu, sehat, cerdas, produktif, bahagia. Nah, produktif itu salah 

satunya bidaang ekonomi. Bidaang ekonomi itu salah satunya bidaang 

pertanian. Bahwa mendampingi petani untuk produktif itu, kita tidak bisa 

hanya dengan persepsi pemerintah, tapi juga tidak bisa juga hanya dengan 

persepsi petani. Mangkannya dibutuhkan mekanisme dialog daan belajar 

bersama. Apa cannel nya ? bahasa inggrisnya, channelling. Channelling to 

connect between people farmer and government science”.
55

  

Jadi, paradigma people problem is government problem, itulah yang 

membuat kita kemudian membuka ruang belajar bersama. Nah, maka 

Malowopati itu menjadi salah satu chanel, baik melalui SIAP-LAPOR! 

pasti persoalan pertanian itu banyak, karena mayoritas rakyat kita adalah 

petani. Tetapi jika dilihat sms lapor secara umum justru infrastruktur yang 

paling dominan karena saat ini sudah mulai bergeser. Karena itu kita lihat 

persoalan, mulai dari persoalan produksi, persoalan sarana produksi, soal 

air, benih, pola tanam, tanah, sampai soal panen, perdagangan, semua itu 

pasti menjadi masalah pertanian. Kita mendorong proses belajar itu bukan 

hanya di sekolah lapang. Tetapi di bidaang IT juga bisa digunakan. Itulah 

bagian dari belajar bersama daan pelayanan yang dibidaangi pemerintah, 

jangan sampai masalah yang dihadapi rakyat itu berlama-lama daan 

kebingungan gak dapat solusi. Disitulah paradigma pemerintah harus 

hadir, connect “nyambung” nah tentu ada bidaang pertanian salah satunya. 

 

Tercermin dari uraian diatas bagaimana komitmen pemerintah mengajak 

para masyarakat petani untuk mampu keluar dari permasalahan yang dihadapi. 

Bukan hanya dengan pemberian pelayanan publik yang dibutuhkan, tetapi 

pemerintah juga akan memberdayakan para masyarakat petani untuk lebih cerdas 

daan lebih produktif. 

5.3 Value citizenship over entrepreneurship (lebih menghargai warga negara/ 

masyarakat dari pada kewirausahaan) 

 

New Public Service memandaang keterlibatan warga negara dalam proses 

administrasi daan pemerintahan lebih penting daripada pemerintahan lebih 

condong atau fokus terhadap kepentingan swasta. Kepentingan publik akan lebih 

baik bila dirumuskan daan dikembangkan oleh aparatur Negara bersama dengan 

                                                             
55 Hasil Wawancara dengan Dr. H. Suyoto, M.si, Bupati Kabupaten Bojonegoro. Pada tanggal 11 
November 2017. 
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warga negara yang punya komitmen untuk memberi sumbangan berarti pada 

kehidupan bersama daripada oleh manajer berjiwa wirausaha yang bertindak 

seolah uang daan kekayaan publik itu milik mereka.  

Prinsip ini berdampak terhadap peran pemerintah daan relasinya dengan 

masyarakat. Peran pemerintah di masa lalu lebih bersifat mengarahkan 

masyarakat melalui fungsi-fungsi yang bersifat langsung daan pengendalian 

seperti fungsi pengaturan atau regulasi, pemberian layanan, menetapkan aturan 

daan insentif. Kehidupan masyarakat modern yang makin kompleks menuntut 

peran pemerintah bergeser dari fungsi controlling ke agenda setting, fasilitasi, 

negosiasi atau “brokering”,
56

 solusi untuk memecahkan problem-problem publik 

(seringkali dengan melibatkan koalisi badaan –badaan pemerintah, privat daan 

nonprofit). Untuk itu, administrator publik tidak cukup hanya menguasai keahlian 

kontrol manajemen tapi juga keahlian bernegosiasi daan resolusi konflik. 

Permasalahan petani yang umum ketika memasuki masa tanam adalah 

tentang masalah varietas tanaman, hama, pengairan irigasi, daan yang paling 

utama tentang penyaluran akan kebutuhan pupuk. Permasalahan pupuk menjadi 

momok yang terkadaang sangat sulit diatasi oleh pemerintah. Terkadaang jatah 

pupuk subsidi dari pemerintah pusat tidak memadai akan kebutuhan pupuk untuk 

rakyat petani di Kabupaten Bojonegoro.  

Maka peran pemerintah tidak hanya mampu memberikan kesejahteraan 

para petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk subsidi, tetapi lebih menekankan 

terhadap kebutuhan pupuk dari luar. Maksudnya rakyat petani harus mampu 

membeli pupuk non-subsidi dari perusahaan pupuk yang ada. 

                                                             
56 https://vdocuments.site/meningkatkan-pelayanan-birokrasi.html. Diakses pada tanggal 27 
April 2017. 

https://vdocuments.site/meningkatkan-pelayanan-birokrasi.html
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Dalam hal ini pemerintah yang berwenang yaitu Dinas pertanian untuk 

mampu memberikan pengetahuan tentang bentuk daan jenis pupuk yang akan 

digunakan. Pendampingan ekstra terhadap rakyat petani di setiap kecamatan daan 

pedesaan menjadi komitmen bersama agar rakyat petani tidak merugi akan 

peluang produksi yang dilakukan. 

“Harus aktif dalam mencari pihak swasta yang mampu memberikan 

manfaat untuk masyarakat Bojonegoro. Dalam kaitannya mengajak 

perusahaan benih daan pupuk”.
57

 Kita melayani masyarakat di samping 

membangun kemandirian, tentu dengan segala keterbatasan kita. Nah, 

peran swasta itu kalo bisa memberi manfaat ke masyarakat tentu harus 

kita apresiasi daan kita ambil. 

 

Pembentukan formulator dirasa sangat perlu untuk mendukung itu semua 

sebagai media para petani agar mampu secara finansial daan daya saing dalam 

peningkatan produksi hasil pertanian. Jadi komunitas formulator Lamongan – 

Bojonegoro mengadakan pertemuan rutin setiap bulannya. Dengan melibatkan 

perusahaan swasta benih daan pestisida akan mewujudkan tercapainya unit 

produsen aktif dalam pemenuhan kebutuhan pasar. Rakyat petani tidak hanya 

mampu menjadi produsen aktif dalam pasar untuk pemenuhan produk kebutuhan 

pokok, tetapi juga akan meningkat ke produk hortikultura. Serta akan 

memberdayakan sumber daya manusia dengan dukungan alam yang tersedia.  

5.4 Think strategically, act democratically (berpikir strategis bertindak 

demokratis) 

Ide utama prinsip ini adalah bahwa kebijakan daan program untuk 

menjawab kebutuhan publik akan dapat efektif daan responsif apabila dikelola 

melalui usaha kolektif daan proses kolaboratif. Prinsip ini berkaitan dengan 

bagaimana administrasi publik menerjemahkan atau mengimplementasikan 

                                                             
57 Hasil wawancara dengan Bapak Komaruddin, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian 
Kecamatan Balen Sukosewu. Pada tanggal 22 November 2017. 
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kebijakan publik sebagai manifestasi dari kepentingan publik. Model 

implementasi kebijakan dalam paradigma administrasi publik lama bersifat top-

down, hirarkis, daan satu pengarahan/komando (unidirectional). Karena pengaruh 

manajemen ilmiah daan organisasi formal (birokrasi), maka fokus implementasi 

pada pengendalian perilaku agar sesuai dengan aturan atau standar kebijakan atau 

program. 

Fokus utama implementasi dalam New Public Service pada keterlibatan 

citizen daan komunitas (community building). Keterlibatan citizen dilihat sebagai 

bagian yang harus ada dalam implementasi kebijakan dalam sistem demokrasi. 

Keterlibatan disini mencakup keseluruhan tahapan perumusan daan proses 

implementasi kebijakan. Melalui proses ini, warga Negara merasa terlibat dalam 

proses kepemerintahan bukan hanya menuntut pemerintah untuk memuaskan 

kepentingannya. Organisasi menjadi ruang publik dimana manusia (citizen daan 

administrator) dengan perspektif yang berbeda bertindak bersama demi kebaikan 

publik. Interaksi daan keterlibatan dengan warga Negara ini yang memberi tujuan 

daan makna pada pelayanan publik. 

“Untuk menjaga agar partisipasi masyarakat terus hidup, maka yang 

dilakukan pastinya adalah dengan terus menerus daan secara konsisten 

melayani aduan daan aspirasi masyarakat, karena dengan aduan yang 

di tanggapi daan ditindaklanjuti maka masyarakat akan merasa 

diperhatikan daan dianggap penting oleh pemerintah. Maka dari sini 

diharapkan partisipasi masyarakat akan selalu ada daan tidak pernah 

surut. Beberapa kegiatan contohnya dialog publik adalah salah satu 

media untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat, karena di dalam 

dialog publik tersebut masyarakat bisa berbicara, mengadu daan 

memberikan usul kepada pemerintah untuk menuju perubahan yang 

lebih baik”.
58

 

       

 

 

                                                             
58Hasil Wawancara dengan Bapak Kusnandaka Tjatur, Kepala Diskominfo Kabupaten Bojonegoro. 
Pada tanggal 8 November 2017.  
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Gambar 5.2 Mekanisme Pengelolaan Pengaduan SIAP-LAPOR! 

          
Sumber: Diolah oleh penulis, 2017 

 

Aduan atau laporan yang diterima oleh Radio Malowopati terkait 

permasalahan di bidaang pertanian akan segera ditindaklanjuti. Aduan yang 

masuk segera mungkin akan dikirimkan dengan pesan singkat melalui aplikasi 

Whatsapps kepada admin Disperta, kemudian admin akan memberikan kepada 

kepala dinas, selanjutnya kepala dinas akan mendisposisikan aduan kepada unit 

yang membidaangi untuk memberikan jawaban atau klarifikasi. Pesan tersebut 

juga dilengkapi dengan informasi berupa gambar/foto (jika ada) daan unit yang 

membidaangi. Waktu yang diperlukan dalam pengiriman pesan adalah 1 (satu) 

jam daan penyampaian kembali setelah dilimpahkan kepada unit yang 

membidaangi membutuhkan waktu 3 (tiga) jam.  
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Permohonan informasi melalui Radio Malowopati FM pada tahun 2016 

sebanyak 3569 pemohon informasi, yang semuanya telah diberikan jawaban daan 

ditindaklanjuti secara penuh. Masyarakat Bojonegoro/pendengar radio 

Malowopati diberikan keleluasaan untuk mengajukan permohonan informasi 

terhadap SKPD narasumber, dengan menghubungi on-line nomor HP : 

08113322958. 

Grafik 5.2  Permohonan daan Tindak Lanjut Laporan Masyarakat 

2016 

     
Sumber: Diolah oleh penulis, 2017. 

Topik layanan informasi melalui SMS Radio Malowopati yang paling 

banyak dimohon : tentang pemerintahan 45%, pelayanan publik 20%, kesehatan 

15%, pendidikan 5%, ketenagakerjaan 5%, lain-lain 10%. 

Nantinya penyiar Radio Malowopati akan konsisten membacakan keluhan 

tersebut jika belum terjawab. Jika jawaban atas keluhan masyarakat dirasa kurang 

puas di hati masyarakat, maka penyiar Radio Malowopati akan mengarahkan si 

pengadu untuk menghadiri acara Dialog Interaktif yang diadakan setiap hari 

Jum‟at setelah pelaksanaan ibadah Sholat Jum‟at sekitar pukul 13.00 WIB 

bertempat di Aula Pendopo Kabupaten. 
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5.5 Recognize that accountability isn’t simple (menyadari bahwa akuntabilitas 

bukan sesuatu yang mudah) 

Aparatur publik tidak hanya mengutamakan kepentingan pasar, mereka 

harus juga mengutamakan ketaatan pada konstitusi, hukum, nilai masyarakat, nilai 

politik standar profesional, daan kepentingan warga negara Pertanggungjawaban 

administrasi publik dalam Administrasi Negara Lama bersifat hirarkis daan legal. 

Administrator tidak boleh banyak melakukan diskresi. Mereka hanya 

melaksanakan kebijakan, aturan atau petunjuk yang telah digariskan atasan atau 

pejabat yang dipilih secara politis. Karena akuntabilitas dimaksudkan untuk 

menjamin bahwa administrator mematuhi standar daan peraturan/prosedur 

pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan prinsip Dikotomi Politik daan Administrasi. 

Dalam New Public Management, publik dianalogkan dengan pasar yang 

terdiri dari individu-individu yang disebut customer. Administrasi publik tidak 

bertanggungjawab, baik secara langsung atau tidak langsung, kepada warga 

Negara atau ke publik, tapi lebih bertanggungjawab kepada „pelanggannya‟ 

dengan cara memberikan pelayanan publik yang memuaskan. 

Menurut New Public Service, efisiensi, efektivitas daan kepuasan 

pelanggan penting, tapi administrasi publik juga harus mempertanggungjawabkan 

kinerjanya dari sisi etika, prinsip demokrasi, daan kepentingan publik. 

Administrator publik bukan wirausaha atas bisnisnya sendiri dimana konsekuensi 

ataupun kegagalan akibat keputusan yang diambilnya akan ditanggungnya sendiri. 

Resiko atas kegagalan suatu implementasi kebijakan publik akan ditanggung 

semua warga masyarakat. Karena itu akuntabilitas administrasi publik bersifat 

komplek daan multifacet atau banyak dimensi seperti pertanggungjawaban 

profesional, legal, politis daan demokratis. 
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Grafik 5.3 Tingkat Kepuasaan Masyarakat Dalam Memperoleh Pelayanan   

  
Sumber: Diolah oleh penulis, 2017 

 

Tingkat kepuasaan yang dihimpun oleh Pemerintah setelah dilakukannya 

survei tentang kepuasaan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Sejak tahun 

2008-2014 rata-rata meningkat dengan selisih 3% setiap tahunnya. Mulai  tahun  

2008 (43%), 2009 (45%), 2010 (48%), 2011 (50%), 2012 (52%), 2013 (63%), 

daan 2014 (65%). 

Pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Diskominfo, terkait 

pemberian layanan kepada masyarakat berupa laporan mingguan terkait aksi 

dalam SIAP-LAPOR!. Seluruh jajaran penyelenggara yang membidaangi layanan 

SIAP-LAPOR! seperti para admin penerima aduan melalui UPTD Radio 

Malowopati akan melaporkan hasil aduan masuk daan yang sudah terjawab serta 

yang belum terjawab selama 5 (lima) hari kerja kepada Kepala Bidaang Pelayanan 

Informasi Daan Aspirasi Publik.
59

  

Jika aduan yang masuk melalui UPTD Radio Malowopati tidak terjawab 

oleh SKPD terkait selama 5 (lima) hari kerja. Secara otomatis akan masuk ke 

dalam sistem LAPOR! Kabupaten. Nantinya admin LAPOR! Kabupaten akan 

mendisposisi aduan tersebut kepada SKPD. Prosesnya menunggu selama 3 (tiga) 

                                                             
59Bapak Sigit Jatmiko,  Kepala Bidaang Pelayanan Informasi Daan Aspirasi Publik Diskominfo 
Bojonegoro. 
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– 5 (lima) hari kerja. Selama itu pula akan ada kroscek lapangan untuk 

membuktikan fakta atau kebenaran aduan dari masyarakat.  

Gambar 5. 3 Statistik Laju Verifikasi Pengelolaan LAPOR daan 

Tindak Lanjut SKPD. 

             

Sumber: Diolah oleh penulis, 2017. 

Laju tindak lanjut LAPOR tersebut mencerminkan bahwasannya 

pemerintah sangat bertanggungjawab dalam menyelesaikan aduan atau laporan 

yang diterima. Rekapitulasi sejak tahun 2014-2016 rata-rata sekitar 80% proses 

penyelesaiannya hanya memakan waktu tidak sampai 5 (lima) hari kerja. 

Untuk menjamin aduan atau laporan yang masuk melalui sistem SIAP-

LAPOR! terjawab. Maka setiap seminggu sekali hari Jum‟at pagi, bertempat di 

kediaman rumah dinas Bupati akan diadakan manajemen review terkait aduan 

yang masuk. Selain untuk membahas strategi penyelesaian pengaduan, momen ini 

juga sebagai laporan pertanggungjawaban terkait aksi yang telah dilakukan dalam 

memberikan pelayanan publik oleh penyelenggara layanan termasuk Kepala 

Diskominfo daan beberapa jajaranya. Tentunya manajemen review akan dihadiri 

oleh Bapak Bupati daan Wakil Bupati. 

Grafik 5.4 Tanggapan OPD dalam Manajemen Review 
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Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017 

Data diatas merupakan penanganan cepat yang dilakukan oleh UPTD 

Radio Malowopati. Rekapitulasi tersebut sebagai data penunjang terselesaikannya 

aduan atau laporan yang diterima. Nantinya jika ditemukannya aduan atau laporan 

yang belum mendapat respon dari SKPD terkait maka laporan tersebut berwarna 

merah. Proses selanjutnya adaanya tindak lanjut terhadap SKPD yang belum 

merespon atau memberikan jawaban maka SKPD tersebut akan dihadirkan dalam 

manajemen review untuk memberikan penjelasan daan sudah sewajibnya 

menyelesaikan aduan atau laporan yang diterima. 

5.6 Serve rather than steer (melayani daripada mengendalikan) 

Aparatur publik dituntut menerapkan kepemimpinan yang berlandaskan 

nilai kebersamaan dalam membantu warga negara mengartikulasikan daan 

memenuhi kepentingan bersama bukan sekedar mengendalikan atau mengarahkan 

masyarakat menuju arah/tujuan baru. Prinsip ini berkenaan dengan peran atau 

kepemimpinan manajer di organisasi sektor publik. Organisasi publik dalam 

paradigma Administrasi Negara Lama mengikuti model birokrasi dengan struktur 
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lini atau scalar (jalur komando). Peran pimpinan adalah mengarahkan (steering) 

atau mengawasi (controlling) perilaku bawahan agar bertindak kearah pencapaian 

tujuan organisasi dengan prinsip „unity of command‟ (kesatuan perintah), 

pembagian tugas daan pelimpahan wewenang secara hirarkis.  

Dalam pelaksanaan tugas daan fungsi secara hirarkis penyelenggara 

pelayanan publik seperti yang terlihat pada Dinas Komunikasi daan Informatika 

Kabupaten Bojonegoro. Adaanya nilai-nilai yang disalurkan untuk menjaga esensi 

daan eksistensi pelayanan publik yang diberikan terhadap masyarakat. Hal 

tersebut menunjukkan tidak hanya dengan pencapaian target kinerja pada 

penyelenggara untuk terus mampu melayani, tetapi juga harus ditunjang dengan 

karakter yang dibangun agar mampu diterima oleh aktor yang terlibat. 

“Selanjutnya dengan adaanya aduan yang masuk ke dalam sistem siap 

lapor tentang komplain pelayanan, maka otomatis saya akan tahu bahwa 

bawahan saya ada yang melakukan kesalahan. Dari situ kita bisa melakuan 

krosscheck daan apabila bawahan terukti bersalah maka bawahan akan 

ditegur agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dari sinilah pegawasan 

bisa dilakukan oleh setiap orang yang langsung menerima pelayanan 

publik itu sendiri. Menggunakan sarana Information Comincation and 

Technology yang dimiliki semaksimal mungkin untuk pengawasan, 

evaluasi daan monitoring. Terus menerus daan konsisten melakukan 

Monitoring daan evaluasi serta pelaporan target kinerja setiap pegawai.”
60

 

Kepemimpinan dalam New Public Service terfokus pada energi manusia 

untuk kemanfaatan kemanusiaan. Kepemimpinan sektor publik berlandaskan pada 

nilai disebut „moral atau transformational leadership‟, bukan „transactional 

leadership‟. Kepemimpinan transaksional digerakkan atas dasar motif timbal 

balik atau saling menguntungkan antara pimpinan daan pengikut, atasan daan 

bawahan. Kepemimpinan moral atau transformasional adalah kepemimpinan yang 

                                                             
60 Ibid., Bapak Kusnandaka Tjatur.  
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mampu menjadi aspirasi daan keteladaanan moral baik bagi pimpinan, bawahan, 

maupun publik secara keseluruhan.  

Kepemimpinan moral menghasilkan tindakan yang konsisten dengan 

kebutuhan, kepentingan, daan aspirasi pengikut maupun tindakan-tindakan yang 

secara fundamental merubah moral daan kondisi sosial. Pada akhirnya 

kepemimpinan ini mempunyai kapasitas untuk menggerakkan kelompok, 

organisasi, daan masyarakat menuju pencapaian tujuan yang lebih tinggi. 

Kepemimpinan dalam New Public Service merupakan „shared leadership‟ 

dimana kendali kepemimpinan tidak terpusat di tangan atasan tapi melibatkan 

banyak orang, banyak kelompok. Kedudukan pimpinan disini bukan sebagai 

pemilik tapi pelayan publik atau abdi masyarakat (servant, not owner). Hal 

tersebut sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara dibawah ini. 

“Kehadiran masyarakat tidak kita undaang secara administratif, tetapi 

kita beritahukan atau mem-publish acara dialog interaktif melalui medsos 

yang tersedia. Silahkan datang, dengan membawa apapun, artinya dengan 

membawa masalah, aduan, atau dengan membawa pertanyaan. 

Masyarakat yang datang terkadaang tidak membawa kepentingannya 

pribadi, tetapi membawa titipan aduan, pertanyaan daan/atau informasi 

dari warga lain untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat daan 

jajaran SKPD yang hadir. Penyampaiannya bisa dengan bahasa 

indonesia, bahasa jawa. Kalo penyampaian bahasa inggris atau arab 

boleh, biasanya pak bupati yang mengerti. Untuk pelayanan, lebih 

melayani masyarakat.”
61

 

Pernyataan diatas bermakna, bahwasannya lebih baik melayani masyarakat 

dengan kondisi serta dengan kea apapun. Secara langsung penyampaian terkait 

SOP pelayanan juga akan disampaikan kepada masyarakat. Dengan pengetahuan 

tentang SOP pelayanan, masyarakat akan langsung memahami daan mengetahui 

tentang tata cara melakukan pengaduan dengan sikap yang baik. 

                                                             
61 Hasil wawancara dengan Bapak M. Fauzi, Kasi Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo daan 
Admin Dialog Interaktif. Pada tanggal 23 November 2017. 
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Gambar 5.4 Standar Operasional Prosedur 

         

Sumber: Diolah oleh penulis, 2017 

Sikap penyelenggara layanan lebih memberikan arahan dalam proses 

penyampaiannya terkait kebutuhan masyarakat akan layanan publik. Menurut 

saudari Lia selaku penyiar Radio Malowopati, “Seharusnya dalam 

pelaksanaanya, harus lebih melayani. Tetapi adakalanya kita memberikan arahan 

yang sifatnya positif agar masyarakat paham tentang konten aduan serta 

penyampaiannya dengan sikap yang baik”. Beberapa masyarakat dengan alasan 

kurang puas dengan layanan yang telah diberikan, terkadaang mengungkapkan 

ekspresinya dengan nada keras daan mengandung unsur sara. Solusinya, 

masyarakat akan diarahkan ke media lain untuk mengungkapkan pikiran serta 

perasaanya pada dialog interaktif. Agar terciptanya lingkungan pelayanan publik 

yang harmonis daan berkesinambungan antara masyarakat dengan stake holder. 

5.7 Value people, not just productivity (menghargai orang, bukan 

produktivitas semata) 

Organisasi publik daan jaringannya akan lebih berhasil dalam jangka 

panjang jika mereka beroperasi melalui proses kolaborasi daan kepemimpinan 

bersama berlandaskan penghormatan pada semua orang. Administrasi Negara 

Lama memandaang penting nilai ekonomi daan efisiensi. Asumsinya, orang tidak 
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akan produktif daan mampu bekerja keras jika tidak dipaksa untuk berbuat 

demikian. Pekerja akan produktif hanya apabila mereka diiming-imingi insentif 

uang atau manajemen memberi hukuman bagi yang kinerjanya rendah. Jadi 

pendekatannya model paksaan daan ancaman atau manusia dipahami menurut 

asumsi Teori X dari Douglas Mcgregor. 

Sedaang New Public Management melihat manusia sebagai makhluk 

ekonomi yang tindakannya didorong oleh kebutuhan memenuhi kepentingan 

pribadinya. Pemahaman manusia dilandaskan pada teori public choice daan 

principal – agent. Dalam teori ini, relasi antara eksekutif daan pekerja bersifat 

kontraktual, jadi bersifat saling membutuhkan walaupun dengan kebutuhan daan 

motif yang berbeda. Karena itu, pekerja pada dasarnya akan produktif jika 

kebutuhan-kebutuhan pribadinya dipenuhi. 

New Public Service tidak melihat manusia sebagai pemalas atau hanya 

mementingkan dirinya sendiri. Perilaku manusia juga didorong oleh faktor 

martabat manusia (human dignity), rasa memiliki daan dimiliki (belongingness), 

perhatian pada orang lain, pelayanan, daan kepentingan publik. Karena itu ukuran 

kinerja pegawai tidak semata parameter ekonomi tapi juga nilai-nilai kejujuran, 

kesetaraan, responsivitas, pemberdayaan, daan sebagainya. Yang perlu disadari 

dalam kinerja pegawai negeri adalah kita tidak dapat mengharapkan pegawai 

negeri untuk memperlakukan masyarakat dengan hormat, jika mereka sendiri 

sebagai manusia tidak diperlakukan oleh pimpinannya sesuai dengan harkat 

kemanusiaannya. 

Menyimak prinsip-prinsip New Public Service diatas bisa disimpulkan 

bahwa pada intinya Dernhard daan Dernhard ingin memunculkan ide-ide yang 
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melawan model arus utama dalam teori administrasi publik yang sangat pro-pasar. 

Bagaimanapun organisasi publik mempunyai raison d‟etre yang jelas berbeda 

dengan organisasi bisnis, sehingga tidak bisa dikendalikan seolah-olah lembaga 

bisnis. Ada nilai yang lebih penting , ketimbang sekedar nilai ekonomi, yang 

harus diwujudkan organisasi publik. Sifat daan misi publik (publicness) dari 

administrasi publik adalah melayani citizen yakni masyarakat sebagai warga 

Negara, sebagai manusia yang mempunyai hak daan kewajiban publik yang sama 

terlepas dari identitas daan kapasitas sosial, politik maupun ekonomi. Pernyataan 

dibawah ini sesuai dengan tanggapan yang disampaikan. 

“Jadi gini ya, jadi saya ini merasa diberikan sedikit titipan oleh Allah 

tentang ilmu pertanian. Jika ilmu Allah yang saya dapatkan untuk diri 

saya sendiri, saya merasa sangat berdosa. Sehingga saya harus sebarkan 

kepada masyarakat agar mendapat barokah dari Allah. Ilmu saya berikan 

kepada semua masyarakat tanpa terkecuali kepada seluruh masyarakat 

diluar wilayah Bojonegoro, seperti masyarakat dari Blora, Cepu, 

Lamongan, Tuban, bahkan ada pula yang dari Kalimantan untuk 

berkonsultasi terkait tanaman pertanian. Daan pelayanan terhadap rakyat 

petani itu nomor 1 (satu)”.
62

 

 

Pada program yang dijalankan oleh UPTD Radio Malowopati setiap 

minggu dengan hari yang berbeda akan mendatangkan narasumber dari berbagai 

SKPD atau lembaga untuk memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat 

Bojonegoro. Pencerahan berisikan program-progam, pelayanan publik, atau 

terkait isu masa kini daan berupa isi aduan dari masyarakat. Program tersebut 

dikemas dalam “Ayo Mas Bro” (Ayo Masyarakat Bojonegoro Produktif) yang 

dilaksanakan setiap Hari Rabu Pukul 07.00-09.00 WIB. 

Tabel 5.2 Daftar Narasumber SKPD Daan Lembaga 

                                                             
62 Hasil wawancara dari Bapak Joko PW, Kasubag Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian 
Bojonegoro. Pada tanggal 16 November 2017. 
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No Nama Dinas/Instansi/Lembaga yang Ikut Serta dalam Acara “Ayo 

Mas Bro” 

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat daan Desa 

2. Dinas Kebudayaan daan Pariwisata 

3. Bagian Sumber Daya Alam 

4. RSUD dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro 

5. Paskibraka 

6. Badaan Kesatuan Bangsa daan Politik 

7. Dinas Perhubungan 

8. Satuan Reserse Narkoba (SATRESKOBA) Polres Bojonegoro 

9. Dinas Kesehatan 

10. Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bojonegoro 

11. PT. PLN 

12. Kodim 0813 

13. RSUD Sumberrejo 

14. Satpol PP 

15. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kementerian Agama 

16. Dinas Perindustrian Daan Tenaga Kerja 

17. Pusat Pelayanan Prempuan Daan Anak (P3A) 

18. BPBD 

19. Dinas Pemadam Kebakaran 

20. Dinas Pendidikan 

21. Dinas Peternakan Daan Perikanan 

22. Dinas Lingkungan Hidup 

23. Kejaksaan Negeri 

24. Dinas Kependudukan Daan Catatan Sipil 

25. Dinas Pertanian 

26. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Daan Keluarga 

Berencana  ( Dinas P3A daan KB) 

27. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 

28. Dinas Perpustakaan Daan Kearsipan 

29. Kementerian Agraria daan Tata Ruang Badaan Pertanahan Nasional 

30. Badaan Perencanaan Pembangunan Daerah 

31. Dinas Ketahanan Pangan 

32. Dinas Sosial 

33. TP. PKK Kabupaten Bojonegoro 

34. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman daan Cipta Karya 

35. KPP Nusantara 

36. Dinas Penanaman Modal daan PTSP 

37. Dinas Komunikasi daan Informatika 

38. BPJS Kesehatan 

Sumber: Diolah oleh penulis, 2017. 
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Khusus untuk program pemberdayaan para petani, UPTD Radio 

Malowopati merangkul Pak Joko
63

 dari Disperta untuk melakukan siaran radio 

secara On-Air untuk memberikan pelayanan terkait jawaban aduan, penanganan 

masalah yang dihadapi petani, serta pengetahuan di bidaang pertanian yang 

dilaksanakan setiap hari Rabu malam mulai Pukul 19.00-21.00 WIB. Sesuai 

dengan indikator yang telah dijelaskan diatas tentang tangabel dalam penyediaan 

fasilitas fisik, personil daan komunikasi. Indikator ini telah terpenuhi dimana 

pelayanan yang diberikan ditunjang dengan fasilitas daan personil untuk mampu 

membangun pola interaksi yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

                                                             
63Pak Joko selaku Kasubag Sumber Daya Disperta telah menyetujui kesepakatan dengan UPTD 
Radio Malowopati. Kesepakatan tersebut tertuang dalam MoU antara kedua belah pihak. Sejak 
tahun 2011 Pak Joko konsisten mengudara melalui radio untuk memberikan pelayanan lebih 
diluar jam kerja tanpa memperoleh imbalan atau bayaran hingga saat ini. 
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Pada bab penutup ini untuk memperjelas hasil penelitian yang sesuai 

dengan judul skripsi. Bagian yang akan dipaparkan terkait kesimpulan, 

kesimpulan tersebut digunakan untuk menjelaskan jawaban dari rumusan 

masalah. Selanjutnya tentang rekomendasi, rekomendasi ini ditujukan terhadap 

instansi/lembaga atau UPTD di Kabupaten Bojonegoro yang melakukan 

penyelesaian pengaduan di bidaang pertanian melalui SIAP-LAPOR!. 

Rekomendasi ini diharapkan mampu memberikan masukan atau saran serta 

pandaangan baru bagi seluruh pihak yang bersangkutan. 

6. 1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini terkait 

penyelesaian pengaduan masyarakat di bidaang pertanian oleh Pemerintah 

Bojonegoro melalui sistem SIAP-LAPOR! (Radio Malowopati, Dialog Interaktif, 

daan Sistem Lapor) adalah : 

1. Serve citizens, not customers (melayani masyarakat bukan pelanggan), 

ketiga unit tersebut yang masuk ke sistem integrasi, para 

penyelenggara pelayanan publik sudah memahami tentang bagaimana 

memberikan pelayanan yang baik daan pro rakyat. Hal ini atas dasar 

kesadaran individu daan pemberian masukan serta diadakannya 

evaluasi kerja mingguan, triwulan, semesteran, daan tahunan untuk 

mengetahui hambatan yang dihadapi para penyelenggara pelayanan 

publik. Serta setiap penyelenggara pelayanan harus melakukan 

kewajibannya sesuai dengan SOP pelayanan dengan penekanannya 

pada ketepatan waktu pada saat menyelesaikan aduan atau laporan dari 

masyarakat. 
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2. Seek the public interest (mengutamakan kepentingan publik), secara 

keseluruhan dalam mengutamakan kepentingan publik disini sudah 

cukup baik. Dalam penyelesaian aduan atau laporan dari rakyat petani 

tentang masalah pertanian, ketiga unit integrasi ini sudah cukup baik. 

Hal ini terjadi karena ada keutamaan terkait wilayah Kabupaten 

Bojonegoro merupakan wilayah agraris yang angka produktifitas 

peningkatan potensi daerah di sektor pertanian. Kemudian, program 

yang di jalankan oleh UPTD Radio Malowopati juga mengutamakan 

pelayanan di bidaang pertanian dengan acara “Ayo Mas Bro” daan On-

air Ngaji pertanian”.  

3. Value citizenship over entrepreneurship (lebih menghargai warga 

negara/ masyarakat dari pada kewirausahaan), untuk ketiga unit 

integrasi layanan tersebut sudah cukup baik daan sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur dalam menyelesaikan aduan atau 

laporan dari masyarakat. Tetapi di sisi lain, Dinas Pertanian akan 

memerlukan aktivitas yang dapat membantu para petani keluar dari 

permasalahan akan kebutuhan pupuk daan bibit tanaman. Selebihnya 

komitmen utama tetap bagaimana caranya mampu menyejahterakan 

para rakyat. 

4. Think strategically, act democratically (berpikir strategis bertindak 

demokratis), secara keseluruhan ketiga unit dalam sistem integrasi 

tersebut sudah baik dalam berpikir strategis daan bertindak demokratis. 

Kekurangannya, dalam menjalankan pelayanan publik ada beberapa 

SKPD yang tidak hadir pada saat acara Dialog interaktif untuk 
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memberikan jawaban terkait aduan atau laporan yang diterima. 

Kemudian masih ditemukan beberapa sengketa aduan. Sengketa aduan 

ini terjadi karena banyaknya channel yang diberikan kepada 

masyarakat untuk melakukan aduan atau laporan. Sehingga aduan atau 

laporan yang masuk memiliki konteks yang sama dalam wadah yang 

berbeda.  

5. Recognize that accountability isn‟t simple (menyadari bahwa 

akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah), secara keseluruhan dalam 

kesadaran bahwa akuntabilitas bukan sesuatu yang mudah telah 

dipahami daan melaksanakan tanggungjawab berupa pemberian 

pelayanan yang konsisten dengan memahami standar operasional 

prosedur yang telah ditentukan. Selebihnya tanggungjawab secara 

struktural berupa laporan mingguan, triwulan, semesteran, daan 

tahunan. Kekurangannya, masih terbatasnya sumber daya manusia 

dalam proses pemberian pelayanan publik. Secara administrasi juga 

masih kekurangan tenaga untuk mampu melakukan konversi data ke 

dalam kebutuhan informasi yang dibutuhkan. 

6. Serve rather than steer (melayani daripada mengendalikan), secara 

keseluruhan ketiga unit sistem integrasi sudah memberikan pelayanan 

dengan baik. Untuk unit Dialog Interaktif daan UPTD Radio 

Malowopati akan lebih memberikan pengarahan jika ditemukan hal 

yang tidak diinginkan. Kedua unit tersebut karena secara langsung 

menyelesaikan pengaduan dari masyarakat, pola interaksinya pun 
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secara langsung. Sedaangkan untuk sistem layanan LAPOR akan ada 

kroscek lapangan untuk membuktikan aduan atau laporan yang masuk. 

7. Value people, not just productivity (menghargai orang, bukan 

produktivitas semata), secara keseluruhan ketiga unit sistem integrasi 

sudah memberikan pelayanan daan menghargai masyarakat dengan 

baik. Kekurangannya, terletak kepada masyarakat yang menggunakan 

sistem layanan aduan. Masih ditemukan masyarakat yang tidak paham 

tentang standar operasional prosedur, maka terjadi kesenjangan pola 

interaksi pada saat proses pelaporan. 

6.2 Rekomendasi 

Rekomendasi ini ditujukan untuk memberikan solusi maupun saran terkait 

New Public Service dalam penyelesaian pengaduan masyarakat di bidaang 

pertanian oleh pemerintah Bojonegoro melalui sistem SIAP-LAPOR! (Dialog 

Interaktif, Radio Malowopati, daan Layanan LAPOR). 

Bergesernya paradigma pelayanan publik mulai dari Administrasi Publik 

Lama bergeser ke New Public Management yang menempatkan individu sebagai 

pemegang rumusan untuk menentukan keputusan, bergeser ke NPS (New Public 

Service). NPS lebih mengutamakan kepentingan publik untuk dapat merumuskan 

keputusan publik. Tujuannya adalah untuk menjaga kesinambungan daan 

menjamin hak setiap warga negara untuk ikut dalam pembangunan pemerintahan. 

Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan keterbukaan informasi publik. 

Hal tersebut sudah menjadi fondasi awal untuk mampu memberikan pelayanan 

publik yang baik untuk rakyatnya sesuai dengan paradigma New Public Service. 
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Adapun beberapa solusi maupun saran yang diharapkan untuk mampu mengatasi 

hambatan atau tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Bojonegoro. Berikut 

uraiannya, 

1. Dalam pemberian pelayanan publik kepada rakyat, disamping 

melayani juga di berikan arahan tentang nilai-nilai yang dianggap baik, 

seperti penggunaan bahasa yang baik (tidak ada unsur sara) pada saat 

melakukan pengaduan. 

2. Staff atau jajaran pada Diskominfo untuk lebih meningkatkan kualitas 

Hard Skill-nya dalam merubah data mentah (lapangan) ke bentuk 

angka atau statistik. Tujuannya untuk mempermudah membaca 

informasi daan peluang dalam menentukan tindakan strategis dalam 

menyelesaikan laporan aduan rakyat. 

3. Pada Dinas Pertanian agar lebih mampu memberikan manfaat 

pemberdayaan serta untuk mengaktifkan masyarakat agar ikut serta 

dalam perumusan keputusan publik, adakalanya diadakan “Gelar 

Inovasi Pertanian”. Gelar inovasi ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman, pengalaman daan ruang untuk belajar bersama untuk 

adopsi inovasi di bidaang pertanian. 

4. Penambahan SDM atau tenaga kerja di setiap unit sistem integrasi 

SIAP-LAPOR!. hal ini akan memberikan dampak terhadap 

penyelenggara layanan agar lebih fokus menyelesaikan pengaduan 

daan memberdayakan masyarakat. 
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