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KATA PENGANTAR
Layanan pengaduan masyarakat memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan
berbagai permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka melalui beberapa kanal baik secara
online (facebook, twitter, qlue, email, balai warga, lapor, sms) maupun secara langsung ke kantor
kecamatan (open house kecamatan) yang selanjutnya akan disampaikan kepada Perangkat
Daerah/BUMD terkait melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM). CRM merupakan sistem
terintegrasi untuk Perangkat Daerah/BUMD agar dapat berkoordinasi dan menyelesaikan laporan
warga secara lebih mudah yang diimplementasikan sejak tahun 2017 untuk menggantikan aplikasi
Cepat Respon Opini Publik (CROP) berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 128
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Citizen
Relation Management.
Berdasarkan data jumlah pengaduan yang masuk ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui
terjadi penurunan jumlah pengaduan masyarakat secara signifikan. Pada tahun 2016 pengaduan
masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan mencapai 766.260 pengaduan, sedangkan pada
tahun 2017 jumlah pengaduan melalui berbagai kanal pengaduan hanya mencapai 247.426
pengaduan atau terjadi penurunan sebesar 67,7%. Untuk itu diperlukan survei sebagai bahan
evaluasi bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan pengaduan masyarakat.
Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan
kontribusi sehingga Survei Evaluasi Layanan Pengaduan Masyarakat Tahun 2018 dapat terlaksana
dengan baik, semoga buku laporan hasil pelaksanaan survei dapat memberikan manfaat.
Jakarta, Februari 2019

Pusat Pelayanan Statistik
Dinas Komunikasi, Informatika dan
Statistik Provinsi DKI Jakarta
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

atar Belakang Masalah

Pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) terdapat
perubahan pola pelaporan menggantikan sistem Cepat Respon Opini Publik (CROP). Secara prinsip, CRM
menjadikan kelurahan sebagai titik sentral pengaduan masyarakat dengan tetap mempertahankan
kanal-kanal pengaduan yang sudah ada. Sehingga kanal-kanal pengaduan yang telah berjalan akan
terintegrasi dalam sistem CRM.
Namun pasca perubahan pola pengaduan tersebut jika dibandingkan pada tahun 2016, kuantitas
pengaduan masyarakat DKI Jakarta saat ini mengalami penurunan signifikan.1 Kondisi ini dapat
disebabkan karena berbagai macam hal, yakni:
1) Karena tidak ada instrumen untuk melakukan pengaduan;
2) Tidak tahu ada masalah disekitarnya;
3) Tahu ada masalah disekitarnya namun tidak melapor.
Khusus pada probabilitas ketiga, sikap tidak melapor dapat dikarenakan kondisi masyarakat yang
tidak peduli atau dikarenakan distrust pada instansi pemerintahan. Distrust dalam konteks pengaduan
dapat terjadi karena masyarakat sudah pernah melapor sebelumnya namun karena tidak ditindaklanjuti.

B. Tujuan Penelitian
Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kuantitas pengaduan masyarakat
dapat ditentukan oleh tingkat pengetahuan dan/atau kepuasan publik. Sehingga diperlukan suatu
survei sebagai landasan strategi peningkatan kuantitas pengaduan masyarakat. Oleh karena itu, survei
kali ini akan menjawab dua rumusan permasalahan:
1. Bagaimana tingkat pengetahuan publik terhadap masalah dan kanal pengaduan Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta?
2. Bagaimana tingkat kepuasan publik terhadap kanal pengaduan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?
1

C. Dasar Hukum
Survei evaluasi layanan pengaduan masyarakat DKI Jakarta ini dilaksanakan dengan landasan
hukum sebagai berikut :
1

Lihat metrotvnews, “Qlue Mulai Ditinggalkan Warga Jakarta”, http://news.metrotvnews.com/metro /zNPv9PVk-qlue-mulai-ditinggalkanwarga-jakarta, diakses pada 1 Januari 2019, lihat juga Kompas, “Mengapa Laporan Warga Lewat Qlue Turun Signifikan”, https://
megapolitan.kompas.com/read/2018/02/16 /07230031/mengapa-laporan-warga-lewat-qlue-turun-signifikan, diakses pada 1 Januari
2019.
Survei Evaluasi Layanan Pengaduan Masyarakat 2018

K

1

1. Undang – Undang No.16 Tahun 1997 Tentang Statistik.
2. Undang – Undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik
4. Permenpan No.16 Tahun 2014 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat.
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.128 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan
Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi Citizen Relation Management (CRM).
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.75 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.265 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik.
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.307 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Pusat Pelayanan Statistik.

D. Sasaran
Sasaran survei evaluasi layanan pengaduan masyarakat adalah warga Provinsi DKI Jakarta dengan
minimum usia 21 tahun yang memiliki KTP DKI Jakarta. Sasaran responden tersebar di 5 Kota administrasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi: Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta
Barat dan Jakarta Timur.

E. Waktu
Survei dilaksanakan pada tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018.

F. Output
Output dari survei ini diharapkan memberikan gambaran tentang tingkat pengetahuan masyarakat
DKI Jakarta terhadap kanal – kanal pengaduan yang telah disediakan oleh pemerintah DKI Jakarta.
Selain itu, survei itu bermaksud untuk memberikan penjelasan tentang kepuasan masyarakat dalam
menggunakan kanal pengaduan. Hasil dari survei ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta dalam proses pengambil kebijakan.

G. Manfaat Survei
Survei ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai beikut:
1. Memberikan informasi terukur dan akurat secara kuantitatif tingkat aksesibilitas masyarakat
terhadap kanal pengaduan.
2. Memberikan informasi terukur dan akurat secara kuantitatif tingkat pengetahuan masyarakat
terhadap kanal pengaduan.

2
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3. Memberikan informasi terukur dan akurat secara kuantitatif tingkat kepuasan masyarakat dalam
menggunakan kanal pengaduan.
4. Memberikan gambaran secara jelas indikator kepuasan masyarakat terhadap penggunalan kanal
pengaduan.
5. Memberikan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merencanakan dan
mengimplementasikan kebijakan terkait.

H. Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pekerjaan yang diwajibkan kepada kami dalam survei “Pengetahuan dan Kepuasan
Masyarakat Terhadap Kanal Pengaduan” meliputi;
1. Menyusun materi dan indikator yang dibutuhkan dalam pelaksanaan survei.
2. Menentukan jumlah sampel berdasarkan populasi dan sebaran sampel.
3. Melaksanakan penyusunan kuesioner serta mempersiapkan kuesioner sesuai dengan kebutuhan
responden.
4. Memberikan training pemahaman materi survei kepada petugas survei.
5. Melakukan kontroling dan monitoring petugas survei dalam pelaksanaan survei di lapangan.
6. Melakukan verifikasi data yang meliputi rekonfirmasi dan cleaning data hasil survei lapangan.
7. Melakukan pengolahan dan analisis data hasil survei.
8. Membuat report laporan dan mempresentasikan hasil survei.
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BAB II
METODOLOGI SURVEI

A. Metode Penelitian
Pada prinsipnya, penelitian melalui survei ini merupakan sebuah pembelajaran yang dilaksanakan
dalam sebuah sistematika berbentuk pengumpulan data dan analisis hasil yang bertujuan untuk
menjawab rumusan masalah penelitian.2 Berlandaskan dari pembatasan lingkup pembahasan
yang fokus pada dua rumusan masalah, yakni untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan
kepuasan masyarakat terhadap masing-masing kanal pengaduan, terdapat beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam penentuan metode penelitian. Pertama, jumlah populasi di DKI Jakarta tidak
sebanding dengan tenaga, waktu, dan biaya yang dimiliki untuk melaksanakan penelitian. Kedua,
diasumsikan bahwa seluruh populasi seragam sehingga dapat diwakili oleh sampel. Sehingga, dalam
menelisik tingkat pengetahuan dan kepuasan masyarakat dilaksanakan dengan metode penelitian
kuantitatif dengan menggunakan teknik probability sampling. Teknik tersebut merupakan teknik
pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama terhadap setiap anggota populasi untuk
menjadi sampel.3 Berikut adalah bagan yang menggambarkan bagaimana teknik probability sampling
yang diimplementasikan:

Cluster
Kota

Stratified:
Level
Lingkungan

Multistage
Usia

Gambar A.1.
Metode Probability Sampling
Secara sederhana, probability sampling tersebut akan memudahkan proses pengolahan data
penelitian dengan jumlah populasi besar karena menggunakan probabilistic method yang dapat
mengendalikan bias saat melakukan sampling data.4
2
3
4

Steven Eric Krauss, “Research Paradigms and Meaning Making: A Primer”, The Qualitative Report, Vol. 10, No. 4, Januari 2005, hlm.
758-770.
Nayeem Showkat, 2017, Non-Probability and Probability Sampling, Research Module, Media and Communication Studies, Pathshala,
hlm. 2.
Ilker Etikan dan Kabiru Bala, “Sampling and Sampling Methods”, Biometrics & Biostatistic International Journal, Vol. 5, No. 6, May
2017, hlm. 3.
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B. Teknik Sampling dan Jumlah Sampel
Sampel sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk menyimpulkan atau menggambarkan
popuasi akan dihitung dengan menggunakan dua metode, yakni metode Slovin dan pendekatan
distribusi normal. Metode Slovin dapat dimodelkan dengan fungsi berikut:

n = N1 + Ne2
n : jumlah sampel
N : jumlah populasi
e : toleransi kesalahan

Melalui formula tersebut, akan diketahui sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian untuk
menggambarkan suatu populasi. Berikut adalah tabel yang menggambarkan perhitungan sampel
dengan formula tersebut:
Tabel A.1.
Perhitungan Metode Slovin
No.

Populasi

1.

10.000.000

2.

20.000.000

3.

50.000.000

4.

100.000.000

Error

Sampel
399,984

0,05

399,992
399,9968
399,9984

Melalui formula tersebut akan diketahui jumlah sampel minimal dalam hal perilaku dari sebuah
populasi tidak diketahui secara pasti.5 Sehingga, apabila jumlah sampel penelitian sangat besar seperti
populasi DKI Jakarta dalam penelitian ini, formula tersebut akan menghasilkan jumlah sampel yang
sedikit namun dapat mewakili keseluruhan populasi.
Lalu responden akan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Dalam penelitian
kali ini, pengelompokan kriteria yang telah dilakukan yakni berdasarkan wilayah dan lingkungan. Pada
implemetasinya, pembagian sampel diambil dengan random di tingkat kecamatan tiap kota dengan
level lingkungan yang didefinisikan berdasarkan lingkungan rumah setempat.

5

6

Rai Utama I Gusti Bagus, “Teknik Sampling dan Penentuan Jumlah Sampel”, https://www.researchgate.net/ publication/289657773,
diakses pada 30 Desember 2018, lihat juga T. Amirin, 2011, Populasi dan Sampel Penelitian 4: Ukuran SAmpel Rumus Slovin,
Erlangga, Jakarta, lihat juga Galero dan E. Tejero, 2011, A Simplified Approach to Thesis and Dissertation Writing, National Book Store,
Mandaluyong City, hlm. 43-44.
K

Survei Evaluasi Layanan Pengaduan Masyarakat 2018

Gambar A.2.
Persentase Distribusi Sampel pada Tiap Kota
18,45%

12,80%
Jakarta Utara

22,77%
Jakarta
Barat

Jakarta
Pusat
Jakarta
Timur
Jakarta
Selatan

24,11%

21,88%

Berdasarkan kriteria responden berdasarkan wilayah di DKI Jakarta, ditentukan bahwa responden
harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) DKI Jakarta dengan lama tinggal minimal 5 tahun.
Berdasarkan kriteria tersebut, menghasilkan pembagian responden sebagai berikut:
Tabel A.2
Jumlah Distribusi Sampel pada Tiap Kota
No.

Nama Kota

Pembagian Responden (Orang)

1.

Jakarta Barat

153

2.

Jakarta Pusat

86

3.

Jakarta Selatan

147

4.

Jakarta Timur

162

5.

Jakarta Utara

124

C. Kriteria dan Profil Responden
Pembagian sampel diambil dengan random di tingkat kecamatan tiap kota dengan level lingkungan
didefinisikan berdasarkan lingkungan rumah setempat. Kriteria lingkungan tersebut dibagi menjadi
tiga, yaitu:
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1. Lingkungan Rendah
		 Kawasan kumuh/perkampungan (berdasarkan data RW kumuh);
2. Lingkungan Sedang
		 Perumahan kelas menengah;
3. Lingkungan Tinggi
		Perumahan elit.
Dalam penelitian ini, mayoritas 67% pembagian sampel teridentifikasi masuk dalam kriteria level
lingkungan sedang. Sedangkan 21% berasal dari level lingkungan tinggi dan hanya 12% yang berasal
dari level lingkungan rendah. Berikut adalah bagan untuk menggambarkan persentase tersebut:
Bagan A.3.
Distribusi Responden dalam Kriteria Level Lingkungan

12%

21%

67%
Rendah

Sedang

Tinggi

Selain berdasarkan kriteria level lingkungan, terdapat pula kriteria responden berdasarkan usia dan
jenis kelamin. Berikut adalah bagan untuk menggambarkan kedua pembagian kriteria tersebut:
Bagan A.4.
Distribusi Responden dalam Kriteria Jenis Kelamin dan Usia
Jenis Kelamin Responden

Usia Responden

7%
28%

15%
45%
55%
22%
Laki-laki

8
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21-30 Tahun
41-50 Tahun

28%
31-40 Tahun
51-60 Tahun

>60 Tahun

Jika merujuk pada kriteria jenis kelamin, responden dalam penelitian kali ini cukup berimbang dimana
45% responden adalah laki-laki dan 55% responden adalah perempuan. Adapun dalam kriteria usia,
mayoritas responden adalah penduduk dengan usia produktif (15-64 tahun)6, dimana responden yang
umurnya di atas 60 tahun sebagai bagian dari penduduk dengan usia tidak produktif hanya sejumlah 7%.
Adapun terkait demografi responden dalam penelitian ini karakteristiknya dibedakan dari faktor
latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Pertama, distribusi responden menurut latar belakang
pendidikan. Mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan SMA dengan persentase 48%,
lalu diikuti dengan latar belakang SD, SMP, dan sarjana dengan persentase yang cukup berimbang.
Berikut adalah bagan yang memperlihatkan distribusi responden menurut latar belakang pendidikan
secara lengkap:
Bagan A.5.
Distribusi Demografi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

7%
11%
SMA

48%

15%

SARJANA
SMP
SD
DIPLOMA

19%
Kedua, distribusi responden berdasarkan latar belakang pekerjaan. Pada penelitian ini, karakteristik
mayoritas responden memiliki latar belakang pekerjaan ibu rumah tangga dengan jumlah persentase
32,40%. Lalu karyawan swasta dan wirausaha menjadi latar belakang pekerjaan responden terbesar
kedua dengan jumlah persentase yang sama yakni 18%. Berikut adalah penjabaran lengkapnya:
Bagan A.6.
Distribusi Demografi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pekerjaan

32,40%
18,44% 18,72%
1,54%

1,68%

Pendidikan

Mahasiswa

6

3,77%

4,33%

Tidak
Bekerja

Pemerintah
Setempat

7,54%
Lainnya

11,59%

Buruh

Karyawan
Swasta

Wirausaha

Ibu Rumah
Tangga

Lebih lanjut lihat Badan Pusat Statistik, “Istilah”, https://www.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=4, diakses pada 30 Januari
2018.
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pembahasan penelitian ini akan dibagi menjadi tiga sub-bab yang terdiri dari identifikasi akses
komunikasi, identifikasi masalah, dan identifikasi pengetahuan serta kepuasan pada kanal pengaduan.

A. Aksesibilitas terhadap Media Komunikasi
Akses komunikasi merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan kanal pengaduan masyarakat.
Sebab 7 kanal pengaduan melalui media komunikasi yang disediakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta menggunakan media komunikasi yang berbeda-beda. Jika dikelompokkan secara sederhana,
diantara 7 kanal pengaduan tersebut dibagi menjadi:
a. kanal yang dapat diakses tanpa menggunakan internet
1)

SMS Center.

b. kanal yang harus menggunakan internet
1)
2)

E-mail;
1708

Lapor 1708;

3)

Portal Balai Warga;

4)

Twitter;

5)

Facebook; dan

6)

Qlue.

Jika melihat karakteristik kanal pengaduan yang disediakan Pemprov DKI Jakarta mayoritas kanal
menuntut adanya akses internet agar dapat melakukan pengaduan. Sehingga menjadi pertanyaan
kemudian, berapa besar persentase masyarakat DKI Jakarta yang memiliki akses internet untuk
mengakses kanal pengaduan?
Bagan C.1.
Kuantitas Akses Internet dalam Sehari

38,39%

22,92%

> 3 Jam

1-3 Jam

18,01%

< 1 Jam

20,68%

Tidak Pernah
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Berdasarkan statistik tersebut, kuantitas masyarakat DKI Jakarta yang dapat mengakses internet
mencapai 79,32%. Sehingga menjadi relevan jika 6 dari 7 kanal pengaduan yang disediakan
menggunakan jaringan internet.
Namun, bagaimana dengan 20, 68% warga DKI Jakarta yang kurang lebih berjumlah 2.137.364
orang yang tidak memiliki akses internet?7 Satu-satunya kanal pengaduan yang tidak memerlukan
akses internet yakni SMS Center mensyaratkan masyarakat untuk memiliki perangkat telepon genggam.
Selain itu, peran telepon genggam juga penting karena beberapa kanal pengaduan yang berbentuk
aplikasi seperti Qlue memerlukan perangkat smartphone.
Bagan C.2.
Persentase Kepemilikan Telepon Genggam

6%
13%

81%
Smartphone

Non Smartphone

Tidak Punya

Persentase terbesar kepemilikan telepon genggam di DKI Jakarta sudah memiliki smartphone,
sehingga akses ketujuh kanal pengaduan yang berbasis SMS, aplikasi, social media, dan website menjadi
sangat relevan dengan karakteristik mayoritas masyarakat. Adapun 13% masyarakat DKI Jakarta yang
memiliki non-smartphone diakomodasi SMS Center terkait kanal pengaduan. Namun, masih terdapat
6% masyarakat di DKI Jakarta yang tidak memiliki telepon genggam sehingga tidak terakomodasi
dalam 7 kanal pengaduan. Kelompok masyarakat dengan karakteristik tersebut harapannya masih
dapat diakomodasi kanal pengaduan masyarakat melalui kecamatan yang tidak memerlukan telepon
genggam ataupun akses internet.

B. Sensibilitas terhadap Masalah di Sekitarnya
Setelah melihat tingkat aksesibilitas kanal-kanal pengaduan yang disediakan Pemprov DKI Jakarta,
hal yang perlu dicermati selanjutnya ialah kepekaan masyarakat terhadap masalah di sekitarnya.
Walaupun kanal pengaduan DKI Jakarta telah disesuaikan dengan karakteristik mayoritas penduduk
DKI Jakarta, jika sensibilitas terhadap masalah rendah maka input pengaduan akan tetap rendah.
7
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Jumlah tersebut diambil dari data Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta versi 30 Januari 2017 yang sejumlah 10.177.924, lebih lanjut
lihat Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, “Jumlah Penduduk DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin”, https://jakarta.
bps.go.id/statictable/2017/01 /30/142/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-provinsi-dki-jakarta-2015.html,
diakses pada 30 Desember 2018.
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Bagan C.3.
Tingkat Kepekaan terhadap Masalah di Sekitarnya
Apakah ada masalah

Ada masalah: Anda melapor?

21%

27%

73%
Ya

Tidak

79%
Ya

Tidak

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 73% masyarakat DKI Jakarta sudah memiliki
sensibilitas yang baik terhadap masalah yang ada disekitarnya. Dari 73% masyarakat yang sadar akan
adanya masalah, 79% masyarakat sudah melakukan pelaporan.

		

		

Bagan C.4.
Intensitas Pelaporan dalam Satu Tahun

4%
14%

82%
Jarang

Kadang

Sering

Dengan menjadikan rentang waktu satu tahun sebagai indikator intensitas masyarakat
dalam pelaporan, terhitung 82% warga jarang melakukan pelaporan (hanya 1-3 kali dalam
kurun setahun). Perbedaan signifikan pada warga yang melapor 3-5 kali dalam satu tahun
yang hanya sejumlah 14% dan warga yang melapor lebih dari 5 kali dengan persentase hanya
4%.
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Bagan C.5.
Identifikasi Jenis Laporan yang Dilaporkan

Air PAM/Saluran Air

2,64%

Iklan/Poster Liar

5,67%

PKL

6,19%

Fasilitas/Transportasi Umum

8,56%

Pungutuan Liar

10,80%

Lainnya

11,73%

Banjir

25,56%

Sampah

28,85%

Berdasarkan persentase masyarakat DKI Jakarta yang memiliki sensibilitas terhadap permasalahan
di sekitarnya dan melaporkan masalah tersebut, didominasi oleh laporan persoalan sampah dan banjir
yang masing-masing memiliki persentase 28,85% dan 25,56%. Adapun, 11,73% masalah lainnya yang
dilaporkan oleh warga ialah terkait kesulitan administrasi layanan pemerintah (pembuatan KTP, akta,
dll), tawuran remaja, penerangan jalan umum, dan tingkat keamanan yang rendah.
Bagan C.6.
Identifikasi Alasan Tidak Melapor
Bisa diselesaikan sendiri

3,83%

Merasa tidak perlu melapor

3,83%

Sungkan/tidak berani/tidak berwenang

6,39%

Lainnya

11,82%
25,56%

Tidak peduli/malas/sudah biasa
Tidak tahu prosedur/akses

0,00%

27,48%
5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Sedangkan 21% masyarakat yang tahu ada masalah namun tidak melaporkannya, sebagian besar
dilatarbelakangi karena tidak tahu prosedural pengaduan masyarakat dengan persentase 27,48%.
Adapun, apatisme kepada masalah di lingkungannya yang ditunjukan dengan sikap tidak peduli/malas/
tidak berwenang menjadi alasan terbanyak kedua dengan total 25,56%. Alasan lainnya pada bagan
tersebut terdiri dari alasan-alasan seperti kurangnya respon pengaduan (bagi yang pernah melapor
sebelumnya), karena pemakluman seperti pada PKL yang berjualan di sembarang tempat, dan karena
masalah yang ditemukan dianggap sebagai masalah kecil.
Apabila tingkat pengetahuan dan kepedulian tersebut dibandingkan berdasarkan distribusi
responden pada kriteria tertentu seperti level lingkungan, maka dapat ditarik benang merah kondisi
masyarakat terhadap kanal-kanal pengaduan.
14
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Bagan C.7.
Identifikasi Pengetahuan dan Kepedulian Masalah pada Distribusi Masyarakat berdasarkan
Level Lingkungan

Tinggi

59,58%

42,68%

Sedang

75,10%

41,58%

81,91%

Rendah

42,86%

0,00% 10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

Pengetahuan

50,00% 60,00% 70,00%

80,00%

90,00%

Kepedulian

Tingkat pengetahuan masyarakat pada level lingkungan rendah memiliki persentase yang
paling besar, lalu diikuti level lingkungan sedang dan tinggi secara berurutan. Gambaran tersebut
memperlihatkan semakin rendah level lingkungan suatu masyarakat maka akan semakin mudah
menemukan simpul-simpul masalah dalam lingkungannya. Namun tingkat pengetahuan tidak
berbanding lurus dengan tingkat kepedulian, karena ketiga level lingkungan tersebut berada pada
persentase sekitar 40%. Walaupun persentase pengetahuan akan masalah pada level lingkungan rendah
yang paling tinggi, namun tidak ada perbedaan signifikan pada persentase kepedulian. Terdapat indikasi
bahwa kanal pengaduan yang ada saat ini justru belum signifikan menyentuh kelompok masyarakat
dengan level lingkungan rendah, walaupun kelompok tersebut yang paling banyak bersinggungan
dengan berbagai simpul permasalahan di DKI Jakarta.

C. Pengetahuan Terhadap Kanal Pengaduan
Setelah mengukur tingkat sensibilitas pada masalah di sekitarnya dan tingkat kesadaran untuk
melaporkannya, maka selanjutnya diperlukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat
terhadap kanal-kanal pengaduan yang ada saat ini.
Bagan C.8.
Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Kanal Pengaduan
40%
60%

Tahu

Tidak Tahu

Secara keseluruhan, 60% masyarakat DKI masih belum mengetahui satupun jenis kanal pengaduan
yang disediakan Pemprov DKI Jakarta.
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Bagan C.9.
Tingkat Pengetahuan Masing-Masing Kanal Pengaduan
2,53% Email
2,83% Laporan 1708

1708

4,02% Portal Balai Warga
7,89% SMS Center
9,82% Twitter
13,10% Facebook
19,49% Qlue

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Jika dicermati pada masing-masing kanal pengaduan Qlue menjadi kanal yang paling populer
dibanding kanal lainnya, lalu diikuti oleh facebook dan twitter secara berurutan. Secara praktikal Qlue
menjadi populer karena pada rezim Pemprov DKI Jakarta sebelumnya dijadikan kanal pengaduan
utama dengan sosialisasi masif dan wajib diunduh oleh Ketua RT dan RW.
Bagan C.10.
Tingkat Pengetahuan Kanal Pengaduan Kecamatan
22%

78%

Iya

Tidak

Khusus pada tingkat pengetahuan kanal pengaduan kecamatan masih rendah. Sejak Keputusan
Gubernur dikeluarkan pada tahun 2017 untuk membuka loket pengaduan kecamatan setiap hari Sabtu,
tingkat pengetahuan masyarakat masih belum optimal.
Selain itu, penting pula untuk mengetahui sumber pengetahuan masyarakat terkait kanal
pengaduan yang disediakan Pemprov DKI Jakarta.
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Bagan C.11.
Sumber Pengetahuan Masyarakat terkait Kanal Pengaduan
11%
34%
17%

Pemerintah Setempat
Media Sosial
Flayer
Televisi dan Media Massa

1%

Lainnya
37%
Berdasarkan hasil survei, mayoritas masyarakat mengetahui adanya kanal pengaduan yang dimiliki
Pemprov DKI dikarenakan adanya sosialisasi dari instansi pemerintah dan informasi dari social media.
Lalu diikuti oleh televisi dan media massa serta selembaran informasi.

D. Kepuasan Terhadap Kanal Pengaduan
Tingkat kepuasan terhadap kanal pengaduan masyarakat disusun berdasarkan beberapa indikator
kepuasan pada kanal pengaduan online dan offline. Indikator dinilai dengan tingkat kepuasan dari 1
s/d 5, dimana perhitungannya ditampilkan dalam bentuk persentase. Tolak ukur yang digunakan untuk
menjadi indikator tingkat kepuasan pada kanal pengaduan online terdiri dari:
a. Akses jaringan internet;
b. Responsiblitas administrator kanal;
c. Format pengaduan;
d. Kemudahan penggunaan (user friendly); dan
e. Ukuran file aplikasi yang perlu didownload.
Adapun tolak ukur yang menjadi indikator penilaian tingkat kepuasan kanal pengaduan offline
meliputi:
a. Aksesibilitas lokasi pengaduan;
b

Prosedur pelayanan;

c.

Kualitas pelayanan;

d. Informasi mengenai pengaduan; dan
e. Tindak lanjut penanganan masalah.
Pertama, tingkat kepuasan kanal pengaduan twitter. Akun twitter Pemprov DKI Jakarta atau @
DKIJakarta merupakan kanal pengaduan yang dapat diakses oleh pengguna social media twitter.
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Pengaduan dilakukan melalui tweet yang biasanya disertai dengan file pendukung seperti foto dan di
dalam tweet tersebut disertai dengan mention akun @DKIJakarta. Lalu administrator @DKIJakarta akan
memeriksa apakah laporan sudah cukup lengkap, khususnya terkait alamat agar tindak lanjut dapat
dilaksanakan. Setelah itu masyarakat yang melakukan pengaduan tersebut akan mendapat nomor kode
untuk memantau proses tindak lanjutnya yang dapat diakses pada laman pengaduanwarga.jakarta.
go.id. Berikut adalah gambar yang memperlihatkan proses pengaduan melalui twitter:
Gambar C.1.
Proses Pengaduan Melalui Kanal Twitter

Sebagaimana terlihat pada proses tersebut, administrator memiliki peran vital dalam pengoperasian
akun @DKIJakarta dalam merespon pengaduan yang masuk. Tak hanya memasukkannya ke dalam
sistem follow up pengaduan dalam laman pengaduanwarga.jakarta.go.id namun juga memastikan
bahwa laporannya berisi informasi yang lengkap. Sehingga, peran administrator untuk mengoperasikan
akun twitter @DKIJakarta sedikit banyak menentukan sejauh mana tingkat kepuasan kanal pengaduan
twitter. Berikut adalah bagan tingkat kepuasan kanal pengaduan twitter:
18
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Bagan C.12.
Tingkat Kepuasan Kanal Pengaduan Twitter
Size Aplikasi

63,85%

Kemudahan Aplikasi
(userfriendly)
Prosedur/Format Pengaduan

65,38%
65,38%
61,48%

Respon Admin

67,14%

Jaringan Internet/Server

58,00% 59,00% 60,00% 61,00% 62,00% 63,00% 64,00% 65,00% 66,00% 67,00% 68,00%

Merujuk pada hasil penelitian tersebut, walaupun tidak signifikan respon administrator mendapatkan
nilai terendah dibandingkan dengan tolak ukurnya lainnya. Adapun kualitas twitter sebagai social
media yang dijadikan media untuk pengaduan mendapatkan respon positif dimana jaringan server,
kemudahan penggunaan aplikasi, dan format pengaduan mendapatkan penilaian terbaik.
Kedua, tingkat kepuasan kanal facebook. Terdapat berbagai macam cara yang dapat ditempuh untuk
berinteraksi dengan warga melalui kanal facebook, misalkan melalui posting warga yang melakukan
mention akun facebook @DKIJakarta, melalui kolom komentar pada setiap posting dari akun facebook
@DKIJakarta, ataupun melalui direct message. Sama halnya dengan twitter, pengelolaan akun facebook
@DKIJakarta akan sangat bergantung pada peran administrator untuk menindaklanjuti pengaduan
yang masuk. Berikut adalah bagan tingkat kepuasan kanal pengaduan facebook:
Bagan C.13.
Tingkat Kepuasan Kanal Pengaduan Facebook
Size Aplikasi

64,80%

Kemudahan Aplikasi
(userfriendly)

64,80%
65,60%

Prosedur/Format Pengaduan
Respon Admin

58,46%

Jaringan Internet/Server
54,00%

64,52%
56,00%

58,00%

60,00%

62,00%

64,00%

66,00%

68,00%

Kondisi kanal pengaduan facebook tidak jauh berbeda dengan twitter, dimana respon
administrator mendapatkan penilaian paling buruk walaupun tidak begitu signifikan. Jika melihat
kolom komentar pada posting yang dibuat administrator akun facebook @DKIJakarta, sangat mudah
untuk menemukan pengaduan-pengaduan yang tidak ditindaklanjuti. Adapun facebook sebagai media
untuk menyampaikan pengaduan mendapatkan penilaian yang cukup baik dimana ukuran file aplikasi,
kemudahan penggunaan, dan jaringan server mendapatkan tingkat kepuasan yang sama. Prosedur
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pengaduan menjadi tolak ukur tingkat kepuasan yang mendapatkan nilai paling tinggi diantara
semuanya. Besar kemungkinan karena fleksibilitas fasilitas direct message facebook dapat melampirkan
berbagai jenis file seperti foto, video, hingga dokumen.
Ketiga, tingkat kepuasan kanal pengaduan melalui portal balai warga. Untuk mengakses balai
warga, masyarakat harus mencari di https://jakarta.go.id terkait kanal pengaduan balai warga. Setelah
menemukan link balai warga, diperlukan untuk registrasi terlebih dahulu yang memerlukan NIK dan
identitas pribadi lain (walaupun tidak diverifikasi).
Gambar C.2.
Proses Pengaduan melalui Kanal Balai Warga

Setelah melakukan registrasi, masyarakat dapat membuat laporan tanpa adanya format tertentu
dan tidak ada menu untuk melampirkan file pendukung seperti foto atau dokumen. Laporan tersebut
dapat diawasi tindak lanjutnya pada laman pengaduanwarga.jakarta.go.id. Berikut adalah bagan tingkat
kepuasan kanal pengaduan portal balai warga:
20
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Bagan C.14.
Tingkat Kepuasan Kanal Portal Balai Warga
75,00%

Size Aplikasi
Kemudahan Aplikasi
(userfriendly)

60,00%

Prosedur/Format29 Pengaduan

70,00%
75,00%

Respon Admin

53,33%

Jaringan Internet/Server

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Berbeda dengan facebook dan twitter yang berbasis social media, Portal Balai Warga dibuat oleh
Pemprov DKI Jakarta. Sehingga berbeda dengan tingkat kepuasan pada kedua platform social media
tersebut, pada bagan tersebut kualitas jaringan server laman Portal Balai Warga mendapatkan penilaian
yang paling buruk. Adapun kemudahan penggunaan mendapatkan penilaian terburuk kedua, dimana
alasan yang mengemuka adalah sulit untuk digunakan dan tidak familiar di masyarakat. Di sisi lain,
respon administrator pada portal Balai Warga mendapat penilaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan twitter dan facebook.
Keempat, tingkat kepuasan pada kanal pengaduan e-mail. Melalui alamat e-mail dki@jakarta.go.id
masyarakat dapat melaporkan masalah-masalah yang ditemui di sekitarnya. Berikut adalah bagan yang
memperlihatkan tingkat kepuasan penggunaan e-mail sebagai kanal pengaduan:
Bagan C.15.
Tingkat Kepuasan Kanal Pengaduan E-mail
Size Aplikasi

75,00%

Kemudahan Aplikasi
(userfriendly)

85,71%

Prosedur/Format29 Pengaduan

82,86%

Respon Admin

82,86%

Jaringan Internet/Server
65,00%

90,00%
70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

Secara kualitas, kanal pengaduan e-mail mendapatkan penilaian paling baik dimana yang terendah
adalah ukuran aplikasi dengan nilai 75. Jaringan server mendapatkan nilai paling tinggi dan diikuti
kemudahan penggunaan, format pengaduan, serta responsibilitas administrator.
Kelima, tingkat kepuasan pada kanal pengaduan Lapor!. Kanal pengaduan ini merupakan sarana
aspirasi dan pengaduan berbasis media social yang dikembangkan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf
Survei Evaluasi Layanan Pengaduan Masyarakat 2018

K

21

Presiden, dan Ombudsman Republik Indonesia.8 Lapor! sendiri menyediakan sarana penyampaian
aspirasi dan pengaduan melalui:
a) Situs www.lapor.go.id;
b) SMS ke 1708;
c) Mobile apps Lapor! (android);
d) Twitter @LAPOR1708;
Keempat sarana tersebut akan menghubungkan masyarakat dengan instansi berwenang untuk
ditindaklanjuti. Berikut dijabarkan secara lengkap mengenai alur kerja Lapor!:
Gambar C.3.
Sistem Prosedural Lapor!

Secara sederhana, melalui sarana-sarana tersebut masyarakat dapat menyampaikan laporan, untuk
selanjutnya akan diverifikasi terlebih dahulu dan akan ditindaklanjuti dengan diteruskan kepada instansi
yang berwenang termasuk diantaranya Pemprov DKI Jakarta. Pada praktiknya, Lapor! akan menjadikan
staf di dalam instansi negara dan daerah untuk menjadi administrator.
8
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Lihat Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, “Tentang Lapor!”, https://www.lapor.go.id/lapor /tentang_lapor/tentang-layananaspirasi-dan-pengaduan-online-rakyat.html, diakses pada 31 Desember 2018.
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Bagan C.16.
Tingkat Kepuasan Kanal Pengaduan Lapor!
Size Aplikasi
Kemudahan Aplikasi
(userfriendly)

70,00%
70,00%

Prosedur/Format Pengaduan

80,00%

Respon Admin

80,00%
88,00%

Jaringan Internet/Server

00,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kepuasan terhadap kanal pengaduan Lapor! ukuran file aplikasi
dan tingkat kemudahan penggunaan mendapat nilai paling rendah. Adapun kualitas jaringan server
mendapatkan nilai tertinggi dan diikuti format pengaduan dan responsibilitas administrator.
Keenam, tingkat kepuasan kanal pengaduan Qlue. Secara singkat, Qlue adalah aplikasi yang
merekam semua keluhan warga dan menjadikannya sebagai big data yang dapat diolah menjadi dasar
pengambilan keputusan.
Gambar C.4.
Cara Menggunakan Aplikasi Qlue

Pengaduan yang dilaporkan warga akan didisposisi ke instansi yang berwenang untuk menindaklanjuti,
setelah itu hasil tindak lanjut akan dinilai dan menjadi pertimbangan untuk kalkulasi penilaian kinerja.
Seluruh proses tersebut perkembangannya dapat dimonitor oleh Jakarta Smart City.
Bagan C.17.
Tingkat Kepuasan Kanal Pengaduan Qlue
Size Aplikasi

72,50%

Kemudahan Aplikasi
(userfriendly)

76,41%
73,33%

Prosedur/Format29 Pengaduan
Respon Admin

73,85%

Jaringan Internet/Server
70,00%

76,10%
71,00%

72,00%

73,00%

74,00%

75,00% 76,00%

77,00%

Secara keseluruhan tidak ada perbedaan signifikan pada masing-masing tolak ukur tingkat
kepuasan kanal pengaduan Qlue. Khusus pada indikator kemudahan penggunaan aplikasi dan jaringan
server mendapatkan penilaian terbaik. Namun yang perlu dicermati adalah ukuran file aplikasi yang
mendapatkan penilaian terburuk yang diikuti prosedur pengaduan.
Ketujuh, tingkat kepuasan pada kanal pengaduan SMS Center. Melalui SMS pada nomor
08111272206 masyarakat dapat melaporkan masalah-masalah yang ditemui untuk ditindak lanjuti
oleh Pemprov DKI Jakarta. Kanal pengaduan melalui SMS Center ini merupakan satu-satunya kanal
yang berbasis telepon genggam tanpa perlu akses internet, sehingga dapat menjangkau lebih banyak
lapisan masyarakat. Berikut adalah bagan tingkat kepuasan kanal pengaduan melalui SMS Center:
Bagan C.18.
Tingkat Kepuasan Kanal Pengaduan SMS Center
Size Aplikasi

68,57%

Kemudahan Aplikasi
(userfriendly)
Prosedur/Format29 Pengaduan

73,33%
60,00%

Respon Admin

73,33%

Jaringan Internet/Server

73,33%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

Berdasarkan hasil penelitian, prosedur pengaduan mendapatkan penilaian yang terendah. Adapun
terkait kemudahan penggunaan, responsibilitas administrator, dan kualitas jaringan server menjadi
tolak ukur dengan penilaian tertinggi.
Setelah membedah tingkat kepuasan masyarakat terhadap 7 kanal yang disediakan pemerintah,
dapat terlihat perbandingan tingkat kepuasan pada masing-masing kanal tersebut.
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Bagan C.19.
Perbandingan Tingkat Kepuasan antar Kanal Pengaduan
100,00%
80,00%

64,48%

74,74%

82,48%

74,60%

63,35%

70,46%

62,57%

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
1708

Twitter

Facebook

Qlue

Laporan

E-mail

SMS

Portal

Kanal pengaduan e-mail yang notabene paling sedikit digunakan masyarakat mendapatkan nilai
tingkat kepuasan yang paling tinggi dibandingkan kanal-kanal lainnya. Lalu diikuti oleh Qlue dan Lapor!
sebagai platform pengaduan masyarakat yang bekerja sama dengan pihak ketiga di luar Pemprov DKI
Jakarta. Portal Balai Kota menjadi kanal pengaduan yang secara keseluruhan mendapatkan nilai tingkat
kepuasan paling rendah.
Lebih lanjut, berikut adalah perbandingan masing-masing tolak ukur tingkat kepuasan masyarakat:
Bagan C.20.
Perbandingan Tingkat Kepuasan pada Masing-Masing Tolak Ukur

Tingkat Kepuasan berdasarkan Ukuran Aplikasi
72,56%

75,00%

73,33%
70,00%

67,50%

70,00%
65,00%
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Tingkat Kepuasan berdasarkan Responsibilitas Admin
100,00%
80,00%

61,43%

60,00%
40,00%

74,29%
57,04%

82,50%
65,00%

74,29%

62,85%

20,00%
0,00%
1708

Twitter

Facebook
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Laporan

E-mail

SMS

Portal

Tingkat Kepuasan berdasarkan Kemudahan Penggunaan Layanan
100,00%
80,00%

76,67%
65,19%

64,80%

85,00%
70,00%

74,29%

63,33%

60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
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E-mail
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Tingkat Kepuasan terkait Responsibilitas Administrator
100,00%
74,29%

80,00%
60,00%

61,43%

57,04%

82,50%
65,00%

74,29%
62,86%
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20,00%
0,00%
1708
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Selain ketujuh kanal pengaduan tersebut, sejak bulan November 2017 terdapat tambahan kanal
pengaduan yang sifatnya offline yakni melalui Kecamatan. Setiap hari Sabtu seluruh kecamatan di DKI
Jakarta dibuka posko pengaduan mulai dari jam 08.00 s/d 11.00, walaupun pada praktiknya pada hari
senin-jum’at masyarakat juga bisa melakukan pengaduan. Harapannya, tanpa perlu memiliki telepon
genggam ataupun akses internet, seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan
pengaduan masalah-masalah yang ditemui. Berikut penjabaran tingkat kepuasan pengaduan
masyarakat melalui kecamatan:
Bagan C.21.
Tingkat Kepuasan Masyarakat pada Kanal Pengaduan Kecamatan
Tindak Lanjut dan Penanganan Masalah

57,00%

Informasi Mengenai Pengaduan

66,32%

Kualitas Pelayanan

67,00%

Prosedur Pelayanan

67,00%
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Merujuk pada hasil penelitian, tindak lanjut penanganan masalah menjadi tolak ukur yang
mendapat nilai terburuk. Sebagian masyarakat masih menjadikan faktor tindak lanjut pengaduan
sebagai konsideran utama untuk melaporkan masalahnya, masih banyak yang mengeluhkan bahwa
penanganan masalah pada kepemimpinan Gubernur sebelumnya dilaksanakan lebih cepat dan solutif.
Di sisi lain akses ke kecamatan mendapatkan nilai kepuasan tertinggi, hal ini merupakan faktor pembeda
dimana pada kepemimpinan Gubernur sebelumnya kanal pengaduan yang sifatnya offline terpusat di
Balai Kota saja.

BAB IV
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan hasil survei yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
•

Pertama, terkait tingkat sensibilitas masyarakat terhadap masalah di sekitarnya.
Walaupun 79% masyarakat melakukan pengaduan ketika menemukan masalah,
namun intensitasnya sangat rendah dimana 82% masyarakat hanya melakukannya
1-3 kali dalam kurun waktu satu tahun.

•

Kedua, terkait tingkat pengetahuan masyarakat terhadap kanal-kanal pengaduan.
Secara keseluruhan 60% masyarakat DKI Jakarta masih belum mengetahui satupun
kanal pengaduan yang ada. Di sisi lain, dari 40% masyarakat yang mengetahui adanya
kanal pengaduan, mayoritas masyarakat mengenal Qlue yang secara bertahap tidak
akan digunakan lagi oleh Pemprov DKI Jakarta dan hanya 22% masyarakat DKI
Jakarta yang sudah mengetahui peran kecamatan sebagai kanal pengaduan secara
langsung.

•

Ketiga, terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kanal-kanal pengaduan.
Mengingat karakteristik masing-masing kanal berbeda, maka tingkat kepuasannya
pun berbeda. Namun secara garis besar, vitalnya peran administrator dalam
pengelolaan mayoritas kanal pengaduan menjadi tantangan tersendiri hanya harus
diselesaikan. Sehingga faktor teknis seperti lambannya respon administrator dalam
proses pengaduan masyarakat dapat diminimalisir.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat
dipertimbangkan untuk diimplementasikan, yakni:
1) Melakukan sosialisasi kanal pengaduan hingga tingkat RT/RW;
2) Menyederhanakan format prosedur pengaduan;
3) Meningkatkan “respon administrator” untuk kanal pengaduan online;
4) Meningkatkan pelayanan pengaduan untuk kanal offline;
5) Meningkatkan kecepatan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat;
dan
6) Menambah kanal pengaduan pada tingkat RT/RW.
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