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Lampiran 2 

 Pedoman Wawancara 

 

1. Petugas E-Lapor DIY 

 

Strategi Pelayanan 

Visi Misi 

1. Sejak tahun berapa adanya e-lapor diy? 

2. Apakah ada visi dan misi E-Lapor DIY? 

3. Apa tupoksi E-Lapor DIY? 

4. Bagaimana perkembangan tiap tahun e-lapor diy? 

5. Rencana kerja di tahun sebelumnya, tahun ini, dan tahun 

selanjutnya? 

 

A. Sumber dan pelatihan staff pelayanan yang tepat dan adanya 

keterlibatan juga komitmen kuat dari pimpinan 

1. Susunan pejabat pengelola e-lapor diy 

2. Bagaimana pemilihan staff yang akan dilibatkan dalam 

program E-Lapor DIY? apa dasarnya dan apakah ada 

kualifikasi tertentu? 

3. Apakah sudah ada pelatihan khusus bagi petugas pelaksana E-

Lapor DIY? 

4. Kapan pelatihan petugas pelaksana E-Lapor DIY terakhir 

dilakukan? 

5. Pelatihan yang diberikan oleh pimpinan layanan dalam program 

ini dilakukan dalam bentuk apa? 

6. Siapa yang menjadi instruktur dalam pelatihan petugas 

pelaksana E-Lapor DIY?  

7. Apa output yang didapatkan dalam pelatihan petugas pelaksana 

E-Lapor DIY? 

8. Dimana pelatihan dilakukan? 
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9. *minta dokumentasi pelatihan* 

10. Keunggulan E-Lapor DIY dengan saluran laporan yang lain?   

 

B. Menyediakan system complain yang terbuka, efektif, dan mudah 

bagi masyarakat 

11. Apa upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan 

pengaduan masyarakat yang lebih ekfektif? 

12. Kanal aduan yang digunakan apa saja? Apakah medsos seperti 

fb, ig, twitter juga dipakai? 

13. Apakah perbedaan yang ada pada website dengan aplikasi E-

Lapor DIY? 

14. Apakah sudah pernah dilakukan upgrade pada website ataupun 

aplikasi E-Lapor DIY? berapa kali dilakukannya?  

15. Apa perbedaan sebelum dan sesudah upgrade dilakukan? 

16. Kapan terakhir kali pembaruan pada website/aplikasi 

dilakukan? 

 

C. Melakukan monitoring secara intens dan terus menerus 

17. Apakah ada monitoring dan evaluasi seluruh pejabat pengelola 

dan admin e-lapor diy bersama opd lainnya dan instansi 

masing-masing? Kapan saja dilakukannya? Apa yang dibahas 

dalam monitoring dan evaluasi? (seluruh pejabat pengelola dan 

admin)  

18. Dimana tempat pelaksanaan monitoring dan evaluasi? 

 

D. Menetapkan system audit dan prosesdur complain yang efektif 

19.  Bagaimana proses dilakukannya audit pada program E-Lapor 

DIY?  

20.  Siapa yang mengaudit program E-Lapor DIY? 

21.  Kapan audit tersebut dilakukan? 
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E. Sosialisasi program  

22.  Apakah sudah dilakukannya sosialisasi secara massif? Dan 

dilakukan dalam bentuk apa? 

23.  Sosialisasi ditujukan untuk siapa saja?  

24.  Apa saja hambatan dalam mensosialisasikan E-Lapor DIY? 

25.  Bagaimana respon masyarakat setelah dilakukannya 

sosialisasi?  

 

Sistem Pelayanan 

A. Sederhana 

1. Apakah SOP dan SP yang ada mudah untuk dipahami dan tidak 

berbelit belit? 

 

B. Kejelasan dan Kepastian  

2. Bagaimana fasilitas yang digunakan dalam menjalankan e-lapor 

diy?  

3. Bagaimana prosedur dan alur pengaduan yang disediakan? 

4. Apa persyaratan pengaduan? 

5. Bagaimana jadwal pelayanan untuk pengaduan melalui e-lapor 

diy? 

6. Bagaimana waktu respon aduan dan kendala dalam merespon 

7. Bagaimana cara petugas e-lapor diy saling berkoordinasi 

8. Apakah diterapkan tarif tertentu untuk melakukan aduan? 

9. Apakah pencatatan dan penyimpanan/rekapan/memori aduan 

tersimpan otomatis atau manual? 

 

C. Keamanan, keterbukaan, efisiensi dan efektivitas 

10. Apakah identitas pelapor/masyarakat dirahasiakan? 

11. Apakah data pribadi masyarakat sudah terjamin aman?  
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12. Bagaimana cara admin memberikan respon yang transparan dan 

tidak terkesan ditutup-tutupi? 

13. Apakah sistem aduan sudah terintegrasi dengan layanan aduan 

lainnya?  

 

Sumber Daya Manusia 

A. Memberikan pelayanan dan empati, hormat dan santun serta tanpa 

pamrih dan tidak ada unsur pemaksaan 

1. Bagaimana cara admin menunjukkan kepedulian kepada 

masyarakat dalam layanan aduan online 

2. Apakah ada prosedur bagi admin untuk merespon aduan 

masyarakat? (seperti mengucapkan salam, permohonan 

maaf/terimakasih, penggunaan Bahasa yang sopan dan 

sederhana) 

3. Apakah ada masyarakat yang melapor dengan Bahasa tidak 

sopan dan terkesan kasar/marah-marah? Dan bagaimana cara 

menanganinya? 

4. Apakah ada aduan yang tidak jelas? Seperti apa contohnya dan 

bagaimana cara menanganinya?  

 

B. Memberikan pelyanan yang cepat, tepat, terbuka dan adil, serta 

tidak diskriminatif 

5. Bagaimana cara admin untuk dapat menjawab pertanyaan 

dengan cepat dan tepat? 

6. Bagaimana cara admin merespon aduan dengan singkat padat 

dan jelas? 

7. Bagaimana jika masyarakat masih kurang puas dan meminta 

jawaban secara rinci? 

8. Bagaimana cara untuk meunjukkan bahwa pelayanan 

pengaduan secara online melalui E-Lapor DIY dilakukan secara 

adil dan tidak diskriminatif? 
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9. Bagaimana respon pada aduan yang sudah pernah disampaikan 

sebelumnya? 

10. Bagaimana cara mengetahui permasalahan yang sebenarnya 

terjadi di masyarakat dikarenakan aduan tidak jelas dan sulit 

dipahami? 

 

C. Menciptakan rasa nyaman pada pelapor  

11.  Keahlian apa saja yang harus dimiliki admin untuk 

menciptakan rasa nyaman pada masyarakat? 

12. Bagaimana petugas membagi tugas wajib di instansi dengan 

tugas sebagai pengelola di E-Lapor DIY? 

13. Bagaimana cara mengatasi apabila aplikasi/web error yang 

menyebabkan masyarakat tidak dapat menyampaikan 

aduannya? 

 

D. Memberikan penjelasan secara proporsional tentang perkembangan 

proses pengaduan masyarakat yang ditangani 

14.  Apakah sudah ada penjelasan secar proporsional mengenai 

perkembangan proses aduan yang disampaikan masyarakat 

melalui e-lapor diy? 

15. Bagaimana cara meyakinkan masyarakat bahwa tiap aduan 

yang masuk akan benar-bear direspon dan ditindaklanjuti? 

16. Apakah aduan yang telah dikirimkan mendapatkan notifikasi 

bahwa aduan sedang diproses?  

17. Bagaimana cara menjelaskan kepada masyarkat jika setiap 

aduan tidak dapat diselesaikan pada saat itu juga? 

 

Dokumen yang harus ditanyakan: 

1. Rencana strategis  

2. dasar hukum E-Lapor DIY 
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2. Masyarakat/Pelapor 

 

Strategi Pelayanan 

1. Sejak kapan mengetahui adanya kanal pengaduan E-Lapor DIY? 

2. Dari mana mengetahui adanya kanal pengaduan E-Lapor DIY? 

3. Lebih menyukai membuat aduan melalui website atau aplikasi E-

Lapor DIY? dan kenapa menyukai salah satu dari itu?  

4. Apakah fitur yang ditampilkan dalam website atau aplikasi sudah 

memuaskan? 

5. Apabila ada pembaruan/upgrade layanan aduan pada website 

ataupun aplikasi E-Lapor DIY, apa yang perlu 

ditambahkan/diperbaiki?  

 

Sistem Pelayanan 

1. Apakah prosedur pengaduan E-Lapor DIY berbelit-belit? 

2. Apakah syarat untuk membuat aduan memberatkan? 

3. Apakah saat membuat aduan muncul tagihan biaya layanan aduan? 

4. Saat melakukan aduan, apakah lebih merasa nyaman dan aman 

untuk ditampilkan nama pelapor atau lebih memilih untuk tidak 

ditampilkan? 

 

Sumbe Daya Manusia 

1. Apakah sudah merasa diperlakukan secara adil dan tidak 

diskrimantif? 

2. Apakah aduan mendapatkan respon yang cepat? 

3. Apakah respon yang didapat menggunakan bahasa yang sopan dan 

mudah untuk dipahami (tidak ambigu)? 

4. Apakah aduan yang pernah dilakukan sudah ditindaklanjuti? 
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