
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia ikut mengalami perkembangan teknologi komunikasi dan 

informasi seperti negara-negara lain, yang mana perkembaangan tersebut 

juga diikuti dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Perkembangan 

teknologi juga akan menjadi perbandingan kemajuan antar negara di dunia. 

Dampak yang ditimbulkan akibat kemajuan teknologi salah satunya adalah 

kenaikan yang signifikan jumlah pengguna internet. Di Indonesia terdapat 

sebuah asosiasi yang menaungi penyelenggaraan internet, yaitu Asosiasi 

Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII). Berdasarkan hasil survei 

APJII tahun 2019 sebanyak 196,71 juta penduduk di Indonesia yang 

menggunakan internet. Sedangkan saat itu penduduk di Indonesia sebanyak 

266,91 juta jiwa. Dari data tersebut dapat juga dikatakan bahwa 73,7% 

penduduk Indonesia adalah pengguna internet. Jumlah tersebut mengalami 

penambahan, yaitu hasil survei APJII tahun 2018 terdapat 64,8% penduduk 

Indonesia adalah pengguna internet.  

Penggunaan internet tidak hanya dapat dimanfaatkan masyarakat dalam 

kehidupan sehari-hari. Akan tetapi penggunaan internet ini juga dapat 

dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Penerapan penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan disebut e-

Government (Jalma, 2019). World Bank (Jalma, 2019) menafsirkan e-

government sebagai pendayagunaan dari hasil teknologi yang terus 

berkembang dalam pelaksanaan pemerintah memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, baik berupa informasi usaha dan hal lain yang menyangkut 

pemerintah. Penerapan e-government di Indonesia telah ditetapkan dalam 

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

Pengembangan E-Government, dengan tujuan mengembangkan masyarakat 

yang melek teknologi dan informasi. E-Government dapat dijalankan oleh 

setiap Kabupaten/Kotamadya sesuai dengan kewenangan otonomi daerah 

yang berlaku (Febriani, 2017). 
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  Pelaksanaan e-government dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Namun dalam 

melaksanakan e-government pasti akan menemui permasalahan atau kendala, 

meskipun dukungan teknologi informasi sudah canggih. Kendala tersebut 

disebabkan oleh belum tercukupinya sumber daya keuangan, infrastruktur 

teknologi belum memadai, dan kurangnya kualitas kuantitas sumber daya 

manusia (Nugraha, 2018). Dalam menerapkan teknologi informasi dalam 

pemerintahan pastinya dibutuhkan alokasi dana yang baik untuk menunjang 

pelaksanaan dari e-government tersebut. Infrastruktur teknologi juga harus 

cukup memadai untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan e-government. 

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia harus cukup berkompeten dalam 

menjalankan e-government. Dengan adanya penerapan e-Government, 

pelayanan publik akan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat serta 

hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan menjadi lebih baik 

(Rahmanto & Dirgatama, 2018).  

Berjalan seiring dengan perkembangan global, masyarakat juga akan 

semakin variatif. Permintaan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan publik 

untuk menunjang kesejahteraan semakin tinggi. Dalam hal ini pemerintah 

harus mewujudkan pemerintahan yang lebih bermutu dan baik melalui 

penerapan pelayanan publik yang maksimal. Tata pemerintahan yang baik 

(good governance) memiliki prinsip-prinsip antara lain: partisipasi, 

penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, responsif, wawasan ke depan, 

akuntabilitas, pengawasan publik, efektivitas dan efisiensi, dan 

profesionalisme (Yohanitas, 2018).  

Masyarakat pastinya menghendaki memperoleh kualitas pelayanan 

yang maksimal dari masing-masing penyelenggara atau badan publik. Sesuai 

dengan prinsip responsivitas, yaitu penyelenggara harus tanggap terhadap 

keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Menurut Yohanitas (2018), 

responsivitas adalah kemampuan penyelenggara pelayanan publik dalam 

mengenali kebutuhan masyarakat secara keseluruhan berdasar pada 

perkembangan tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam menyusun program-
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program pelayanan agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Kualitas pelayanan 

publik yang disusun oleh pemerintah menjadi tolok ukur keberhasilan dalam 

menyelenggarakan kegiatan pemerintahan. Semakin baik kualitas pelayanan, 

maka semakin tinggi kepuasaan masyarakat terhadap penyelenggara 

pelayanan.  

Kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik sangat 

penting bagi organisasi penyelenggara pelayanan. Aspirasi dari masyarakat 

baik berupa saran, kritikan dan pengaduan sangat diperlukan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik 

wajib memberikan wadah bagi masyrakat yang ingin menyampaikan baik itu 

aspirasi atau pengaduan. Oleh karena itu, layanan pengaduan sangat 

bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, yaitu pemerinah dapat melihat 

bagaimana perkembangan kebutuhan masyarakat untuk memperbaiki 

kualitas pelayanan, sedangkan masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan 

pengaduan mengenai pelayanan publik langsung kepada badan atau instansi 

publik. Kemajuan teknologi dan informasi akhirnya menggerakkan 

pemerintah dengan mengembangkan situs website. Perkembangan website 

ini dimulai dengan menyediakan informasi dasar dan informasi yang 

dibutuhkan oleh masyarakat (Febriani, 2017). Kemudian dilanjutkan dengan 

mengembangkan website dengan membuat pelayanan pengaduan. Pelayanan 

pengaduan masyarakat secara online dapat membantu publik agar lebih 

mudah dan cepat dalam menyampaikan laporan aduan atau aspirasinya 

mengenai pelayanan publik. 

Bentuk pelayanan publik berbasis elektronik yang ditujukan untuk 

mengetahui perkembangan kebutuhan masyarakat adalah Aplikasi SP4N-

LAPOR. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan 

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) merupakan tempat 

yang ditujukan bagi masyarakat untuk memberikan aduan yang telah 

terintegrasi secara nasional. Laporan aduan masyarakat tersebut dapat 

disampaikan melalui website www.lapor.go.id, SMS ke 1708, serta melalui 

aplikasi Android dan iOS. Kementerian PANRB selaku pengelola SP4N-
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LAPOR, memperluas jangkauan layanan pengaduan ke media sosial berbasis 

pesan singkat yaitu aplikasi LINE, Telegram dan Facebook Messenger.  

Setiap daerah diwajibkan untuk memiliki admin atau pengelola 

LAPOR, daerah yang akan diambil untuk melakukan penelitian ini adalah 

Kabupaten Karanganyar. Instansi terkait admin pengelola LAPOR adalah 

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Karanganyar. Alasan 

mengambil topik mengenai layanan pengaduan online masyarakat dalam 

meningkatkan pelayanan publik, karena aspirasi yang diberikan masyarakat 

sangat berguna untuk memperbaiki pelayanan publik, oleh karena itu kualitas 

pelayanan dari LAPOR harus dikelola dengan baik. Pengelolaan yang baik 

dalam menyediakan sarana pengaduan yang dikelola oleh petugas handal dan 

berkompeten menangani aduan yang disampaikan oleh masyarakat, akan 

memudahkan penyampaian laporan pengaduan dan aspirasi dari masyarakat 

kepada penyelenggara pelayanan publik yang tergabung dalam website 

LAPOR.   

Layanan pengaduan masyarakat dalam bentuk LAPOR (Layanan 

Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) telah digunakan oleh 34 

Kementerian, 96 Lembaga, dan 493 Pemerintahan Daerah di Indonesia. 

Terhitung pada Januari 2019, jumlah pelapor mencapai 800 ribu lebih 

pengguna dan jumlah laporan telah mencapai 1,3 juta laporan. Sumber 

laporan pengaduan tersebut terhitung dari laporan yang masuk pada website 

LAPOR, SMS, Twitter, dan aplikasi mobile. Sedangkan jumlah laporan yang 

terhitung pada website LAPOR mencapai 640 ribu laporan yang terus 

mengalami kenaikan setiap harinya. Pada penelitian kali ini akan dilihat pada 

website LAPOR yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar 

sejak tahun 2017. Berikut adalah data statistic yang menunjukkan jumlah 

laporan yang telah masuk di website LAPOR yang ditujukan kepada 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar. 
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Tabel 1.1 

Jumlah laporan yang ditujukan kepada Pemerintahan Kabupaten 

Karanganyar 

Tahun Jumlah Laporan 

2017 1 

2018 1 

2019 8 

2020 11 

Sumber: www.lapor.go.id 

Berdasarkan Tabel 1.1 memperlihatkan jumlah laporan yang masuk 

pada tahun 2017 hanya satu laporan yang berisikan mengenai aspirasi 

pembuatan polisi tidur di daerah Colomadu. Pada tahun 2018 laporan yang 

masuk juga hanya satu laporan, yang berisikan mengenai pelayanan di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar yang kurang 

memuaskan. Pada tahun 2019 laporan yang masuk sebanyak 8 laporan, yang 

berisikan mengenai pelayanan air bersih, aspirasi rencana program 

lingkungan, pelayanan puskesmas, pelayanan kesehatan, aspirasi penggunaan 

dana desa, pengaduan pembendungan air waduk, dan pelayanan pajak. 

Sedangkan pada tahun 2020 laporan yang masuk sebanyak 11 laporan, yang 

berisikan mengenai usulan pengelolaan gunung lawu, pelayanan KTP, 

pelayanan bantuan pendidikan, pelayanan bantuan sosial, pelayanan 

infrastruktur, dan pelayanan kesehatan. Laporan yang masuk tersebut akan 

diteruskan oleh admin LAPOR kepada pihak/instansi yang terkait untuk 

ditindaklanjuti.  

Berdasarkan data diatas jumlah laporan yang masuk untuk 

Pemerintahan Kabupaten Karanganyar mengalami kenaikan dari tahun 2017 

hingga tahun 2020, akan tetapi jumlah laporan yang masuk tersebut masih 

terbilang sedikit. Dari seluruh laporan yang masuk tersebut, sudah ditangani 

oleh dinas/instansi yang terkait, akan tetapi masih ada masyarakat yang 
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kurang puas dengan hasil penanganan aduan mereka. Pernyataan tersebut 

didapatkan oleh penulis saat melakukan wawancara pra-survey dalam 

menjaring permasalahan pada kualitas website LAPOR di Kabupaten 

Karanganyar. Selain itu saat wawancara pra survey juga ditemukan bahwa 

data yang masuk pada  

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar lebih 

banyak masyarakat yang memilih platform lain untuk menyampaikan aspirasi 

dan pengaduan pelayanan, yaitu aplikasi Sapamas, Instagram, dan Twitter. 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut menunjukkan bahwa 

pelayanan publik pada website LAPOR di Kabupaten Karanganyar masih 

terdapat permasalahan yang kurang mendukung pelaksanaan pelayanan 

publik pada website LAPOR di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, 

pada penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus mengenai 

permasalahan pada kualitas pelayanan publik website LAPOR di Kabupaten 

Karanganyar.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan oleh 

penulis, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, “Bagaimana 

kualitas pelayanan publik pada website Layanan Aspirasi dan Pengaduan 

Online Rakyat (LAPOR) di Kabupaten Karanganyar?” 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah untuk 

mendeskripsikan kualitas pelayanan publik pada website Layanan Aspirasi 

dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) di Kabupaten Karanganyar. Hasil 

yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan penulis dimaksudkan dapat 

bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Hasil penelitian yang telah dilakukan penulis diharapkan dapat 

memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa Ilmu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Administrasi Negara terkait kualitas pelayanan yang dikaji pada 

Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). 

b. Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan juga dapat 

menambah wawasan dan pengalaman yang lebih luas bagi peneliti 

sendiri dengan melakukan penelitian di lapangan berkaitan kualitas 

pelayanan pada Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat 

(LAPOR) di Kabupaten Karanganyar. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, khususnya Dinas 

Komunikasi dan Informasi hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan 

untuk memperbaiki kualitas pelayanan pada Layanan Aspirasi dan 

Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) agar masyarakat lebih mudah 

mengakses. 

b. Bagi masyarakat umum, penelitian yang telah dilakukan penulis dapat 

menambah pengetahuan mengenai cara yang lebih mudah dan cepat 

untuk memberikan aspirasi berupa pengaduan layanan publik kepada 

instansi terkait dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
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