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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

EFEKTIVITAS PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT 

BERBASIS E-GOVERNMENT ( Studi tentang unit pelayanan 

informasi dan keluhan UPIK kota Yogyakarta tahun 2015) 

 

A. Efektivitas E-Government Pada Upik (Unit Pelayanan Informasi Dan 

Keluhan)  

1. Political Enviroment 

Political Enviroment merupakan keadaan atau suasana politik dimana 

program E-Government diterapkan. Pada Sub. Bag. TIK Bagian Humas 

Pemerintah Kota Yogyakarta, UPIK diterapkan kepada masyarakat oleh 

pemerintah sebagai sebuah saluran pengaduan. Saluran tersebut bertujuan bagi 

Pemerintah Kota Yogyakarta guna memperoleh informasi mendalam tentang 

efektivitas pelayanan dari unit terkait. Adanya dukungan politik dalam hal ini 

yaitu legeslatif dalam penerapan UPIK berguna bagi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) untuk lebih meningkatkan tingkat responsibility dan tanggung 

jawab terkait dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini memberikan kewenangan 

bagi SKPD terkait untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Hak dan 

Kewajiban ang seharusnya mereka berikan kepada masyarakat hal ini diperkuat 

dengan pernyataan dari respondenyaitu bapak Nur Pireno Yulianto selaku Kepala 

Sub.Bagian Pengelolaan informasi dan keluhan. 
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“political environment pada saat itu pemerintah kota ingin melakukan 

perubahan sikap. Pemerintah kota itu harus legaliter melakukan kegiatan 

sesuai dengan hak dan kewajibannya yang bertanggung jawab. Jadi 

pemerintah kota Yogyakarta dalam kegiatan melakukan pelayanan publik 

yang baik maka harus bertanggung jawab, maka dari itu adanya 

kerjasama antara pemerintah Kota Yogyakarta dengan pihak legislatif ” 

(bapak Nur Pireno Yulianto). 

Dalam penerapan UPIK sendiri terdapat hubungan politik yang baik antara 

pemerintah dengan legislatif. Sehingga Upik sendiri dapat berjalan dengan baik 

tanpa adanya konflik antara pihak birokrasi dan legislatif. Ini dikarenakan 

pemerintah kota Yogyakarta pada saat itu menggunakan sistem topdown project 

dimana ini merupakan inisiatif dari lembaga eksekutif yang ingin melakukan 

perubahan sikap ingin melakukan pelayanan terbaik dengan membuka diri untuk 

menerima masukan dari masyarakat . Pernyataan ini diperkuat dengan hasil 

wawancara responden yaitu yaitu bapak Nur Pireno Yulianto selaku Kepala 

Sub.Bagian Pengelolaan informasi dan keluhan. 

“ kalau dikaitkan ada hubungan yang erat sekali antara pemerintah pada 

saat itu dengan pihak legislatif, dikarenakan pada saat itu pemerintah 

ingin lebih baik lagi dan ingin membuka diri dengan masukan dari 

masyarakat oleh sebab itu pemerintah mengambil kebijakan dan disetujui 

oleh pihak legislatif  “(bapak Nur Pireno Yulianto). 

Oleh sebab itu lingkungan politik yaitu legislatif  sangat mendukung adanya 

program pemerintah yaitu UPIK agar semua aspirasi masyarakat Kota Yogyakarta 

dapat didengar langsung oleh pemerintah Kota demi terwujudnya hubungan baik 

antara pemerintah dengan masyarakat.  
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2. Leadership 

a. Kemampuan dan keberdayan pemerintah Kota Yogyakarta 

dalampenerapan UPIK. 

Dalam hal ini kemampuan dan keberdayaan pemerintah Kota Yogyakarta 

dalam penerapan UPIK ialah membuat surat keputusan walikota nomor 77 tahun 

2009 atau SK tentang pembentukan Organisasi Upik, serta oprasional UPIK. 

Didalam surat keputusan tersebut menyangkut sumber daya manusia, operator, 

sarana dan prasarana, dan anggaran. Dan ini harus dilaksanakan bagian humas dan 

informasi kota Yogyakarta sebagai user  dan masing-masing satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD) pengampu dari pengaduan yang disalurkan melalui 

UPIK. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan responden bapak Nur 

Pireno Yulianto selaku Kepala Sub.Bagian Pengelolaan informasi dan keluhan : 

“peran pemkot disini selaku pembuat surat keputusan untuk 

mengorganisasikan sebuah kebijakan yaitu UPIK “(bapak Nur Pireno 

Yulianto). 

bahwa peran atau kemampuan dari pemerintah Kota Yogyakarta dalam 

penerapan UPIK ialah membuat peraturan yaitu peraturan Walikota nomor 77 

tahun 2009. Peraturan tersebut dibuat guna mengorganisasikan pengendalian 

sistem peanganan pengaduan serta pemberian informasi melalui UPIK. 

b.Ketersediaan sumber daya finansial yang cukup dalam penerapan 

UPIK 

Didalam observasi dari penulis terdapat sumber daya finansial yang cukup 

dalam  penerapan program UPIK, dikarenakan adanya tolak ukur untuk 
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menganggarkan dana dari tahun sebelumnya. Diharapkan upik dapat berjalan 

lebih efektif dengan adanya sumber daya finansial yang cukup yakni sbesar Rp 

302.074.465. dan di alokasikan untuk penyuluhan kepada masyarakat serta study 

banding ke kota-kota lain yang menjalankan program yang sama . Ini di perkuat 

dengan hasil wawancara dengan responden bapak Nur Pireno Yulianto selaku 

Kepala Sub.Bagian Pengelolaan informasi dan keluhan. 

“anggaran memang kita sudah anggarkan di tahun sebelumnya, didalam 

anggaran tersebut sudah terdapat penjabaran tentang kegiatan yang akan 

di lakukan di tahun berikutnya, maka dari itu bisa kita pastikan untuk 

sumber daya finansial yaitu anggran cukup” (bapak Nur Pireno 

Yulianto). 

Dikarenakan kebutuhan finansial berpengaruh demi terwujudnya pelayanan 

publik berbasis E-Government. Dengan demikian untuk kebutuhan finansial sudah 

berkecukupan dan proporsional untuk melaksanakan program UPIK.  

c. Ketersediaan infrastruktur dan teknologi dalam penerapan UPIK 

Dalam penelitian yang dilakukan penulis unsur ketersediaan infrastruktur 

dan teknologi dalam UPIK sangatlah penting. Karena salah satu penunjang untuk 

melayani masyarakat dengan efektif dan efisien. Di bagian Humas dan Informasi 

khususnya Sub. Bagian TIK mempunyai infrastruktur yang memadai yaitu 13 

komputer dan 3 laptop serta smartphone untuk membalas keluhan diluar kantor. 

Tetapi masih ada kendala yang di rasakan oleh admin UPIK pada saat 

mengoprasikan UPIK antara lain yang pertama ketergantungan dengan tenaga 

listrik.Dikarenakan untuk mengoprasikan komputer dalam program UPIK 

memerlukan energi listrik . jika terjadi pemadaman listrik. Ini mengakibatkan 



79 
 

lambatnya kontribusi dari masyarakat. Hal ini di perkuat dengan wawancara 

responden bapak Andar selaku operator UPIK di bagian humas dan informasi . 

“untuk insfrastruktur kami memiliki 13 komputr dan 3 laptop serta admin 

dapat menjawab pesan langsung melalui aplikasi smartphone maka dapat 

dikerjakan dimanapun yang memiliki jaringan internet. jaringan internet 

yang digunakan untuk membalas pesan dan mendistribusikannya ke 

masing-masing SKPD, tetapi terkadang pemadaman listrik yang 

membuat kendala pendistribusian pesan mas” (bapak Andar selaku 

Operator UPIK). 

Hal ini menyebabkan bahwa adanya indikasi energi listrik yang kurang 

memadai menjawab pengaduan dari masyarakat sebgai pengadu serta 

pendistribusian pesan ke masing-masing SKPD terkait pengaduan. energi listrik 

yang baik guna menunjang internet dan infrastuktur lain sangatlah dibutuhkan 

dalam pelayanan masyarakat berbasis E-Government yaitu UPIK.  

d. ketersesiaan sumber daya manusia dalam penerapan UPIK 

Sumber daya manusia disini maksudkan admin dan operator. Dalam 

penelitian ini penulis menemukan fakta berdasarkan observasi hanya terdapat satu 

orang admin di bagian humas dan satu orang operator disetiap SKPD . Kurangnya 

pelatiahan yang khusus bagi pergawai yang lain menjadi penyebab kurangnya 

sumber daya manusia untuk admin serta operator UPIK. admin bertugas sebagai 

penjawab pesan pengaduan melalui website serta mendistribusikan ke SKPD serta 

peran operator di masing-masing SKPD menjawab dan  merealisasikan pesan 

pengaduan tersebut menjadi sebuah proses nyata.  

“kita hanya memiliki satu admin dan satu operator di masing-masing 

SKPD. Kurangnya  pelatihan untuk opertaor dan admin dikarenakan 

hanya dilakukan dengan cara mengajarkan secara individual dari admin 
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dan operator yang lama ke admin dan operator yang baru” (bapak Nur 

Pireno Yulianto). 

Dalam penerapan UPIK sudah terdapat sumber daya manusia yang memadai 

dan ideal tetapi hanya kurang dalam hal pelatihan operator dan admin UPIK untuk 

tenaga kerja baru. Hal ini seperti yang dirasakan responden bahwa pelatihan untuk 

pegawai baru untuk operator dan admin UPIK hanya dilakukan individual antara 

pegawai lama dan pegawai yang baru. 

 

3. Planning 

Adanya  planning dalam penerarapan UPIK kedepannya ini menunjukan 

adanya indikator bahwa UPIK akan terus berkembang menjadi media komunikasi 

yang lebih baik untuk menjadi jembatan komunikasi antara warga dan 

pemerintah. dengan melakukan sosialisasi secara rutin agar lebih banyak dikenal 

oleh masyarakat Kota Yogyakarta. harapan kedepannya RT, RW, serta organisasi 

masyarakat lain agar menjadi mitra UPIK agar UPIK dapat berjalan lebih efisien 

lagi.  

“kedepan agar UPIK ini lebih familier atau terkenal, kita akan adakan 

sosialisasi secara rutin, dikarenakan UPIK ini adalah sebuah sarana 

antara masyarakat dan pemerintah Kota Yogyakarta. adanya kerjasama 

antara RT, RW, dan organisasi masyarakat sebagai mitra UPIK agar 

UPIK sendiri dapat terealisasi dengan baik. Dan adanya sosialisasi 

program pemerintah agar masyarakat dapat lebih mengetahui dan 

memanfaatkan program dari pemerintah Kota Yogyakarta tersebut” 

(bapak Nur Pireno Yulianto). 

Dalam sosialisasi kedepannya UPIK bukan hanya ingin menanggapi 

keluhan dari masyarakat saja tetapi juga ingin masyarkat lebih mengetahui 

program Pemerintah Kota Yogyakarta yang selama ini banyak masyarakat yang 
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belum banyak mengetahui program dari pemerintah Kota Yogyakarta. diperkuat 

dengan pernyataan responden bapak Nur Pireno Yulianto selaku Kepala 

Sub.Bagian Pengelolaan informasi dan keluhan. 

 

4. Stakeholders 

a. Sektor pemerintah  

Berdasarkan mekanisme layanan UPIK yang telah dibahas pada bagian 

sebelumnya, Admin UPIK bertindak sebagai fasilitator untuk menyampaikan 

informasi/keluhan dari masyarakat kepada SKPD yang berwenang. Tindak lanjut 

terhadap informasi/keluhan dari masyarakat tersebut merupakan kewenangan 

SKPD terkait, baik dalam merespons jawaban melalui layanan UPIK maupun 

tindak lanjut secara fisik. Respons jawaban kepada masyarakat dilakukan oleh 

operator UPIK yang ada di setiap SKPD.  

Dalam alur mekanisme layanan UPIK, secara jelas tampak bahwa operator 

UPIK juga menjadi bagian dari penyedia layanan UPIK. Dalam bagian 

pembahasan hasil pengukuran IKM kepada pengguna layanan UPIK, penilaian 

masyarakat sesungguhnya termasuk juga menilai kinerja operator UPIK sebagai 

pihak yang memberikan respons/jawaban atas informasi/keluhan yang diberikan. 

Namun untuk mengetahui kinerja Admin UPIK sebagai aktor utama dalam 

penyedia layanan UPIK, maka studi kepada operator UPIK perlu dilakukan. Di 

sini, operator UPIK diposisikan sebagai pengguna layanan oleh Admin UPIK.    
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Ada tiga puluh tujuh operator yang diteliti yang berasal dari empat puluh 

empat SKPD/Unit Kerja, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

(Din.Duk.Capil), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas 

Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK), Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD), Inspektorat, Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD), Dinas 

Perizinan (Dinzin), Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil), 

Dinas Ketertiban (Dintib), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perindustrian 

Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan), Dinas Pendidikan, 

Dinas Pengelolaan Pasar (Din.Lopas), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas 

Perhubungan (Din.Perhubungan), Dinas Pariwisata dan Budaya (Din.Paribud), 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans), Kantor Kesatuan 

Bangsa (Kesbang), Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah (BPBD), Bagian 

Umum, Bagian Tata Pemerintahan (Bagian Tapem), Rumah Sakit Umum (RSU) 

Jogja, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan 

Umbulharjo, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta, Bagian 

Teknologi Informasi dan Telematika (TIT), Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Malioboro, Kantor Keluarga Berencana (KB), Bagian Hubungan Masyarakat dan 

Informasi (Bagian H I), Kecamatanan Gondomanan, Kecamatan Wirobrajan, 

Kecamatan Kotagede, Kecamatan Pakualaman, Kecamatan Kraton, Kecamatan 

Ngampilan dan Kecamatan Danurejan.   

Dari yang berhasil diwawancara, 73,0 persennya adalah laki-laki. 

Berdasarkan tingkat pendidikannya sebagian besar adalah tamatan sarjana (40,5 

persen). Ada juga yang tamatan Diploma-1/Diploma-2/Diploma-3 serta tamat 
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sekolah menengah atas, masing-masing 35,1 persen dan 21,6 persen. Mereka rata-

rata berumur 37 tahun dan menduduki jabatan yang beragam, seperti staf 

administrasi umum, staf bagian tata pemerintahan, staf bidang promosi dan 

kerjasama, staf keuangan, staf pemerintahan dan pembangunan, staf tata usaha, 

dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada staf yang secara 

khusus mengelola UPIK di setiap SKPD. Ratarata mereka telah bekerja sebagai 

operator UPIK sekitar 11 bulan, tetapi ada juga telah bekerja sebagai operator 

UPIK lebih dari 11 bulan yaitu sekitar 33,4 persen. Bahkan ada yang bekerja 

sebagai operator UPIK sudah 12 tahun lamanya (Sumber Survei IKM UPIK, 

PSKK UGM, 2015). 

Operator UPIK di setiap SKPD yang diteliti berperan sebagai aktor utama 

dalam memberikan jawaban atau penjelasan terkait aduan/keluhan masyarakat 

yang disampaikan kepada Admin UPIK. Dalam hal ini nampak bahwa Operator 

tidak terkait langsung dengan penyampaian informasi kembali kepada 

masyarakat, tetapi memiliki keterkaitan langsung dengan Admin UPIK. Perlu 

pemahaman yang benar terkait posisi Operator, Admin UPIK, dan masyarakat. 

Sebenarnya Operator merupakan bagian dari layanan UPIK. Hal itu terlihat dari 

fungsinya dalam merespon atau memberi jawaban atas pertanyaan/keluhan 

masyarakat. Namun, di sisi lain kinerja Operator dalam merespon 

pertanyaan/keluhan yang masuk tidak dapat  lepas dari kinerja Admin UPIK. 

Sebagai contoh, keterlambatan Admin UPIK dalam melanjutkan 

pesan/keluhan/pertanyaan masyarakat menyebabkan Operator juga terlambat 

meresponnya. Dari pola hubungan tersebut terlihat Operator memiliki dua peran, 
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yaitu peran sebagai penyedia layanan dan peran sebagai pengguna layanan Admin 

UPIK. Oleh karena itu, pembahasan khusus terkait Operator UPIK perlu 

dilakukan. Di sini, operator UPIK diposisikan sebagai pengguna layanan Admin 

UPIK. 

Tabel 5. Indeks Kepuasan Operator terhadap Layanan Admin UPIK 

 

(Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015) 

 

1) Indikator Ketepatan Waktu   

Indeks ketepatan waktu sebesar 77,7 menggambarkan bahwa Admin UPIK 

cukup tepat waktu dalam memforward/melanjutkan pesan masyarakat kepada 

Operator. Selain itu juga menggambarkan bahwa intensitas Admin UPIK 

melakukan hal tersebut cukup sering. Gambar 3.9 dan 3.10 menunjukkan sebaran 

data dari dua variabel yang digunakan untuk mengukur indeks ketepatan waktu. 

Gambar pertama memberikan informasi bahwa 51,4 persen Admin UPIK selalu 
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memforward/melanjutkan pesan kepada Operator. Sebagian besar 86,5 persen 

Admin UPIK menforward pesan dalam waktu maksimal 1 kali 24 jam. Tidak ada 

Operator yang mengatakan bahwa Admin UPIK tidak pernah melanjutkan pesan 

dari masyarakat. 

 Dalam hal ketepatan waktu penulis melakukan wawancara dengan 

operator UPIK yaitu bapak Andar  

“ jika ada pesan masuk maka kita langsung membalasnya mas, terkecuali 

ada hal teknis seperti kelistrikan dan jaringan internet, mungkin agak 

lama”(Bapak Andar selaku operator UPIK). 

Jadi dalam hal ketepatan waktu yang dilakukan admin kepada masing-

masing operator sudah maksimal hanya terkadang terkendala jaringan listrik yang 

mengakibatkan jaringan internet ikut mati. 

Tabel 6. Persentase Pendapat Operator UPIK tentang Admin UPIK 

Melanjutkan Pesan ke (Operator) SKPD Maksimal 1x24 Jam Setelah 

Pesan Diterima Admin UPIK 

(Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015) 
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Data mengenai lama waktu Admin paling sering memforward/melanjutkan 

pesan kepada Operator. Variabel ini juga digunakan untuk mengukur indikator 

ketepatan waktu. Menurut pendapat 51,4 persen Operator, waktu yang paling 

sering digunakan Admin untuk mem-forward/melanjutkan pesan kepada Operator 

adalah kurang dari 24 jam setelah pesan diterima. Ini seperti yang diinginkan 

dalam standar teknis layanan, yaitu Admin harus mem-forward/melanjutkan pesan 

tidak lebih dari 1 kali 24 jam.   

Tabel 7. Prsentase Pendapat Operator UPIK tentang Lama Waktu 

Admin Paling Sering Melanjutkan Pesan ke (Operator) SKPD Setelah 

Pesan Diterima Admin UPIK 

(Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015) 
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2). Indikator Jaringan  

Indikator jaringan mencerminkan kemampuan dan kualitas dalam 

mendukung sistem aplikasi UPIK. Salah satu indikasinya adalah kecepatan sistem 

dalam merespon permintaan user, gangguan ketika membuka salah satu menu, 

dan lain sebagainya. Operator Upik bagian Humas dan Informasi , selama ini 

tidak pernah terjadi gangguan terkait jaringan. Operator dapat mengakses aplikasi 

UPIK dengan lancar. Hal itu tidak terlepas dari upaya peningkatan kualitas dan 

perbaikan yang dilakukan oleh Bagian Humas dan Informasi di tahun 

sebelumnya. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Andar 

selaku Operator UPIK  

“ kalau dalam jaringan alhamdulilah tidak pernah terjadi kendala, saya 

merasa aman-aman saja dan selalu cepat dalam mengakses aplikasi 

UPIK” (bapak Andar selaku Operator UPIK).  

Dalam hal indikator jaringan dapat dikatakan sudah lancar. Hal ini diperkuat 

dengan hasil survei yang dilakukan PSKK UGM tentang indeks kepuasan 

masyarakat terhadap UPIK tahun 2015. 
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Tabel 8. Persentase Pendapat Operator UPIK terhadap Kelancaran 

Jaringan 

(Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015) 

 

3). Indikator Fitur Aplikasi  

Fitur aplikasi menjadi indikator berikutnya untuk mengukur layanan UPIK. 

Secara umum fitur aplikasi UPIK telah memenuhi harapan para Operator UPIK di 

lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Gambar 3.12). Fitur aplikasi dinilai 

sesuai harapan karena memudahkan Operator dalam mengisi beberapa form. 

Namun demikian ada 8,1 persen Operator yang mengatakan bahwa fitur aplikasi 

masih kurang sesuai dan 5,4 persen tidak sesuai. Operator merasa aplikasi dalam 

pengisian form kurang efektif. Operator harus mengisi form yang tertera dalam 

aplikasi secara berulang. Proses ini membutuhkan waktu sedikit agak lama, 

ketelitian dan kehati-hatian. Kegagalan dalam proses ini menyebabkan respon 

jawaban yang diberikan oleh Operator tidak sampai kepada masyarakat. Nilai 
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indeks untuk indikator fitur aplikasi tergolong baik, yaitu sebesar 71,6 atau diatas 

62,5. 

Tabel 9. Persentase Pendapat Operator UPIK terhadap Fitur Aplikasi 

(Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015) 

4). Indikator Ketepatan Pesan  

Indikator ketepatan pesan menggambarkan ketepatan Admin UPIK dalam 

memforward/melanjutkan pesan kepada Operator dari sisi isi dan jenis pesan, 

skala prioritas serta kesesuaian pesan dengan tupoksi SKPD. Dinilai dari indikator 

ini, kinerja Admin UPIK dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan nilai indeks 

indikator ketepatan pesan sebesar 71,6. Dua variabel dalam indikator ketepatan 

pesan adalah ketepatan menentukan skala prioritas/status pesan, dan ketepatan 

menentukan jenis pesan dinilai lebih tepat oleh sebagian besar responden (89-95 

persen).   

Namun variabel ketepatan mengirim pesan ke SKPD terkait perlu 

diperhatikan dibandingkan dengan dua variabel lain. Sebanyak 24,3 persen masih 
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menilai bahwa Admin UPIK kurang tepat mengirimkan pesan ke SKPD yang 

berwenang sesuai dengan isi pesan dari masyarakat. Terkait dengan ini, ada 

beberapa kendala yang dihadapi, baik teknis maupun substantif. Salah satu 

kendala teknis yang pernah dialami oleh Admin UPIK adalah adanya gangguan 

jaringan yang memengaruhi pengiriman pesan ke operator SKPD. Sementara itu, 

kendala substantif yang dihadapi adalah perubahan tupoksi SKPD/Unit Kerja, 

misalnya adanya peralihan tupoksi daris atu SKPD/Unit Kerja ke SKPD/Unit 

Kerja lainnya yang belum terinformasikan ke Bagian Humas dan Informasi, 

khususnya Admin UPIK. Mekanisme pelaporan UPIK bisa kita lihat pada gambar 

di bawah ini 
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Tabel 10. Persentase Pendapat Operator UPIK tentang Ketepatan 

Pesan 

(Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015) 

Terkait ketepatan isi pesan, sebanyak 75,7 persen mengakui bahwa Admin 

UPIK sering mengirimkan pesan kepada SKPD sesuai isi pesan. Tidak ada 

perubahan isi pesan yang disampaikan masyarakat kepada UPIK dan yang 

diterima Operator. Namun dari sisi ketepatan Admin mengirimkan pesan ke 

SKPD terkait, ada 21,6 persen yang kurang setuju. Terkadang Operator UPIK 

menerima pesan dari Admin UPIK, yang bukan merupakan kewenangan dan 

bukan menjadi tupoksinya. Salah satu penyebabnya adalah adanya perubahan 

tupoksi SKPD/Unit kerja, misalnya adanya peralihan tupoksi dari satu SKPD/unit 

kerja ke SKPD/unit kerja lainnya yang belum terinformasikan ke Bagian Humas 

dan Informasi, khususnya admin UPIK.  

Dari sisi ketepatan dalam menentukan skala prioritas pesan 94,6 persen 

Operator mengatakan bahwa Admin UPIK sering/selalu tepat. Sementara dari sisi 

ketepatan penentuan jenis pesan, kinerja Admin UPIK dinilai cukup baik oleh 
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89,2 persen Operator. Hal ini tidak terlepas dari kinerja Admin yang sering/selalu 

mengirimkan pesan sesuai dengan jenis kepada Operator UPIK. 

5). Indikator Prosedur Pengisian Form  

Nilai indeks untuk indikator prosedur pengisian form adalah 75,0 dan 

merupakan angka yang masih di atas batas minimal kategori baik (62,5). Disini, 

prosedur pengisian form yang diukur dari prosedur pengisian form respon dan 

form pelaporan tindak lanjut. 

Tabel 11. Persentase Pendapat Operator UPIK tentang Prosedur 

Pengisian Form Tindak Lanjut 

(Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015) 

 

Menurut sebagian besar Operator UPIK, prosedur pengisian form pelaporan 

tindak lanjut tidaklah sulit. Sebagian besar (83,8 persen) mengatakan mudah 

dalam mengisi form tindak lanjut.  Meskipun pengisian form dinilai cukup 

mudah, Operator merasa perlu diadakannya fasilitasi ataupun buku panduan. Hal 
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itu penting karena akan dapat meningkatkan kapasitas Operator dalam menjawab 

pertanyaan/aduan/saran dari masyarakat dengan menggunakan bahasan jawaban 

yang terkonsep, komunikatif, dan mudah dipahami. Selain itu, Operator juga 

merasa perlu diadakan training secara bertahap, terencana dan terkoordinir untuk 

meningkatkan kapasitas, khususnya bagi Operator baru.Sementara untuk 

pengisian form respon menunjukkan hal yang sama. Sebagian besar operator (94,6 

persen) mengatakan mengisi form respon bukanlah sesuatu hal yang susah. 

Operator dapat dengan mudah mengisinya. 

6). Rapat Koordinasi  

Nilai indeks indikator ini sebesar 74,3 (gambar 3.1) yang berarti baik. 

Indikator ini disusun oleh variabel ketepatan materi rapat koordinasi. Secara 

agenda, rapat koordinasi diselenggarakan rutin oleh Bagian Humas dan Informasi 

setiap tiga bulan.  Namun menurut 2,7 persen yang pernah mengikuti rapat 

koordinasi mengatakan rapat tidak dilaksanakan secara rutin. Rapat koordinasi 

diperlukan dalam rangka memperbaiki penyediaan layanan UPIK. Materi rapat 

koordinasi dinilai tepat/sangat tepat oleh sebagian besar Operator (94,6 persen). 

Terkait dengan pelaksanaan rapat koordinasi, ada beberapa saran Operator, di 

antaranya adalah rapat koordinasi diharapkan dapat menjadi media untuk 

mendiskusikan operasional UPIK (baik masalah maupun pemecahannya) dan 

dilaksanakan secara rutin (Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015).  

Rapat koordinasi dilakukan per triwulan atau empat kali dalam setahun yang 

dilakukan oleh masing-masing SKPD. Ini dilakukan untuk mengkoreksi hasil 
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kinerja dan memberikan gagasan baru untuk UPIK kedepan  Hal ini diperkuat 

dengan hasil wawancara dengan bapak andar selaku operator UPIK. 

“ kita adakan rapat internal antar operator upik petriwulan, rapat ini 

sangat perlu dilakukan mas, karena untuk mengoreksi dan memberikan 

gagasan agar UPIK lebih maju lagi” (bapak Andar operator UPIK) 

Untuk rapat koordinasi sudah dilakukan pertriwulan atau tiga bulan sekali 

demi menjawab keluhan dari masyarakat dengan maksimal. Dan memberikan 

gagasan untuk program UPIK kedepannya agar lebih baik. 

7). Tindak Lanjut Pesan yang Masuk ke SKPD/Unit Kerja  

Untuk membuka akses partisipasi masyarakat dibentuk Unit Pelayanan 

Informasi dan Keluhan (UPIK). Unit ini tidak sekadar menampung keluhan 

masyarakat, seperti halnya layanan hotline service yang memiliki kelemahan, 

karena masyarakat tidak dapat mengetahui status tindak lanjut keluhannya, serta 

pencatatan laporan yang masih manual. UPIK bertanggung jawab menerima 

pengaduan dan keluhan masyarakat, serta menyampaikan informasi dan keluhan 

kepada setiap SKPD/Unit Kerja. UPIK juga memberikan informasi terkait respons 

atau tindak lanjut keluhan dan masukan. Hasil survei IKM 2015 menunjukkan 

bahwa jenis pesan yang masuk dari masyarakat bervariasi, yaitu terdapat 73,0 

persen Operator UPIK menyatakan pesan yang masuk berupa keluhan, 75,7 

persen Operator UPIK menyatakan pesan yang masuk berupa pertanyaan, 48,6 

persen Operator UPIK menyatakan pesan yang masuk berupa informasi dan 

terdapat 54,1 persen Operator UPIK yang menyatakan bahwa pesan yang masuk 

berupa saran/usul (Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015). 
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Operator UPIK di setiap SKPD/Unit Kerja mempunyai pendapat yang 

berbeda terhadap siapa yang bertanggung jawab terhadap isi pesan yang masuk ke 

SKPD/Unit Kerja. Namun demikian, hasil survei IKM 2015 menunjukkan 

sebagian besar Operator UPIK (51,4 persen) menyatakan isi jawaban atas pesan 

masyarakat melalui UPIK menjadi tanggung jawab Kepala SKPD. Selain menjadi 

tanggung jawab Kepala SKPD, sebagian Operator UPIK menyatakan isi jawaban 

atas pesan masyarakat melalui UPIK juga menjadi tanggung jawab Kepala Bidang 

(24,3 persen), Kepala Bagian (10,8 persen) dan Tim Koordinasi tindak lanjut (8,1 

persen) (Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015). 

Mengacu peraturan Walikota Nomor 77 Tahun 2009, mekanisme pelayanan 

informasi untuk layanan informasi dan keluhan bisa melalui 

telepon/langsung/tatap muka/SMS/surat/faxcimile. Respon terhadap 

aduan/informasi/keluhan dilaksanakan dengan Admin UPIK memberikan respon 

langsung jika mengetahui jawabannya. Namun demikian, jika Admin UPIK tidak 

mengetahui jawabannya segera memberikan informasi kepada kelayan bahwa 

informasi yang disampaikan akan dikoordinasikan dan diteruskan ke SKPD/Unit 

Kerja terkait. Informasi atau keluhan yang kompleks dan memerlukan koordinasi 

lebih lanjut disampaikan pada Tim Koordinasi Tindak Lanjut Permasalahan 

Pelayanan Masyarakat yang beranggotakan SKPD/Unit Kerja. Tidak semua  

SKPD/Unit Kerja memiliki Tim Koordinasi tindak lanjut Permasalahan, 

hanya 16,2 persen Operator UPIK yang menyatakan ada Tim Koordinasi tindak 

lanjut Permasalahan di SKPD/Unit Kerja, sementara 81,1 persen Operator UPIK 

lainnya menyatakan tidak ada dan 2,7 persen menyatakan tidak tahu. Tim 
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Koordinasi tindak lanjut permasalahan yang ada di SKPD/Unit Kerja terdiri dari 

Camat, Kasubag PIK (Pelayanan Informasi dan Keluhan), Kasubag TU (Tata 

Usaha), Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Seksi, Kepala Sub. Bagian, Operator 

UPIK, Inspektur Pembantu dan staff yang ditunjuk. (Survei IKM UPIK, PSKK 

UGM, 2015) . 

Permasalahan yang bersifat lintas SKPD/Unit Kerja ditindaklanjuti dalam 

jangka waktu 6x24 jam. Menurut 43,2 persen Operator UPIK dalam enam bulan 

terakhir (sejak Januari 2015) tidak pernah menerima pesan yang bersifat lintas 

SKPD/Unit Kerja. Hanya 16,2 persen Operator UPIK yang menyatakan sering 

dan 2,7 persen yang menyatakan sangat sering menerima pesan yang bersifat 

lintas SKPD/Unit Kerja. Untuk memberikan jawaban kepada masyarakat atas 

pesan yang bersifat lintas SKPD/Unit Kerja seharusnya dilakukan koordinasi 

antar SKPD/Unit Kerja tersebut, namun demikian hasil survey IKM 2015 

menunjukkan hanya 27,0 persen Operator UPIK yang menyatakan sering/sangat 

sering dilakukan koordinasi. Sementara itu, 18,9 persen Operator UPIK lainnya 

menyatakan kadang-kadang saja diakukan koordinasi, bahkan 5,4 persen Operator 

UPIK menyatakan jarang dilakukan koordinasi. Koordinasi antar SKPD/Unit 

Kerja untuk menindaklanjuti pesan masyarakat tersebut dilakukan dalam rapat 

resmi/formal yang khusus membahas UPIK dan rapat resmi/formal tapi tidak 

secara khusus membahas pesan UPIK.(Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015)    

Selain pesan yang bersifat lintas SKPD/Unit Kerja, pesan dari masyarakat 

yang masuk ke UPIK terkadang merupakan kewenangan kabupaten 

lain/DIY/nasional. Menurut sebagian besar (73,0 persen) Operator UPIK tidak 
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pernah menerima pesan yang merupakan kewenangan kabupaten 

lain/DIY/nasional. Hanya 2,7 persen Operator UPIK yang menyatakan sering 

menerima pesan yang merupakan kewenangan kabupaten lain/DIY/nasional. 

Terhadap pesan yang merupakan kewenangan kabupaten lain/DIY/nasional 

menurut sebagian besar (80,0 persen) Operator UPIK tidak pernah dilakukan 

pembahasan di SKPD/Unit Kerja terkait. Alasan SKPD/Unit Kerja terkait tidak 

melakukan pembahasan terhadap pesan yang merupakan kewenangan kabupaten 

lain/DIY/nasional, yaitu dikarenakan pesan yang masuk bukan menjadi 

kewenangannya, jawaban yang diberikan cenderung sebatas pengkoordinasian 

sehingga tidak perlu banyak pertimbangan dan karena pesan yang masuk sifatnya 

tidak terlalu penting/bersifat biasa. Pesan yang merupakan kewenangan kabupaten 

lain/DIY/nasional tersebut sebagian besar tidak pernah ditindaklanjuti dengan cara 

menghubungi dan menyampaikan kepada SKPD/Unit Kerja yang berkaitan. 

Untuk menindaklanjuti pesan tersebut, Operator UPIK menyatakan 

kadangkadang, Operator UPIK lainnya menyatakan jarang dilakukan koordinasi 

dengan pemerintah terkait.Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan 

bapak Andar selaku operator UPIK  

“terkandang banyak pesan yang tidak sesuai mas, ada yang pesan bersifat 

nasional dan bahkan ada yang iseng. Jika bersifat nasional terkadang 

kami menanggapi dan memberi arahan untuk melapor ke unit 

bersangkutan dengan nasional, namun jika pesan yang hanya iseng dan 

berbau sara tidak kami tanggapi”(bapak Andar selaku operator UPIK). 

 Dalam hal ini jika pesan tersebut hanya iseng tidak akan dijawab oleh 

operator UPIK, dan juga jika pesannya bersifat nasional maka tidak ada realisasi 

yang nyata, UPIK hanya menjawab dengan menyarankan agar pelapor atau 
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pemberi aduan agar melaporkan ke pihak terkait, dikarenakan UPIK hanya 

menjangkau Kota Yogyakarta. 

8). Indikator Respon Komplain  

Indikator ini disusun berdasarkan penilaian intensitas kesulitan yang dialami 

saat menjalankan tugas sebagai operator UPIK Dalam merespon berbagai pesan 

didalam UPIK. Tidak adanya kesulitan admin dalam merespon komplain atau 

pengaduan dari masyarakat. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan 

admin UPIK yaitu bapak Ageng  

“saya selaku admin UPIK tidak merasa kesulitan untuk menjawab 

komplain dari masyarakat, selalu saya sampaikan ke operator di masing-

masing SKPD yang berkaitan dengan pesan pengaduan tersebut”(Bapak 

Ageng admin UPIK) 

Secara umum, operator yang menilai puas/sangat puas terhadap pelayanan 

Admin UPIK sebesar 91,9 persen. Mereka merasa puas karena kemudahan 

menghubungi Admin UPIK ketika menjumpai masalah selama menjalankan 

tugas, solusi yang disampaikan Admin UPIK, jaringan dan fitur aplikasi yang 

cukup baik serta materi rapat koordinasi yang sesuai kebutuhan. Sementara yang 

menjawab kurang puas sebesar 8,1 persen. Mereka merasa kurang puas karena 

ketidaktepatan pengiriman pesan oleh Admin ke SKPD, prosedur pengisian form 

yang dianggap kurang efektif, dan rapat koordinasi yang tidak terselenggara 

secara rutin (Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015).    
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Tabel 12. Persentase Pendapat Operator UPIK tentang Tingkat 

Kepuasan Layanan 

(Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015) 

 

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan UPIK, Operator mengaku 

pernah menyampaikan masukan/saran. Masukan/saran yang disampaikan adalah 

perlunya peningkatan intensitas rapat koordinasi, dan bagi Admin UPIK 

diharapkan agar lebih tepat sasaran dalam memforward/melanjutkan pesan dari 

masyarakat kepada SKPD. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan 

bapak Andar selaku operator UPIK 

“ saya selaku operator pernah menyampaikan pendapat untuk kemajuan 

UPIK salah satunya untuk admin UPIK agar lebih tepat sasaran dalam 

menyampaikan pesan ke Operator, serta lebih intensif dalam melakukan 

rapat koordinasi masing-masing operator ini hanya sekedar masukan loh 

mas”(bapak Andar operator UPIK) 

 

 



100 
 

Dalam hal tingkat kepuasan layanan operator berdasarkan penyampaian 

pesan oleh admin UPIK dinilai masih perlu diadakan rapat koordinator agar 

admin UPIK tidak salah sasaran dalam mendistribusikan pesan ke masing-masing 

SKPD. 

b. Sektor Masyarakat  

Dari hasil penelitian dari observasi dan analisa indeks kepuasan masyarakat 

(IKM) PSKK UGM . dilakukan Responden pengguna layanan yang diwawancarai 

adalah 256 responden. Sebagian besar responden berusia 30 tahun ke atas, 

responden yang berusia 31-40 tahun 23,4 persen, 41-50 tahun 31,3 persen. Di atas 

50 tahun 36,7 persen. Sebanyak 71,7 persen responden berjenis kelamin laki-laki 

dan 28,3 persen perempuan. Persentase keterlibatan perempuan pada tahun 2015 

lebih tinggi dibandingkan tahun 2013, yaitu sebesar 20,4 persen. Komposisi 

berdasarkan jenis kelamin ini perlu menjadi perhatian lagi Bagian Humas dan 

Informasi untuk melakukan berbagai kegiatan pelatihan pemberdayaan 

masyarakat khususnya yang ditujukan untuk pemuda atau kaum laki-laki, seperti 

pelatihan perbengkelan, pertukangan, dan lain-lain. (Sumber Survei IKM UPIK, 

PSKK UGM, 2015) 

Jenis pekerjaan sebagian besar responden adalah karyawan/pegawai (25,9 

persen), pensiunan (11,3 persen), pedagang (17,8 persen), penyedia jasa 14,2 

persen, ibu rumah tangga 14,2 persen, sedangkan sisanya adalah buruh (9,3 

persen), pelajar/mahasiswa (2,8 persen), tidak bekerja (4,5 persen). Pendidikan 

tertinggi yang ditamatkan sebagian besar SMA/MA/sederajat (42,6 persen), 
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D4/S1 (27,7 persen), D1/D2/D3 sebanyak 13,3 persen, dan pendidikan di bawah 

SMP sederajat sebanyak 2,3 persen. Terkait dengan identitas kependudukan, 

responden yang ber-KTP Kota Yogyakarta sebanyak 91,4 persen dan hanya 8,6 

persen yang tidak ber-KTP Kota Yogyakarta.  Mereka yang berasal dari 

Kabupaten Sleman 5,1 persen dan Kabupaten Bantul 3,5 persen. Hal ini berarti 

pengguna layanan UPIK tidak saja berasal dari Kota Yogyakarta tapi juga 

beberapa kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . (Sumber Survei 

IKM UPIK, PSKK UGM, 2015) 

Penilaian indeks UPIK menurut pengguna layanan dibahas secara berurutan 

berdasarkan indikator penyusun indeks yaitu akses, responsivitas, jaminan 

kerahasiaan dan kualitas layanan. Dari tujuh indikator penyusun indeks, yaitu 

akses, penggunaan bahasa, responsivitas, informatif, isi dan tampilan website, 

jaminan kerahasiaan, dan kepuasan layanan, hanya empat indikator yang 

digunakan untuk menyusun indeks, yaitu akses, responsivitas, jaminan 

kerahasiaan dan pelayanan secara umum karena tiga indikator lainnya nilainya 

rendah. Nilai indeks total jenis layanan UPIK berdasarkan keempat indikator 

tersebut sebesar 66,68. Nilai ini lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2013 

sebesar 68,92 (baik) dan tahun 2014 sebesar 70,68 (baik). 
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Tabel 13.Indeks Kepuasan SKPD/Unit Kerja terhadap Pelayanan 

UPIK 

(Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015) 

 

1). Indikator Akses  

Penilaian terhadap akses meliputi kemudahan pengguna layanan di dalam 

mengakses UPIK. Penilaian terhadap indikator ini mendapat penilaian tertinggi, 

yaitu 77,44, dibandingkan dengan tiga indikator yang lainnya. Akses menjadi 

salah satu indikator penting karena kemudahan mengakses layanan akan 

memudahkan pengguna layanan untuk menyampaikan aduan/keluhan/informasi. 
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Hal ini berarti UPIK sebagai media yang menampung aduan/keluhan/informasi 

merupakan media yang relatif mudah diakses oleh masyarakat.  

Tingkat kemudahan mengakses UPIK dapat dilihat dari banyaknya 

frekuensi di dalam mengakses UPIK sejak Januari 2015 hingga saat ini (melalui 

berbagai media, seperti SMS, email, dan telepon ) sebanyak 55,1 persen 

mengakses UPIK sebanyak 2-5 kali, sebanyak 31,6 persen mengakses sebanyak 1 

kali, sebanyak 9,0 persen mengakses sebanyak 6-10 kali, dan 4,3 persen 

mengakses lebih dari 10 kali. Pada tahun 2013 hanya 78,86 persen yang 

mengakses UPIK sementara pada tahun 2014 sebanyak 78,54 persen yang 

mengakses UPIK. Menurut presentase pada table 13 untuk indikator kemudahan 

akses, pada tahun 2015 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2013 dan 2014.  

Tabel 14. Media yang Paling Sering Digunakan untuk Mengakses 

UPIK 

(Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015) 
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Media yang paling banyak digunakan adalah melalui SMS sebanyak 93,0 

persen, sedangkan media lainnya seperti email, website, telepon, serta datang 

langsung ke kantor Humas dan informasi sebanyak 7,0 persen. Kemajuan 

teknologi dan informasi memudahkan pengguna layanan di dalam mengakses 

pelayanan UPIK. Apabila dibandingkan dengan IKM tahun 2014 terjadi 

penurunan persentase pengguna layanan lewat media SMS (Gambar 3.10). 

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan IKM tahun 2013 terjadi kenaikan 

Persentase pengguna layanan lewat media SMS. Penggunaan media melalui pesan 

singkat atau SMS karena beberapa alasan, yaitu mudah dan praktis, biaya murah, 

hanya tahu/dapat melalui SMS, bukti otentik dan aman, dan lainnya. Kenaikan 

Persentase pengguna UPIK melalui SMS pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 

SMS menjadi pilihan masyarakat untuk menyampaikan keluhan/aduan, informasi, 

atau saran dan di tahun 2015 masih terdapat 93,0 persen (gambar 3.10) ini juga 

menggambarkan bahwa di tahun 2015 via sms juga masih menjadi pilihan utama 

masyarakat.  

Dari hasil wawancara langsung oleh penulis diketahui bahwa faktor 

penyebab tingginya pengaduan melalui sms karena salah satu media paling mudah 

digunakan untuk masyarakat menengah kebawah yang tidak tahu tentang internet. 

Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara dengan responden bapak Nur Pireno 

Yulianto selaku Kepala Sub.Bagian pengelolaan Informasi dan Keluhan 

“begini mas, banyak pengaduan upik ini melalui sms karena untuk 

masyarakat kalangan menengah kebawah yang tidak memiliki akses 

internet di handphone nya dan juga terkadang mereka tidak mengetahui 

internet” (bapak Nur Pireno Yulianto). 
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Sampai saat ini akses pengaduan melalui sms lebih mudah di jangkau oleh 

seluruh elemen masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah dan 

masyarakat yang tidak mengerti tentang internet. 

Tabel 15. Persentase Tingkat Kemudahan Menghubungi UPIK 

menurut Perspektif Pengguna Layanan dalam Menyampaikan 

Aduan/Keluhan/Informasi 

(Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015) 

 

Penilaian kemudahan menghubungi UPIK menurut perspektif pengguna 

layanan seperti dalam gambar di atas menunjukan bahwa sebanyak 83,6 persen 

responden menilai mudah mengakses UPIK. Hal ini berarti UPIK sebagai media 

penampung aduan/saran/keluhan menjadi media yang cukup mudah diakses oleh 

masyarakat, terutama menggunakan media SMS. Persentase responden yang 

memberikan penilaian mudah mengakses UPIK lebih tinggi dibandingkan dengan 
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hasil kepuasan masyarakat 2014 dan sama dengan hasil kepuasan masyarakat 

2013.   

2). Indikator Jaminan Kerahasiaan  

Untuk jaminan kerahasiaan data pengadu di dalam UPIK ini sangat 

dirahasiakan dikarenakan UPIK ini sangat menjaga privasi dari pengadu demi 

mewujudkan pengaduan yang aman. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara 

dengan respponden bapak Andar selaku operator UPIK. 

“data dari pengadu kita rahasiakan dong mas, tidak mungkin kita 

sebarluaskan takut malah timbul masalah baru” 

Untuk jaminan kerahasiaan nilai indeks sebesar 62,35 pada 2013, 69,39 

pada 2014 dan 67,87 pada 2015 (tabel 16). Kenaikan nilai indeks untuk indikator 

jaminan kerahasiaan pada tahun 2014 menunjukkan indikasi yang baik. Karena 

masyarakat relatif sudah semakin percaya terhadap kerahasiaan mereka ketika 

menyampaikan aspirasi ke UPIK. Indikator ini disusun berdasarkan penilaian 

kerahasiaan identitas terjamin. penilaian terhadap jaminan kerahasiaan menurut 

pengguna layanan. Sebanyak 78,9 persen responden menjawab kalau mereka 

yakin kerahasiaan identitas mereka akan terjaga. Terdapat 18,7 persen yang 

merasa tidak/kurang yakin. Tingkat keyakinan responden telah mengalami 

kenaikan yang cukup banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Namun hal ini 

masih memerlukan perhatian dari Bagian Humas dan Informasi agar pengguna 

layanan dapat lebih yakin pada saat mengajukan aduan/saran/keluhan terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik yang ada di Kota Yogyakarta. Pengguna 

layanan membutuhkan rasa aman dan percaya untuk menyuarakan aspirasi 
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mereka. Dengan jaminan yang lebih besar dari Pemerintah Kota Yogyakarta, 

maka media UPIK akan menjadi media penampung aspirasi masyarakat yang 

efektif dan efisien.  

Tabel 16. Persentase Pendapat Pengguna Layanan Terhadap Indikator 

Jaminan Kerahasiaan 

(Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015) 

 

3). Indikator Responsivitas  

Berdasarkan lima variabel penyusun indeks, penilaian lama waktu auto-

reply dinilai paling baik (70,7 persen) namun 3,1 persen menerima lebih dari 24 

jam. Responden yang tidak menerima auto-reply sebanyak 1,2 persen dan hal ini 

perlu mendapat perhatian pemerintah. Komitmen untuk memberikan auto-reply 

selama maksimal 1 kali 24 jam masih belum sepenuhnya bisa dipenuhi.     
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Penilaian lainnya terkait dengan lama waktu menerima jawaban sebesar 

68,8 persen responden memberikan penilaian menerima jawaban antara kurang 

dan atau 3 kali 24 jam. Sebanyak 15,6 persen responden menilai mereka tidak 

menerima jawaban terhadap aduan/keluhan yang telah mereka sampaikan. Dan 

sebanyak 15,6 persen menerima jawaban dari SKPD lebih dari 3 kali 24 jam. Hal 

ini perlu menjadi komitmen bersama semua SKPD di lingkup Pemerintah Kota 

Yogyakarta untuk merespon setiap keluhan/aduan yang masuk. Selain itu, perlu 

otoritas yang lebih tinggi (dalam hal ini Asek Administrasi Umum sebagai 

pimpinan di atas Kepala Bagian Humas dan Informasi) untuk memfasilitasi dan 

meminta komitmen dari semua SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Kota 

Yogyakarta.   

Sementara itu, dari ketepatan sasaran, responden menilai sangat tidak 

yakin/tidak yakin (9,0 persen), kurang yakin (17,2 persen) kalau 

aduan/keluhan/informasi yang mereka sampaikan ke UPIK akan disampaikan ke 

instansi terkait. Hal ini berarti hanya 73,8 persen yang merasa yakin/sangat yakin. 

Terkait dengan tingkat kepuasan terhadap jawaban atas aduan/keluhan/informasi 

yang disampaikan masih perlu mendapat perhatian, sebesar 40 persen responden 

merasa tidak/kurang puas terhadap jawaban yang disampaikan.  

\ 
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Tabel 17. Persentase Pendapat Pengguna Layanan terhadap Indikator 

Responsivitas 

(Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015) 

 

Secara umum, pada tahun 2015 pengguna layanan yang menilai puas 

terhadap layanan UPIK sebesar 55,1 persen. Mereka merasa puas karena 

mendapatkan tanggapan atas aduan/keluhan yang diberikan serta sebagian puas 

karena ada tindak lanjut atas aduan/keluhan yang disampaikan. Sementara itu, 

mereka yang tidak puas sebanyak 5,5 persen disebabkan oleh tidak ada tanggapan, 

tanggapan tidak sesuai dengan aduan/keluhan yang disampaikan, atau menerima 

jawaban terlalu lama. 
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Tabel 18. Persentase Pendapat Pengguna Layanan Terhadap Tingkat 

Kepuasan Layanan 

(Sumber Survei IKM UPIK, PSKK UGM, 2015) 

 

5. Transparency/Visibility 

Dalam hal transparansi sangat erat kaitannya dengan keberadaan 

stakeholder, dalam arti kata adalah bahwa harus selalu tersedia seluruh data dan 

informasi mengenai seluk beluk dan status proyek yang sedang berlangsung untuk 

dapat secara bebas diakses oleh stakeholder. Dalam observasi langsung yang 

dilakukan penulis sudah adanya transparansi mengenai seluruh data dari 

pengaduan masyarakat. Dengan hal ini transparency atau transparansi data sudah 

dijalankan dengan baik. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

responden bapak Nur Pireno Yulianto selaku Kepala Sub.Bagian Pengelolaan 

informasi dan keluhan. 
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“untuk keterbukaan data, kita sudah membuka seluruh data pengaduan 

masyarakat melalui website UPIK” (bapak Nur Pireno Yulianto). 

Dalam hal transparencyatau keterbukaan mengenai data dari pengaduan 

UPIK itu sendiri sudah dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab yaitu 

bagian pengelolaan informasi dan keluhan.  

 

6. Budgets 

Dalam anggaran untuk program UPIK sebesar Rp 302.074.465. dalam 

observasi penulis mendeskripsikan sebagian besar dana yang digunakan hanya 

untuk sosialisasi dan penyuluhan, dalam hal ini sarana dan prasarana yang sangat 

dibutuhkan upik untuk menujang keluhan masyarakat yang lebih efisien. 

Sementara untuk pengadaaan komputer, laptop, dan penambahan kuota jaringan 

internetnya itu diajukan dengan dinas pengadaan barang dan jasa pemerintah.  

Data ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Nur Pireno Yulianto 

selaku Kepala Sub.Bagian Pengelolaan informasi dan keluhan 

“ budget UPIK sebesar Rp302.074.465 hanya untuk kebutuhan sosialisasi 

dan penyuluhan mas, untuk prasarana lain seperti komputer, laptop, dan 

jaringan internet kami hanya mengajukan ke dinas pengadaan barang dan 

jasa pemerintah” (bapak Nur Pireno Yulianto). 

Dalam hal ini penyuluhan dan sosialisasi UPIK di lakukan per 3 bulan 

antara masing-masing operator UPIK yang berada di SKPD dan kecamatan 

kecamatan serta adanya study banding ke setiap kota-kota besar untuk penyuluhan 

UPIK. Selama ini hasil dari penyuluhan dan sosialisasi UPIK cukup berjalan 

dengan efektif. Di masing-masing operator lebih cepat tanggap dalam menjawab 

pertanyaan atau keluhan. Contoh nyata dari hasil penyuluhan dan sosialisasi UPIK 

yaitu dengan menempelkan stiker/pamflet  pengaduan UPIK disetiap kecamatan 

Kota Yogyakarta agar masyarakat tahu UPIK adalah wadah untuk pengaduan. Hal 
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ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan responden bapak Andar selaku 

operator UPIK. 

“penyuluhan dilakukan kok masitu 3 bulan sekali dan kita melakukan 

study banding untuk penyuluhan ke kota-kota besar seperti Surabaya 

serta sosialisasi ke masyarakat juga kita lakukan. Dengan adanya 

penyuluhan dan sosialisasi kita di beri pembekalan agar lebih cepat 

tanggap dalam merespon pengaduan masyarakat”(bapak Andar selaku 

operator UPIK). 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah dilakukannya sosialisasi kepada 

masing-masing operator UPIK agar selalu cepat tanggap dalam merespon 

pengaduan dari masyarakat dan juga sosialisasi untuk masyarakat yakni dengan 

menempelkan stiker/famplet di setiap tempat umum dan kantor pemerintahan. 

Gambar 19. Contoh stiker sosialisasi yang dilakukan 

 

(sumber dari kantor Humas dan Informasi Kota Ygyakarta) 

 

 

7. Technology Spektrum 

Teknologi yang digunakan dalam melaksanakan program UPIK yaitu 

komputer dan laptop serta smartphone sebagai teknologi penunjang. Menurut 

hasil observasi dari penulis komputer yang digunakan dalam program UPIK tidak 
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ada spesifikasi khusus, hampir semua komputer bisa menjalankan program UPIK 

asalkan terhubung dengan jaringan internet serta energi listrik. Data ini di perkuat 

dengan hasil wawancara dengan responden bapak Andar selaku operator UPIK .  

“ untuk teknologi dalam UPIK sendiri di jalankan melalui komputer, 

laptop, serta smartphone pun bisa dan tidak ada spesifikasi khusus 

asalkan terhubung dengan jaringan internet dan energi listrik”(bapak 

Andar selaku operator UPIK). 

Dalam pelaksanaan program UPIK tidak ada teknologi spektrum tertentu 

untuk menjalankan program tersebut. Semua komputer dan laptop bisa 

menjalankan agar dapat mempermudah admin serta operator UPIK.  

8. Innovation 

Dalam hal inovasi kedepan program UPIK memiliki ide kreatif yaitu 

memiliki call center khusus 24 jam yang berjaga di masing-masing posko yang 

akan dibuat yaitu dengan menghubungi 112 dan adanya program piket atau shift 

untuk menjaga masing-masing posko tersebut agar program UPIK kedepannya 

bisa siap siaga untuk lebih responsif dan efisien dalam menangani pengaduan 

masyarakat 24 jam secara maksimal. Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara 

bapak Ageng selaku admin UPIK  

 

“untuk ide kreatif kedepannya UPIK ini akan mengadakan call center 

yaitu 112. Dan di buat posko-posko pengaduan. Serta diberlakukannya 

sistem shift agar dapat menanggapi keluhan masyarakat secara 

maksimal”(Bapak Ageng selaku admin UPIK), 

Selain itu ada juga inovasi kedepannya untuk program UPIK sendiri yaitu 

selain adanya pesan text terdapat juga pesan melalui gambar atau visual dari 
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pengaduan masyarakat serta hasil realisasinya, hal ini bisa menjadi kepuasan 

masyarakat dalam mengadukan keluhannya melalui program UPIK. Hal ini 

diperkuat dengan wawancara responden bapak Nur Pireno Yulianto selaku Kepala 

Sub.Bagian Pengelolaan informasi dan keluhan. 

“ada mas kalau untuk inovasi kedepannya yaitu dengan mengadakan 

gambar dan visual di website UPIK, kita ajukan ke bagian TIK. Jadi 

tidak hanya dengan pesan text saja, dengan adanya gambar dan visual  

untuk hasil realisasi pengaduan masyarakat diharapkan lebih puas dalam 

menggunakan program UPIK”(Nur Pireno Yulianto selaku Kepala 

Sub.Bagian Pengelolaan informasi dan keluhan). 

Dengan adanya program terbaru untuk kedepannya diharapkan UPIK dapat 

berjalan dengan lebih maksimal lagi. Hal ini menjadi tantangan untuk pemerintah 

Kota Yogyakarta untuk merealisasikan innovasi tersebut.  

 

B. Realisasi Penanganan Keluhan Melalui Upik (Unit Pelayanan Informasi 

Dan Keluhan) 

Dalam data yang tertera dalam table 1,penulis mengambil contoh realisasi 

pengaduan melalui UPIK berdasarkan urutan keluhan terbanyak dar masyarakat 

Kota Yogyakarta.keluhan masyarakat  selama tahun 2015 bahwa terdapat 33 

keluhan terhadap layanan publik sebagai keluhan tertinggi yang dilaporkan 

masyarakat, serta 29 keluhan terhadap kimpraswil, dan 27 keluhan terhadap 

kesehatan. 
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1. Layanan publik  

Dalam pelayanan publik terdapat banyak keluhan dari masyarakat. tetapi, 

sudah banyak pengaduan keluhan tersebut terealisasi dengan baik. Sebagai contoh 

pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) di kecamatan keraton yang lama, setelah 

adanya pengaduan keluhan yang masyarakat lakukan, pelayanan di kantor tersebut 

menjadi lebih cepat dari sebelumnya. Data ini di perkuat dengan wawancara 

dengan responden bapak Andar selaku operator UPIK. 

“dulu ada pengaduan tentang pengurusan KTP di kecamatan keraton, lalu 

saya menyalurkan pesan keluhan dari masyarakat tersebut ke operator 

UPIK yang berada di kecamatan keraton, lalu diberi jawaban oleh 

operator tersebut bahwa akan memperbaiki pelayanan di kecamatan 

tersebut, pengaduan melalui UPIK ini mas, jika sudah di berikan 

tanggapan oleh SKPD terkait secara otomatis itu sudah diralisasikan. Dan 

setelah itu tidak ada lagi pengaduan tentang masalah tersebut”(bapak 

Andar operator UPIK). 

Banyaknya keluhan masalah pelayanan publik ini tidak tepat sasaran 

contohnya ada yang mengadu untuk palyanan kantor pajak. Sementara UPIK 

belum mencakup sejauh itu karna itu urusan nasional dan ada program dari 

pemerintah pusat yaitu LAPOR. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan bapak Andar selaku operator UPIK.  

“banyak sekali mas pengaduan mengenai pelayanan publik yang tidak 

tepat sasaran, contohnya ada yang mengadu masalah pelayanan pajak dan 

itu bukan wewenang kami untuk menindak lanjutinya karena UPIK ini 

hanya mencakup SKPD di Kota Yogyakarta ”(bapak Andar operator 

UPIK) 

Ada pengaduan pada tanggal 3-12-2015 masalah air di Mergangsang 

Karangayar Yogyakarta. setelah pengaduan itu disampaikan oleh UPIK ke PDAM 
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masalah tersebut di selesaikan pada tanggal 7-12-2015. Untuk layanan publik 

realisasi dari pengaduan masyarakat sudah terlaksana dengan baik.  

Tabel 20. Pengaduan melalui UPIK untuk PDAM Tirtamarta 

 

(index.php/statistik/distribusi_keluhan, 2015) 

 

2. Pemukiman dan prasarana wilayah (Kimpraswil) 

Dari hasil data yang penulis terdapat pengaduan atau keluhan masyarakat di 

dinas Kimpraswil. Dalam hal pengaduan melalui UPIK dan disampaikan ke dinas 

Kimpraswil lalu dilakukan realisasi dengan baik. 
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Tabel 21.Pengaduan melalui UPIK untuk dinas kimpraswil

 

(index.php/statistik/distribusi_keluhan, 2015) 

 

Dalam pengaduan pada table 3.17. ada pengaduan via sms tentang 

penerangan jalan di jalan Dagen pada tanggal 3-12-2015, dan sudah di perbaiki 

pada tanggal 7-12-2015. 

Tabel 22.Pengaduan melalui UPIK untuk dinas kimpraswil 

 

(index.php/statistik/distribusi_keluhan, 2015) 
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Dalam pengaduan pada table 3.18 tentang penerangan jalan umum yang di 

lakukakn via sms di daerah tegal rejo pada tanggal 03-10-2015 dan sudah di 

perbaiki pada tanggal 7 -10-2015 . 

Dalam menangani pengaduan melalui UPIK, dinas Kimpraswil sudah 

responsif dan ada realisasi berdasarkan pengaduan tersebut. Adanya komunikasi 

yang efektif antara UPIK dengan dinas Kimpraswil menghasilkan realisasi nyata 

dari pengaduan keluhan masyarakat.  

3. Kesehatan  

Dalam hal pengaduan masyarakat di bidang kesehatan UPIK menyampaikan 

aduan tersebut ke dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. dalam hal penanganan 

keluhan masyarakat di bidang kesehatan sudah di realisasikan dengan baik. 

Penulis sertakan table dari hasil dari penanganan keluhan tersebut.  

Tabel 23. Pengaduan melalui UPIK masalah kesehatan 

 

(index.php/statistik/distribusi_keluhan, 2015) 
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Pengaduan tersebut dilakukan tanggal 24-11-2015 melalui sms bahwa di 

RSUD tentang larangan membawa tikar, tetapi tidak disediakannya ruang tunggu 

untuk pasien kelas 1, 2, dan 3. Dari pengaduan di atas UPIK menyampaikan 

langsung ke pihak RSUD. Lalu pihak RSUD menanggapi pengaduan tersebut 

dengan membangun ruang tunggu pasien pada tanggal 25-11-205.  

Tabel 24. Pengaduan melalui UPIK masalah kesehatan 

 

(index.php/statistik/distribusi_keluhan, 2015) 

 

Dalam table di atas menunjukan adanya pengaduan masalah dokter di klinik 

bedah yang belum datang pada pukul 10.00. pesan tersebut disampaikan kepada 

pihak RSUD Kota Yogyakarta dan langsung di tanggapi dengan alasan 

dikarenakan adanya oprasi emergency pada hari tersebut.  
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Dalam hal realisasi pengaduan masyarakat melalui UPIK bahwa jika 

pemberitahuan keluhan dari masyarakat bersifat nyata maka akan segera di 

sampaikan ke SKPD terkait dan langaung di lakukan realisasi dengan urutan yang 

baik sesuai jadwal pengaduan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan 

responden bapak Andar sebagai operator UPIK  

 “pihak SKPD selaku penerima pesan langsung mengobservasi pesan 

tersebut dan meelakukan tindakan nyata mas, terkadang pihak SKPD 

tidak menjawab pesan tersebut tetapi langsung di realisasikan 

berdasarkan keluhan dan pengaduan dari masyarakat”(bapak Andar 

sebagai operator UPIK). 

Dalam hal ini untuk melakukan realisasi dari pengaduan pesan tersebut, 

admin selaku penyampai pesan ke operator di masing-masing SKPD 

menyampaikan pesan dengan cepat dan pihak operator langsung melakukan 

observasi berdasarkan pengaduan tersebut. Jika benar adanya keluhan atau 

pengaduan dari masyarakat tersebut pihak SKPD langsung merealisasi pengaduan 

tersebut dalam bentuk nyata. 

 

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas E-Government Dalam 

Penanganan Keluhan Pada Upik (Unit Pelayanan Informasi Dan Keluhan) 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terdapat 2 faktor yang 

mempengaruhi efektivitas dari program E-Government yang dimana dalam 

penelitian ini adalah Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) ialah faktor 

internal dan faktor eksternal.  
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1. Faktor Internal  

Faktor internal dalam penelitian ini dinilai penting, karena mempengaruhi 

jalannya program UPIK tersebut. Berdasarkan hasil penelitian oleh penulis 

menunjukan faktor dari sumber daya dan infrastruktur. Pelaksanaan program 

UPIK pada tahun 2015 sudah dapat di katakan efektif mengingat admin dan 

operator dari UPIK sendiri memiliki ilmu yang memadai untuk menjalankan 

program UPIK demi kelancaran komunikasi antara pemerintah Kota Yogyakarta 

dan masyarakat. faktor infrastuktur sudah baik terdapat 13 komputer dan 3 laptop 

serta jaringan internet serta ditambahkannya infrastruktur smartphone  yang 

dimana dipegang oleh admin dan operator UPIK untuk menjawab dan 

mendistribusikan segala bentuk keluhan dari masyarakat diluar kantor. Hal ini 

diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Andar selaku operator UPIK  

“kita adakan smartphone mas, agar dapat menjawab keluhan dan 

mendistribusikan pesan tersebut dengan cepat diluar kantor”(Bapak 

Andar operator UPIK). 

Dalam hal lain sumber daya manusia sebagai admin dan operator UPIK di 

pilih yang berkompeten dibidang teknologi informasi. Dengan adanya penyuluhan 

dan study banding para admin dan operator UPIK dapat menambah ilmu dan 

wawasan di bidang teknologi informasi demi terwujudnya sarana komunikasi 

yang lebih baik lagi kedepannya. hal ini diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan bapak Andar selaku operator UPIK  

“yo kalo ada penyuluhan dan study banding kita belajar mas, agar 

kedepannya kita bisa lebih baik lagi”(Bapak Andar operator UPIK). 
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Tetapi ada juga penghambat dalam penerapan program UPIK ini, yaitu 

energi listrik dan kurangnya pelatihan untuk pegawai baru yang nantinya akan 

menggantikan admin serta operator UPIK. Jadi pelatihan tidak dilaksanakan 

secara intensif di agendakan lebih ke individual hal ini diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan bapak Ageng selaku admin UPIK  

“pelatihan di lakukan secara individual atau dengan bertemu langsung 

saja mas, tidak di agendakan khusus”(Bapak Ageng admin UPIK). 

Untuk energi listrik sendiri mempengaruhi program UPIK, jika listrik 

padam maka jaringan internet ikut mati serta untuk menghidupkan genset atau 

pembangkit listrik pembantu dibutuhkan waktu. Maka pendistribusian pesan ke 

masing-masing SKPD terganggu.hal ini diperkuat dengan hasil wawancara 

dengan bapak Andar selaku operator UPIK 

“terkadang kendala teknis mati listrik mas yang memperlambat 

pendistibusian pesan ke masing-masing SKPD”(Bapak Andar operator 

UPIK). 

Dalam hal ini gagngguan yang selama ini dialami oleh admin dan operator 

UPIK ialah mati listrik. Hal ini dapat memperlambat baik pendistribusian pesan 

dan juga penerimaan pesan.  

2. Faktor Eksternal 

Dalam penelitian ini faktor eksternal juga sangat mempengaruhi berjalannya 

program UPIK. Ada faktor eksternal yang menghambat program UPIK sendiri 

dan ada juga faktor eksternal yang mendukung keberlangsungan UPIK. Faktor 

ekstrnal penghambatnya ialah kurangnya pengetahuan masyarakat akan program 

UPIK. Ada masyarakat yang mengadukan masalah fiktif dan ada pula masyarakat 



123 
 

yang hanya iseng dan berbau sara atau propokatif. Hal ini di perkuat dengan 

pernyataan dari bapak Andar selaku operator UPIK  

“kadangan masyarakat itu mengadukan hal bohong mas, ada juga yang 

hanya iseng dan memberikan pernyataan yang berbau sara dan 

propokatif”(Bapak Andar operator UPIK). 

Banyak masyarakat Kota Yogyakarta yang masih menggunakan media sms 

sebagai sarana pengaduan, ini dikarenakan media sms lebih mudah di jangkau dan 

untuk masyarakat menengah kebawah yang belum paham akan website.Hal ini di 

perkuat dengan pernyataan dari bapak Andar selaku operator UPIK. 

“untuk pengaduan lebih banyak yang menggunakan sms mas karena 

mudah terjangkau serta kan untuk kalangan bawah itu lebih mudah 

kebanding website”(Bapak Andar operator UPIK). 

Ada juga faktor eksternal pendukung keberlangsungannya UPIK, 

antusiasme masyarakat dalam hal mengadukan keluhan melalui UPIK. hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya pelapor yang menggunakan jasa UPIK sebagai 

sarana pengaduan. Ada 4006 laporan dalam UPIK tahun 2015.  

Tabel25. Jumlah pengaduan masyarakat melalui UPIK 

 

 

 

 

 

 

(sumber diolah dari server admin UPIK) 

 Isi Pengaduan Jumlah 

Pertanyaan 1431 

Informasi 1780 

Saran 576 

Keluhan 219 

Total 4006 
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Serta diperkuat dengan pernyataan hasil wawancara dengan bapak Andar 

selaku operator UPIK  

“masyarakat sangat antusias sekali mas dengan adanya UPIK ini, mereka 

sebelumnya bingung harus mengadu kemana dan sekarang bisa melalui 

UPIK”(bapak Andar selaku operator UPIK). 

Kehadiran UPIK mendapatkan respon yang baik dari masyarakat, masih 

banyaknya masyarakat yang mempercayakan UPIK sebagai satu-satunya wadah 

untuk meluapkan keluhan dan juga sarana berkomunikasi dengan pemerintah 

Kota Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


