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JUMLAH ADUAN 4 TAHUN TERAKHIR

Total Laporan Masuk : 55.726
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TOP 3 ISSUES
(3 bulan terakhir)



1. Kelangkaan Pupuk

https://bingar.id/wp-content/uploads/2020/11/images.jpg

https://images.solopos.com/2014/04/FOTO-KELANGKAAN-

PUPUK-_-Beli-Pupuk-Harus-Antre...-1200x678.jpg

“diblora ppuk sulit pak , kalau beli 
ppuk subsidi knp diwajibkan beli 
ppuk non subsidi pak sungguh2 
membebani petani pakkkkk…”

“@ganjar_pranowo pak ganjar 
para petani saat ini mengeluh 
karena kesulitan mendapatkan 
pupuk urea subsidi”



2.  Pemerataan Bansos

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTq3-
H3WBRIXv0c9-0U_9BaSmXItOkzO1B9eQ&usqp=CAU

“Assalam mualaikum bapak..sugeng njang,sak 

derengipun ngapunten..nki kulo Ari hermawan 

alamat malang jiwan RT 04RW02 Malangjiwan 

colomadu karang anyar..ngeten lho pak,griyo 

kulo nku wingkingi pak lurah tp bantuan npo"kk 

mboten angsal nggeh dri..Blt,pkh,bst,danadesa 

dll griyo kulo teseh numpang bpak..mungkin 

kulo nyuwun kbijaksanaan nipun bpak..sak 

derenipun nyuwun agunging 

pngapunten..wasalam mualaikum wr wb”

“Selamat Malam Pak.

Saya mau melapor atas nama Parmono. Alamat Desa Nglobar Dusun Bulak rt 02 rw 03 

Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan

Bahwa beliau belum pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah dari dampak Covid 19. 

Karena usaha jualan batagor beliau pun terdampak covid jadi sepi.. Sedangkan rumah saja 

belum punya dan masih ngontrak.. Semoga dapat perhatian nya dan di terima untuk usulan saya. 

Terimakasih”

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx



“Assalamualaikum wr.wb..selamat sore Pak Ganjar..maaf mengganggu waktu Bapak..saya mau pengaduan..bahwa di sekolah dasar karangjati banyak 
yang melakukan KBM tatap muka..terutama di sekolah dasar tempat ananda sekolah..pihak sekolah memaksa orang tua murid untuk mengijinkan 
KBM tatap muka dan di suruh mengisi surat pernyataan mengijinkan dan pihak sekolah tidak mau bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu dengan 
murid..padahal di sekitar masih zona merah dan ada yang terkena covid..dan pihak sekolah pernah di larang KBM tatap muka oleh gugus tugas 
covid..Lokasi di Karangjati,,Kec. Bergas
, Ada beberapa orang tua murid yang mengisi surat pernyataan tidak mengijinkan KBM tatap muka..tetapi tidak di dengar oleh pihak sekolah..mohon 
sekiranya Bapak mengambil keputusan & segera di tindak lanjutin..matur suwun..
mohon sekira nya Bapak menindaklanjutin dan di periksa..atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih..
Wassalamualaikum wr.wb”

Cilacap, 16 November 2020 Dengan hormat, Bersama ini saya, Nama: 
Darma Agung Area/Lokasi: Maos, Cilacap Hal: Pendidikan saat 
pandemi ingin mengadukan permasalahan yang berada di wilayah 
kami sebagai berikut: Per 16 November 2020, kami mendapatkan 
informasi di sekolah anak kami SDN Karangreja Maos Cilacap akan 
diadakan kegiatan sekolah tatap muka. Secara umum, pihak sekolah 
memang telah meminta pendapat dari para wali murid, dan dari pihak 
Pemerintah Daerah telah memberikan persetujuan. Informasi terkait 
simulasi/persiapan sekolah tatap muka, kami dapatkan dari media 
elektronik seperti link berikut 
https://liputan6.com/regional/read/4407104/siap-siap-150-sekolah-
di-cilacap-uji-coba-belajar-tatap-muka….

3. Pembelajaran Tatap Muka



NO KAB / KO

KANAL LAPORAN

APLIKASI MEDSOS

1 Kabupaten Boyolali

2 Kabupaten Karanganyar

3 Kabupaten Kebumen

4 Kabupaten Klaten

5 Kabupaten Magelang

6 Kabupaten Purworejo

7 Kabupaten Sragen

Kanal Aduan Kabupaten/Kota



NO KAB / KO

KANAL LAPORAN

APLIKASI MEDSOS

8 Kabupaten Sukoharjo

9 Kabupaten Temanggung

10 Kabupaten Wonogiri

11 Kabupaten Wonosobo

12 Kota Magelang

13 Kota Surakarta

Kanal Aduan Kabupaten/Kota



1. LaporGub dan Lapor SP4N belum dapat terintegrasi
2. Integrasi LaporGub dan Kanal Aduan Kab/Kota belum maksimal atau belum 

terintegrasi
3. Jawaban default aduan PIC yang tidak memberi solusi kepada pelapor
4. Menjaga kerahasiaan identitas pelapor (terutama laporan sensitif) masih belum 

maksimal
5. Posisi Netral PIC di tengah pelapor dan pihak terlapor belum maksimal
6. Kendala beberapa Kab/Kota tidak memiliki akses untuk menghubungi langsung 

pelapor guna mendapat informasi lengkap.
7. Pemberian respon aduan (Verifikasi-Progress-Selesai) belum sesuai standar 

LaporGub, baik prosedur maupun waktu.

PERMASALAHAN PIC 
PENGELOLA LAPORGUB



IDEAL Respon PIC
(IDEAL vs TIDAK IDEAL)



TIDAK IDEAL
Respon PIC
(IDEAL vs TIDAK IDEAL)

SKPD X

Terima kasih aduan, saran dan 
masukannya. Sehubungan dengan
telah terintegrasinya penanganan
pengaduan masyarakat Kabupaten X 
dengan sistem penanganan pengaduan
nasional LAPOR-SP4N, silahkan bisa
menyampaikan aduannya melalui SMS 
ke XXX format : XXX <spasi> isi aduan, 
web http://xxx.lapor.go.id/ dan twitter 
dg tagar #XXX  

SKPD X

Laporan diterima

SKPD X

Laporan telah ditindak lanjuti

SKPD X

Demikian tanggapan kami 

SKPD X

Terima kasih info akan diteruskan pada 
Bidang yang mengampu

SKPD X

Terima kasih info akan diteruskan pada 
Bidang yang mengampu



RESPON EDUKATIFRespon PIC Edukatif

Jalan rusak di desa Sidorejo Karangawen Demak
SKPD X

Jalan tersebut merupakan jalan
desa, sampaikan kepada RT/RW dan 
perangkat desa/kepala desa dan 
usulkan program perbaikan
infrastruktur menggunakan Dana 
Desa melalui musrenbangdes agar 
menjadi skala prioritas. 

SKPD X

Terima kasih telah menggunakan
layanan aduan kami, selanjutnya
laporan kami teruskan pada dinas
terkait

SKPD X

Demikian tanggapan kami 



PENGADU
KARAKTERISTIK



Doy Yoxx

11 Februari 2020 15:28

Saya ingin memberitahukan bahwa ada penyalahgunaan alat negara yang

digunakan oleh aparat polisi kudus jawa tengah, diantara lain melakukan

penyadapan dirumah saya, tempat kerja saya, rumah teman teman saya dan

jalan yang sering saya lalui.

Bukan itu saja barang tersebut ditempatkan didekat kamar mandi rumah saya,

jadi ketika keluarga saya mandi mereka dapat melihat ketuarga saya telanjang,

bukankah itu pelanggaran ham. Juga banyak orang diberikan alat yang kecil

semacam penghancur otak, jadi ketika diarahkan di kepala saya akan terasa

sakit sekali seakan mau pecah, bukankah itu masuk pembunuhan berencana.

Ada pula alat untuk membuat nafas jadi sesak.

Semua alat alat di operasikan dan di kontrol di polsek kota kudus, yang menjadi

pertanyaan, kenapa targetnya saya salah saya apa. Mereka para aparat juga

menggunakan satelit negara untuk melakukan tindakannnya tersebut, kalaupun

ada history atau riwayat penggunaan alat ini tolong cek lebih lanjut.

Peristiwa ini sudah berlangsung selama 4 tahun lebih atau hampir 5 tahun.

Mereka menggunakan anggaran negara untuk aksi kejahatannya apa itu sudah

benar.

Saya bisa merasakan kalau ada alat tersebut di sekitar saya, karena targetnya

adalah saya. Berikut koordinat dan tempat alat sadap, penghancur otak, dan alat

alat lain tersebut walaupun saya rasa masih banyak tempat lain yang belum saya

ketahui. Tinggal lihat saja lewat citra satelit atau copy paste ke google maps

koordinat ....



PELAPOR MEMBUAT LAPORAN 
SECARA MASSIVE (>20 ADUAN)



RESPON PIC



Nama : A*** S*** N**** Alamat : Prambatan Kidul Rt. ** Rw.

** Kec. Kaliwungu Kab. Kudus Saya yang mempunyai akun

facebook D 0 Y dengan sadar menyatakan bahwa laporan

saya tentang penyadapan dan percobaan pembunuhan

berencana terhadap saya semuanya hanyalah khayalan

saya saja dan tidak benar. Terima kasih kepada aparat

Polres Kudus yang mau datang dan menanggapi laporan

saya. Terima kasih juga kepada Bapak Gubernur Ganjar

Pranowo dan Polda Jateng yang mau menanggapi laporan

saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya.

Doy Yoxx
10 Maret 2020 15:45

PELAPOR MEMBUAT KLARIFIKASI



ATURAN 
HUKUM



Aturan Hukum 
terhadap Pelapor

Pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang 

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan penghinaan dan/atau 
pencemaran nama baik.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan alat bukti 

lain berupa Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik harus didapatkan 

dengan cara yang dibenarkan oleh hukum



Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 
tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

• Pengadu dapat meminta perlindungan kepada penyelenggara berupa 
jaminan kerahasiaan identitas pengadu.

• Larangan menggunakan fasilitas sarana dan prasarana pengaduan 
untuk kepentingan pribadi/kelompok 

• Larangan menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan 
yang berkaitan dengan pengelolaan pengaduan.

https://www.kemhan.go.id/itjen/2014/06/20/peraturan-presiden-republik-indonesia-nomor-76-tahun-2013-tentang-pengelolaan-pengaduan-pelayanan-publik.html
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