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A. Pendahuluan 

Sebagai sebuah kanal pelayanan publik nasional, perbaikan dan peningkatan serta          

pembaruan harus dilakukan secara berkala bagi LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan           

Online Rakyat) yang merupakan backbone dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan          

Publik Nasional (SP4N). Salah satu bentuk peningkatan ini adalah mengatasi kekurangan dan            

keterbatasan sistem LAPOR! dengan cara membuat sistem dan aplikasi LAPOR! baru yang            

berbasis pada alur proses kerja yang telah ada, namun dengan perancangan ulang yang             

menyeluruh bagi front-end dan back-end, serta struktur basis datanya. Sistem baru ini            

dikenal dengan nama LAPOR! Ver. 3.0. 

LAPOR! Ver. 3.0 dibangun berdasarkan proses bisnis LAPOR! yang telah berjalan, dan            

secara fungsional mengadopsi fitur yang telah ada di versi 2.0 yang kemudian dimodifikasi             

lebih lanjut sehingga fitur-fitur tersebut lebih tertata, efektif, dan efisien baik dari segi             

penggunaannya maupun dari segi penyimpanan datanya. Selain mengadopsi fitur yang          

sudah ada, terdapat tambahan fitur baru yang lebih mengukuhkan fungsi LAPOR!, baik            

sebagai sarana aspirasi dan pengaduan, maupun sebagai media sosial. 

LAPOR! Ver. 3.0 telah melewati proses pengembangan serta migrasi aplikasi ke           

production server Kantor Staf Presiden sehingga sudah siap untuk digunakan. User           

Acceptance Test yang bertujuan untuk memastikan sistem telah sesuai dengan alur proses            

yang ada juga telah dijalankan. LAPOR! siap digunakan oleh publik. 

 

B. Tujuan 

Setiap instansi baik yang sudah terhubung dengan LAPOR! maupun yang belum adalah            

pengguna baru LAPOR! Ver. 3.0, sehingga perlu ada transisi lingkungan pengoperasian           

sistem LAPOR! dari versi 2.0 ke versi 3.0. Untuk memfasilitasi proses transisi ini, perlu ada               

training yang bertujuan untuk melatih dan mengajarkan pengguna baru untuk          

menggunakan aplikasi LAPOR! Ver. 3.0. Modul ini memberikan kompetensi acuan proses           

pelatihan untuk pengguna LAPOR! dari instansi.  



C. LAPOR! Ver. 3.0 

a. Tampilan Antarmuka Pejabat Penghubung 

Secara default halaman Pejabat Penghubung memiliki 3 menu utama yang berada di            

sebelah kiri halaman: 

1. LAPORAN yang berisi seluruh kegiatan yang dapat dilakukan terkait laporan.          

Menu ini memiliki 4 tab besar yang terdiri dari: 

● Kelola. Tab ini berisi seluruh laporan yang harus dikelola oleh Pejabat           

Penghubung instansi. Seperti memverifikasi / mendisposisi, menunda,       

mengarsip, menindaklanjuti laporan yang didisposisikan padanya, dsb. Tujuan        

utama adalah untuk mengurangi jumlah laporan pada tab Kelola ini. 

● Salinan. Tab ini berisi seluruh laporan masuk yang merupakan hasil salinan.           

Tindak lanjut di tab ini tidak akan mempengaruhi status laporan. 

● Selesai. Tab ini berisi seluruh laporan yang didisposisikan padanya dan telah           

selesai ditindaklanjuti lalu ditutup. (Laporan berasal dari tab Kelola). 

● Riwayat Permintaan. Tab ini berisi seluruh riwayat permintaan yang dilakukan          

ataupun yang diterima oleh Pejabat Penghubung. 

2. MONITOR yang berisi form pencarian global, serta fitur reporting (menarik data           

laporan) dan statistik (statistik lengkap). 

3. PENGATURAN yang berisi pengaturan profil, akun, dan instansi. Pada bagian ini           

admin dapat secara otonom melakukan manipulasi data seperti menambah,         

mengubah, dan menghapus data profil instansi, serta melakukan penambahan         

admin lain di instansi tersebut, dan penambahan instansi internal yang          

merupakan bawahan dari instansi tersebut. 

 

  



b. Status Laporan 

Tab / Sub-Tab Nama Status Warna Deskripsi 

BELUM 
Ditindaklanjuti 

Terverifikasi  
Laporan belum terverifikasi atau tertunda 
yang sudah didisposisi oleh admin. 

Sedang 
DiPROSES 

Ditindaklanjuti oleh 
Instansi 

 
Laporan terverifikasi yang telah 
ditindaklanjuti oleh instansi. 

Ditanggapi oleh Pelapor  
Laporan terverifikasi yang ditindaklanjuti 
kembali / ditanggapi oleh pelapor. 

SELESAI 

Ditutup oleh Sistem  

Laporan diproses yang telah tertutup secara 
otomatis oleh sistem LAPOR! (tertutup 
otomatis 10 hari terhitung dari tindak lanjut 
terakhir yang diberikan oleh instansi). 

Ditutup oleh Admin  
Laporan diproses yang ditutup secara 
manual oleh admin menggunakan aksi: 
Tutup Laporan. 

Ditutup oleh Pelapor  
Laporan diproses yang tertutup karena aksi 
pengguna yang menyatakan puas dengan 
tindak lanjut instansi. 

 

  



D. Kerangka Kompetensi dan Modul Pejabat Penghubung 

No. Kompetensi Modul 

1 Mengakses halaman admin 1.1 Login 
1.2 Ubah Password 
1.3 Logout 

2 Mengelola laporan masuk 
terdisposisi (didisposisi oleh 
instansi di atasnya kepadanya) 

2.1 Tindak Lanjut Laporan 
2.2 Teruskan Laporan 
2.3 Permintaan Bukan Wewenang 
2.4 Permintaan Tahan dan Lepas Tahan Laporan 
2.5 Permintaan Tutup dan Buka Laporan 

3 Menelusuri laporan 3.1 Pencarian Laporan 
3.2 Lihat Log Status Laporan 
3.3 Lihat Riwayat Laporan 
3.4 Lihat Riwayat Permintaan 

4 Mengelola akun 4.1 Profil Pengguna 
4.2 Profil Instansi 
4.3 Manajemen Pengguna 
4.4 Manajemen Instansi 

5 Menerima notifikasi dan pesan 5.1 Melihat Notifikasi 
5.2 Mengirim Pesan 
5.3 Menerima Pesan 

 

a. Kompetensi 1: Mengakses Halaman Admin 

1.1 Login 

Login adalah proses penginputan credential (email dan password) di halaman          

depan LAPOR!. Proses ini yang akan membawa pengguna untuk mengakses halaman           

admin pengelolaan laporan. Jika pengguna lupa akan password dari akun, pengguna           

dapat memilih opsi “Lupa Password?” pada form login, lalu pengguna akan dibawa            

ke halaman untuk mengisi alamat email dari akun LAPOR!-nya. Pengguna lalu akan            

menerima email berisi alamat untuk mereset passwordnya (mengganti dengan         

password baru). 

 

1.2 Ubah Password 

Setelah pengguna / Pejabat Penghubung masuk maka akan disajikan halaman admin.           

Admin dapat mengubah password akunnya dengan cara menekan menu dropdown          

pada namanya di kanan atas halaman, lalu memilih “Ubah Password”. Admin           

kemudian dapat mengisi password baru pada kolom yang disediakan. 



 

 

 

1.3 Logout 

Logout adalah proses untuk menghentikan akses pengguna pada halaman admin.          

Tekan menu dropdown pada namanya di kanan atas halaman, lalu pilih “Logout”            

untuk keluar dari situs LAPOR! dan kembali ke halaman utama. 

 

b. Kompetensi 2: Mengelola Laporan Masuk Terdisposisi 

2.1 Tindak Lanjut Laporan 

Pejabat Penghubung dapat bertindak sebagai pejabat penghubung dalam        

menindaklanjuti laporan, yaitu menindaklanjuti laporan yang didisposisikan oleh        

admin pengelola di atasnya kepadanya. (Untuk melihat tata cara tindak lanjut           

laporan dapat dilihat di User Manual - Pejabat Penghubung pada poin 6.3.) 

2.2 Teruskan Laporan 

Meneruskan laporan adalah proses pendelegasian laporan terdisposisi yang        

diterima untuk diteruskan ke instansi di bawahnya (OPD-nya) agar OPD tersebut           

menindaklanjuti laporan. Dalam hal ini, perubahan status bergantung dari tindak          

lanjut instansi yang diteruskan laporan. (Untuk melihat tata cara teruskan laporan           

dapat dilihat di User Manual - Pejabat Penghubung pada poin 6.4.) 

2.3 Permintaan Bukan Wewenang 

Permintaan bukan wewenang di kompetensi 3 ini adalah melakukan permintaan          

pada laporan yang telah didisposisikan padanya untuk didisposisikan ulang ke          

instansi lain yang lebih berwenang untuk mengelola laporan. (Untuk melihat tata           

cara permintaan ini dapat dilihat di User Manual - Pejabat Penghubung pada poin             

6.5.) 



2.4 Permintaan Tahan dan Lepas Tahan Laporan 

Admin dapat melakukan permintaan tahan (v2: hold) / lepas tahan (v2: unhold)            

pada laporan yang didisposisikan padanya. Tujuannya adalah agar admin pengelola          

di atasnya dapat memberhentikan hari kerja suatu laporan (tahan laporan) agar tidak            

tertutup otomatis oleh sistem atau melanjutkan hari kerja (lepas tahan laporan).           

(Untuk melihat tata cara permintaan ini dapat dilihat di User Manual - Pejabat             

Penghubung pada poin 6.6.) 

2.5 Permintaan Tutup dan Buka Laporan 

Admin dapat melakukan permintaan penutupan / pembukaan pada laporan yang          

didisposisikan padanya. Admin tidak memiliki kewenangan untuk menutup atau         

membuka laporan yang didisposisikan padanya. (Untuk melihat tata cara permintaan          

ini dapat dilihat di User Manual - Pejabat Penghubung pada poin 6.7.) 

 

c. Kompetensi 3: Menelusuri Laporan 

3.1 Pencarian Laporan 

Pejabat Penghubung dapat melakukan pencarian laporan berdasarkan filter        

tertentu. (Untuk melihat tata cara pencarian laporan dapat dilihat di User Manual -             

Pejabat Penghubung pada poin 6.8.) 

3.2 Lihat Laporan 

Pejabat Penghubung dapat membaca laporan secara      

keseluruhan dan melihat riwayat perubahan status atau       

pendelegasian laporan. 

Pilih menu Lainnya yang berada di sebelah kanan bawah         

pada salah satu laporan (menu ini ada di setiap tab dan           

laporan). Lalu pilih Lihat Laporan. Pada popup yang muncul,         

berisi log laporan yang mana dapat dilihat histori perubahan status dan           

pendelegasian laporan. 



 

 

3.3 Lihat Riwayat Laporan 

Pejabat Penghubung juga dapat membaca riwayat laporan secara keseluruhan /          

perubahan apapun yang terjadi pada laporan. 

Pilih menu Lainnya yang berada di sebelah kanan bawah         

pada salah satu laporan (menu ini ada di setiap tab dan           

laporan). Lalu pilih Lihat Riwayat. Pada popup yang        

muncul, berisi log laporan yang mana dapat dilihat histori         

perubahan status dan pendelegasian laporan, juga dapat       

dilihat riwayatnya lebih lengkap dari perubahan yang       

terjadi pada isi laporan, waktu diproses, dsb. 



 

 

3.4 Lihat Riwayat Permintaan 

Pejabat Penghubung juga dapat melihat riwayat permintaan. Riwayat ini berisi          

daftar permintaan yang dilakukan oleh Pejabat Penghubung, dan juga daftar          

permintaan yang diterima oleh Pejabat Penghubung. Pada daftar ini, admin dapat           

melihat jenis dan alasan permintaan beserta status permintaannya apakah diterima          

atau ditolak. Untuk mengakses riwayat ini, pada halaman admin, masuk ke tab            

LAPORAN > Riwayat Permintaan, maka akan muncul tampilan dengan dua sub-tab:           

DIMINTA yang berisi daftar permintaan yang diterima, dan MEMINTA yang berisi           

daftar permintaan yang dilakukan. 

 

 



d. Kompetensi 4: Mengelola Akun 

4.1 Profil Pengguna 

Admin dapat mengubah data pribadi seperti nama, username,        

alamat email, dll dengan cara menekan menu dropdown pada         

namanya di kanan atas halaman, lalu memilih “Ubah Profil”.         

Admin akan dibawa masuk ke halaman Ubah Profil dan dapat          

mengubah data diri pada form yang disediakan. 

 

 

 

4.2 Profil Instansi 

Selain data pribadi, admin juga dapat melakukan pengubahan data instansinya          

seperti nama, alamat, nomor telepon, dll dengan cara masuk ke tab PENGATURAN >             

Profil Instansi. Kemudian untuk melihat     

halaman instansi yang dilihat oleh publik,      

klik simbol kotak yang berada di sebelah       

kanan dari nama Instansi yang terletak di kiri        

atas halaman admin. 



 

 

4.3 Manajemen Pengguna 

Admin dapat melakukan manipulasi data terkait akun admin (pengguna di          

instansi yang sama). Manipulasi terdiri dari penambahan, pengubahan, dan         

penghapusan data. (Untuk melihat tata cara akses data statistik dapat dilihat di User             

Manual - Pejabat Penghubung pada poin 6.22.) 

4.4 Manajemen Instansi 

Admin juga dapat melakukan manipulasi data terkait instansi (baik dirinya sendiri           

maupun instansi di bawahnya) seperti menambah instansi baru, mengubah data          

instansi, dan menghapus. (Untuk melihat tata cara akses data statistik dapat dilihat            

di User Manual - Pejabat Penghubung pada poin 6.23.) 

 

e. Kompetensi 5: Menerima Notifikasi dan Pesan 

5.1 Melihat Notifikasi 

Notifikasi berisi seluruh informasi yang berkaitan dengan aktivitas yang terjadi          

pada laporan seperti admin mendapatkan laporan baru, menerima disposisi laporan,          

perubahan disposisi laporan, tindak lanjut dari pelapor, permintaan bukan         

wewenang, dsb. (Untuk melihat tata cara akses data statistik dapat dilihat di User             

Manual - Pejabat Penghubung pada poin 6.24.) 

5.2 Mengirim Pesan 

Admin dapat mengirimkan pesan kepada instansi di bawahnya. (Untuk melihat          

tata cara akses data statistik dapat dilihat di User Manual - Pejabat Penghubung             

pada poin 6.25.) 



5.3 Menerima Pesan 

Admin juga dapat menerima pesan yang datang dari Admin Pusat atau instansi di             

bawahnya. (Untuk melihat tata cara akses data statistik dapat dilihat di User Manual             

- Pejabat Penghubung pada poin 6.25.) 

 

E. Annex 

a. User Manual LAPOR! Ver. 3.0 - Pejabat Penghubung.pdf 


