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Ringkasan Eksekutif 

Salah satu kekhawatiran terbesar publik di tengah pandemi Covid-19 adalah menurunnya 

responsifitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pemerintah berusaha 

menyediakan alternatif kebijakan untuk tetap menjaga performa pelayanan publik. Melakukan 

optimalisasi pelayanan publik hybrid berbasis Internet of Things (IoT) adalah salah satu cara untuk 

beradaptasi ditengah situasi serba terbatas. Pemerintah sebagai penyelenggara layanan relatif telah 

tanggap melalui berbagai inovasi yang diciptakan, salah satunya menghadirkan platform 

Lapor.go.id sebagai layanan aduan kondisi layanan publik secara online yang dapat dimanfaatkan 

oleh masyarakat. Namun sayangnya, infrastruktur untuk memberikan pelayanan secara daring 

masih terganjal banyak kendala. Persoalan yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur internet 

dan kapabilitas Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Untuk menjaga performa pelayanan publik instansi pemerintahan tetap berjalan efektif ditengah 

pandemi Covid 19, Pemerintah perlu melakukan berbagai langkah strategis. Rekomendasi yang 

diberikan antara lain lintas Kementerian/Lembaga sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing 

perlu melakukan koordinasi optimalisasi pelayanan publik hybrid berbasis Internet of Things 

dengan Pemerintah Daerah dengan mengidentifikasi produk layanan yang dapat diberikan secara 

online maupun secara manual (langsung). Selain itu, Presiden perlu menunjuk(Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) sebagai leading sector untuk 

membuat road map optimalisasi Lapor.go.id yang dimulai dari ranah hulu hingga hilir kebijakan. 
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Pengantar 

Hampir tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Ditengah 

ketidakpastian tersebut, aktivitas sosial-ekonomi harus tetap berlangsung dengan berbagai inovasi 

dan adaptasi. Tentu hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah yang di satu sisi 

wajib memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh warganya, sementara di sisi lain masyarakat 

berharap pelayanan publik tetap berjalan seperti biasa, bahkan lebih responsif. Oleh karena itu, 

instansi pemerintahan dituntut bekerja lebih radikal sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap 

berjalan secara efektif.  

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada 22 – 24 April 2020, kekhawatiran terbesar publik di 

tengah pandemi Covid-19 ialah kesulitan mencari bahan pokok (38 persen). Kekhawatiran lain, di 

antaranya menurunnya profesionalitas aparatur sipil negara (9,2 persen), tidak mendapat 

pelayanan kesehatan yang berkualitas (23 persen), tidak dapat mengurus surat-menyurat dan 

perizinan yang berdampak pada bisnis (8 persen), serta tidak mendapatkan pekerjaan (7,3 persen).  

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan 

RB) menerima 348 keluhan. Keluhan tertinggi terkait administrasi kependudukan (153 laporan) 

disusul persoalan kelistrikan (116 laporan), dan perpajakan (40 laporan). 

Atas catatan kritis dan keluhan tersebut, pemerintah sebagai penyelenggara layanan relatif telah 

tanggap. Pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin 

melaporkan kondisi pelayanan publik melalui laman Lapor.go.id. Kata kunci yang disediakan 

antara lain terkait bantuan untuk masyarakat, social distancing, karantina wilayah, rapid test, dan 

sarana rumah sakit yang tidak mencukupi.  

Pelayanan publik seyogianya dapat cepat beradaptasi dengan situasi wabah yang mensyaratkan 

physical distancing jika infrastruktur pelayanan daring telah mapan. Separuh responden (53,9 

persen) mendorong agar pelayanan publik bisa dilakukan secara daring. Sayangnya, infrastruktur 

untuk memberikan pelayanan secara daring masih terganjal banyak kendala. Catatan Litbang 

Kompas pada 23 April 2020 untuk layanan administrasi pemerintah, peralihan layanan ke model 
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digital belum tuntas di 47 daerah dari 514 dinas dukcapil. Persoalan yang dihadapi antara lain 

adalah keterbatasan internet dan kapasitas ASN yang belum memadai. 

Pelayanan berkualitas yang diharapkan publik bukan tanpa alasan. Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mewajibkan pemerintah memberikan pelayanan yang 

mudah, terjangkau, dan terukur. Meski demikian, tidak dapat ditampik, wabah Covid-19 membuat 

penyelenggara pelayanan publik ikut kewalahan. 

Meski sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah, masyarakat masih khawatir wabah ini 

berdampak pada kualitas pelayanan publik. Di tengah pandemi Covid-19, optimalisasi pelayanan 

publik via daring menjadi salah satu alternatif yang dapat dilaksanakan meski dari sisi 

penyelenggara layanan hal ini masih menjadi tantangan.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, berikut beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh 

penyelenggara layanan dalam meningkatkan pelayanan publik ditengah pandemi, diantaranya: 

Pertama: Adaptasi sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas 

yang selama ini telah ada di lokasi pelayanan tentunya memerlukan penyesuaian. Adaptasi yang 

dapat dilakukan antara lain memberi pelayanan secara langsung maupun secara online melalui 

berbagai platform teknologi.  

Kedua: Meningkatkan kompetensi pelaksana layanan. Berbagai penyesuaian dan adaptasi 

dilakukan dalam proses pelayanan, pastinya untuk mendukung hal tersebut terlaksana dengan baik 

maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi pelaksana layanan (Sumber Daya Manusia) 

terutama dalam penggunaan sistem yang berbasis teknologi informatika maupun asas-asas 

pelayanan publik lainnya. 

Rekomendasi 

Bila dua opsi tersebut dapat diejawantahkan dalam konsep pelayanan publik maka akan tercipta 

daya lenting yang membuat standart pelayanan publik menjadi dinamis dan responsif ditengah 

Covid-19 maupun di masa depan. Namun, untuk menjalankan dua opsi tersebut bertumpu pada 

bangunan sistem pelayanan publik yang kokoh dari hulu sampai hilir, kapabilitas sumber daya 
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manusia yang mumpuni untuk menjalankannya hingga infrastruktur teknologi yang memadai. 

Sebab pelayanan publik adalah kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah.  

Oleh sebab itu, dalam kapasitas pemerintah pusat perlu melakukan: 

Pertama, Lintas Kementerian/Lembaga sesuai fungsi dan tugasnya masing-masing perlu 

melakukan koordinasi optimalisasi pelayanan publik hybrid berbasis Internet of Things dengan 

Pemerintah Daerah. Penanggung jawab penyelenggara pelayanan publik perlu melakukan 

identifikasi produk layanan yang dapat diberikan secara online dan secara manual (langsung) 

sehingga masyarakat dapat tetap mengakses pelayanan dalam kondisi serba terbatas. 

Kedua, Presiden perlu menunjuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) 

sebagai leading sector untuk membuat road map optimalisasi Lapor.go.id yang dimulai dari ranah 

hulu yakni pembinaan dan pengawasan serta penataan tata laksana Aparatur Sipil Negara (ASN) 

baik di tingkat nasional hingga daerah sebagai subjek pengelola layanan publik hingga ranah hilir 

yang meliputi pengembangan sistem layanan publik berbasis Internet of Things (IoT). 

Ketiga, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) perlu menerbitkan Peraturan Menteri terkait mekanisme pelayanan publik 

dalam keadaan darurat yang meliputi bencana alam dan non-alam atau kejadian luar biasa lainnya 

yang memerlukan tindakan secara cepat oleh Aparatur dan Birokrasi Negara. 

Keempat, optimalisasi peran Ombudsman RI sebagai lembaga negara untuk penguatan 

akuntabilitas, pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui instrument 

teknologi dan Elektronik Kinerja (E-Kinerja) kepada aparatur negara dan birokrasi hingga ke 

tingkat Pemerintah Daerah. 

 


