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Abstract 

This study aims to describe the effectiveness of GO SIGAP service programs and also to determine the factors 

that affect the effectiveness of GO SIGAP service programs organized by Polres Gresik. The number of reports of 

delayed delays and crime rates in Indonesia is increasing, one of them in Gresik Regency. GO SIGAP service program 

as an effort of Polres Gresik to improve police service in handling crime report quickly, accurately and accurately. This 

research uses the theory of program effectiveness according to Budiani (2007), as well as the factors that influence the 

effectiveness of the program according to Richard M. Steers (1985) on technology and Cheema & Rondinelli (1983) 

about environmental conditions that can be divided into two, namely physical environmental factors and social 

environment.This research uses qualitative research method with descriptive research type. Data collection techniques 

were conducted by observation method, documentation study and in-depth interview with informant. Informant 

determination is done by snowball technique. Technique examination of data validity used is source triangulation. And 

data analysis techniques are data reduction, data presentation, and conclusion. 

The results of this study indicate that the GO SIGAP service program in Polres Gresik is less effective. This is 

because the target program is not achieved, there are still many users who report comes from outside the region. 

Socialization is not done in a structured or scheduled by Polres Gresik. The process of service provided by police 

officers to users of the program is still slow. Program monitoring is not done routinely. In addition, the effectiveness of 

service programs GO SIGAP Polres Gresik influenced by several factors, among others, technological factors and 

environmental factors are divided into two, namely physical environmental factors and socio-cultural environment. 

Keywords : Effectiveness, E-Government, GO SIGAP Service Program 

 

 

PENDAHULUAN 

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagai penegak hukum dan pembina keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Sebagaimana diautur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri 

secara dirumuskan bahwa tugas pokok Polri adalah 

sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan 

pembimbing masyarakat terutama dalam rangka 

kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.  

Grafik 1.1  

Data Laporan Masyarakat Terhadap Kepolisian Tahun 

2014-2017 

Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2014-2017 

Fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 

masyarakat. Kepolisian sangat berperan penting dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait 

dengan keamanan dan juga kebutuhan masyarakat 

lainnya. Maka dalam penyelenggaraan pelayanan 

kepolisian diperlukan adanya peningkatan dalam 

kinerja pelayanan, khususnya pelayanan dari petugas 

kepolisian kepada masyarakat.  

Pada grafik 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah laporan 

masyarakat (pengaduan) terhadap kepolisian 

mengalami kenaikan, pada tahun 2014 hingga 2015 

sempat mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 

2016 meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya, 

dan terus meningkat pada tahun 2017. Pengaduan yang 

dilakukan oleh masyarakat tersebut terkait dengan 

performansi instansi Kepolisian yang menunjukkan 

adanya dugaan-dugaan maladministrasi. Berdasarkan 

laporan tahunan Ombudsman Tahun 2017, berikut 

merupakan dugaan maladministrasi pada instansi 

Kepolisian ada beberapa substansi, yaitu sebagai 

berikut:  

mailto:winda.ratnasari-2014@fisip.unair.ac.id
mailto:windaratnasarii@gmail.com
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Tabel 1.1  

Dugaan Maladministrasi pada Instansi Kepolisian 

Tahun 2017 

Sumber: Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2017 

Berdasarkan tabel di atas, dugaan maladministrasi 

tertinggi yaitu penundaan berlarut sebesar 47,1% dari 

baseline 1824 laporan. Hal ini menyebabkan pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat menjadi lama 

dengan adanya penundaan tersebut. Kemudian dugaan 

maladministrasi kedua yaitu penyimpangan prosedur 

sebesar 19,0% dari baseline 1824 laporan. Pelayanan 

yang diberikan tidak sesuai dengan prosedur dapat 

menghambat proses penyelenggaraan pelayanan. 

Laporan tahunan Ombudsman ini menunjukkan bahwa 

adanya partisipasi masyarakat untuk menuntut 

diselenggarakannya pelayanan publik yang prima. 

Kepolisian sangat berperan penting dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga dapat 

mengurangi terjadinya tindak kriminalitas. 

Kriminalitas merupakan tindakan kejahatan yang 

melanggar hukum serta dapat menjadi suatu 

permasalahan yang besar karena akan merugikan 

secara ekonomi dan akan merusak tatanan kehidupan 

bernegara. Pada negara-negara berkembang, 

kriminalitas dapat menjadi permasalahan yang 

kompleks, dengan meningkatnya pertumbuhan 

penduduk dan pembangunan yang semakin pesat, serta 

tingkat tingkat kriminalitas yang tinggi. 
Tabel 1.2 

Jumlah Kejadian Kejahatan Menurut Pulau di Indonesia 

Pulau 
Jumlah 

2014 2015 2016 

Sumatera 116.278 120.755 123.349 

Jawa 114.327 138.355 129.366 

Bali 5.072 5.032 4.764 

Nusa 

Tenggara 
13.738 12.724 15.592 

Kalimantan 25.961 24.923 27.130 

Sulawesi 37.553 39.940 42.115 

Maluku 3.518 2.657 3.655 

Papua 8.870 8.550 11.226 

Jumlah 325.317 352.936 357.197 
 

Sumber: BPS 2017 (Biro Pengendalian Operasional, Mabes 

Polri), data diolah 

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa 

kejahatan yang terjadi di Indonesia semakin meningkat 

pada tahun 2014 hingga 2016 dan tergolong cukup 

tinggi. Pulau Jawa memiliki jumlah kejadian kejahatan 

tertinggi sebanyak 129.366 kejadian, meskipun sempat 

mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun 

Pulau Jawa masih menempati posisi pertama dengan 

kejadian kejahatan tertinggi di Indonesia berdasarkan 

pulau. Pulau Jawa dengan kriminalitas tertinggi, salah 

satunya yaitu Kabupaten Gresik. 

Tabel 1.3 

Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan berdasarkan 

Greater Surabaya Metropolitan di Jawa Timur 

Kota/ 

Kabupaten 

Dilaporkan 
Jumlah Persentase 

2013 2014 2015 

Kota 

Surabaya 
2.921 5.191 6.650 14.762 69,02 

Kab. 

Gresik 
904 787 1.015 2.706 12,65 

Kab. 

Sidorajo 
750 1.180 1.987 3.917 18,31 

 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah 

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa Kota Surabaya 

memiliki jumlah tindak pidana tertinggi sebanyak 

14.762 laporan pada tahun 2013 hingga 2015. 

Sedangkan Kabupaten Sidoarjo dengan total 3.917 

laporan yang meningkat setiap tahun, hal tersebut sama 

dengan Kabupaten Gresik yang memiliki jumlah 

laporan tindak pidana sebanyak 2.706 laporan. Hal ini 

dapat dikarenakan kurangnya kualitas pelayanan 

kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban 

masyarakat Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik 

termasuk dalam wilayah Greater Surabaya 

Metropolitan atau biasa disebut dengan Zona Surabaya 

Pengaruh Raya yang merupakan kawasan metropolitan 

terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta 

Metropolitan Area. Kawasan Greater Surabaya 

Metropolitan ini meliputi Kota Surabaya, Kabupaten 

Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, 

Kabupaten Gresik merupakan kabupaten pertama yang 

memiliki inovasi program kepolisian yang berbasis IT 

pada wilayah kawasan Greater Surabaya Metropolitan, 

dengan program layanan GO SIGAP yang 

diselenggarakan oleh Polres Gresik. 
Berdasarkan data BPS Tahun 2015, jumlah 

penduduk di Kabupaten Gresik sebanyak 1.303.773 

jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 

sebesar 1.310.439 jiwa. Meningkatnya jumlah 

penduduk akan menyebabkan permasalahan di dalam 

masyarakat akan lebih kompleks. Dengan adanya 

peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Gresik, 

hal ini membuat Polres Gresik terus berupaya dalam 

meningkatkan kinerja kepolisian dengan melakukan 

cipta kondisi pada wilayah Kabupaten Gresik. Gresik 

memiliki sektor perindustrian sebanyak 1.600 

perusahaan besar, sedang, dan kecil. Kabupaten Gresik 

biasa disebut sebagai kota industri yang mampu 

menarik minat masyarakat luar menjadi pendatang baru 

untuk bekerja. Hal ini dikarenakan Kabupaten Gresik 

menduduki peringkat kedua dengan UMK (Upah 

No. Subtansi Persentase 

1. Penundaan Berlarut 47,1% 

2. Penyimpangan Prosedur 19,0% 

3. Tidak Kompeten 12,0% 

4. Tidak Memberikan Pelayanan 9,9% 

5. Penyalahgunaan Wewenang 4,5% 

6. Tidak Patut 3,7% 

7. Permintaan Imbalan Uang, 

Barang, dan Jasa 

1,7% 

8. Berpihak 1,2% 

9. Diskriminasi 0,4% 

10. Konflik Kepentingan 0,4% 

Baseline 1824 

Jumlah 100% 
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Minimum Kabupaten) tertinggi se-Jawa Timur sebesar 

Rp 3.580.370. Kepala Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (Dispendukcapil) Gresik, Bapak 

Soemarno  menjelaskan bahwa sebagian besar 

pendatang berstatus penduduk nonpermanen dan 

jumlahnya 2.303 jiwa, rata-rata sengaja masuk sebagai 

pekerja yang tersebar di berbagai perusahaan. Selama 

2017 hingga awal 2018 telah tercatat 3.962 warga 

pendatang memasuki Kabupaten Gresik yang tercatat 

secara resmi, jumlah tersebut belum termasuk 

pendatang yang tidak mendaftarkan diri sebagai 

penduduk musiman. 

Agar kondisi lingkungan masyarakat dapat 

kondusif, kepolisian perlu meningkatkan kualitas 

pelayanan dengan memanfaatkan adanya teknologi 

yang sedang berkembang saat ini. Mengingat 

pentingnya memelihara Kamtibmas dan perkembangan 

teknologi dengan berbagai aktivitas manusia ditambah 

dengan semangat mewujudkan Program “Promoter” 

(Professional, Modern, dan Terpercaya. Polres Gresik 

menciptakan suatu inovasi yaitu program layanan GO 

SIGAP Polres Gresik berupa aplikasi yang dapat 

diunduh di Play Store Android. Program layanan GO 

SIGAP telah resmi digunakan pada 1 September 2016 

oleh AKBP Adex Yudiswan, S.H., S.I.K., M.Si. 

Program layanan ini terintegrasi secara online dengan 

melibatkan multi instansi yang secara spesifik 

bertujuan untuk mendukung tugas Kepolisian Negara 

Republik Indonesia agar dapat melayani dan memenuhi 

kebutuhan rasa aman masyarakat agar lebih prima, 

lebih efisien, dan respon yang cepat. Layanan yang 

diberikan melalui pelayanan GO SIGAP yaitu: (a) 

Panic Button (Tombol Bantuan Darurat); (b) 

pengaduan; (c) chat; dan (d) pelayanan yang meliputi 

layanan surat kehilangan, pengajuan pembuatan SIM 

baru/ perpanjangan, pengajuan SKCK baru/ 

perpanjangan dan perpanjangan. Adapun tujuan utama 

dari program layanan ini adalah dapat memberikan 

pelayanan yang efektif serta efisien kepada masyarakat 

yang berada di wilayah Kabupaten Gresik. 

Sesuai dalam Renstra POLRI Tahun 2015-2019, 

program layanan GO SIGAP ini diharapkan dapat 

menangani laporan kejadian serta pengaduan 

masyarakat secara tepat, cepat, dan optimal. Aplikasi 

ini merupakan progam inovasi pelayanan publik 

berbasis IT yang menyediakan layanan pengaduan bagi 

masyarakat yang mengalami tindak kriminal dalam 

teritori dengan hanya sekali sentuh. Dengan hanya 

menekan tanda bantuan pada aplikasi GO SIGAP, 

maka petugas kepolisian terdekat akan langsung 

mendatangi tempat kejadian perkara dengan petunjuk 

yang diperoleh melalui GPS. Selain inovasi dalam 

pelayanan administrasi, secara garis besar program 

layanan GO SIGAP ini adalah aplikasi sebagai 

penghubung antara Polri ke masyarakat, Polri ke Polri, 

Polri ke Mitra Polri (Pemadam Kebakaran, Ambulance, 

Rumah Sakit, Satuan Pengamanan, Basarnas, PLN,dll), 

dan Mitra Polri ke masyarakat. Program ini 

memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat 

selama 24 jam.  

Program layanan GO SIGAP ini diharapkan dapat 

menciptakan adanya efektivitas dan efisiensi yang 

diperoleh masyarakat. Polres Gresik telah berupaya 

melakukan sosialisasi mengenai program layanan GO 

SIGAP. Yang bertujuan agar program tersebut dapat 

diketahui dan digunakan oleh seluruh masyarakat 

Kabupaten Gresik. Program ini juga diharapkan dapat 

meningkatkan partisipasi masyarakat turut bekerjasama 

dengan anggota kepolisian dalam menjaga kemanan 

dan ketertiban di masing-masing wilayah Kabupaten 

Gresik. Berikut merupakan daftar lokasi pelaksanaan 

sosialisasi program GO layanan SIGAP, antara lain: 

Tabel 1.4 

Pelaksanaan Sosialisasi Program Layanan GO SIGAP 

Tahun 2016-2017 

No. 

Lokasi Sosialisasi 

Program Layanan GO 

SIGAP 

Jumlah 

Desa 

1. Polsek Balongpanggang 7 

2. Polsek Benjeng 10 

3. Polsek Bungah 7 

4. Polsek Cerme 5 

5. Polsek Driyorejo 9 

6. Polsek Duduk Sampeyan 8 

7. Polsek Dukun 7 

8. Polsek Gresik 7 

9. Polsek Kebomas 6 

10. Polsek Kedamean 7 

11. Polsek Manyar 10 

12. Polsek Menganti 8 

13. Polsek Panceng 7 

14. Polsek Sangkapura 7 

15. Polsek Sidayu 6 

16. Polsek Tambak 9 

17. Polsek Ujungpangkah 8 

18. Polsek Wringinanom 6 

19. 
Polsek Kawasan 

Pelabuhan Gresik 
- 

Total 134 Desa 

Sumber: Humas Polres Gresik (diolah) 

Berdasarkan tabel 1.4, sosialisasi yang dilakukan 

petugas dalam mengenalkan program layanan GO 

SIGAP yaitu berada pada 19 lokasi yang berbeda. 

Pelaksanaan sosialisasi juga dilakukan di waktu yang 

berbeda setiap tahunnya sejak tahun 2016 hingga 2017. 

Sosialisasi mengenai program layanan GO SIGAP 

telah dilakukan pada 18 kecamatan, 1 kawasan dan 134 

desa. Sosialisasi dilakukan melalui brosur, pamflet, dan 

media massa dengan kurang baik. Sosialisasi telah 

dilakukan pada 134 desa, sedangkan Kabupaten Gresik 

memiliki 330 desa. Sosialisasi belum dilakukan secara 

menyeluruh dan pada pelaksanannya, jumlah pengguna 

yang terdaftar yaitu sebanyak 10.273 pengguna 

(tercatat pada 20 Januari 2018). Daftar pengguna 

tersebut tergolong kecil jika dibandingkan dengan total 

jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Gresik pada 

Tahun 2016 sebanyak 1.310.439 jiwa. Jika 

dipresentasekan maka jumlah pengguna aplikasi 
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tersebut hanya 7,6 % dari jumlah penduduk Kabupaten 

Gresik. 

Grafik 1.2  

Tingkat Jumlah Laporan dan Kasus yang Terselesaikan 

Kriminalitas Kabupaten Gresik Perbandingan Tahun 

2015-2017 

Sumber: Data diperoleh dari Satreskrim Polres Gresik 

(diolah) 
Kasus kriminalitas atau crime index total meliputi 

pencurian, penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, 

perjudian, pembakaran, hingga korupsi yang terjadi di 

wilayah Kabupaten Gresik. Berdasarkan grafik 1.2 di 

atas menunjukkan bahwa jumlah angka kriminalitas 

atau Crime Index Total pada tahun 2015 dan 2016 

mengalami penurunan, jumlah laporan (L) masyarakat 

pada tahun 2015 adalah 1015 laporan sedangkan tahun 

2016 mengalami penurunan sebanyak 955 laporan. 

Dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 1056 laporan. 

Untuk laporan yang terselesaikan (S) tahun 2015 

sebanyak 648 dan 2016 mengalami peningkatan 

sebesar 674 laporan yang telah diselesaikan, tahun 

2017 turun menjadi 661 laporan.  

Grafik 1.3 

Perbandingan Jumlah Laporan Kejadian Secara 

Manual (SPKT) dengan Laporan Pengaduan Melalui 

Program Layanan GO SIGAP Polres Gresik  

Tahun 2015-2017 

Sumber: Data diperoleh dari Satreskrim Polres Gresik 

(diolah)  
Berdasarkan data yang diperoleh dari SPKT Polres 

Gresik, tingkat laporan kejadian secara manual pada 

tahun 2015 sebanyak 7.149 laporan. Kemudian pada 

tahun 2016 mengalami penurunan dengan jumlah 

laporan kejadian sebanyak 5.322 laporan dan pada 

tahun 2017 meningkat sebanyak 5.439 laporan. 

Sedangkan jumlah laporan melalui program layanan 

GO SIGAP  pada tahun 2016 terdapat 26 laporan 

kejadian dan mengalami peningkatan sejumlah 79,2% 

pada tahun 2017 sebanyak 99 laporan kejadian. 

Laporan pengaduan yang masuk pada program layanan 

GO SIGAP dengan total sebanyak 125 pengguna dan 

semua laporan telah terselesaikan. Dari 10.273 

pengguna program layanan GO SIGAP, pengguna 

yang telah melakukan laporan sebanyak 125 orang. 

Bila dibandingkan jumlah laporan kejadian secara 

manual melalui SPKT, laporan kejadian melalui 

program layanan GO SIGAP memiliki jumlah yang 

lebih sedikit. Dapat dikatakan bahwa mayoritas dari 

masyarakat masih melakukan laporan secara manual 

dengan mendatangi pos polisi setempat. Dalam 

penelitian ini, dapat melihat pelaksanaan program 

layanan GO SIGAP yang berjalan secara efektif atau 

tidaknya dari pihak kepolisian sebagai penyelenggara 

maupun masyarakat sebagai sasaran. 
Urgensi dalam penelitian ini yaitu meningkatnya 

angka kriminalitas dan laporan kejadian di Kabupaten 

Gresik. Serta adanya penurunan pada jumlah laporan 

yang telah terselesaikan, sehingga dapat diketahui 

bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas 

kepolisian Polres Gresik belum dapat bertindak secara 

cepat dalam melakukan proses tindak lanjut atas suatu 

laporan kejahatan dari masyarakat. Sedangkan program 

layanan GO SIGAP telah dilaksanakan dari tahun 

2016, namun angka kriminalitas serta laporan kejadian 

dari tahun 2016 hingga 2017 justru mengalami 

kenaikan. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi 

tujuan program layanan tersebut. Sosialisasi yang telah 

dilakukan mengenai GO SIGAP belum menyeluruh, 

masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui 

program dan sedikitnya jumlah pengguna yang tidak 

sesuai dengan jumlah penduduk di Kabupaten Gresik. 

Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai efektivitas program layanan GO SIGAP di 

Polres Gresik serta faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas program layanan tersebut.  

Berdasarkan atas permasalahan yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas program layanan GO SIGAP 

di Polres Gresik? 

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas program layanan GO SIGAP di Polres 

Gresik? 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik 

secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi kontribusi referensi dalam memberikan 

pemikiran-pemikiran untuk pengembangan studi 

Ilmu Administrasi Negara Negara khususnya dalam 

kajian mata kuliah Kebijakan dan Kinerja 

Pelayanan Publik. Khususnya di bidang efektivitas 

program dan juga dapat sebagai bahan informasi 

bagi penelitian selanjutnya. 

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk memberikan sumbangan 

informasi dan saran kepada pihak-pihak yang 
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berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan, 

khususnya pada Humas Polres Gresik dalam 

menjalankan program layanan GO SIGAP. Serta 

diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

masyarakat umum mengenai efektivitas program 

layanan GO SIGAP yang ada di Polres Gresik dan 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

efektivitas program layanan GO SIGAP di Polres 

Gresik. 

Kerangka Teori 

Pengertian Program 

Program merupakan perangkat dari kegiatan-

kegiatan atau paket dari kegiatan yang diorganisasikan 

untuk tujuan pencapaian sasaran yang khusus.  Melalui 

program maka segala bentuk rencana akan lebih 

terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. 

Hal ini sesuai dengan pengertian program yaitu “A 

programme is collection of interellated project design 

to harmonize and integrated various action an 

activities for achieving averral policy objectives” 

(suatu program adalah kumpulan proyek-proyek yang 

berhubungan yang telah dirancang untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang harmonis dan secara integraf 

untuk mencapai sasaran kebijaksanaan secara 

keseluruhan). 

Pencapaian tujuan program adalah berkaitan 

dengan efektivitas, efektivitas merupakan suatu ukuran 

yang dapat menunjukkan suatu program tersebut 

berhasil atau tidak. Efektivitas menunjukan 

keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang 

telah ditetapkan. Efektivitas menunjukan seberapa jauh 

organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-

fungsinya sehingga tujuan yang ditetapkan dapat 

tercapai dengan menggunakan sumber daya yang ada. 

GO SIGAP merupakan suatu program layanan yang 

berbasis teknologi digital yang memiliki beberapa 

kegiatan didalamnya melalui fitur layanan , antara lain 

layanan tombol darurat, pembuatan SIM baru dan 

perpanjangan, pembuatan SKCK baru dan 

perpanjangan, serta pembuatan surat kehilangan. 

Program ini dapat memberikan kemudahan pada 

masyarakat Kabupaten Gresik untuk melakukan 

pelaporan secara online serta dapat meningkatkan 

pelayanan petugas kepolisian agar lebih cepat dan 

efisien. Program ini dapat menjadi media penghubung 

antara petugas kepolisian dengan masyarakat, hal 

tersebut dapat mempercepat proses pelayanan. 

Konsep Efektivitas 

Efektivitas merupakan unsur utama dalam 

pencapaian tujuan serta sasaran dari suatu program 

atau kegiatan yang sesuai dengan ketentuan pada setiap 

organisasi. Sehingga dapat diartikan bahwa efektivitas 

juga sebagai pengukuran dalam suatu proses 

pelaksanaan kegiatan, dengan hasil yang dapat dilihat 

efektif atau tidaknya kegiatan tersebut. Menurut Agung 

Kurniawan dalam bukunya Transformasi Pelayanan 

Publik mendefinisikan efektivitas, yaitu “Efektivitas 

merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi 

(operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu 

organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan 

atau ketegangan diantara pelaksanaannya”. Pengertian 

tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan 

tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Pandangan yang sama menurut 

pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir 

yang mendefinisikan efektivitas, bahwa “Effectiveness, 

on the other hand, is the ability to choose appropriate 

objectives. An effective manager is one who selects the 

right things to get done”. (Efektivitas, pada sisi lain, 

menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil 

sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang 

memilih kebenaran untuk melaksanakan). 

Efektivitas selalu terkait dengan hubungan 

antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang 

sesungguhnya dicapai, efektivitas sebagai suatu 

pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas 

merupakan suatu konsep yang bersifat 

multidimensional, yang artinya dalam mendefinisikan 

efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang 

dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas yaitu 

pencapaian tujuan. Berdasarkan pendapat para ahli di 

atas, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas merupakan proses pencapaian tujuan suatu 

kegiatan yang sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan serta sasaran dan didalamnya terdapat 

pengukuran, sehingga hasil dari proses suatu kegiatan 

tersebut dapat dikatakan efektif atau tidaknya. 

Sehingga dapat melihat sejauh mana program layanan 

GO SIGAP berjalan secara efektif atau tidak dalam 

pelaksanaan yang dilakukan oleh Polres Gresik serta 

masyarakat sebagai sasaran dari program ini. 

Efektivitas Program 

Efektivitas program merupakan hubungan antara 

output dengan tujuan program, semakin besar 

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian 

tujuan program, maka semakin efektif program atau 

kegiatan. Efektivitas berfokus pada outcome (hasil) 

program atau kegiatan yang dinilai. Dinilai efektif 

apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan 

yang diharapkan (spending wisely). Efektivitas 

program yaitu suatu kemampuan dalam memenuhi 

target program yang sebelumnya telah ditetapkan 

dengan berdasarkan realisasi suatu program. Dapat 

diartikan bahwa seberapa jauh program dapat mencapai 

target aktivitas program tersebut. Secara komprehensif, 

efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan 

suatu lembaga atau organisasi untuk dapat 

melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau 

mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Efektivitas program dapat diketahui dengan 

membandingkan tujuan program dengan output 

program, serta keterlibatan masyarakat sebagai 

pengguna program dapat sebagai ukuran untuk 

menentukan efektivitas program. Efektivitas program 

dapat dijalankan dengan adanya kemampuan 

operasional dalam menjalankan program-program kerja 



  

 

 

 
6 

yang sesuai dengan tujuan program yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, terdapat empat 

indikator yang relevan dengan penelitian ini untuk 

mengukur efektitas suatu program menurut Budiani 

yaitu sebagai berikut: 

1. Ketepatan sasaran program 

Yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan 

sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. 

2. Sosialisasi program 

Yaitu kemampuan penyelenggaraan program 

layanan dalam melakukan sosialisasi sehingga 

informasi mengenai pelaksanaan program dapat 

tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya 

dan sasaran program pada khususnya.  

3. Tujuan program 

Yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil 

pelaksanaan program dengan tujuan program yang 

telah ditetapkan sebelumnya.  

4. Pemantauan program 

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah 

dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian 

kepada peserta program. Pemantauan program yang 

dimaksud mengenai pengawasan atas pelaksanaan 

program.  

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas 

program menitikberatkan hasil dari program atau 

kegiatan tersebut yang dinilai menggunakan suatu 

pengukuran. Efektif atau tidaknya program tersebut 

dapat dilihat dari tercapainya tujuan atau sasaran yang 

telah ditetapkan. Sehingga penyelenggara maupun 

pengguna program dapat mengetahui nilai 

kefektifannya dan meningkatkan sistem 

pelaksanannya. Dalam penelitian ini, keempat 

indikator tersebut dapat dikatakan sesuai dan relevan 

serta dapat menjadi suatu alat ukur untuk mengetahui 

dan menggambarkan mengenai efektivitas program 

layanan GO SIGAP dalam pelaksanaannya di 

Kabupaten Gresik.  

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas 

Program 

Berdasarkan pengertian dari efektivitas yang telah 

dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas menurut 

Richard M. Steers  adalah sebagai berikut: 

1. Karakteristik Organisasi, terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Struktur  

b. Teknologi  

2. Karakteristik Lingkungan 

3. Karakteristik Pekerja  

4. Kebijakan dan Praktek Manajemen 

Sedangkan menurut Cheema dan Rondinelli, 

terdapat empat kelompok variabel yang dapat 

mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, 

yaitu:  

1. Kondisi lingkungan 

2. Hubungan antar organisasi 

3. Sumber daya organisasi untuk implementasi 

program 

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana 

Teori yang digunakan untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi efektivitas program layanan 

GO SIGAP di Kepolisian Resort (Polres) Gresik adalah 

sebagai berikut: 

a. Teori Richard M. Steers tentang faktor teknologi 

Program layanan GO SIGAP dilaksanakan dengan 

memanfaatkan teknologi yang terintegrasi secara 

online, sehingga sistem pengoperasian yang 

dilakukan oleh operator GO SIGAP menjadi hal 

yang sangat penting dan berpengaruh pada 

masyarakat Kabupaten Gresik sebagai pengguna 

GO SIGAP.  

b. Teori Cheema dan Rondinelli tentang kondisi 

lingkungan, yang dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

- Faktor lingkungan fisik 

Lingkungan fisik yang dimaksud yaitu wilayah 

geografis dari Kabupaten Gresik yang merupakan 

kawasan pedesaan atau pelosok, sehingga 

cenderung mengalami keterbatasan jaringan 

internet. Sedangkan program layanan GO SIGAP 

ini memerlukan internet untuk penggunaannya. 

faktor lingkungan fisik ini sangat berpengaruh 

terhadap pelaksanaan program layanan GO SIGAP 

pada wilayah Kabupaten Gresik. 

- Faktor lingkungan sosial budaya 

Lingkungan sosial budaya yang dimaksud yaitu 

karakteristik masyarakat Kabupaten Gresik, 

mengingat Kabupaten Gresik masih memiliki 

banyak wilayah pedesaan, banyak pula masyarakat 

yang belum paham mengenai teknologi. 

Keterlibatan atau partisipasi masyarakat menjadi 

hal yang sangat penting dalam penerapan suatu 

program. Dengan banyaknya masyarakat yang 

mengalami gagap teknologi, dapat mengakibatkan 

sedikitnya jumlah pengguna dalam GO SIGAP. 

Alasan peneliti memilih teori tersebut karena dapat 

dikatakan relevan atau memiliki kesesuaian dengan 

adanya faktor internal yaitu teknologi dari program 

layanan GO SIGAP dan faktor eksternal dari 

lingkungan fisik yang mencakup wilayah geografis 

Kabupaten Gresik yang mayoritas masih pedesaan, 

serta lingkungan sosial budaya yang berasal dari 

kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. 

Dengan demikian, tiga faktor tersebut sangat 

berpengaruh terhadap pelaksanaan program layanan 

GO SIGAP, mengingat program ini berupaaplikasi 

sehingga teknologi yang digunakan menjadi peran 

penting dalam pengoperasiannya dan wilayah serta 

keterlibatan masyarakat Kabupaten Gresik sebagai 

sasaran dari GO SIGAP yang juga dapat menentukan 

program ini telah berjalan secara efektif atau tidak. 

 

E-Government 

Pemerintah atau kelembagaan memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk dapat 

melayani secara efektif. Pemanfaatan teknologi 

informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh 

pemerintah biasa disebut dengan E-Government. Pada 

umumnya, E-Government lebih mengacu kepada 

penggunaan IT (Information and Technology) terutama 
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dalam pencapaian strategi kegunaan IT (Information 

and Technology) di sektor publik. E-Government 

merupakan suatu mekanisme interaksi baru (modern) 

antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan 

lain yang berkepentingan (stakeholder). Serta 

melibatkan penggunaan teknologi informasi terutama 

internet dengan tujuan untuk memperbaiki mutu 

kualitas pelayanan yang telah berjalan.  World Bank 

mendefinisikan E-Government sebagai berikut bahwa 

“Electronic government refers to the use by 

government agencies of information technologies (such 

as Wide Area Networks, the Internet, and mobile 

computing) that have the ability to transform relations 

with citizens, businesses, and other arms of 

government. (Electronic government berhubungan 

dengan penggunaan teknologi informasi (seperti wide 

area network, internet dan mobile computing) oleh 

organisasi pemerintah yang mempunyai kemampuan 

membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis, 

dan organisasi lain dalam pemerintahan).” 

Pengembangan E-Government berdasarkan Inpres No. 

3 Tahun 2003 adalah upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraaan kepemerintahan yang berbasis 

(menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan 

kualitas layanan publik secara efektif dan efesien. 

Untuk mengembangkan sistem manajemen dan 

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka 

pemarintah harus segera melaksanakan proses 

transformasi E-Government. Terdapat beberapa 

manfaat yang dirasakan oleh pemerintah dalam 

pelaksanaan proses transformasi menuju E-

Government, diantaranya sebagai berikut: 

a.  Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah 

kepada masyarakat dan komunitas negara lainnya; 

b. Memperbaiki proses transparansi dan akuntabilitas 

di kalangan penyelenggaraan pemerintahan;  

c.  Mereduksi biaya transaksi, komunikasi, dan 

interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan;  

d.  Menciptakan masyarakat berbasis komunitas 

informasi yang lebih berkualitas.  
Program layanan GO SIGAP merupakan wujud 

dari E-Government yang dilaksanakan oleh Polres 

Gresik, program tersebut berupa aplikasi sehingga 

masyarakat Kabupaten Gresik dapat menggunakan 

dimana dan kapan saja. Sebagai upaya pemanfaatan 

teknologi komunikasi dalam meningkatkan efesiensi 

dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan 

lembaga pemerintah secara lebih baik. 

Program Layanan GO SIGAP Polres Gresik 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, Polres 

Gresik melahirkan suatu inovasi pelayanan publik 

sebagai wujud dari e-government melalui program 

layanan GO SIGAP. Terciptanya inovasi ini yaitu demi 

memberikan pelayanan yang maksimal kepada 

masyarakat dan program ini meraih penghargaan dari 

POLRI atas Program profesional, modern, dan 

terpercaya (Promoter) POLRI terbaik. GO SIGAP ini 

merupakan inovasi pelayanan publik berbasis IT yang 

menyediakan berbagai fitur, diantaranya “panic 

button” atau tombol bantuan darurat; pengaduan; chat; 

pelayanan yang terdiri dari layanan surat kehilangan; 

pengajuan pembuatan SIM baru/ perpanjangan dan 

pengajuan SKCK baru/ perpanjangan. Program layanan 

ini merupakan suatu bentuk pelayanan yang mampu 

memberikan keefektifan dengan adanya perbaikan 

terhadap metode dan proses layanan yang bertujuan 

untuk meningkatkan daya tanggap terhadap 

pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Bagi masyarakat yang mengalami tindak kriminal 

dalam teritori dengan hanya sekali sentuh. Masyarakat 

bisa memberikan informasi terkait dengan persoalan 

Kamtibmas maupun menyampaikan keluhan, saran, 

dan harapannya kepada Polri kapan saja, di mana saja 

secara real time. Program layanan GO SIGAP ini 

beroperasi selama 24 jam untuk menjaga ketertiban 

dan keamanan masyarakat Kabupaten Gresik. Program 

layanan ini dapat digunakan oleh masyarakat hanya 

dengan men-download aplikasi melalui Play Store, 

maka masyarakat sebagai pengguna sudah dapat 

mengoperasikannya. GO SIGAP dapat digunakan saat 

keadaan darurat dan petugas kepolisian terdekat akan 

mendatangi lokasi kejadian. Masyarakat sebagai 

pengguna dapat merasakan manfaat dari penggunaan 

aplikasi ini dengan melakukan pelaporan, pengaduan, 

dan pelayanan secara online sehingga tanpa datang ke 

kantor polisi, proses pelayanan dapat terus berjalan. 

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan dari anggota kepolisian Polres 

Gresik terhadap masyarakat terutama pada wilayah 

Kabupaten Gresik. 

Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah Polres 

Gresik. Adapun waktu pengumpulan data lapangan 

dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2018. Sumber 

data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik 

pemilihan informan dilakukan secara purposive dan 

snowball. Pemilihan informan secara purposive atau 

disebut key informan pada pihak Humas Polres Gresik 

sebagai penyelenggara dan operator GO SIGAP. 

Sedangkan informan secara snowball ditemukan ketika 

melakukan wawancara dengan key informan. Metode 

analisis data menggunakan pengumpulan data, 

penyajian data dan kesimpulan. Fokus penelitian ini 

adalah efektivitas program layanan GO SIGAP di 

Polres Gresik dengan menganalisa faktor yang 

mempengaruhinya yaitu faktor teknologi, lingkungan 

fisik, dan lingkungan sosial budaya.  

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Efektivitas Program Layanan GO SIGAP 

Ketepatan Sasaran Program 

Efektivitas program merupakan keberhasilan suatu 

program atau organisasi dalam mencapai tujuan atau 

sasaran yang sebelumnya telah ditentukan. Sasaran 
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menjadi hal utama yang sangat berperan terhadap 

pelaksanaan suatu program.Masyarakat Kabupaten 

Gresik secara keseluruhan adalah sasaran dari program 

layanan GO SIGAP. Sesuai dengan wilayah hukum, 

program ini diselenggarakan oleh Polres Gresik dan 

pelayanan yang diberikan oleh petugas kepolisian ini 

ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Gresik 

khususnya yang paham akan teknologi, karena 

program layanan GO SIGAP berupa teknologi digital 

atau aplikasi.  

Ketepatan sasaran program ini dapat dilihat dari 

masyarakat yang menerima pelayanan ini merupakan 

masyarakat Kabupaten Gresik sebagai pengguna GO 

SIGAP. Namun masih banyak masyarakat yang berasal 

dari luar Kabupaten Gresik masih melakukan 

pelaporan melalui program ini. Masyarakat luar Gresik 

bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi, 

sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan sasaran dari 

program ini. Program layanan GO SIGAP ini menjadi 

kurang efektif dikarenakan sasaran dalam program ini 

belum tercapai sepenuhnya, dengan sedikitnya jumlah 

pengguna dalam program ini yang tidak sebanding 

dengan jumlah penduduk secara keseluruhan di 

Kabupaten Gresik.  

 

Sosialisasi Program 

Sosialisasi merupakan bagian dari pelaksanaan 

program, yang dapat meningkatkan interaksi antara 

petugas dengan masyarakat saat sosialisasi dilakukan. 

Sosialisasi dilakukan oleh petugas kepolisian Polres 

Gresik, pada setiap wilayah di Kabupaten Gresik 

sebanyak 18 (delapan belas) kecamatan. Pada awalnya, 

petugas diberikan pelatihan dengan penjelasan secara 

detail mengenai maksud, tujuan, serta tata cara 

kegunaan program layanan GO SIGAP. Lalu petugas 

kepolisian dari setiap polsek jajaran melakukan 

sosialisasi sesuai kecamatan pada wilayah nya masing-

masing dengan secara langsung menyentuh ke 

masyarakat. Sosialisasi menggunakan brosur dengan 

penjelasan terperinci sehingga masyarakat dapat 

memahami dan tertarik untuk menggunakan program 

tersebut. 

Terkait sosialisasi program yang telah dilakukan 

oleh Polres Gresik ini kurang efektif, dikarenakan 

sosialisasi secara rutin dilaksanakan hanya pada saat 

awal launching program. Untuk sekarang sosialisasi 

sudah jarang dilakukan dan tidak ada tempat maupun 

kurun waktu yang ditentukan, sehingga jumlah 

pengguna yang diperoleh tidak banyak. Masyarakat 

juga tidak dapat mengetahui sosliasasi yang dilakukan. 

Hal tersebut dapat menurunkan ketertarikan 

masyarakat dalam menggunakan program layanan GO 

SIGAP, apabila dibandingkan dengan jumlah 

penduduk di Kabupaten Gresik, jumlah pengguna 

program dapat dikatakan cukup sedikit. Masyarakat 

lebih sering menggunakan sistem manual atau 

konvensional yaitu dengan melakukan pelaporan 

secara langsung di SPKT Polres Gresik. Sosialisasi 

terkadang sulit dilakukan jika masyarakat kurang 

paham atau mengerti tentang teknologi, namun petugas 

kepolisian tetap memberikan penjelasan secara runtut 

terkait program layanan GO SIGAP. 

 

Tujuan Program 

Pencapaian tujuan program berkaitan dengan 

efektivitas, yang merupakan suatu ukuran dapat 

menunjukkan suatu program tersebut berhasil atau 

tidak. Sukrisno Agoes yang menyatakan bahwa efektif 

apabila suatu tujuan, sasaran, program dapat tercapai 

batas waktu yang ditargetkan, tanpa mempedulikan 

biaya yang dikeluarkan. Efektivitas program 

merupakan keberhasilan suatu program atau organisasi 

dalam mencapai tujuan atau sasaran yang sebelumnya 

telah ditentukan. 

Tujuan dari program layanan GO SIGAP yaitu 

meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat yang berbasis modernisasi IT dapat 

terlaksana dengan baik dalam rangka mewujudkan 

stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Gresik. 

Program ini juga memudahkan proses pelaporan yang 

dilakukan oleh masyarakat kepada petugas kepolisian 

di Polres Gresik. GO SIGAP yang berupa aplikasi ini 

dapat digunakan di mana dan kapan saja terutama 

dalam situasi darurat. Dengan adanya program ini, 

Polres Gresik terus berupaya memberikan pelayanan 

secara tepat, cepat, dan akurat demi meningkatkan 

kepuasan masyarakat termasuk pengguna program. 

Dalam pelaksanaannya, tujuan dari program ini 

dapat dikatakan relevan dengan tujuan dari Polres 

Gresik. Namun respon masyarakat setelah 

menggunakan program ini cenderung negatif, terkait 

pelayanan yang diberikan oleh petugas kepolisian 

lambat sehingga menghambat proses pelaporan atau 

pengaduan dalam situasi terdesak maupun darurat. 

Tujuan program layanan GO SIGAP belum tercapai 

dikarenakan proses pelayanan masih lambat serta 

stabilitas keamanan yang tidak terjamin berdasarkan 

data yang ada jumlah angka kriminalitas justru 

semakin meningkat. Meskipun program layanan GO 

SIGAP dilaksanakan, kriminalias tidak menjadi turun 

melainkan meningkat. Hal tersebut membuat tujuan 

program tidak sesuai dengan hasil atau respon yang 

didapat dari masyarakat. 

Pemantauan Program 

Suatu program dapat terlaksana dengan baik 

apabila pemantauan dilakukan secara rutin dan 

optimal. Effendy menjelaskan bahwa efektivitas 

merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai 

tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang 

dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah 

personil yang ditentukan.  Pemantauan program 

biasanya dilakukan oleh pihak pemimpin dari suatu 

kelompok dalam organisasi. 

Program layanan GO SIGAP dipantau secara 

langsung Kapolres Gresik dan Kasubbag Humas 

sebagai penganggung jawab atas kinerja operator GO 

SIGAP dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Pemantauan juga dilakukan oleh pihak 
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luar yaitu PT. Kodetek (Karindo Dexa Teknologi) 

sebagai perusahaan jasa pembuat aplikasi GO SIGAP, 

yang juga menjadi server pusat dalam mengendalikan 

program layanan GO SIGAP.  

Terkait pemantauan yang dilakukan dalam program 

ini dapat dikatakan kurang efektif karena pemantauan 

tidak dilakukan secara struktur dan rutin hanya saat 

diadakan termasuk pada evaluasi besar yang 

menjelaskan perkembangan dari program layanan GO 

SIGAP. Pemantauan masih sangat kurang, belum 

dilaksanakan secara tegas, dan belum terjadwal dengan 

rutin, hanya ada evaluasi besar tiap bulan. Pemantauan 

kinerja terus dilakukan oleh Kasubbag Humas Polres 

Gresik terkait kinerja operator GO SIGAP dalam tata 

cara pelaksanaan proses pelayanan belum sesuai 

prosedur dikarenakan lambatnya pelayanan dan tidak 

konsisten dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Program ini perlu dilakukan pemantauan 

secara rutin agar dapat mencapai hasil yang optimal. 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas 

Program Layanan GO SIGAP 

Faktor Teknologi 

Penggunaan teknologi dalam lingkup pemerintahan 

yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik 

biasa disebut e-government. E-Government merupakan 

suatu mekanisme interaksi baru (modern) antara 

pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang 

berkepentingan (stakeholder). Serta melibatkan 

penggunaan teknologi informasi terutama internet 

dengan tujuan untuk memperbaiki mutu kualitas 

pelayanan yang telah berjalan.  Keuntungan yang 

paling diharapkan dari electronic government adalah 

peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas 

yang lebih baik dari pelayanan publik. Program 

layanan GO SIGAP berupa aplikasi yang 

memanfaatkan teknologi, dapat mempermudah 

masyarakat dalam melakukan pelaporan. Program ini 

terintegrasi secara online sehingga pengguna harus 

menggunakan internet. Program ini dioperasikan oleh 

operator GO SIGAP, yang telah diberikan pelatihan 

sebelumnya. Polres Gresik terlibat kerjasama dengan 

PT. Kodetek sebagai pembuat aplikasi ini, petugas 

kepolisian bertugas untuk mengoperasikan dan 

melaksanakan pelayanan melalui fitur-fitur yang 

terdapat dalam program tersebut. 

Terkait teknologi berupa aplikasi dalam program 

ini, beberapa masyarakat mengalami kesulitan saat 

penggunaan dikarenakan karakteristik masyarakat 

Kabupaten Gresik yang masih pedesaan. Membuat 

masyarakat sulit memahami mengenai penggunaan 

program ini. Setiap masyarakat memiliki pemahaman 

yang berbeda-beda dan tidak semua orang dapat 

menerima atau menggunakan inovasi yang ada. Dalam 

hal ini, teknologi dari program layanan GO SIGAP 

masih memiliki tingkat kerumitan sehingga program 

kurang efektif karena masyarakat lebih memilih untuk 

menggunakan sistem konvensional atau pelaporan 

secara manual dengan melalui SPKT. 

 

Faktor Lingkungan Fisik 

Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut 

pandang (view point) dan dapat dinilai dengan berbagai 

cara dan mempunyai keterkaitan erat dengan efisiensi. 

Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian   

yang mendefinisikan efektivitas bahwa, That is the 

greater the extent it which an organization’s goals are 

met or surpassed, the greater its effectiveness, yaitu 

semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi 

semakin besar efektivitas. Lingkungan fisik yang 

dimaksud terkait masyarakat Kabupaten Gresik yaitu 

mayoritas masyarakat dengan unsur pedesaan sehingga 

mengalami adanya keterbatasan jaringan, sedangkan 

program ini hanya dapat terhubung secara online. 

Terbatasnya jaringan internet pada wilayah pelosok 

atau pedesaan dapat menghambat pelaksanaan program 

layanan GO SIGAP karena tidak dapat mencakup 

seluruh wilayah di Kabupaten Gresik. Dan dapat 

menurunkan minat masyarakat untuk menggunakan 

program ini, program juga tidak dapat terlaksana secara 

optimal. Faktor ini menjadi salah satu penyebab 

masyarakat tidak menggunakan GO SIGAP untuk 

melakukan proses pelaporan karena masyarakat yang 

mayoritas wilayah pedesaan dengan jaringan yang 

terbatas serta banyaknya masyarakat yang gagap 

teknologi.   

Faktor Lingkungan Sosial Budaya 

Efektivitas menurut Arens dan Loebbecke  

menyatakan bahwa Effectiveness refers to the 

accomplishment of objective, whereas efficiency refers 

to the resource used to achieved those objectives. 

Efektivitas program dapat diketahui dengan 

membandingkan tujuan program dengan output 

program, serta keterlibatan masyarakat sebagai 

pengguna program dapat sebagai ukuran untuk 

menentukan efektivitas program. Keterlibatan 

masyarakat dalam suatu program sangat berperan 

penting dalam menentukan efektif atau tidak program 

tersebut. 

Dalam program layanan GO SIGAP yang dimaksud 

dengan lingkungan sosial budaya terkait karakteristik 

masyarakat serta keterlibatan atau partisipasi 

masyarakat Kabupaten Gresik, mengingat sasaran 

program ini yaitu masyarakat Kabupaten Gresik. 

Karakteristik masyarakat Kabupaten Gresik yang 

mayoritas pelosok dan pedesaan, menjadi hambatan 

dalam penerimaan program yang berupa aplikasi. 

Sedangkan kebanyakan dari masyarakat pedesaan sulit 

memahami mengenai teknologi sehingga banyak 

masyarakat yang lebih memilih untuk menggunakan 

cara manual atau konvensional.   

Untuk keterlibatan masyarakat dapat dikatakan 

masih kurang karena sedikitnya jumlah pengguna 

program layanan GO SIGAP bahkan meskipun 

sosialisasi sudah dilakukan. Jumlah laporan masyarakat 

serta pengaduan meningkat tapi bila dibandingkan 



  

 

 

 
10 

dengan sistem manual masih sedikit. Program layanan 

GO SIGAP mengalami perkembangan yang lambat, 

karena juga tidak didukung dengan pelayanan yang 

prima oleh kepolisian sehingga dapat membuat 

masyarakat tidak lagi menggunakan program ini.    

Kesimpulan 

Program layanan GO SIGAP yang diselenggarakan 

oleh Polres Gresik, berupa aplikasi yang dapat 

terintegrasi secara online, sehingga dapat digunakan di 

mana dan kapan saja terutama dalam situasi darurat. 

Program ini memberikan kemudahan pada masyarakat 

dalam melakukan pelaporan bila dibandingkan dengan 

cara konvensional, dengan menggunakan GO SIGAP 

masyarakat tidak perlu datang ke kantor polisi. 

Program ini dapat meningkatkan kinerja kepolisian 

menjadi lebih proaktif. Sesuai dengan SOP (Standart 

Operasional Prosedur), tujuan dari program ini yaitu 

meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat yang berbasis modernisasi IT dapat 

terlaksana dengan baik dalam rangka mewujudkan 

stabilitas keamanan di wilayah hukum Polres Gresik. 

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan 

pelaksanaannya, dengan melihat berbagai respon 

negatif dari masyarakat yang menyatakan bahwa 

pelayanan yang telah diberikan oleh petugas kepolisian 

kepada masyarakat cenderung lambat. Sehingga 

menyebabkan menurunnya minat masyarakat untuk 

menggunakan program ini dan lebih memilih untuk 

menggunakan sistem konvensional atau manual dengan 

melakukan pelaporan maupun pengaduan melalui 

SPKT. Jumlah pengguna program layanan GO SIGAP 

sebanyak 10.273 orang. 

Disimpulkan berdasarkan rumusan masalah 

penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 

1. Efektivitas Program Layanan GO SIGAP 

Program layanan ini menjadi kurang efektif untuk 

diterapkan mengingat adanya beberapa kendala 

terkait teknologi dan lingkungan. Program ini 

memiliki tingkat kerumitan tersendiri terutama bagi 

masyarakat yang kurang paham mengenai 

teknologi, dengan karakteristik masyarakat 

Kabupaten Gresik.  

a. Ketepatan sasaran program 

Sasaran dari program layanan GO SIGAP yaitu 

masyarakat Kabupaten Gresik khususnya yang 

paham akan teknologi. Namun pada 

pelaksanaannya, petugas kepolisian terkadang 

masih menerima laporan masyarakat yang 

berasal dari luar wilayah Gresik. Hal tersebut 

dapat menghambat proses pelayanan petugas 

kepolisian untuk memberikan respon kepada 

laporan masyarakat Kabupaten Gresik. Jumlah 

pengguna GO SIGAP tergolong sedikit apabila 

dibandingkan dengan sistem pelaporan secara 

konvensional melalui SPKT. Banyaknya 

masyarakat yang belum pahamnya mengenai IT, 

serta masih ada masyarakat yang 

menyalahgunakan aplikasi dengan memencet 

tombol darurat pada GO SIGAP untuk uji coba.  

b. Sosialisasi program 

Sosialisasi dilakukan oleh perwakilan dari 

anggota kepolisian Polsek jajaran dengan turun 

ke masyarakat serta memberikan brosur dan 

penjelasan secara detail mengenai program 

layanan GO SIGAP. Sebelum melakukan 

sosialisasi, semua petugas polisi di Kabupaten 

Gresik mengikuti pelatihan sehingga semua 

anggota mengetahui maksud, tujuan, serta 

penggunaan dari program ini. Namun sosialisasi 

tidak dilakukan secara terstruktur atau terjadwal 

dengan lokasi dan kurun waktu tertentu, 

sehingga banyak masyarakat yang tidak 

mengetahui adanya sosialisasi yang diberikan 

oleh Polres Gresik mengenai program layanan 

GOSIGAP.  

c. Tujuan program 

Tujuan utama dari program ini yaitu 

meningkatkan pelayanan publik, namun 

masyarakat merasa kurang puas dalam 

menerima pelayanan tersebut karena dinilai 

masih lambat dan respon petugas yang tidak 

konsisten. Pelayanan yang diberikan oleh 

petugas masih cenderung lambat, dikarenakan 

adanya keterbatasan personil. Program ini juga 

dibentuk dalam rangka mewujudkan stabilitas 

keamanan, pada pelaksanaannya jumlah angka 

kriminalitas Kabupaten justru semakin 

meningkat. Program ini belum dilaksanakan 

secara maksimal, karena jumlah laporan 

masyarakat melalui SPKT lebih banyak 

dibandingkan melalui GO SIGAP. 

d. Pemantauan program 

Program layanan GO SIGAP secara langsung 

dipantau oleh Kapolres Gresik, serta Kasubbag 

Humas sebagai monitoring kinerja petugas 

operator GO SIGAP dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Namun tidak ada 

jadwal rutin pemantauan ini dilakukan, hanya 

ada evaluasi besar yang bisa dilakukan setiap 

bulan. Pemantauan masih sangat kurang, belum 

dilaksanakan secara tegas, dan belum terjadwal 

dengan rutin. Hanya ada evaluasi besar tiap 

bulan, serta belum ada ketentuan terkait 

mekanisme pemantauan program ini. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

program layanan GO SIGAP 

a. Faktor Teknologi 

Beberapa masyarakat masih mengalami 

kesulitan dalam menggunakan program layanan 

GO SIGAP seperti loading lama, aplikasi 

kadang error atau lag, dan bahkan terkadang 

tidak bisa dibuka dalam beberapa menit. 

Adanya kerumitan dalam penggunaan program 

ini membuat masyarakat sulit untuk memahami 

berbagai fitur yang terdapat dalam aplikasi. 

Serta terdapat keterbatasan pada jumlah petugas 

kepolisian yang paham mengenai IT.  

b. Faktor Lingkungan Fisik 
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Lingkungan fisik terkait kondisi geografis dari 

Kabupaten Gresik yang mayoritas masih 

memiliki banyak wilayah pedesaan. Sedangkan 

wilayah pedesaan atau pelosok mengalami 

keterbatasan jaringan sinyal maupun internet, 

mengingat program layanan GO SIGAP 

terintegrasi secara online sehingga sangat 

membutuhkan adanya internet dalam 

penggunaannya. Minimnya jaringan internet 

masih dirasakan oleh beberapa wilayah di 

Kabuapten Gresik, hal tersebut mengakibatkan 

masyarakat tidak tertarik untuk menggunakan 

program layanan GO SIGAP yang berbasis 

teknologi digital. 

c. Lingkungan Sosial Budaya 

Masyarakat Kabupaten Gresik masih kental 

akan budayanya, pada beberapa masyarakat 

pedesaan melakukan pelaporan ke RT/RW 

dahulu sebelum ke kantor polisi, jika masalah 

menjadi lebih besar. Serta kurangnya 

keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan 

program layanan GO SIGAP dengan sedikitnya 

jumlah pengguna tidak sebanding dengan 

jumlah penduduk Kabupaten Gresik, sedangkan 

adanya partisipasi masyarakat sangat berperan 

dalam suatu program.  

 

Saran 

Berdasarkan temuan di lapangan, peneliti berusaha 

memberikan saran kepada pihak Humas Polres Gresik 

yaitu: 

1. Sosialisasi lebih dilakukan secara terstruktur dan 

terjadwal dengan lokasi dan kurun waktu tertentu. 

Dengan mengikutsertakan stakeholder pada setiap 

kecamatan dan desa, seperti camat, lurah, hingga 

RT/ RW.  Sosialisasi perlu dilaksanakan secara 

rutin dan berkelanjutan. 

2. Aplikasi ini dapat lebih dikembangkan dan 

dilakukan perbaikan sistem karena terkadang 

aplikasi masih mengalami error, lag, atau force 

close. Terdapat sistem otomatis yang dapat 

melakukan filter bagi masyarakat Kabupaten Gresik 

agar tidak dapat melakukan pelaporan. 

3. Dibutuhkan adanya dasar hukum dan ketentuan 

peraturan yang secara khusus dibentuk untuk 

program layanan GO SIGAP, agar program ini 

dapat dilakukan secara berkelanjutan di wilayah 

hukum Polres Gresik. 

4. Bagi masyarakat yang menyalahgunakan program 

layanan GO SIGAP dengan menekan tombol 

bantuan sebagai uji coba, agar diberikan sanksi 

seperti peringatan atau pemberitahuan.  

5. Ada perkembangan program layanan GO SIGAP 

dapat terintegrasi secara offline yang ditempatkan 

pada beberapa sudut titik rawan lokasi kriminalitas 

di Kabupaten Gresik. Hal tersebut dilakukan 

mengingat banyak masyarakat tidak paham 

mengenai teknologi. 

6. Perlu adanya kerjasama antara pihak Polres Gresik 

dengan Pemerintah Kabupaten Gresik terkait 

pemasangan jaringan internet pada tiap wilayah 

termasuk pedesaan, sehingga masyarakat dapat 

lebih memahami penggunaan teknologi dan 

program layanan GO SIGAP. 
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