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I. LATAR BELAKANG 

 

Sebagai representasi rakyat, DPRD Kabupaten Bogor sangat memerlukan 

Aspirasi dari rakyat. Aspirasi rakyat ini lah yang nantinya dapat 

mempengaruhi perumusan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Selain itu juga, aspirasi rakyat dapat menjadi sebuah cermin baik atau 

tidaknya kebijakan yang telah dibuat. Seiring dengan perkembangan teknologi 

informasi dan kemampuan masyarakat mengakses informasi melalui 

perangkat mobile dengan koneksi internet, maka sudah seharusnya 

pemerintah dapat mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat menjadi 

sarana untuk menyalurkan aspirasi secara online, salah satu nya dengan 

melakukan analisis kebutuhan terhadap aplikasi yang akan dikembangkan 

(user requirement gathering), melakukan pengujian (testing) oleh masyarakat. 

Oleh karena itu hasil yang akan didapat oleh DRPD Kabupaten Bogor. 

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten 

Bogor, khususnya yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi oleh 

masyarakat kepada wakil rakyat yang duduk di lembaga DPRD Kabupaten 

Bogor. Dikembangkan sebuah Inovasi dalam memberikan pelayanan yang 

dimaksud dengan pembangunan aplikasi e-Aspirasi DPRD Kabupaten Bogor 

yang berbasis Android. 

Aplikasi e-Aspirasi ini adalah sebuah inisiatif dari DPRD Kabupaten Bogor 

dalam rangka menyediakan sarana pengaduan yang terpadu dan mudah 

diakses bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Berbasis Online, layanan 

ini ditujukan untuk meningkatkan interaksi antara masyarakat dengan wakil 

rakyat. Aspirasi Masyarakat juga dilengkapi dengan berbagai fitur guna 

mendorong ketuntasan setiap laporannya. 

Aplikasi ini terhubung dengan Pimpinan  dan Komisi-komisi di DPRD 

Kabupaten Bogor, aspirasi dan aduan yang masuk diteruskan ke Komisi-

komisi sesuai dengan bidangnya 

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Maksud dari inovasi E-ASPRIRASI sebagai berikut : 

a. Setiap  Informasi  Publik  bersifat  terbuka  dan  dapat  diakses  oleh  

setiap Pengguna Informasi Publik. 

b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 

c. Setiap  Informasi  Publik  harus  dapat  diperoleh  setiap  Pemohon  

Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara 

sederhana. 

 

Tujuan : 

a. Mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  pengambilan  

kebijakan publik; 



b. Meningkatkan peran  aktif masyarakat dalam pengambilan  kebijakan  

publik dan pengelolaan badan publik yang baik; 

c. Mewujudkan  penyelenggaraan  negara  yang  baik,  yaitu  yang  

transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat 

dipertanggungjawabkan; 

d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa 

e. Untuk menampung aspirasi masyarakat. 

f. Untuk menunjang topuksi dprd bagi masyarakat luas. 

 

 

III. MANFAAT  

a. Sebagai sarana publikasi dan diseminasi informasi. 

b. Menjaring  satuan  kerja/pengelola  web  unit  lainnya  untuk  berkontribusi 

dalam konten website Sekretariat Dewan sebagai portal web. 

c. Merupakan   bentuk   adaptasi   terhadap   perubahan/kemajuan  jaman 

(updating) 

 

IV. SASARAN  

Semua lapisan masyarakat Kabupaten Bogor 

 

V. KEGIATAN POKOK DAN RINCIAN KEGIATAN 

A. Kegiatan Pokok 

Melalui kegiatan ini, upaya lainnya juga dapat dilakukan untuk 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan 

publik. DPRD juga sudah melakukan beberapa inovasi guna mendukung 

hal tersebut. 

B. Rincian Kegiatan 

1. Sosialisasi inovasi E-Aspirasi kepada stakeholder terkait dan 

masyarakat 

2. Melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan kepada stakeholder  

3. Implementasi kegiatan kepada stakeholder dan masyarakat 

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi 

 

VI. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN 

A. Persiapan 

 
Kegiatan diawali dengan penjaringan masalah di lapangan dan dilanjutkan 

dengan penyusunan tim pengelola inovasi. Tahap berikutnya adalah 

perumusan dan penjaringan ide terkait inovasi. Setelah inovasi dimaksud 

dicanangkan, dilakukan sosialisasi. 

 

 



B. Implementasi 

 
Mampu menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya mendekatkan 

penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

 

C. Monitoring dan Evaluasi 

 
Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten 

Bogor melalui E-Aspirasi akan memaksimalkan fungsi Sekretariat DPRD 

dalam memfasilitasi penyerapan aspirasi masyarakat, mengsinergikan 

antara stakeholder terkait sehingga penjaringan aspirasi masyarakat 

dapat berjalan optimal sehingga memudahkan penyampaian kritikan, 

saran dan masukan. 

 

VII. JADWAL DAN TAHAPAN INOVASI  

 

Tahapan Inovasi 

 

NO TAHAPAN WAKTU 

KEGIATAN 

KETERANGAN 

1 Latar belakang 

masalah 

Maret 2020 Kurang optimalnya 

penjaringan aspirasi 

masyarakat  

2 Perumusan Ide Maret 2020 Perumusan Ide dari 

masukan semua pihak / 

koordinasi dengan dinas 

Terkait 

3 Perancangan Maret 2020 Menyusu Tim Pengelola 

inovasi 

4 Sosialisasi April 2020 Stakeholder dan masyarakat 

5 Impelentasi April 2020 Penjaringan aspirasi 

masayarakat melalui E-

Aspirasi 

 

 

 



 

 

 

VIII. EVALUASI PELAKSANAAN DAN PELAPORAN 

 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan. 

Laporan evaluasi kegiatan dibuat oleh penanggung jawab, data dan 

informasi dari hasil pencatatan diolah dan dianalisa. 

 

 

 

 

 


