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JOHS PAP  

sebagai Teknik Peningkatan 

Animo Masyarakat dalam PPDB 

SMP Negeri 2 Tenggarang 

Oleh: Ayunda Rizky Umaroh, S.Pd 
 

ANALISA JUDUL 

 
JOHS PAP adalah akronim yang memiliki arti: 

 
J : Jemput, tim panita jemput bola ke sekolah- sekolah   SD.  

O : OSIS, OSIS sebagai pelaksana PPDB di lapangan. 

H : HUMAS, HUMAS sebagai pelaksana PPDB di lapangan. 

 S : Sosialisasi, kegiatan sosialisasi ke sekolah- sekolah SD. 

P : Penjaringan, Penjaringan data siswa secara online. 

 
A : Awal, Awal pelaksanaannya mulai awal semester genap.  

P : Penerimaan, Penerimaan proses siswa baru sesuai jadwal 

PPDB. 

ANALISA MASALAH 

 

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi 

langsung antara seseorang dengan orang lain dengan menyediakan kepuasan pelanggan (Barata, 

2003: 30). Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani 

kebutuhan orang lain. Melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan 

seseorang. Sedangkan menurut Daviddow dan Uttal (1989) pelayanan merupakan kegiatan atau 

keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen yang bersifat 

tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Pelayanan tersebut dilakukan secara pelayanan prima. 

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah "Excellent Services" yang secara harfiah 

berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Pelayanan prima yang diberikan 

kepada calon siswa-siswi dalam memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan berdasarkan 

informasi yang lugas dan akurat . 
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Pelayanan prima dalam tanggap cepat atau informasi memberdayakan masyarakat yakni 

keadaan calon siswa dan siswi dapat diberdayakan dengan pelayanan prima yang dilakukan oleh 

Humas dan OSIS. Pelayanan prima ini dititikfokuskan pada layanan informasi secara umum 

didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan 

berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (event) yang nyata (fact) 

yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan layanan informasi adalah layanan yang 

memberikan informasi yang dibutuhkan oleh setiap calon pengguna informasi (individu). 

Humas merupakan ujung tombak dalam suatu organisasi dikarenakan di tangan 

Humaslah kemajuan suatu organisasi dapat diwujudkan sehingga tujuan organisasi bisa berjalan 

Efektif dan Efisien. Menurut Ruslan, R (2005: 6) dapat diartikan bahwa humas merupakan 

perpaduan antara manajemen organisasi, komunikasi yang dilakukan oleh publik, pemahaman 

karakteristik publik dan cara-cara publikasi untuk menyebar gagasan atau ide. 

Penyebaran gagasan atau ide dimaksudkan untuk mendapatkan kepercayaan oleh publik. 

Kepercayaan publik membentuk citra positif sehingga tujuan dalam kegiatan Humas dapat 

tersampaikan dengan baik. Sependapat dengan Ruslan, Danandjaja (2011: 16) menjelaskan 

humas adalah suatu fungsi manajemen yang menilai sikap publik, menunjukkan kebijaksanaan 

dan prosedur dari seorang individu atau sebuah lembaga atas dasar kepentingan publik, 

merencanakan, dan menjalankan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan dapat diterima 

dengan baik oleh publik. 

Tujuan pelayanan prima adalah memberikan pelayanan yang dapat memenuhi dan 

memuaskan masyarakat dalam hal informasi PPDB. Penerimaan Peserta Didik Baru atau yang 

disingkat PPDB merupakan kegiatan rutin diselenggarakan setiap tahun oleh sekolah. Kegiatan 

ini mencakup proses pendaftaran hingga penyeleksian disertai syarat-syarat yang berlaku di 

sekolah.  PPDB yang dilakukan di SMPN 2 Tenggarang melalui  pemberdayaan humas dan 

OSIS agar dapat meningkatkan animo masyarakat. Kehadiran humas dalam memberikan peran 

pelayanan informasi berkoordinasi dengan OSIS SMPN 2 Tenggarang dalam PPDB yang 

memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu elemen yang menentukan 

keberlangsungan dalam memberikan inovasi daya tarik masyarakat terhadap SMPN 2 

Tenggarang. Humas mencakup semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara organisasi 

yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan. Selain itu, untuk meningkatan animo 

masyarakat dalam PPDB SMPN 2 TENGGARANG memerlukan peranan untuk memberikan 

inovasi daya tarik masyarakat terhadap SMPN 2 Tenggarang. Upaya-upaya yang telah dilakukan 
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untuk mencapai hasil yang baik. 

OSIS merupakan kegiatan intra sekolah yang anggotanya terdiri dari siswa-siswa yang 

memiliki karakter dan jiwa kepemimpinan yang dianggap mumpuni dan dipilih melalui seleksi 

yang ketat oleh Wakasek kesiswaan dan Pembina Osis yang lain. Maka, perkembangannya 

biasanya pengurus OSIS menjadi garda terdepan dalam membantu dalam memberikan inovasi 

daya tarik masyarakat terhadap SMPN 2 Tenggarang. Humas untuk meningkatkan animo 

masyarakat dalam PPDB tersebut. 

Sosialisasi dilakukan secara faktual kepada masyarakat maka makalah ini diberi judul 

“JOHS PAP sebagai Teknik Peningkatan Animo Masyarakat dalam PPDB SMP Negeri 2 

Tenggarang” 

 
PENDEKATAN STRATEGIS 

 
Siapa Saja Yang Telah Mengusulkan Pemecahannya dan Bagaimana Inovasi Ini Telah 

Memecahkan Masalah 

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi 

langsung antara seseorang dengan orang lain dengan menyediakan kepuasan pelanggan (Barata, 

2003: 30). Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani 

kebutuhan orang lain. Melayani adalah membantu menyiapkan(mengurus) apa yang diperlukan 

seseorang. Sedangkan menurut Daviddow dan Uttal (1989) pelayanan merupakan kegiatan atau 

keuntungan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen atau costomer 

yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Pelayanan tersebut dilakukan juga secara 

pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah "Excellent Services" yang 

secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. 

Tujuan Pelayanan Prima 
 

Menurut Rahmayanty (2013:8) Tujuan dari service excellence atau pelayanan prima 

yaitu: 
 

1. Tujuan pelayanan prima mencegah pembelotan dan membangun kesetiaan pelanggan 

atau customer loyality. Pemberian pelayanan maupun sistem yang digunakan oleh 

perusahaan dalam melayani pelanggan 
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2. Tujuan pelayanan prima dapat memberikan rasa puas dan kepercayaan pada 

konsumennya. Dalam pelaksanaannya pelayanan prima merupakan pelayanan yang 

sangat baik dan melampaui harapan pelanggan dan pelayanan yang memiliki ciri khas 

kualitas (quality nice). Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk 

menjalin hubungan yang kuat dengan pelanggan. 

3. Tujuan pelayanan prima tetap menjaga dan merawat (maintenance) agar pelanggan 

merasa diperhatikan dan dipentingkan segala kebutuhannya atau keinginannya. 

Pelayanan dengan standar kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti perkembangan 

kebutuhan pelanggan setiap saat, secara konsistendan akurat. 

4. Tujuan pelayanan prima merupakan upaya mempertahankan pelanggan agar tetap loyal 

untuk menggunakan produk barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. 

Sedangkan manfaat pelayanan prima disampaikan oleh Daryanto dan Setyabudi 

(2014:51)adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menciptakan komunikasi yang positif dan harmonis antara perusahaan bisnis 

dengan kolega dan pelanggan. 

2. Dapat mendorong bangkitnya rasa simpatik dan loyalitas dari para kolega dan 

pelanggan. 

3. Dapat membentuk opini publik yang positif, sehingga menguntungkan bagi 

kemajuan perusahaan. 

4. Dapat menimbulkan profitabilitas perusahaan, sehingga mendorong dihasilkan produk 

baru yang berkualitas. 

5. Pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kepuasan pelanggan. Sebab tujuan 

penerapan pelayanan prima utuk memenuhi kepuasan pelanggan. 

 
 

Masalah yang terjadi dengan minimnya pemahaman masyarakat terhadap keunggulan 

akademik dan non-akademik yang ada di SMPN 2 Tenggarang. Maka, Humas bergerak untuk 

melakukan usulan dengan tujuan melakukan pemecahan masalah yang dihadapi. Humas 

bersinergi dengan sebagai mediator antara organisasi dengan publik, sebagai penasehat dan 

pengambil keputusan persoalan yang dihadapi, sebagai layanan teknis komunikasi. Peran Humas 

merupakan penindaklanjutan dari sebuah persoalan yang sedang dihadapi dan humas sebagai 
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perwakilan dari sebuah organisasi haruslah menangani masalah tersebut dengan rasional dan 

profesional untuk pelayanan komunikasi kepada masyarakat. 

Humas bekerja sama dengan baik dengan OSIS dengan memecahkan masalah untuk 

memberikan inovasi layanan informasi terkait PPDB dan keunggulan akademik dan non- 

akademik serta program unggulan yang ada di SMPN 2 Tenggarang. Hal ini untuk memecahkan 

persoalan mengenai asumsi masyarakat yang beranggapan mudahnya untuk mencari murid tanpa 

sosialisasi ke SD potensial. Humas dan OSIS terjun ke lapangan langsung dengan pemaparan 

sosialisasi sesuai dengan fakta terkait keunggulan akademik dan non-akademik. Selain itu, 

permasalahan yang terjadi banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui pengembangan- 

pengembangan beserta keunggulan baik akademik dan non-akademik banyaknya perkembangan 

siswa di SMPN 2 Tenggarang yang telah menjuarai. Berikut paparan prestasi yang berhasil 

diraih oleh siswa pada tahun 2020-2021: 

Tabel Data Prestasi Siswa 

 

No Jenis Lomba Tingkat 
Perlombaan 

Tahun Hasil Bentuk 

1 Tekwondo 
Indonesia 

Kabupaten Januari 
2020 

Juara 1  

2 Tapak Suci 

Bondowoso 
Champhionship 

2020 

Kabupaten Januari 2020 Juara 3 

kategori 
SMP 

Piagam 
penghargaan 

3 Tapak Suci 
Bondowoso 

Champhionship 
2020 

Kabupaten Januari 2020 Juara 3 

Kelas Bebas 

Putri SMP 

Piagam 
penghargaan 

4 Tapak Suci 

Bondowoso 

Champhionship 
2020 

Kabupaten Januari 2020 Juara 3 

Kelas G 

Putri SMP 

Piagam 
penghargaan 

5 Tapak Suci 

Bondowoso 
Champhionship 

2020 

Kabupaten Januari 2020 Juara 3 Kelas 

F Putri SMP 

Piagam 
Penghargaan 

6 Tapak Suci 

Bondowoso 

Champhionship 
2020 

Kabupaten Januari 2020 Juara 3 

Kelas E 

SMP 

Piagam 

Penghargaan 
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7 Tapak Suci 

Bondowoso 

Champhionship 

Kabupaten Januari 2020 Juara 3 

Kelas D 

Putra SMP 

piagam 

Penghargaan 

 2020     

8 Tapak Suci 

Bondowoso 

Champhionship 
2020 

Kabupaten Januari 2020 Juara 2 

Kelas Bebas 

Putri SMP 

Piagam 
penghargaan 

9 Tapak Suci 
Bondowoso 

Champhionship 
2020 

Kabupaten Januari 2020 Juara 2 

Kelas C 

Putra SMP 

Piagam 
Penghargaan 

10 Tapak Suci 

Bondowoso 

Champhionship 
2020 

Kabupaten Januari 2020 Juara 1 

Bebas Putri 

SMP 

Piagam 
Penghargaan 

11 Tapak Suci 

Bondowoso 

Champhionship 
2020 

Kabupaten Januari 2020 Juara 1 kelas 

1 Putri SMP 
Piagam 

Penghargaan 

12 Tapak Suci 

Bondowoso 

Champhionship 
2020 

Kabupaten Januari 2020 Juara 1 Kelas 

E Putri SMP 

Piagam 
Penghargaan 

13 Tapak Suci 

Bondowoso 

Champhionship 
2020 

Kabupaten Januari 2020 Pencat Silat 
Terbaik 

Piagam 
Penghargaan 

14 Kejuaraan antar 

pelajar 

taekwondo 

Indonesia 

provinsi jatim 

Kabupaten September 2019 Juara 1 Piagam 

Penghargaan 

15 10 th Airlangga 

Champlonship 

Tapak Suci 

National open 
2019 

Surabaya Oktober 2019 Peserta Sertifikat 

16 Lomba Tari 
Molong Kopi 

Kabupaten Agustus 
2021 

Juara 
Harapan 1 

Tropi 

17 Cabang 

Olahraga 

Pencat Silat 

Kategori 

SeniTunggal 

Putri 

Kabupaten Juli 2021 Juara 1  
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18   Cabang 
Olahraga 

Kabupaten Juli 2021 Juara 2  

 Pencat Silat 

Kategori 

SeniTunggal 
Putri 

            

19 Karate INKAS 
se-kabupaten 

Situbondo Rekor 

Cup IV 

Universitas 

Abdurrachman 

Shaleh 

Kabupaten Desember 2021 Juara 3 
Kata 

Perorangan 

SMA Putra 

 

20 Karate INKAS 

se-kabupaten 

Situbondo Rekor 

Cup IV 

Universitas 

Abdurrachman 

Shaleh 

Kabupaten Desember 2021 Juara 1 Kata 

Perorangan 

SMP Putri 

 

21 Seni Gerak 
Tarung Derajat 

Provinsi November 
2021 

Juara 3 
Kelas 

Gharang 

 

 

Dari tabel di atas maka dapat diketahui dan sebagai bukti keberhasilan-keberhasilan 

hingga menjuarai yang telah dilakukan oleh siswa SMPN 2 Tenggarang. 

Dalam Hal Apa Inovasi Pelayanan Publik Kreatif dan Inovatif 

 
Kreatif adalah menciptakan sesuatu yang berbeda dari yang lain, atau menghubungkan 

hal-hal yang tadinya tidak berhubungan. Kreatif juga merupakan gagasan terhadap konsep dan 

rencana untuk kemajuan, gagasan ini dibutuhkan dalam pemikiran dan juga hasil karya seorang 

di dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang sedang berkembang. Menurut KBBI, 

inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru. Pengertian inovasi adalah 

penemuan baru berupa baik itu gagasan, metode, atau alat yang berbeda dari yang sudah ada atau 

yang sudah dikenal sebelumnya. Kata “inovasi” berasal dari kata kerja bahasa Latin innovare, 

yang berarti memperbaharui. Inovasi berarti pembaruan atau pengenalan sesuatu yang baru. 
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Inovasi adalah tentang solusi baru atau lebih baik yang menciptakan nilai bagi masyarakat, 

perusahaan, dan individu. Sesuatu yang disebut inovasi harus baru dan menciptakan nilai. 

Sesuatu yang menjadi inovasi, itu harus berhasil menyebar ke orang-orang yang dapat 

mengekstrak nilainya. Dari istilah inovasi inilah tercipta pengertian inovatif yang merupakan 

sifat dari inovasi. 

Dalam hal, pelayanan informasi yang dilakukan dengan cepat dan tanggap dalam rangka 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) memberikan pelayanan yang mudah kepada calon 

siswa-siswi beserta orang tua yang akan mendaftar di SMPN 2 Tenggarang. Sehingga, antara 

panita dan wali murid disiplin terkait jadwal yang telah diprogramkan. Melalui, informasi yang 

telah disampaikan terkait keunggulan-keunggulan apa saja yang disosialisasikan oleh OSIS 

menambah animo yang tinggi kepada calon siswa siswi di SD potensial yang dituju tersebut. 

Bagaimana Strategi Inovasi Pelayanan Publik Kreatif dan Inovatif 

Inovasi ialah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai 

suatu hal yang baru oleh seseorang atau pun kelompok tertentu untuk diaplikasikan atau pun 

diadopsi. Tentunya, inovasi memiliki strategi agar program tersebut dapat mencapai hasil yang 

maksimal. Pelayanan publik yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi melalui PPDB ke 

sekolah yang telah diprogramkan. Memperkenalkan bahwa SMPN 2 Tenggarang menerapkan 

literasi Al- Qur’an serta terdapat kelas tahfidz. Jadi, tidak hanya mengenai ilmu secara umum 

namun, juga mengemban ilmu agama sehingga membentuk anak didik yang memiliki nilai 

karakter, berakhlaq terhadap orang tua, guru dan lain sebagainnya. Mensosialisasikan bahwa 

SMPN 2 Tenggarang memiliki sarana dan prasana yang memadai secara efektif untuk 

melakukan kegiatan pembelajaran serta penyediaan ekstrakurikuler, olahraga dan sebagainya. 

Memberikan penjelasan bahwa tenaga kependidikan yang telah berkompeten dibidangnya serta 

kedisplinan yang tinggi sehingga menciptakan generasi penerus bangsa yang disiplin. Sarana dan 

prasana yang memadai baik dengan pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar, Estrakurikuler, dan 

Program Unggulan Tahfidz. 

 

Berikut adalah pelaksanaan JOHN PAP : 

 

 

1. J ( Jemput bola ke sekolah-sekolah SD) melakukan sosialisasi ke sekolah Dasar untuk 

mengajak animo siswa SD bergabung di SMPN 2 Tenggarang. 
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2. O (OSIS) pelaku melakukan pemberdayaan dengan kegiatan sosialisasi tersebut baik 

memperkenalkan dengan detail SMPN 2 Tenggarang dengan segala strategi, skill 

yang dimilikinya. 

3. H (Humas) pelaku dilakukannya untuk mengajak animo siswa SD bergabung di 

SMPN 2 Tenggarang, Humas melakukan pendampingan OSIS dan turut serta dalam 

penggabungan isi penyampaiannya kepada siswa SD. 

4. S (Sosialisasi ke Sekolah-sekolah SD) dilakukan melakukan sosialisasi dengan media 

yang telah disediakan hal ini untuk menambah animo calon siswa 

5. P (Penjaringan data siswa) dilakukan secara online yang dilakukan siswa SD melalui 

bit.ly/ppdbespara2020 sebagai data mengetahui seberapa banyak calon siswa yang 

melakukan siswa penjaringan online tersebut. 

6. A (Awal pelaksaannya mulai awal semester genap) dilakukan pelaksanaan tersebut 

dilakukan lebih awal semester genap. 

7. P (Penerimaan siswa baru) dilakukan penerimaan siswa baru tersebut dilakuan sesuai 

dengan jadwal PPDB, orang tua atau wali murid ke SMPN 2 Tenggarang dengan 

melengkapi berkas-berkas sebagai persyaratan. 

Berikut pemaparan jadwal kegiatan untuk terjun langsung ke SD antara lain: 

Tabel Jadwal Pelaksanaan Sosialisasi 
 

 
 

NO. HARI/TANGGAL SEKOLAH YANG DITUJU 

1 Rabu, 12 Februari 2020 UPTD SPF SD Negeri Bataan 1 Kec. Tenggarang 

UPTD SPF SD Negeri Bataan 2 Kec. Tenggarang 

UPTD SPF SD Negeri Dawuhan Kec. Tenggarang 

UPTD SPF SD Negeri Tenggarang 2 Kec. Tenggarang 

UPTD SPF SD Negeri Tenggarang 1 Kec. Tenggarang 

UPTD SPF SD Negeri Tenggarang 3 Kec. Tenggarang 

2 Kamis, 13 Februari 2020  
UPTD SPF SD Negeri Gebang Kec. Tenggarang 

UPTD SPF SD Negeri Tangsil Kulon 2 Kec. Tenggarang 
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3 Jumat, 14 Februari 2020 UPTD SPF SD Negeri Wonosari 1 Kec. Wonosari 

UPTD SPF SD Negeri Wonosari 3 KEC. Wonosari 

UPTD SPF SD Negeri Pejaten 1 Kec. Bondowoso 

UPTD SPF SD Negeri Pejaten 2 Kec. Bondowoso 

UPTD SPF SD Negeri Kademangan 1 Kec. Bondowoso 

UPTD SPF SD Negeri Kademangan 2 Kec. Bondowoso 

4 Sabtu, 15 Februari 2020  
UPTD SPF SD Negeri Cindogo 1 Kec. Tapen 

UPTD SPF SD Negeri Kretek 1, Kec. Taman Krocok 

UPTD SPF SD Negeri Paguan 2 Kec. Taman Krocok 

UPTD SPF SD Negeri Tegalampel Kec. Tegalampel 

 

 

Berikut tata cara pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMPN 2 Tenggarang: 

 
(a) Tata Cara Pendaftaran 

1. Pendaftaran dilaksanakan secara sendiri/kolektif. 

2. Mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan kemudian menyerahkannya dengan 

dilampiri : 

 Nilai SKL (asli) dan fotocopy legalisir (1 lembar) 

 Fotocopy Rapor kelas IV, V Semester 1 dan 2, VI Semester 1 (1 lembar ) 

 Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir dan fotocopy Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir (1 

lembar ) 

 Kartu Keluarga asli dan fotocopy (1 lembar) 

 Fotocopy KTP orang tua (1 lembar) 

 Foto hitam putih ukuran 3 x 4 (4 lembar), bagian belakang foto diberi nama dan asal 

sekolah. 

 Print Out Google Map jarak dari rumah ke SMPN 2 Tenggarang 

 Piagam Penghargaan Prestasi (asli) untuk yang jalur prestasi 
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3. Berkas Pendaftaran dimasukkan map merah untuk laki-laki dan map kuning 

untuk perempuan. 

Catatan: 

 
1. Diharapkan Orang Tua Calon Siswa yang mendaftar, telah melengkapi semua 

persyaratan yang sudah ditentukan, sehingga tinggal menyerahkan ke panitia 

PPDB. 

2. Wajib memakai masker pada saat mendaftar. 

 
Siapa Saja Pemangku Pentingnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik 

Untuk Peningkatan Animo Masyarakat Dalam PPDB SMPN 2 Tenggarang 

Animo adalah hasrat dan keinginan yang kuat untuk berbuat, melakukan, atau 

mengikuti sesuatu. Sedangkan Mulyasa(2003:39) minat (interest) adalah kecenderungan 

seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Sedangkan menurut Winkel (1984:25) minat 

adalah kecenderungan yang menetap dalam subyek untuk 

merasa tertarik pada bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang 

itu. Sehingga minat mengandung unsur keinginan untuk mengetahui dan mempelajari obyek 

yang diinginkan itu sebagai wawasan pengetahuan bagi dirinya, orang tersebut akan 

melakukan tindakan yang nyata untuk mengetahui dan mempelajari dari sesuatu yang 

diinginkannya itu sebagai kebutuhannya. Oleh karena itu, minat atau disebut juga keinginan 

seseorang terhadap sesuatu yang ia cita-citakan, merupakan hasil kesesuaian antara kondisi 

dan situasi dengan kebutuhan yang ia harapkan. 

Berdasarkan dua definisi di atas tentang animo (minat) dapat disimpulkan bahwa 

animo merupakan suatu keinginan yang cenderung menetap pada diri seseorang untuk 

mengarahkan pada suatu pilihan tertentu sebagai kebutuhannya, kemudian dilanjutkan 

untuk diwujudkan dalam tindakan yang nyata dengan adanya perhatian pada obyek yang 

diinginkannya itu untuk mencari informasi sebagai wawasan bagi dirinya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemangku adalah orang sebagai pengelolah. 

Keterlibatan peran Humas yang merupakan status Pegawai Ngeri Sipil dalam mendampingi 

atau memberikan binaan untuk OSIS juga sangat dipentingkan karena akan menjadi 

terselenggarakannya sosialisasi PPDB ke sekolah potensial untuk menambah animo 

masyarakat 
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luas. Pembuatan brosur, google form dan keperluan lainnya didesain dengan maksimal oleh 

orang yang ahli dalam bidangnya. Selain itu, memerlukan keterlibatan antara OSIS untuk 

menambah animo masyarakat dengan memaparkan keunggulan akademik dan secara non- 

akademik. Salah satunya, seperti pramuka, pencat silat, dan lain sebagainya. 

Sumber Daya Apa Saja Yang Digunakan Untuk Inovasi Pelayanan Publik Ini dan 

Bagaimana Sumber Daya Dimobilisasi 

Sumber daya keuangan adalah sumber daya yang membentuk himpunan kas dan aset 

dengan tingkat likuiditas tertentu, yaitu, dengan kapasitas untuk diubah menjadi uang tunai. 

Sumber daya keuangan dengan menggunakan BOS. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang 

selanjutnya disebut dana BOS adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan dalam segala 

susunan kegiatan PPDB. Biaya sebesar Rp.6000.000 sebagai guna keperluan dalam pelaksaanaa 

PPDB tersebut dengan tahun ajaran 2020/2021 

Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan animo masyarakat 

dalam PPDB SMPN 2 Tenggarang melalui pemberdayaan humas dan OSIS. Hal ini melalui 

persetujuan penanggung jawab/kepala sekolah, ketua panitia, seketaris, bendahara, Koordinator 

seksi publikasi, seksi publikasi, koordinator pendaftaran/daftar ulang, seksi pendaftaran/daftar 

ulang, koordinator pendataan, keamanan, pembantu pelaksana/pelengkap. 

Sumber Daya Teknis dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan animo masyarakat dalam 

PPDB SMPN 2 Tenggarang melalui pemberdayaan humas dan OSIS. Kegiatan ini dilakukan 

dengan penyediaan laptop, kendaraan unit atau motor, brosur, banner, dan link pendaftaraan 

untuk melakukan penjaringan. 

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN 

 
Apa Saja Keluaran (output) Yang Paling Berhasil 

 
Teknis yang dilakukan melalui sumber daya manusia, keuangan, dan teknis yang terlibat 

didalamnya tentunya menghasilkan hasil yang bernilai baik. Keberhasilan yang bernilai baik itu 

antara lain: 
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1. Memudahkan calon murid dan orang tuanya untuk mendapatkan informasi pendaftaran, 

dan memantapkan calon siswa untuk bergabung di SMPN 2 Tenggarang setelah 

dilakukan sosialisasi keunggulan-keunggulan apa saja di SMPN 2 Tenggarang. 

2. Informasi yang tidak hanya diketahui melalui tim panitia yang bertugas saja. Namun, 

juga diterima oleh Wakasek Kesiswaan dan OSIS. Hal ini yang dimaksudkan adalah 

teknis penjaringan online, jadwal pelaksanaan dll. Sehingga antara calon siswa dan orang 

tuanya apabila menanyakan kembali mengenai pendaftaran dan lain-lain tidak akan 

terjadi kesalahan setelah melalui alur proses pendaftaran yang telah terprogramkan 

sebelumnya. Maka dari itu, membuktikan bahwa terjadi kerja sama yang baik antara tim 

panitia, OSIS dan Wakasek Kesiswaan. 

3. Dengan peningkatan pelayanan animo masyarakat dalam PPDB SMPN 2 Tenggarang 

melalui pemberdayaan Humas dan OSIS. Sosialisasi yang telah dilakukan di Sekolah 

Dasar potensial yang telah dituju untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap SMPN 

2 Tenggarang secara baik dengan calon siswa dan orang tuanya. Maka dari itu  ̧akan 

terjalin hubungan yang baik sekolah dengan pola kemitraan yang lebih baik sebagai 

media informasi dari sekolah dalam sosialisasi PPDB. 

4. Dalam peningkatan pelayanan ini tentu memerlukan media secara beragam tidak hanya 

melalui surat, maupun brosur. Namun, dengan media power point ataupun video 

yangmenarik untuk dipaparkan sehingga menjadi media yang dimanfaatkan untuk 

menambah animo masyarakat terhadap calon siswa yang akan mendaftar di SMPN 2 

Tenggarang. 

5. Pihak orang tua atau guru yang mendampingi calon siswa dengan menerapkan sikap 

ramah yang hendak mendaftar di SMPN 2 Tenggarang dapat terjaring dengan pengisian 

link penjaringan yang telah disedikan oleh panitia. 

6. Pendataan penjaringan siswa baru tahun 2020 sejumlah 223 siswa, dan penerimaan tahun 

2020 sejumlah 200 siswa. 

7. Pendataan penjaringan siswa baru tahun 2021 sejumlah 230 siswa ,dan penerimaan tahun 

2021 sejumlah 198 siswa. 

8. Pemantapan dengan keunggulan yang akan diraih tidak hanya ilmu umum namun, ilmu 

agama dengan program kelas tahfidz. Sehingga, terbentuk generasi penerus bangsa yang 

berakhlaq. 
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Sistem Yang Diterapkan Untuk Memantau Kemajuan dan Mengevaluasi Inovasi 

Pelayanan Publik 

Sistem yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi inovasi pelayanan 

publik yakni dengan pengisian link penjaringan bit.ly/ppdbespara2020 atau, formulir 

pendaftaran ketika daftar ulang, dan cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada 

orangtua yang hendak mendaftarkan putera/puterinya untuk masuk ke SMPN 2 Tenggarang. 

Sistem pengisian link penjaringan bit.ly/ppdbespara2020 untuk mengukur jumlah siswa yang 

telah terjaring memilih sekolah SMPN 2 Tenggarang. Maka ,akan memudahkan panitia PPDB 

untuk memantau banyaknya siswa yang mendaftar tersebut. Sistem yang dilakukan juga dengan 

pengisian manual dari formulir pendaftaran dilembar manual. 

Apa Saja Kendala Utama Yang Dihadapi dan Bagaimana Kendala Tersebut Diatasi 

 
Kendala yang dihadapi pada saat sosialisasi terkait peningkatan pelayanan animo 

masyarakat dalam PPDB SMPN 2 Tenggarang melalui pemberdayaan Humas dan OSIS, 

kendala pertama yang terjadi adalah minimnya fasilitas kendaraan untuk OSIS dalam 

pemberangkatan menuju Sekolah Dasar Potensi yang akan dituju sehingga penyelesaiannya 

adalah beberapa siswa bersama dengan guru melalui kendaraan yang terbatas. Kendala kedua, 

adalah Sekolah Potensial yang medan jalannya kurang baik sehingga dengan perlahan berhati- 

hati dalam melewati medan jalan tersebut. 

Selanjutnya adalah kendala yang ketiga penyediaan sarana yang kurang mendukung 

untuk melakukan sosialiasi tersebut juga menjadi faktor penyebab terjadinya suatu kendala 

dalam hal peningkatan pelayanan animo masyarakat dalam PPDB melalui pemberdayaan Humas 

dan OSIS. Kendala yang dimaksudkan adalah sarana pendukung di sekolah tersebut salah 

satunya adalah LCD. LCD yang digunakan ini akan dimanfaatkan oleh OSIS dalam memberikan 

informasi PPDB. Maka, jalan alternatif yang digunakan adalah dengan memberikan brosur yang 

telah disediakan kemudian memberikan tata cara pendaftaran dan prosedurnya sehingga siswa di 

Sekolah Dasar tersebut sudah memahami informasi PPDB. OSIS dengan sikap dan cara 

beretorika dengan baik mengajak untuk bergabung di SMPN 2 Tenggarang. Kendala yang 

keempat adalah program dan jadwal pelaksanaan ketika akan melakukan sosialisasi di Sekolah 

Dasar potensial berbenturan dengan kegiatan yang ada di sekolah tersebut sehingga terjadi 

pengunduran jadwal dari program sebelumnya. Maka, cara penanggulangannya dengan melalui 
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surat pengantar dari SMPN 2 Tenggarang dan menyusun jadwal terlebih dahulu untuk 

melakukan sosialisasi di Sekolah Dasar tersebut. Sehingga, pelaksanaan tersebut akan 

terlaksana dan tidak bersamaan cuaca yang kurang mendukung untuk terjun melakukan 

peningkatan pelayanan animo masyarakat dalam PPDB SMPN 2 Tenggarang melalui 

pemberdayaan Humas dan OSIS penyelesaiannya adalah dengan menggunakan jas hujan 

untuk terjun ke Sekolah Dasar Potensial. 

DAMPAK SEBELUM DAN SESUDAH 

 
Apa Saja Manfaat Utama Yang Dihasilkan Inovasi Pelayanan Publik 

 
Manfaat pertama yang dihasilkan dari pelayanan publik ini adalah melatih mentalitas 

siwa OSIS untuk memberanikan beretorika di depan orang banyak serta mengajarkan OSIS 

mengenai dunia pendidikan dari binaan humas dan sebagai bekal pengetahuan, keberanian, 

dan adab. Manfaat yang kedua, adalah setelah terjadinya sosialisasi terhadap peningkatan 

pelayanan orang tua yang hendak mendaftarkan putera atau puterinya di SMPN 2 

Tenggarang secara dengan disiplin ketika melakukan registrasi di SMPN 2 Tenggarang 

mencegah terjadi putusnya komunikasi dengan pelaksanaan PPDB. Manfaat ketiga, 

pengetahuan dalam memberikan pelayanan baik secara media dan prosedur yang telah 

dilakukan didalam peningkatan pelayanan tersebut beserta berkas-berkas yang telah 

dipersiapkan. 

Keempat, memberikan pelayanan terkait PPDB dengan terbuka dan bersikap jujur 

kepada orang tua yang mendaftarkan putera atau puterinya di SMPN 2 Tenggarang. Kelima, 

Kedisplinan dan efisiennya dalam manejemen waktu untuk siswa untuk melakukan registrasi 

sehingga memberikan kepuasaan tersendiri kepada orang tua calon siswa karena disiplinnya 

petugas yang terkait. Keenam, tidak rasial artinya tidak membeda-bedakan ras, suku, agama 

bagi calon siswa yang hendak mendaftar di SMPN 2 Tenggarang. Ketujuh, tindakan atau 

action memberikan perhatian dengan cepat tanggap memperhatikan hal apa yang ingin 

ditanyakan oleh orangtua terkait pendaftaran tersebut. Kedelapan, meningkat animo 

masyarakat dan memahami bahwa SMPN 2 Tenggarang memiliki program unggulan kelas 

tahfidz. Maka, dengan tindakan tersebut akan memudahkan orang tua calon siswa dalam 

mendaftarkan putera puterinya. 
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Apa Bedanya Sebelum dan Sesudah Inovasi Pelayanan Publik Ini Dilaksanakan 

 

Perbedaan yang terjadi sebelum dan sesudah inovasi dalam peningkatan pelayanan 

animo masyarakat dalam PPDB SMPN 2 Tenggarang melalui pemberdayaan humas dan 

OSIS. Pertama, sebelum dilakukannya terobosan inovasi ini kurangnya pemahaman 

masyarakat luas baik calon siswa, orang tua calon siswa dan sebagainya terhadap 

keunggulan-keunggulan apa saja yang ada di SMPN 2 Tenggarang. Pemahaman kepada 

masyarakat bahwa SMPN 2 Tenggarang juga terdapat kelas tahfidz. Selain itu, beserta 

pemahaman estrakurikuler yang ada di SMPN 2 Tenggarang yang telah meroket membawa 

piala. Maka dari itu, akan memberikan animo kepada masyarakat luas. Kedisplinan adalah 

terkait jadwal untuk melakukan registrasi, dari terjalinnya komunikasi yang baik maka 

minimalisir ketidakdisplinan tersebut. Meningkatnya jumlah siswa dibandingkan dua tahun 

sebelumnya sebanyak 198. 

 

 
KEBERLANJUTAN 

 
Apa Saja Pembelajaran Yang Dapat Dipetik 

 

Humas sebagai ujung tombak sebuah organisasi paling tepat untuk memberikan 

layanan informasi kepada masyarakat khususnya tentang layanan informasi kepada 

masyarakat khususnya tentang layanan informasi PPDB di SMPN 2 Tenggarang. Namun, 

dalam pelaksanaannya agar dapat berjalan secara efektif dan efisen diperlukan kerjasama 

dengan pengurus OSIS di SMPN 2 Tenggarang sehingga tujuan pemberian layanan 

informasi dapat tersampaikan dan memberikan daya tarik sendiri bagi masyarakat. 

Tentunya, akan berdampak secara langsung pada peningkatan animo masyarakat 

tentang keberadaan SMPN 2 Tenggarang baik segi akademis dan non akademis. Disamping itu, 

bentuk kerjasama dalam Humas dan OSIS yang dijalankan secara baik biasa meminimal dan 

seterusnya. 

Setiap upaya yang telah dilakukan tentunya terdapat pembelajaran yang dapat di petik 

untuk acuan rekomendasi di tahun-tahun berikutnya. Fasilitas kendaraan bagi OSIS yang 

hendak melakukan sosialisasi ke Sekolah Potensial akan di evaluasi dengan penyediaan 

kendaraan baik yang dilakukan oleh panitia PPDB tersebut.  
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Perlunya kesiapan-kesiapan segala peralatan, media-media untuk menyampaikan 

informasi yang akan di sampaikan ke Sekolah Potensial. Selain itu, manajemen waktu 

pelaksanaan untuk berkoordinasi dengan baik agar tidak terjadi waktu kegiatan yang 

besamaan dengan sekolah potensial yang hendak dituju. Selalu menerapkan sikap ramah dan 

cepat tanggap dalam pelaksanaan PPDB ini. 

Apakah Inovasi Pelayanan Publik Ini Berkelanjutan dan Direplikasi 

Inovasi publik yakni peningkatan animo masyarakat dalam PPDB SMPN 2 

Tenggarang melalui pemberdayaan Humas dan OSIS ini akan berkelanjutan dengan metode 

untuk terciptanya efektif dan efisien. Selain itu, juga akan dilakukan evaluasi dan 

ditindaklanjuti untuk meminimalisir kendala yang terjadi dan memberikan pelayanan terkait 

PPDB dengan baik. Hal ini, juga akan dievaluasi media-media yang terbaru yang akan 

dipublikasikan pada saat sosialisasi kembali. Dalam hal ini, akan juga diterapkan susunan 

program pelaksanaan untuk mengevaluasi jadwal program pelaksanaan dan kesediaan jadwal 

untuk terjun langsung ke Sekolah Dasar. Dengan harapan, pelaksanaannya di persiapkan 

lebih matang lagi. Memperbaiki pelayanan publik diharapkan meningkatnya animo 

masyarakat terhadap SMPN 2 Tenggarang dan tolak ukur dan indikator praktik pelayanan 

publik dapat dengan mudah. Oleh karena itu, setidaknya ada tiga hal penting dalam 

pelayanan publik yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam hal ini inovasi dipahami sebagai 

proses peningkatan animo masyarakat melalui PPDB, pengenalan metode atau ide baru atau 

penciptaan perubahan atau perbaikan dalam inovasi dalam pelayanan publik diartikan dapat 

sebagai pembaharuan, ciptaan, kreativitas dan ciptaan baru dalam pelayanan publik. 
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