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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan 

publik adalah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat kepada pengguna 

layanan. 

Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan 

karakteristik yang berbeda, maka Survey Kepuasan Masyarakat dapat 

menggunakan metode dan teknik survey yang sesuai. Berdasarkan hal tersebut 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1 B telah melaksanakan survey kepuasan 

masyarakat dalam rangka pelaksaaan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik sekaligus persyaratan untuk mendapatkan Akreditasi 

Pengadilan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Dalam rangka usaha meningkatkan mutu pelayanan, diperlukan adanya 

perubahan-perubahan, terutama restrukturisasi tim strategi pelayanan. Strategi 

ini diharapkan dapat mendongkrak peningkatan kinerja pegawai yang 

akhirnya akan mendapatkan hasil  yang memuaskan yang dapat dilihat dari 

hasil survey. 

 

B. Tujuan 

Survei kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan 

masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Situbondo. 

 

C. Sasaran 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Situbondo. 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

Pelayanan di Pengadilan Negeri Situbondo. 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Situbondo. 



 

 Pengadilan Negeri Situbondo  Hal.| 2 

 

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 

D. Prinsip 

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan 

memperhatikan prinsip : 

1. Transparan 

Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah 

diakses oleh seluruh masyarakat. 

2. Partisipatif 

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan 

peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil 

survei yang sebenarnya. 

3. Akuntabel 

Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat 

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten 

kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang 

berlaku. 

4. Berkesinambungan 

Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan 

berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas 

pelayanan. 

5. Keadilan 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua 

pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, 

golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan 

mental. 

6. Netralitas 

Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh 

mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak. 

 

E. Unsur SKM dalam peraturan ini meliputi: 

1. Persyaratan Pelayanan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 
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3. Waktu Penyelesaian Pelayanan 

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/Tarif  Pelayanan 

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara 

dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Standart Pelayanan 

Produk spesifikasi jenis standart pelayanan adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

standart pelayanan. 

6. Kompetensi/Kemampuan Pelaksana Pelayanan 

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana dalam Pelayanan 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Dalam Pelayanan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. Kenyamanan Lingkungan, Kebersihan, Sarana Dan Prasarana 

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan.  

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana 

digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana 

untuk benda yang tidak bergerak (gedung). 

 

F. Rencana Kerja Pelaksanaan 

Survey ini dilaksanakan Bulan Juli – Desember 2020. Adapun waktu 

pelaksanaan dari tiap tahapan dapat dilihat pada jadwal berikut ini : 
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No K e g i a t a n Tanggal Pelaksanaan 

1 Persiapan 28 - 31 Juli 2020 

2 Pengumpulan Data / Survey IKM 08 Agustus s/d  18 Desember 2020 

3 Pengolahan Data 21 – 23 Desember 2020 

4 Penyusunan dan Pelaporan 28 – 30 Desember 2020 

 

G. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan 

1. Tim survey menentukan metode survey, besaran dan teknik penarikan 

sampel. 

2. Tim survey membuat instrument berupa kuisioner. 

3. Menentukan responden. 

4. Tim survey memperbanyak kuisioner, menentukan jadwal pelaksanaan 

survey. 

5. Tim survey melakukan survey sesuai jadwal.  

6. Kuisioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas diserahkan kepada 

ketua tim tim survey. 

7. Tim survey menganalisa kuesioner yang sudah terisi. 

8. Tim survey menyajikan hasil analisa dalam bentuk tabel, diagram dan 

deskriptif. 

9. Hasil analisa diserahkan kepada Manajer Representatif (MR). 

 

H. Target Capaian Survey  

Dalam survey ini di Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1 B, seluruh unsur 

pengadilan beserta staf dan karyawan menargetkan hasil yang baik atau bila 

dikonversikan dengan angka yaitu antara 90 – 100. 
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BAB II 

METODE SURVEI 

 

A. Periode Survei 

 Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara 

pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada masyarakat. 

Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. 

Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 bulanan (Semester) atau 1 

(satu) tahun. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal melakukan 

survei 1 (satu) tahun sekali. 

 Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan 

untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang 

diberikan. Selain itu, hasil survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap 

pelayanan publik dan melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah 

diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara 

pelayanan publik.  

 

B. Metode Survei 

  Untuk melakukan survei secara periodik mempergunakan pendekatan 

metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert 

adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket 

online), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa 

survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert adalah skala 

yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala 

Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap 

suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. 

  Populasi penelitian ditujukan ke masyarakat pengguna layanan di 

Pengadilan Negeri Situbondo, antara lain: pencari keadilan, pengacara, 

pelajar/mahasiswa, pemohon surat keterangan maupun pengguna jasa layanan 

pengadilan lainnya. 
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BAB III 

PELAKSANAAN DAN TAHAPAN SURVEI 

 

A. Pelaksana Survei 

Pelaksana Survei adalah Tim Survei yang telah ditunjuk oleh Ketua 

Pengadilan Negeri Situbondo  

 
B. Tahapan Pelaksanaan Survei 

 Tahapan pelaksanaan survei  kepuasan masyarakat (SKM) di 

Pengadilan Negeri Situbondo terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 

dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, 

pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah, 

sebagai berikut : 

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode 

kuantitatif dan pengukuran menggunakan Skala Likert. 

2. Tim survei membuat instrumen survei berupa angket/kuesioner, 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei 

Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

3. Tim survei menentukan jadwal pelaksanaan survei. 

4. Kuesioner yang telah diisi secara elektronik diimport oleh petugas IT 

dan diserahkan kepada tim survei. 

5. Tim survei menganalisis data. 

6. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk  analisis statistik 

deskriptif. 

7. Tahapan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik ini didasarkan pada metode dan 

teknik yang dapat dipertanggungjawabkan. 
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BAB IV 

PENYUSUNAN LAPORAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

 

A. Persiapan Survei 

1. Penetapan Pelaksana 

a. Dilaksanakan secara swakelola, perlu membentuk Tim penyusunan 

survei kepuasan masyarakat yang terdiri dari: 

1) Penanggung Jawab. 

2) Pelaksana, terdiri dari: 

a) Ketua/Koordinator 

b) Anggota sekaligus sebagai surveior sebanyak 3 orang 

2. Penyiapan Bahan Survei 

a. Kuesioner 

Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar 

pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan 

masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan 

dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari 

jenis ataupun semua layanan yang ada di Pengadilan Negeri Situbondo. 

b. Bagian Kuesioner 

Bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam : 

1) Bagian Pertama 

Pada bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama instansi 

yang dilakukan survei. 

2) Bagian Kedua 

Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara lain: 

nama, jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas 

dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan 

persepsi (penguraian) responden terhadap layanan yang diperoleh.  

3) Bagian Ketiga 

Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur 

maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan 

jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan 

jawaban tidak terstuktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan 

dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan 

pendapat, saran, kritik dan apresiasi.  
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c. Bentuk Jawaban 

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam 

kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan 

jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan 

tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari 

sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban 

dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 

1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1; 

2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2; 

3) baik,  diberi nilai 3; 

4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4. 

 

Contoh : 

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan. 

1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur 

pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak 

jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif. 

2) Diberi   nilai   2    (kurang   mudah)   apabila   pelaksanaan   

prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya 

belum efektif. 

3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan 

dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu 

diefektifkan. 

4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur 

pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, 

sehingga prosesnya mudah dan efektif. 

 

B. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data  

a) Penetapan Jumlah Responden 

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan 

survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang 

ditentukan sesuai dengan cakupan masing-masing pelayanan yang ada di 

Pengadilan Negeri Situbondo. Sedangkan untuk besaran sampel dan 

populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan atau 

dihitung dengan menggunakan rumus: 
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dimana : 

S = jumlah sampel 

2 = lambda (factor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bias 1%, 5%, 

10% 

N = populasi 

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 

d = 0,0 

b) Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 

Lokasi dan waktu pengumpulan data dapat dilakukan di: 

1) Lokasi pelayanan di Negeri Situbondo pada waktu jam layanan 

sedang sibuk, seperti : dipelayanan bagian Pidana, Perdata, Hukum, 

dan sebagainya; 

2) Lingkungan Pengadilan untuk penerima layanan  tertentu,   seperti : 

pengunjung sidang, saksi-saksi dalam persidangan, Polisi, Kejaksaan, 

Mahasiswa dan sebagainya pada saat responden di Pengadilan Negeri 

Situbondo. 

c) Pelaksanaan Pengumpulan Data 

1) Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan 

kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah 

ditetapkan. 

 

2) Pengisian Kuesioner 

Pengisian kuesioner dilakukan dilakukan sendiri oleh responden 

sebagai penerima layanan melalui media elektronik yang telah 

disediakan di ruang PTSP. 

 

d) Publikasi Hasil Survei 

1. Hasil  survei  kepuasan masyarakat tersebut harus  ada saran perbaikan 

dari pemberi layanan yang disurvei    terhadap peningkatan kualitas 

pelayanan publik. 

2. Hasil survei kepuasan masyarakat wajib diinformasikan kepada publik 

minimal di ruang layanan atau melalui media pemberitaan online, 

website Pengadilan Negeri Situbondo, atau media jejaring sosial. 

S= {2 .N. P. Q} / {d2 (N-1) + 2 . P. Q} 
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BAB V  

LANGKAH-LANGKAH PENGOLAHAN DATA 

 

 Pengolahan data masing-masing metode SKM sebagaimana dilakukan sebagai 

berikut:  

A. Pengukuran Skala Likert 

1. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. 

Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-

masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat 

terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan 

memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan 

rumus, sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

N = Bobot nilai per unsure 

 

 

 

 

Untuk memperoleh nilai SKM dalam pelayanan digunakan pendekatan-

pendekatan. 

 

 

 

 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 -

100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 

25, dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, 

maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk: 

 Jumlah Bobot 1 
Bobot nilai rata-rata tertimbang =  ---------------------   =  ----  =  N  
 Jumlah Unsur X 

 Jumlah Bobot 1 
Bobot nilai rata-rata tertimbang =  ---------------------   =  ----  =  0,06 
 Jumlah Unsur 15 

 Total dari Nilai Persepsi Per Unsur  
SKM  = ------------------------------------------------ x Nilai Penimbang 
         Total Unsur yang Terisi  

SKM Unit Pelayanan  x  25 
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a) Menambah unsur yang dianggap relevan; 

b) Memberikan bobot yang berbeda terhadap 15 (lima belas) unsur 

yang dominan   dalam   unit  pelayanan,   dengan   catatan jumlah   

bobot seluruh unsur tetap 1. 

 

Tabel I. 
Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan 

Dan Kinerja Unit Pelayanan 
 

Nilai 
Persepsi 

Nilai Interval 
(NI) 

Nilai Interval 
Konversi 

NIK 

Mutu 
Pelayanan 

(x) 

Kinerja 
Unit 

Pelayanan 
(y) 

1 1,00 - 2,59 25,00 - 64,99 D Tidak Baik 
2 2,60 - 3,06 65,00 - 76,60 C Kurang Baik 
3 3,07 - 3,53 76,61 - 88,30 B Baik 
4 3,54 - 4,00 88,31 - 100,00 A Sangat Baik 

 

B. Pengolahan Data Survei 

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu; 

1) Pengolahan dengan komputer 

Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan program 

komputer/sistem database. 

2) Pengolahan secara manual 

a) Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam 

formulir mulai dari unsur 1 (Ul) sampai dengan unsur X (UX); 

b) Langkah selanjutnya,  untuk mendapatkan nilai rata-rata per 

unsure pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut: 

1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan. 

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai 

dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. 

Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur 

pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur 

pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. 

2) Nilai Indeks Pelayanan 

Untuk   mendapatkan   nilai   survei   unit   pelayanan,   

dengan   cara menjumlahkan X unsur  

3) Pengujian Kualitas Data 

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam 

masing-masing kuesioner, disusun dengan 

mengkompilasikan data responden yang dihimpun 
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berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan 

terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat 

digunakan untuk mengetahui profil responden dan 

kecenderungan penerima layanan. 

 

C. Laporan Hasil Penyusunan Indeks 

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat dari setiapunit 

pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagaib erikut: 

1. Indeks setiap unsur pelayanan 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah 

nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap 

unsur pelayanan.   

Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit 

pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan 

dikalikan denganpenimbang yang sama, yaitu 0,06 (untuk 15 unsur).  

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan 

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang 

mempunyai nilai paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan 

unsur yang mempunyai nilai yang tinggi minimal harus tetap 

dipertahankan. 
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A. Jenis Kelamin Responden

No 

1 

2 

Sumber Data : 

Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki

dari total 

 

B. Pendidikan Terakhir Responden

1. SD 
2. SLTP / MTS
3. SLTA / MAN
4. DIPLOMA (D1/D2/D3)
5. S1 / D4 
6. Pascasarjana (S2/S3)

  

 

Sumber Data : 
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BAB VI 

PROFIL RESPONDEN
 

 

Jenis Kelamin Responden 

Klasifikasi 

Laki -  Laki 

Perempuan 

Jumlah 

Sumber Data :  Hasil Penelitian lapangan yang diolah

Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki

dari total 45 responden. 

Pendidikan Terakhir Responden 

Klasifikasi Pendidikan 

2. SLTP / MTS 
3. SLTA / MAN 
4. DIPLOMA (D1/D2/D3) 

6. Pascasarjana (S2/S3) 

Jumlah 

Sumber Data :  Hasil Penelitian lapangan yang diolah

70,97%

29,03%

Grafik Berdasarkan Jenis Kelamin 
Responden
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PROFIL RESPONDEN 

Frekuensi Prosentase 

101 

45 

71 % 

29 % 

155 100 

Hasil Penelitian lapangan yang diolah 

 

Mayoritas responden ini berjenis kelamin Laki-laki yang berjumlah 110 orang 

Frekuensi Prosentase (%) 
0 0,00 
1 0,65 

63 40,65 
9 5,81 

76 49,03 

6 3,87 

    

155 100 

Hasil Penelitian lapangan yang diolah 

70,97%

Grafik Berdasarkan Jenis Kelamin 
Responden

Laki-Laki

Perempuan
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Mayoritas Pendidikan Terakhir Responden disini adalah S1/D4 yang 

berjumlah 76 orang dari total responden 155 orang (49,03%). 

 

 

C. Pekerjaan Utama Responden 

Klasifikasi Pekerjaan Frekuensi Prosentase 
(%) 

1. PNS 1 0,65 
2. Pegawai Swasta 14 9,03 
3. Wiraswasta 71 45,81 
4. Petani / Nelayan 8 5,16 
5. Pedagang 6 3,87 

6. Pelajar / Mahasiswa 22 14,19 

7. Lainnya: Advokat, Dll 32 20,65 

8. Tidak Diisi 1 0,65 

Jumlah  155 100 
 

 

Sumber Data :  Hasil Penelitian lapangan yang diolah  

0,65%

40,65%

5,81%

49,03%

3,87%

KARAKTERISTIK TINGKAT PENDIDIKAN 
RESPONDEN

1. SD

2. SLTP / MTS

3. SLTA / MAN

4. DIPLOMA (D1/D2/D3)

5. S1 / D4

6. Pascasarjana (S2/S3)

9,03%

45,81%

5,16%
3,87%

14,19%

20,65%

0,65%

KARAKTERISTIK PEKERJAAN
RESPONDEN

1. PNS

2. Pegawai Swasta

3. Wiraswasta

4. Petani / Nelayan

5. Pedagang

6. Pelajar / Mahasiswa

6. Lainnya: Advokat, Dll

7. Tidak Diisi
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Mayoritas Responden berprofesi sebagai wiraswasta, diharapkan 

keseluruhan responden mengerti dan memahami objek yang akan ditanyakan 

dan memberikan penilaian yang seobyektif mungkin. 
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BAB VII 
HASIL SURVEI DAN ANALISIS DATA 

 
 

Berdasarkan hasil analisis fakta di lapangan diperoleh Survey Kepuasan 

Masyarakat  Unit Pelayanan di Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1 B tersaji 

dalam data berikut ini: 

A. Persyaratan Pelayanan   

Hasil analisis pada ruang lingkup penjelasan persyaratan pelayanan 

menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan mengenai 

penjelasan persyaratan pelayanan di Pengadilan Negeri Situbondo     

Kelas 1B SANGAT BAIK (91,94). Meskipun demikian, seluruh warga 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1 B selalu berusaha untuk 

meningkatkan pelayanan kepada publik. Terhadap seluruh pegawai 

Pengadilan telah diperintahkan untuk membiasakan diri melakukan 3 S 

(senyum, sapa dan salam) baik kepada sesama pegawai maupun terhadap 

masyarakat, hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya kepada masyarakat. 

 

B. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan 

kemudahan proses pelayanan di Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1 

SANGAT BAIK (93,55) meskipun demikian terdapat responden yang 

menjawab kurang. Tidak terdapat informasi lebih lanjut tentang 

ketidakpuasan ini terjadi di bagian mana dan dalam hal apa dan apa 

sebabnya.  

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, panduan setiap unit 

kerja adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat. 

Acapkali masyarakat yang membutuhkan pelayanan, kurang atau tidak 

mau mengerti dengan SOP tersebut dan menghendaki hasil pelayanan 

yang serba cepat dan instan, padahal dalam tata kerja satu organisasi 

termasuk Pengadilan Negeri SitubondoKelas 1 B tidak boleh melanggar 

atau bertentangan dengan SOP yang telah dibuat. 
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C. Waktu Penyelesaian Pelayanan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan 

jangka waktu proses pelayanan di Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B 

BAIK (87,74). 

Secara umum produk pelayanan yang dihasilkan oleh Pengadilan Negeri 

Situbondo sangatlah banyak dan beragam serta melibatkan banyak unit 

pelayanan. Bagian Umum, Kepaniteraan Hukum, Kepaniteraan Pidana, 

Kepaniteraan Perdata, banyak menghasilkan produk pelayanan kepada 

masyarakat. Masing-masing bagian tersebut memiliki staf yang 

bertanggungjawab untuk melayani masyarakat dan sejumlah tata laksana 

kerja serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus ditaati dan 

menjadi acuan bersama. Masyarakat kadangkala tidak memahami atau 

tidak mau mengerti SOP yang telah ada, dan menganggapnya sebagai 

penghambat atau dimaksudkan untuk mempersulit. 

Standar Operasional Prosedur (SOP) di masing-masing unit kerja adalah 

satu keniscayaan dan keharusan. Bila SOP ini tidak ada maka kekacauan 

dan ketidakjelasan kerja yang akan terjadi dan pada akhirnya juga akan 

merugikan masyarakat sendiri. 

 

D. Biaya/Tarif Pelayanan 

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan 

biaya pelayanan di Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1 B BAIK 

(89,52). 

Mengenai pelayanan yang menerapkan pembiayaan kepada masyarakat 

telah termuat dalam papan pengumuman, baik jenis maupun jumlah biaya 

yang harus dikeluarkan telah ditetapkan secara resmi, sehingga hal 

tersebut menjadi pengetahuan bersama. 

 

E. Produk Spesifikasi Jenis Standart Pelayanan 

Hasil analisis pada ruang lingkup ini menunjukkan responden 

menyatakan BAIK (88,87). Pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan 

hasil dari setiap spesifikasi jenis standart pelayanan. 
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F. Kompetensi/Kemampuan Pelaksana Pelayanan 

Hasil analisis pada ruang lingkup kompetensi/kemampuan petugas 

menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan SANGAT BAIK 

(90,65). 

Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Situbondo, hampir sebagian 

besar adalah Sarjana Strata 1 (S 1), bahkan terdapat beberapa orang yang 

telah Strata  2 (S2), hal ini mengindikasikan dari segi kemampuan 

akademik memiliki kemampuan yang baik, dengan kata lain di atas rata-

rata orang Indonesia. Selain itu, Pegawai di Pengadilan Negeri Situbondo 

juga sering kali mengikuti kegiatan pelatihan atau pendidikan berkenaan 

dengan pekerjaan yang dilakukan. Pendidikan yang didapat diharapkan 

dapat menunjang atau meningkatkan kinerja yang dilakukan dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun kesemua itu tidak 

akan berarti manakala pegawai bagian pelayanan tidak memiliki etos 

kerja yang baik, tidak disiplin dan tidak berorientasi pelayanan kepada 

masyarakat. 

 

G. Perilaku Pelaksana Dalam Pelayanan 

Hasil analisis pada ruang lingkup Perilaku Petugas Pelayanan 

menunjukkan bahwa mayoritas responden menunjukkan bahwa mayoritas 

responden menyatakan SANGAT BAIK (94,84). 

Setiap pegawai telah diberitahu dan dibiasakan untuk selalu bersikap         

3-S (senyum, sapa dan salam) kepada setiap pengunjung di pengadilan 

dalam setiap kesempatan. Pengunjung di Pengadilan Negeri Situbondo 

berasal dari berbagai golongan dan lapisan masyarakat dan sangat 

beragam, masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang belum tentu 

sama.  Namun Semua pengunjung harus diperlakukan dengan keramahan 

dan sikap yang sama, tanpa membeda-bedakannya. Masih terdapat 

responden yang menjawab bahwa sikap petugas pelayanan tidak ramah, 

bahkan menjawab sikap petugas pelayanan sangat tidak ramah. Tim 

survey berpendapat bahwa responden yang menjawab bahwa sikap 

petugas pelayanan tidak ramah mungkin pernah memiliki pengalaman 

yang buruk atau tidak mengenakkan dengan sikap petugas pelayanan, 

namun sulit untuk diprediksi di bagian pelayanan yang manakah 

responden tersebut mengalami pengalaman yang tidak mengenakkan. 
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H. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Dalam Pelayanan 

Hasil analisis pada ruang lingkup Penanganan Pengaduan menunjukkan 

bahwa mayoritas responden menyatakan SANGAT BAIK (90,97). 

Hal ini menunjukkan pelayanan pengaduan di Pengadilan Negeri 

Situbondo berjalan dengan baik 

 

I. Kenyamanan, Lingkungan/Kebersihan, Sarana Prasarana  

Hasil analisis pada ruang lingkup Kenyamanan, Lingkungan/Kebersihan, 

Sarana Prasarana menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan 

SANGAT BAIK (91,94). 

Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B sebenarnya telah memiliki 

sejumlah sarana dan prasarana yang cukup memadai, yang dapat dipakai 

atau digunakan oleh masyarakat. Terdapat Mushola, Area untuk 

merokok dan Kamar Kecil yang cukup bersih. Terdapat ruang tunggu 

bagi Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, Ibu Menyusui. Begitu 

juga ruang tunggu/duduk bagi para tamu telah tersedia di lantai 1 yang 

telah menyediakan kursi, Televisi, Surat Kabar, air galon dan tempat 

charger listrik bagi pengunjung yang memerlukannya. Pengadilan Negeri 

Situbondo juga telah menempatkan tempat sampah di berbagai tempat 

sekitar pengadilan agar pengunjung ikut bersama menjaga kebersihan 

dengan membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk memperindah 

dan mempercantik gedung pengadilan, unsur tanaman juga telah ditata 

baik yang dalam taman maupun di pot-pot bunga yang tersebar di lantai 

1 dan lantai 2. 

Selain itu Pengadilan Negeri Situbondo selalu berupaya untuk 

meningkatkan : 

- Kebersihan Kamar Mandi / Toilet 

- Kenyamanan Parkir kendaraan  

- Keamanan di lingkungan kantor 

- Kebersihan Sarana Ibadah  
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BAB VIII 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data terhadap data survei ini, disimpulkan 

bahwa Nilai/ Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna layanan 

pengadilan di Pengadilan Negeri Situbondo sebagai berikut : 

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT  
DI PENGADILAN NEGERI SITUBONDO 

Jl. PB. Sudirman No. 97 Situbondo 

NILAI REPONDEN 

3,64 
 (SANGAT BAIK) 

 

Jumlah  : 155 Orang 

Jenis Kelamin : L = 110 Orang /P = 45 Orang 

Pendidikan :  

SD                    =  0 Orang 

SMP/SLTP            =  1 Orang 

SMA/SLTA           = 63 Orang 

Diploma                       =   9 Orang 

 Sarjana (S1)           = 76 Orang 

Pasca Sarjana (S2/S3)  =  6  Orang   

91,11 
 (SANGAT BAIK) 

  

B.  Rekomendasi 

1. Semua unsur atau unit pelayanan di Pengadilan Negeri Situbondo perlu 

ditingkatkan kinerjanya, agar unsur yang telah baik dapat dipertahankan atau 

ditingkatkan menjadi SANGAT BAIK, sementara unsur yang masih rendah 

nilainya dapat ditingkatkan dalam survei mendatang menjadi lebih baik. 

2.  Hasil survei untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini dapat 

dijadikan dasar dan bahan melakukan evaluasi kinerja oleh semua pegawai 

di Pengadilan Negeri Situbondo, mulai dari staf pimpinan, Hakim, tenaga 

honorer hingga petugas kebersihan dan pada akhirnya juga bermanfaat untuk 

mengambil tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan 

pelayanan kepada masyarakat; 

3.  Survei kepuasan masyarakat ini hendaknya dilakukan secara periodik satu 

tahun dua kali dengan jumlah responden yang semakin banyak, agar lebih 

representatif mewakili penilaian masyarakat dan juga dapat mengukur 

perkembangan kinerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1 B. 
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C. Rekomendasi dari Responden 

Secara umum masukan atau rekomendasi dari responden intinya adalah agar terus 

meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas pelayanan publik. 

 

  Situbondo, 30 Desember 2020 
Ketua Pengadilan Negeri Situbondo 

 
 TTD 

 
I KETUT SUARTA, S.H.,MH. 

NIP. 19651006 199212 1 001 
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