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KATA PENGANTAR 

 

Segala Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat 

dan karunia-Nya, peran dan fungsi Pemerintah dalam meningkatkan Kualitas 

Pelayanan Publik dan sekaligus merupakan pendayagunaan aparatur negara dalam 

upaya peningkatan kualitas pelayanan yang harus dilaksanakan secara konsisten, 

transparan dan akuntabel dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan 

masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu 

diberikan secara tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta 

tidak diskriminatif 

Pelayanan Publik (Public Service) oleh birokrasi publik merupakan salah satu 

perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat disamping sebagai 

abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk 

mensejahterakan masyarakat. Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna 

memperbaiki pelayanan publik oleh setiap instansi Pemerintah, namun 

penyelenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena 

tidak sesuai keinginan masyarakat. Seluruh pendekatan yang dipergunakan selama 

ini dalam upaya perbaikan pelayanan hanya berdasarkan kepada pemerintah sebagai 

penyedia layanan semata-mata, tidak dipadukan dengan keinginan masyarakat 

sebagai pengguna layanan. 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman survei Kepuasan 

Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Aceh Tengah  selaku penyedia layanan publik (publik services provider). 

Melalui Survei ini akan dapat diperoleh skor kepuasan masyarakat dan unsur mana 

yang memerlukan perbaikan untuk peningkatan kinerja pelayanan yang lebih baik. 

Hasil dari survei ini, kami harapkan menjadi barometer peningkatan kualitas 

pelayanan publik di unit kerja dimaksud dan menjadi komitmen pimpinan beserta 

jajarannya, sehingga kinerja penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkatkan 

akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama kepada 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Aceh Tengah dimasa yang 

akan datang.  
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Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada 

Masyarakat pengguna layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Aceh Tengah atas penilaian, kritikan dan saran yang membangun 

sehingga membantu terlaksananya Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2020. 

Akhirnya harapan kami agar hasil survei ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum 

khususnya instansi terkait penyedia layanan publik dalam mendukung proses 

percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah diprogramkan oleh 

pemerintah. 

 
                     Takengon, 5 Pebruari 2020 

                                      Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
                      Kabupaten Aceh Tengah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permasalahan pelayanan publik pada dasarnya terkait pada belum 

terwujudnya keinginan dan harapan serta kepercayaan masyarakat kepada 

pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya keluhan dan pengaduan 

masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Pengaduan 

tersebut pada umumnya berkaitan dengan prosedur dan mekanisme 

pelayanan yang berbelit-belit, fasilitas yang terbatas, kepastian waktu dan 

biaya serta sikap dan perilaku penyedia layanan yang tidak konsisten. Untuk 

itu sudah menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah meningkatkan kinerja 

dan kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada 

berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), 

dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan. Berdasarkan uraian 

diatas secara umum pengaduan dan keluhan tersebut disebabkan antara 

lain: 

a. Kurang responsif 

Petugas bersikap acuh tak acuh. Kondisi ini terjadi pada hampir semua 

tingkat unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front 

line) sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon 

terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat sering 

kali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. 

b. Kurang informatif 

Penjelasan petugas tidak lengkap. Informasi yang seharusnya 

disampaikan kepada masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai 

kepada masyarakat. 

c. Kurang accessible 

Unit Pelaksana Pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, 

sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. 

d. Kurang koordinasi 

Unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya sangat kurang 

koordinasi. Akibatnya sering terjadi tumpang tindih ataupun pertentangan 

kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayan lainnya 

yang berkaitan. 

e. Birokratis 
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Pelayanan Publik pada umumnya dilakukan dengan melalui proses 

berjenjang sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu 

lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan, 

kemungkinan staf pelayanan (front line staff) untuk dapat menyelesaikan 

masalah sangat kecil dan dilain pihak kemungkinan masyarakat untuk 

bertemu dengan penanggung jawab pelayanan, dalam rangka 

menyelesaikan masalah yang terjadi juga sangat sulit. Akibatnya, 

berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk 

diselesaikan. 

f. Kebijakan bersifat kaku (tidak dapat ditawar untuk hal-hal darurat) 

Pada umumnya aparat pelayanan masih bersifat kaku dan tidak dapat 

ditawar dalam hal-hal yang darurat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan 

dengan apa adanya tanpa ada perbaikan mutu pelayanan dari waktu ke 

waktu. 

g. Inefisiensi 

Berbagai persyaratan yang diperlukan seringkali tidak relevan dengan 

pelayanan yang diberikan. Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, 

kelemahan utamanya adalah berkaitan dengan profesionalisme, 

kompetensi, empati dan etika. Salah satu upaya guna meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik, bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja 

terhadap penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala. 

Selain itu, data SKM  dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur 

pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap 

penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tentang 

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitas atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. SKM bertujuan untuk 

mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan 

untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik selanjutnya. 



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Aceh Tengah Tahun  2020 3 

Pelayanan Publik dewasa ini yang dilakukan oleh aparatur pemerintah 

masih banyak dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat 

memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan 

masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui 

media massa dan secara perorangan, sehingga dapat menimbulkan citra 

yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Kinerja pelayanan publik 

belum sesuai dengan harapan masyarakat dewasa ini antara lain 

disebabkan belum dilaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik 

harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit 

pelayanan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah karena kualitas kinerja 

birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai 

kesejahteraan masyarakat. Selain itu pengaduan atau keluhan dari 

masyarakat dan dunia usaha disampaikan melalui surat pembaca maupun 

media pengaduan lainnya, seperti prosedur dan mekanisme kerja 

pelayanan yang berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang 

akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana 

pelayanan, sehingga tidak menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) 

serta masih banyak dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan 

yang berindikasikan penyimpangan. Dengan kata lain, penyelenggaraan 

pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kabupaten 

Aceh Tengah dalam berbagai sektor pelayanan, ternyata kinerjanya masih 

perlu perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Sejauh ini, kinerja 

pelayanan umum pemerintah di mata masyarakat masih dipandang 

kurang memadai. Padahal di era otonomi daerah sekarang ini, setiap 

daerah dituntut untuk dapat mandiri, lebih dekat dan memahami 

kebutuhan masyarakat serta lebih bersifat melayani. Oleh karena itu, 

diperlukan revolusi mental yang berorientasi melayani, bukan dilayani. 

Selain itu, diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan yang memadai 

dalam melaksanakan pelayanan itu sendiri. 

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, pemerintah telah 

mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei 

Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  

terutama terhadap pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
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Sipil. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan diperlukan langkah strategis untuk mendorong upaya 

perbaikan pelayanan publik melalui Pengukuran Survei Kepuasan 

Masyarakat. 

B. Tujuan 

Peraturan ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat 

sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pelayanan publik.Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh 

Tengah.  

C. Sasaran 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja Penyelenggara pelayanan. 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik. 

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

Pelayanan publik. 

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 melaksanaan 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 dipertanggung jawabkan secara benar dan 

konsistenkepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum 

yang berlaku. 

4. Berkesinambungan  
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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. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup Pedoman Penyusunan SKM  Penyelenggara Pelayanan 

Publik pada Peraturan ini, meliputi Metode Survei, Pelaksanaan dan Teknik 

Survei, Langkah-Langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, 

Langkah-Langkah Pengolahan Data, Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme 

Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Survei Kepuasan Masyarakat, Analisa 

Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut.  

F.  Unsur SKM dalam peraturan ini meliputi: 

1.  Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 

3.  Waktu Penyelesaian 

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4.  Biaya/Tarif *) 

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 Pelayanan 
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Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk 

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6.  Kompetensi Pelaksana **) 

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan 

pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana **) 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

9. 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). 

Catatan: 

*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam 

suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada 

penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh 

UU dinyatakan gratis. 

**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, 

jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website. 

       Catatan: 

*) Unsur 4, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, jika dalam 

suatu peraturan perundangan biaya tidak dibebankan kepada 

penerima layanan (konsumen). Contoh: pembuatan KTP, biaya oleh 

UU dinyatakan gratis. 

**) Unsur 6 dan Unsur 7, dapat diganti dengan bentuk pertanyaan lain, 

jika jenis layanan yang akan disurvei berbasis website. 

G.  Manfaat 

Dengan dilakukan SKM diperoleh manfaat, antara lain: 
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1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam  

Penyelenggara pelayanan publik; 

2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh 

unit Pelayanan publik secara periodik; 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak 

lanjut Yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat; 

4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

Pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan 

Daerah; 

5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada 

lingkup Pemerintah  Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja 

pelayanan; 

6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit   

pelayanan. 

H. Pengertian Umum 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 

1. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara 

komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas 

layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

2. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan 

Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan 

skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). 

3. Unit pelayanan publik adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi  

4. pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan 

pelayanan kepada penerima pelayanan. Unsur Survei Kepuasaan 

Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran 

kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik 

5. Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan 

secara   berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan 

(semester) atau minimal 1 (tahun) sekali. 

6. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang 

secara hukum berkedudukan di Indonesia yang memiliki kredibilitas dan  

akreditasi yang jelas dibidang penelitian dan survei. Misalnya lembaga 

penelitian yang ada di Universitas/perguruan tinggi. 
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7. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang  

melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan 

peraturan perundang-undangan. 

8. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi 

pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik. 

9. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat  

terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur 

penyelenggara pelayanan publik. 

10. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam 

penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel 

penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja unit 

pelayanan 

11. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat 

pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah 

menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan. 

12. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan 

kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

13. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah. 

14. Instansi Pemerintah adalah Instansi pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah  termasuk BUMN/BUMD dan BHMN. 
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BAB II 

METODELOGI PENGUKURAN 

A.  Priode Survey 

    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. Dalam hal penyelenggara menggunakan metode survei ini, 

maka metode ini harus dinyatakan di dalam laporan. Pengolahan dan analisa 

hasil survei agar mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai 

dengan kaidah pengolahan survei. 

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat 

dilaksanakan pada lingkup unit pelayanan publik Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan salah satu satuan 

kerja perangkat Daerah Aceh yang memberikan pelayanan di bidang dokumen 

kependudukan, Identitas Penduduk serta data Kependudukan melalui metode 

atau dengan cara mengedarkan 50 (Lima puluh) kuesioner kepada responden 

yang menjadi pengguna layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Aceh Tengah. 

Kuesioner dibagikan kepada masyarakat pengguna layanan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah pada setiap 

bidang meliputi : 

1. Ruang Pendaftaran : 

a. Bagian pendaftaran Penduduk     :  10 kuesioner 

b. Bagian pengambilan Kartu Keluarga             :    5 kuesioner 

2. RuangTengah : 

a. Bagian pendaftaran Akta Kelahiran                      :    5 kuisioner 

b. Bagian pengambilan Akta Kelahiran                     :    5  kuisioner- 



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Aceh Tengah Tahun  2020 10 

c. Bagian pendaftaran/pengambilan KTP               : 10 kuisioner 

3. Ruang Sekretaris/umum 

a. Bagian Legalisir dokumen/Identitas                    : 10 kuisioner 

4. Ruang administrator : 

a. Bagian verivikasi data server                              :  5  Kuisioner 

     Dari jumlah responden sebanyak 50 Kuisioner yang telah diedarkan, hasilnya 

menunjukan bahwa kategori responden untuk setiap kuesioner yang kemudian 

sudah terkumpul kembali semuanya selanjutnya dikelompokkan menurut jenis 

kelamin responden yaitu: 

-<15  Tahun        :  0 responden 

-16 s/d 20 tahun       :  8 responden 

-21 s/d 25 tahun       :  4 responden 

-26 s/d 30 tahun       :  7 responden 

-31 s/d 35 tahun       :  9 responden 

-36 s/d 40 tahun       :  4 responden 

-41 s/d 45 tahun       :  8 responden 

-46 s/d 50 tahun       :  9 responden 

-51 s/d 55 tahun       :  1 responden 

-56 s/d 60 tahun       :  0 responden 

-61 s/d 70 tahun       :  0 responden 

->70 tahun        :  0 responden 

1. Jenis kelamin responden :  

     - Laki-laki        : 25 responden 

     - Perempuan        : 25 responden 

2. Pekerjaan responden       : 

    - PNS        : 14 responden 

    - TNI         :   3 responden 

   - POLRI         :   3 responden 

   - Lainnya        :  30 responden 

 

B. Metode penelitian 

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), dan 

merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. 
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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. 

 

Tahapan Survey dilakukan sebagai berikut : 

 
 
 

1. Persiapan 

Penyiapan Bahan 

2. Kuesioner 

Dalam penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan 

kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat 

penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap 

tingkat kepuasan masyarakat 

Bagian dari Kuesioner 

Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu : 

Bagian I : Identifikasi responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan 

dan pekerjaan, bertujuan untuk menganalisis profil responden 

dalam penilaiannya terhadap unit pelayanan instansi 

pemerintah. 

Bagian I     : Indentitas pencacah, berisi data pencacah (apabila kuesioner 

diisi oleh masyarakat, bagian ini tidak diisi) 

 

PENGOLAHAN DAN

ANALISIS DATA

PENYUSUNAN

LAPORAN

PENGUMPULAN DATA

PERSIAPAN
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Bagian III : Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan 

yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap 

unsur-unsur pelayanan yang dinilai. 

Bentuk Jawaban  

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayananan secara umum 

mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik 

sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, 

kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik 

diberi nilai persepsi 4. Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan, bila : 

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

sederhana, alurnya tidak mudah, loket terlalu banyak, sehingga prosesnya 

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 mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan 

efektif. 

b) Kriteria Responden 

Kriteria untuk responden Survei Kepuasan Masyarakat adalah para 

pengguna layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Aceh Tengah khususnya pengguna layanan didefinisikan sebagai 

orang yang sedang atau yang baru saja   mendapat pelayanan 

kependudukan atau dengan kata lain mulai dari yang baru melakukan 

pengurusan (memasukan berkas) hingga sampai pada selesainya 

pengurusan (diterimanya hasil akhir pelayanan kependudukan yang berupa 

output dokumen dan identitas kependudukan seperti Kartu Keluarga, KTP, 

Akta Kelahiran dan lain-lain) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Aceh Tengah. 

c) Metode Pemilihan Responden 

d) Responden dipilih secara simple random sampling dari semua pengguna 

layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh 

Tengahpada masing-masing lokasi sampel untuk setiap jenis layanan. 
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BAB III 

HASIL PENGUKURAN 

A. Pelaksanaan 

1. Pelaksana survei 

a. Pelaksana survei adalah setiap unit penyelenggara pelayanan yang terdapat 

pada lembaga negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

b. Apabila dilaksanakan sendiri atau unit indepeden yang sudah berpengalaman. 

Unit independen tersebut dapat dilaksanakan oleh:Badan Pusat Statistik 

(BPS), Perguruan Tinggi (Pakar), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

Pelaku Usaha atau kombinasi dari unitunit dimaksud, perlu dilakukan melalui 

Perjanjian kerjasama dengan unit independen, untuk dibuatkan berita acara. 

2. Tahapan survei 

Pelaksanaan SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat 

dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, 

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

sebagai berikut: 

1. Menyusun instrumen survei; 

2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel; 

3. Menentukan responden; 

4. Melaksanakan survei; 

5. Mengolah hasil survei; 

6. Menyajikan dan melaporkan hasil. 

Tahapan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik ini didasarkan pada metode dan teknik-13- 

yang dapat dipertanggungjawabkan. 

B. Teknik Survei Kepuasan Masyarakat 

     Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain: 

1. Kuesioner dengan wawancara tatap muka; 

2. Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat; 

3. Kuesioner elektronik (e-survei); 

4. Diskusi kelompok terfokus; 

5. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam. 
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C. Penyusunan Laporan 

Laporan Hasil Survei ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat untuk 

meningkatkan kinerja Pelayanan Publik secara bertahap, konsisten, 

berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki. 

1) Materi Pokok Laporan SKM 

Materi pokok dalam Laporan SKM mencakup: latar belakang masalah, tujuan 

SKM, Metode, tim SKM dan jadwal pelaksanaan dan Tindak lanjut SKM, 

sebagai berikut: 

1) Pendahuluan: latar belakang masalah, tujuan SKM, metode, tim SKM dan 

jadwal pelaksanaannya SKM: 

a. Latar belakang masalah memuat berbagai hal penyebab munculnya 

problematika dalam penyusunan SKM, baik ditinjau dari komponen yang 

akan disurvei dan dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. 

b. Tujuan SKM berisi tentang hasil akhir yang akan dicapai dari hasil SKM 

yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan IKM secara nasional 

oleh Menteri. 

c. Metode memuat karakteristik populasi, keterwakilan anggota sampel, dan 

jumlah responden, selain itu disajikan juga jumlah kuesioner yang berhasil 

dikumpulkan kembali, dan jumlah kuesioner yang dapat diproses lebih 

lanjut atau diolah. 

d. Tim SKM terdiri dari penanggung jawab dan pelaksana SKM. 

e. Jadwal SKM memuat kegiatan dan waktu pelaksanaan survei. 

2) Analisis 

Analisis meliputi data kuesioner, perhitungan, dan deskripsi hasil analisis. 

Hasil analisis harus memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai 

berbagai faktor pemicu kelemahan dan/atau kelebihan pada setiap 

komponen yang diukur. Selain itu, hasil analisa survei tersebut dapat 

dibandingkan dengan hasil survei 2 tahun sebelumnya. 

 

Dari keseluruhan kuesioner (50 kuesioner) dapat terisi dengan baik sehingga 

dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner 

yang telah terisi tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 1 

Nilai Rata-rata (NRR) dan Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) 9 Unsur Pelayanan 

No. Unsur Pelayanan NRR 

1 
Kesesuaian Persyaratan 

dengan Pelayanan 

3,58 

2 Prosedur Pelayanan 3,62 

3 Waktu Pelayanan 3,34 

4 Biaya/Tarif 3.98 

5 Produk Layanan 3,46 

6 Kompetensi Pelaksana 3,44 

7 Perilaku Pelaksana 3,58 

8 Maklumat Pelayanan 3.40 

9 Penanganan Pengaduan 3.64 

 

Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian 

masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan 

dengan nilai rata-rata atau nilai interval SKM 3,34 atau kurang merupakan 

unsur-unsur pelayanan yang masih lemah dan memerlukan perbaikan. 

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata (NRR) 

tertinggi adalah unsur Pelayanan biaya/tarif (rata-rata 3,98), sedangkan 

unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur Waktu 

Pelayanan (rata-rata 3,34). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan 

pelayanan paling tinggi diperoleh dari Pelayanan biaya/tarif, sedangkan pada 

unsur Waktu Pelayanan memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Nilai 

Rata-Rata  semua unsur 3,34 (dengan nilai IKM unit pelayanan 88,91). Hal 

ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan 

tersebut pada umumnya baik dan sudah merasa puas dengan unsur-unsur 

pelayanan tersebut. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu  

diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah yaitu 

Waktu Pelayanan dengan nilai rata-rata (NRR) 3,34 Sedangkan unsur yang 

mempunyai nilai cukup tinggi harus dipertahankan. Dari 9 (sembilan) unsur 

yang ditetapkan seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai 

Indeks Kepuasan Masyarakat di atas  88,31 – 100,00 dengan mutu 
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pelayanan A (Sangat Baik) dengan interval nilai 3,5324 – 4,00 Dari 9 unsur 

pelayanan ada 5 (lima) unsur yang memiliki NRR diatas rata-rata (3,34). 

Kelima unsur ini kualitas pelayanannya perlu diperbaiki agar tingkat 

kepuasan pengguna jasa pelayanan meningkat. Unsur-unsur tersebut 

adalah: 

1) Waktu Pelayanan (NRR 3,34) 

2) Maklumat Pelayanan (NRR 3,40) 

3) Kompetensi Pelaksana (NRR 3,44)  

4) Produk Layanan (NRR 3,46) 

Sedangkan 4 (empat) unsur lainnya yang dikatagorikan sudah baik dan perlu 

dipertahankan nilai rata-rata (NRR) 3,46   mengingat  keberadaan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Aceh Tengah  bertindak 

sebagai pemberi layanan kepada masyarakat yang berhubungan langsung 

dengan masyarakat dari berbagai latar belakang kehidupannya. 

Unsur-unsur yang harus dipertahankan sebagai berikut: 

1) Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan (NRR 3,58) 

2) Prilaku Pelaksana (3,58) 

3) Prosedur Pelayanan (NRR 3,62) 

4) Penanganan Pengaduan (NRR 3,64) 

5) Biaya/Tarif (NRR 3,98) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik memuat 9 unsur pelayanan yang harus 

diukur, yaitu : 

a. Persyaratan  

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur  

c. Waktu Pelayanan  

d. Biaya/Tarif  

e. Produk spesifikasi jenis pelayanan  

f. Kompetensi pelaksana  

g. Perilaku pelaksana  

h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan 

i. Sarana dan prasarana 
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Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut 

diperoleh hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan angka indeks 

 sebesar 86  maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu layanan A 

dengan kategori  SANGAT BAIK, karena berada dalam nilai interval SKM 

3,5324 – 4,00 dan nilai interval konversi 88,31 – 100,00 sebagaimana 

kategorisasi mutu pelayanan yang tertera dalam tabel sebagai berikut : 

Tabel 2 

Kategorisasi Mutu Pelayanan 

 

Untuk perolehan nilai rata-rata dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

menurut 9 unsur pelayanan sebagaimana tertera pada tabel 2 sebagai 

berikut: 

f. Penutup 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

3.1 Kesimpulan  

a. Secara umum kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil   Kabupaten Aceh Tengah dipersepsikan baik oleh 

pengguna pelayanan.  Hal ini terlihat dari Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) dengan nilai interval konversi yang diperoleh yaitu berkisar di 

antara  88,31 – 100,00. Nilai IKM yang diperoleh yaitu: pada 9 unsur 

pelayanan = 88,91 itu,berarti mutu dan kinerja unit pelayanan berada 

dalam kategori Sangat baik (A). 

b. Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden 

adalah unsur Biaya/Tarif Pelayanan dengan nilai rata-rata 3,98 Hal ini 

merupakan dampak semenjak diberlakukannya kebijakan untuk 

pengurusan dokumen kependudukan yang tidak dipungut biaya.Ketentuan 

tersebut berlaku sejak disahkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 

2013 yang merupakan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

Nilai Interval SKM 
Nilai Interval 

Konversi SKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D TIDAK BAIK 

2,60 – 3,064 
65,00 – 76,60 C KURANG BAIK 

3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B BAIK 

3,5324 – 4,00 
88,31 – 100,00 A SANGAT BAIK 
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tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, sejak 

diberlakukannya ketentuan ini  

c. yang efektif pada Januari 2014 dan sebelum adanya kebijakan lain atau 

adanya perubahan ketentuan yang sudah ada, maka pengurusan 

dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), KTP,Akta Catatan 

Sipil dan lain sebagainya tidak dipungut biaya (digratiskan). 

d. Dari hasil pengukuran 9 unsur pelayanan terdapat 1 (Satu)  unsur 

pelayanan yang memberikan tingkat kepuasan paling rendah atau 

dianggap kurang memuaskan adalah Waktu Pelayanan  dengan 

perolehan nilai rata-rata sebesar 3,34., dari  unsur tersebut yang kualitas 

pelayanannya perlu segera diperbaiki. 

Dalam kenyataannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh 

Tengah telah berupaya optimal dalam hal Waktu pelayanan dengan tidak 

mengabaikan syarat-syarat, ketentuan dan peraturan-peraturan yang sedang 

berlaku. 

Namun demikian, Kompetensi Pelaksana dengan NRR 3,34 atau nilai SKM 

sebesar 88,91  dikategorikan  Sangat Baik (A),karena nilai interval konversi 

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada unsur waktu pelayanan yang 

diperoleh sebesar 88,91 ini  dalam kisaran diantara 88,31 – 100,00 

Dari 9 unsur pelayanan ada 5 (lima) unsur yang harus dipertahankan.  

Kelima unsur tersebut adalah: 

1) Kesesuaian Persyaratan dengan Pelayanan (NRR 3,58) 

2) Prilaku Pelaksana (3,58) 

3) Prosedur Pelayanan (NRR 3,62) 

4) Penanganan Pengaduan (NRR 3,64) 

5) Biaya/Tarif (NRR 3,98) 

3.2 Rekomendasi   

a. Perlu upaya untuk menindaklanjuti unsur-unsur yang masih belum 

memenuhi harapan masyarakat terutama terhadap unsur waktu 

pelayanan dan produk layanan. 

b. Mempertahankan kualitas pelayanan yang sangat memuaskan yaitu 

kewajaran biaya/tarif secara konsisten. 

c. Diharapkan kepada petugas pelayanan agar melakukan perubahan 

terhadap kinerja pelayanan, khususnya pada unsur 

Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan,produkpelayanan 
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waktu pelayanan dan prosedur pelayanan karena selama ini proses 

tersebut masih dirasakan kurang memuaskan oleh masyarakat. 

d. Diharapkan dalam hal persyaratan agar tidak dipersulit 

e. dan berbelit-belit karena selama ini masih menjadi permasalahan yang 

dianggap sulit oleh masyarakat pengguna layanan. 

f. Meningkatkan prosedur layanan dengan memberikan kualitas layanan 

yang baik dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. 

g. Memperbaiki perilaku pelaksana dengan bersikap ramah, sopan santun, 

peduli, ikhlas dan sabar dalam menghadapi pasien yang memerlukan. 

h. Perlu upaya untuk peningkatan kualitas pelayanan yang  masih kurang 

baik, agar tingkat kepuasan masyarakat yang menggunakan jasa 

pelayanan publik meningkat juga untuk mengurangi jumlah masyarakat 

yang kecewa terhadap pelayanan publik. Hal ini dilakukan untuk 

memperbaiki citra  kinerja pelayanan publik di mata masyarakat.  

i. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung 

jawab petugas. Hal-hal yang dapat dilakukan dalah (1) memberikan 

pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja atau motivasi 

petugas, (2) menetapkan standardisasi internal mengenai sikap layanan 

dan disiplin kerja. 

j. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam 

mengajukan keluhan. Hal-hal yang dapat dilakukan adalah (1) membentuk 

satuan kerja yang berfungsi menerima dan memproses keluhan 

pelanggan, (2) menyediakan media yang mudah diakses oleh pelanggan 

seperti saluran telepon bebas pulsa, sms, centre, gateway, email, dan 

atau kotak saran. 

k. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap 

petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan 

adalah (1) memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi 

petugas, (2) memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan. 

l. Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan 

terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa yang akan datang 

serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas pelayanan dalam bentuk 

insentif khusus. 

m. Kegiatan penyusunan SKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu 

cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan 
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membandingkan SKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei 

dilakukan secara periodik ( 3 sampai dengan 6 bulan sekali atau 

sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat 

dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

publik. 
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BAB IV 

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

A. Persiapan Survei 

1. Penetapan Pelaksana 

a. Apabila dilaksanakan secara swakelola, perlu membentuk Tim penyusunan 

survei kepuasan masyarakat yang terdiri dari: 

1) Pengarah. 

2) Pelaksana, terdiri dari: 

a) Ketua 

b) Wakil Ketua. 

b) Anggota sekaligus sebagai surveior sebanyak- banyaknya 5 orang. 

3) Sekretariat sebanyak-banyaknya 3 orang. 

b. Apabila bekerjasama dengan lembaga lain, maka lembaga tersebut harus 

memiliki pengalaman dan kredibilitas di bidang penelitian atau survei, Selain itu 

perlu dilakukan perikatan perjanjian kerja sama antara lembaga lain dengan 

penyelenggara pelayanan publik. Lembaga lain tersebut dapat dilaksanakan oleh 

unit independen, yang terdiri dari BPS, Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi 

dan Lembaga Survei yang terpercaya. 

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 unit layanan. 

Salah satu contoh bentuk kuesioner terlampir 

(Lampiran I) pada lampiran ini. 

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: jenis 

kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk 

menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden 
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terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom 

waktu/jam responden saat disurvei. 

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. 

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, 

panjang dan tidak jelas, loketterlalu banyak, sehingga proses tidak efektif. 

sederhana, alur berbelit-belit 

2)  Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedu rpelayanan 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, sehinggaprosesnya mudah dan 

efektif. 
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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 wilayah masing-masing unit pelayanan. 

Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat 

menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (Lampiran II) atau 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

S = { λ² . N. P. Q}/ {d² (N 

 
dimana : 

S = jumlah sampel 

λ2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, 

taraf kesalahan bisa 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 masing-masing unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk, 

seperti: unit pelayanan SIM, STNK, transportasi dan sebagainya; 

2) Lingkungan perumahan untuk penerima layanan tertentu, seperti: telepon, air 

bersih, pendidikan dan sebagainya pada saat responden di rumah. 

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 dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan 2 

(dua) cara, yaitu: 

a) Dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya 

dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.Dengan cara ini sering terjadi, 

penerima layanan kurang aktif 

melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit 

pelayanan yang bersangkutan. 
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b) Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara oleh: 

1) Unit pelayanan sendiri, walaupun sebenarnya dengan cara ini hasilnya 

kemungkinan besar akan subyektif, karena S = { λ² . N. P. Q}/ {d² (N-1) + λ² . 

P. Q } dikhawatirkan jawaban yang kurang baik mengnai instansinya akan 

mempengaruhi obyektivitas penilaian. Untuk mengurangi subyektifitas hasil 

penyusunan indeks, dapat melib atkan unsurpengawasan atau sejenisnya 

yang terkait. 

2) Unit independen yang sudah berpengalaman dan mempunyai reputasi dan 

kredibilitas di bidang penelitan dan survei, baik untuk tingkat Pusat, Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota. Independensi ini perlu ditekankan untuk 

menghindari jawaban yang subyektif. 

3) Hasil survei kepuasan masyarakat tersebut harus ada saran perbaikan dari  

pemberi layanan yang disurvei terhadappeningkatan kualitas pelayanan 

publik. 

4) Hasil survei kepuasan masyarakat wajib diin formasikan kepadapublik minimal 

di ruang 
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BAB V 

LANGKAH-LANGKAH PENGOLAHAN DATA 

Pengolahan data masing-masing metode SKM sebagaimana pada BAB II, 

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: 

Bobot Nilai rata-rata tertimbang =  

 

 

Bobot Nilai rata-rata tertimbang =  

 

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai 

rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut : 

 

       SKM =   

  

                                   

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: 

a. Menambah unsur yang dianggap relevan; 

b. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang 

dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh 

unsur tetap 1. 

 

 

SKM Unit pelay anan x 25  

Jumlah Bobot =  1  = N 

Jumlah Unsur     X   

Jumlah Bobot =  1  = 0,11 

Jumlah Unsur     9   

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur   
 
          Total Unsur yang Terisi 

x Nilai Penimbang 
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Tabel 3 

Nilai Persepsi. Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja  

 

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 data base. 

2. Pengolahan secara manual 

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur SKM = x Nilai Penimbang Total Unsur 

yang Terisi 

a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir 

mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur X (UX); 

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

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. 

Contoh : Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, 

maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan 

dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata 

tertimbang. 

Nilai Interval SKM 
Nilai Interval 

Konversi SKM 

Mutu 

Pelayanan 

Kinerja Unit 

Pelayanan 

 
1,00 – 2,5996 

 
25,00 – 64,99 D TIDAK BAIK 

 
2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C 

KURANG 

BAIK 

 
3,0644 – 3,532 

 
76,61 – 88,30 B BAIK 

 
3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A 

SANGAT 

BAIK 
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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 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 setiap 

unit pelayanan instansi pemerintah, disusun dengan materi utama sebagai 

berikut: 

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 dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur). 

Contoh: 

Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan 

adalah sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 3 

Rata-rata Nilai Unsur dan Masing-masing unit pelayanan 

 

No. Unsur Pelayanan 

Nilai 

unsur 

SKM 

1 Persyaratan A 

2 
Sistem, Mekanisme, dan 

Prosedur 
B 

3 Waktu Penyelesaian C 

4 Biaya/Tarif D 

5 
Produk Spesifikasi jenis 

pelayanan 
E 
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6 Kompetensi Pelaksana F 

7 Perilaku Pelaksana G 

8 Penanganan Pengaduan H 

9 Sarana dan Prasarana  I 

 

 

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan 

cara sebagai berikut: 

(a x 0,11) + (b x 0,11) + (c x 0,11) + (d x 0,11)+ (e x 0,11) + (f x 0,11) + (g x 

0,11) + (hx 0,11)+ (i x 0,11) = Nilai Indeks (X) 

Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a) Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar X x 25 = y 

b) Mutu pelayanan (lihat Tabel II, Mutu pelayanan) 

c) Kinerja unit pelayanan (Lihat Tabel II) 

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. 

3. Penyusunan Jadwal. 

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan 

waktu selama 1 (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut: 

a. Persiapan, 6 (enam) hari kerja; 

b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 (enam) hari kerja; 

c. Pengolahan data indeks, 6 (enam) hari kerja; 

d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 (enam) hari kerja. 
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BAB VI 

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN MEKANISME PELAPORAN 

HASIL PENILAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 

1. Secara berkala pimpinan unit pemantau yang ditunjuk tersebut 

Melaporkan hasil pemantauan kinerja unit pelayanan kepada pimpinan 

instansi pemerintah yang bersangkutan, sebagai bahan penyusunan 

kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 

2. Dalam rangka peningkatan transparansi hasil penyusunan SKM unit 

pelayanan, rencana dan tindak lanjutnya wajib dipublikasikan kepada 

masyarakat. 

3. Pengujian Kualitas Data Data pendapat masyarakat yang telah 

dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan 

mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok 

umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi 

ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan 

kecenderungan. 

4. Untuk memudahkan pengolahan data indeks kepuasan masyarakat di 

setiap unit pelayanan, pedoman umum ini sebaiknya dilengkapi dengan 

program pengolahan data melalui komputer, yang di-install pada komputer 

masing-masing unit pelayanan. 

Jenis program pengolahan melalui komputer yang merupakan Sistem 

Data Base Indikator Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik 

dapat menggunakan program, antara lain: 

a. Operating Sistem (OS) DOS, atau 

b. Operating Sistem (OS) Microsoft (MS) Windows (MW), 

c. SPSS. Dan lain-lainnya. 

5. Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala 

diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Dengan 

demikian dapat diketahui perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam 

menerima pelayanan publik. Jangka waktu survei antara periode yang 

satu ke periode berikutnya dapat dilakukan 3 (tiga) sampai dengan 6 

(enam) bulan atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 

6. Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, semua 

unit pelayanan instansi pemerintah baik yang langsung maupun tidak 

langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib menyusun 



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten Aceh Tengah Tahun  2020 30 

survei kepuasan masyarakat secara periodik di lingkungan masing-masing 

dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanannya kepada masyarakat. 

Keberhasilan pelaksanaan penyusunan, survei kepuasan masyarakat, 

sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas unit pelayanan instansi 

pemerintah pusat dan daerah, tergantung kepada komitmen dan 

kesungguhan para pejabat maupun pelaksana di masing-masing instansi 

serta masyarakat. Hal-hal yang bersifat teknis dan administratif 

pelaksanaan penerapan, diatur secara tersendiri 

7. Hasil SKM wajib diinformasikan kepada publik termasuk metode survei. 

Penyampaian hasil SKM wajib dipublikasi, minimal di ruang layanan atau 

melalui media cetak, media pemberitaan online, website unit, atau media 

jejaring sosial 
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BAB VII 

ANALISA HASIL SURVEI DAN RENCANA TINDAK LANJUT 

Setelah diperoleh hasil pengolahan data SKM, maka perlu dilakukan analisa 

terhadap unsur yang disurvei baik yang bersifat teknis dan non teknis secara 

keseluruhan, sehingga akan menggambarkan hasil yang objektif dari SKM itu 

sendiri. Analisa masing-masing unsur SKM dapat dilakukan dengan cara: 

1. Analisa Univariat 

Analisa ini untuk menggambarkan data variabel yang terkumpul 

(memaparkan hasil temuan) tanpa bermaksud memberikan kesimpulan. 

Hasil analisa ini merupakan diskripsi (penjabaran) temuan hasil survei 

berupa data statistik, seperti: frekuensi distribusi, tabulasi data dan 

prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta 

perhitunganperhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang 

disurvei. Proses analisa univariat dapat dilakukan dengan menggunakan 

perhitungan analisa deskriptif program SPSS (Statistical Package for 

Social Sciences). 

2. Analisa Bivariat 

Analisa bivariat dilakukan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks 

antara satu unsur dengan unsur lain. Contoh: hubungan antara unsur 

prosedur dengan unsur waktu pelayanan, atau unsur kompetensi petugas 

dengan unsur perilaku petugas. Tujuan dari analisa bivariat ini adalah 

untuk melihat hubungan satu unsur dengan unsur lain sebagai dasar 

untuk menjelaskan suatu masalah. Melalui analisa ini, hasil pengelohan 

data SKM tidak hanya dimunculkan analisa kuantitatif saja (indeks atau 

angka SKM), tetapi juga analisa kualitatif. Analisa ini sangat penting untuk 

perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam 

rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini perlu dibuatkan 

dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut 

perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling 

buruk hasilnya. Penentuan perbaikan harus direncanakan tindak lanjut 

dengan prioritas perbaikan jangka pendek (Kurang dari 12 bulan), jangka 

menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari bulan), atau jangka panjang 

(lebih dari 24 bulan). 
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BAB VIII 

                                                 PENUTUP 

Survei kepuasan masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan 

sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik. 
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35 

 

                                 LAMPIRAN 1.PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  

                                    PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN 

 

UNIT PELAYANAN  : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

ALAMAT    : JLN. Sentosa No.33 Sp. Aspol Kampung Baru Takengon 

TELP/FAX    : (0643) 21277 Takengon 24514  

No. 

Resp 

NILAI UNSUR PELAYANAN   

 
U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 
 

3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
 

6 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
 

7 3 4 3 4 3 3 3 2 3 
 

8 4 4 4 4 3 3 4 3 4 
 

9 4 3 3 4 4 4 3 3 4 
 

10 3 3 3 4 3 4 4 4 4 
 

11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

13 4 3 4 4 3 3 4 4 4 
 

14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

17 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

20 4 3 2 4 4 3 4 3 4 
 

21 3 3 3 4 2 2 3 2 1 
 

22 3 3 3 4 2 2 3 2 1 
 

23 3 3 2 4 3 3 3 3 4 
 

24 3 4 3 4 3 3 3 3 3 
 

25 4 4 3 4 3 4 4 3 4 
 

26 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
 

27 4 3 4 4 4 4 4 3 4 
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28 3 3 3 4 3 3 3 2 4 
 

29 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
 

30 4 4 3 4 3 4 3 3 3 
 

31 4 4 3 4 3 4 4 3 3 
 

32 3 4 3 4 3 3 3 4 4 
 

33 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
 

34 3 2 1 4 3 1     2 3 3 
 

35 3 3 3 4 3 1 3 2 2 
 

36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

37 3 4 2 4 3 3 3 4 4 
 

38 3 3 3 3 3 2 2 1 3 
 

39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

40 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
 

41 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
 

42 3 4 4 4 3 4 4 4 4 
 

43 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
 

44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

46 4 3 3 4 3 4 4 4 4 
 

47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

48 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
 

49 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
 

50 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 

 
Jmlh 
Nilai 
/Unsur 

 

179 

 

181 

 

167 

 

199 

 

173 

 

172 

 

179 

 

170 

 

182 

 

 
NRR / 
Unsur 

 

3,58 

 

3,62 

 

3,34 

 

3,98 

 

3,46 

 

3,44 

 

3,58 

 

3,40 

 

3,64 

 

NRR 
tertb/ 
Unsur 

 

0.39` 

 

0.40 

 

0.37 

 

0.44 

 

0.38 

 

0.38 

 

0.39 

 

0.37 

 

0.40 

 

*)3.56 
 

IKM Unit pelayanan  
**)88,91 

 

 

 

 

LAMPIRAN 2. KETERANGAN 9 UNSUR PELAYANAN 
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Keterangan  :         

- U1 s.d. U9    

=  Unsur-Unsur       
pelayanan  

- NRR               =  Nilai rata-rata   
- IKM                =  Indeks Kepuasan  Masyarakat 
- *)   =  Jumlah NRR IKM tertimbang 
-**)   =  Jumlah NRR Tertimbang x 25 
NRR Per Unsur   =  Jumlah nilai per unsur dibagi  

       Jumlah kuesioner yang terisi 
NRR tertimbang    =  NRR per unsur x 0,111  
per unsur        

 

NO. UNSUR 

PELAYANAN 

NRR 

U1 
Persyaratan 

3,58 

U2 
Prosedur 

3,62 

U3 Waktu Pelayanan 3,34 

U4 Biaya/Tarif 3.98 

U5 Produk Pelayanan 3,46 

U6 Kompetensi 

Pelaksana 

3,44 

U7 Perilaku Pelaksana 3,58 

U8 Maklumat Pelayanan 3.40 

U9 Penanganan 

Pengaduan 

3.64 

 

 

IKM UNIT PELAYANAN        :                   88,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 3. DAFTAR SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS 

KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TENGAH 

Mutu Pelayanan      
A (Sangat Baik)   
B (Baik)    
C (Kurang Baik)   
D (Tidak Baik) 
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NO. LOKASI SURVEY 
JUMLAH 

SAMPEL 
KETERANGAN 

1. 

 Ruang Pendaftaran: 

-Bagian pendaftaran 

Penduduk 

-Bagian pengambilan kartu 

keluarga 

 

10 

10 

 

2. 

 Ruang Tengah: 

-Bagian pendaftaran Akta 

Kelahiran 

-Bagian pengambilan Akta 

Kelahiran: 

-Bagian 

pendaftran/pengmbilan KTP 

 

10 

5 

5 

 

3. 

 Ruang Sekretariat/Umum: 

-Bagian Legalisir 

dokumen/Identitas 

 

5  

4. 
 Ruang Administrator: 

-Bagian verifikasi data server 
5  

 JUMLAH 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   KETERANGAN 9 UNSUR PELAYANAN 

Keterangan  :       
- U1 s.d. U9       
- NRR               =  Nilai rata-rata   
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- IKM                =  Indeks Kepuasan Masyarakat 
- *)   =  Jumlah NRR IKM tertimbang 
-**)   =  Jumlah NRR Tertimbang x 25 
NRR Per Unsur   =  Jumlah nilai per unsur dibagi  

       Jumlah kuesioner yang terisi 

NRR tertimbang    

=  NRR per unsur x  
0,111  

per unsur        
 

NO. UNSUR 

PELAYANAN 

NRR 

U1 
Persyaratan 

3,58 

U2 
Prosedur 

3,62 

U3 Waktu Pelayanan 3,34 

U4 Biaya/Tarif 3.98 

U5 Produk Pelayanan 3,46 

U6 Kompetensi 

Pelaksana 

3,44 

U7 Perilaku Pelaksana 3,58 

U8 Maklumat Pelayanan 3.40 

U9 Penanganan 

Pengaduan 

3.64 

 

IKM UNIT PELAYANAN        :                   88,91 

 

 

Mutu Pelayanan :     
A (Sangat Baik)   
B (Baik)    
C (Kurang Baik)   
D (Tidak Baik)   
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 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 

Lampiran 4. Daftar Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
Berdasarkan Kategori Responden 

 

KATEGORI 
RESPONDEN 

SUB KATEGORI JUMLAH 

2.     Berdasarkan   
Jenis Kelamin 

1 Laki laki 26 

2 Perempuan 24 

3.     Berdasarkan 
Jenis Pekerjaan 

1 PNS 16 

2 TNI 3 

3 Polri 2 

4 Dan Lain-lain 29 
 

  
TOTAL  50 

 
 

  

 
 

Lampiran 5. Daftar Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
Berdasarkan Lokasi Survey 

 

NO LOKASI SURVEY 
JUMLAH 

KUESIONER 

1 Ruang pendaftaran :     

  -Bagian pendaftaran Penduduk  10 

   -Bagian pengambilan Kartu Keluarga 10 

2 Ruang tengah :   
  -Bagian pendaftaran Akta Kelahiran 10 

  -Bagian pengambilan Akta Kelahiran 5 

  
-Bagian pendaftaran/pengambilan 

KTP 5 

3 Ruang sekretariat/umum :   
  -Bagian legalisir dokumen/identitas 5 

4 Ruang administrator :   
  –Bagian verifikasi data server 5 

JUMLAH  50 
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 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 

Lampiran 6. Daftar Pertanyaan dalam Kuesioner 
 

III. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN PUBLIK 
(lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)  

        
1. Bagaimana pemahaman Saudara 

tentang kesesuaian persyaratan 
pelayanan dengan jenis 
pelayannya. 

  

  a. Tidak sesuai   
  b. Kurang sesuai   
  c. Sesuai   
  d. Sangat sesuai.   
    
2. Bagaimana pemahaman Saudara 

tentang kemudahan prosedur 
pelayanan diunit ini. 

  

  a. Tidak mudah   
  b. Kurang mudah   
  c. Mudah   
  d. Sangat mudah   
    
3. Bagaimana pendapat Saudara 

tentang kecepatan waktu dalam 
memberikan pelayanan. 

  

  a. Tidak cepat   
  b. Kurang cepat   
  c. Cepat   
  d. Sangat cepat   
    
4. Bagaimana pendapat Saudara 

tentang kewajaran biaya/tarif 
dalam pelayanan . 

  

  a. Sangat mahal   
  b. Cukup mahal   
  c. Murah   
  d. Gratis   

    

5. Bagaimana pendapat Saudara 
tentang kesesuaian produk 
pelayanan antara yang tercantum 
dalam standar pelayanan dengan 
hasil yang diberikan. 

  

  a. Tidak seuai   
  b. Kurang sesuai   
  c. Sesuai   
  d. Sangat sesuai   

    

6. Bagaimana pendapat Saudara 
tentang kompetensi/kemampuan 
petugas dalam memberikan 
pelayanan. 

  

  a. Tidak kompeten   

  b. Kurang kompeten   

  c. Kompeten   

  d. Sangat kompeten   
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 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020 

 

 
 
 
 

LAMPIRAN 7. SARAN-SARAN 

 

1. Kabersihan lingkungan perlu diperhatikan agar 

semua pihak merasakan kenyamanan. 

2. Kecepatan pelayanan perlu ditingkatkan. 

3. Biaya /tarif gratis tetap dipertahankan. 

4. Prosedur layanan perlu dievalusi untuk perbaikan 

5. Perilaku petugas harus lebih profesional lagi dan 

bertanggung jawab. 

6. Meningkatkan prosedur layanan dengan 

memberikan kualitas layanan yang baik dan dapat 

langsung dirasakan oleh masyarakat. 

7. Petugas harus bersikap ramah, sopan santun, 

peduli, ikhlas dan sabar dalam menghadapi 

pasien. 

 

7. Bagaimana pendapat Saudara 
perilaku petugas dalam pelayanan 
terkait kesopanan dan keramahan. 

  

  a. Tidak sopan dan ramah   

  b. Kurang sopan dan ramah   

  c. Sopan dan ramah   

  d. Sangat sopan dan ramah.   
    
        

8. Bagaimana pendapat Saudara 
tentang tersedianya Maklumat 
pelayanan.   

  a. Tidak ada   

  b. Ada tetapi tidak berfungsi   

  c. 
Diterapkan tetapi kurang 
maksimal   

  d. Diterapkan sepenuhnya   
    
    

9. Bagaimana pendapat Saudara 
tentang penangganan pengaduan 
pengguna layanan.   

  a. Tidak ada   

  b. Ada tetapi tidak berfungsi   

  c. Berfungsi kurang maksimal   

  d. Dikelola  dengan baik.   


