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BAB I 

PENDAHULUAN      

                                                                                                      

A. LATAR BELAKANG  
 

Pelayanan Publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan 

masyarakat. Hal ini dapat di ketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang di sampaikan 

melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap layanan 

pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus 

dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat 

kepada pengguna layanan. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan 

karakteristik yang berbeda, maka survei kepuasan masyarakat  dalam rangka pelaksanaan  

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformsi Birokrasi Nomor 16 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik. 

 

B. TUJUAN dan SASARAN 
 

Survei kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai 

pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan 

Negeri Gunung Sugih. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai 

berikut : 

 
1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di 

Pengadilan Negeri Gunung Sugih. 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik di Pengadilan Negeri Gunung Sugih.  
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C.  RENCANA KERJA PELAKSANAAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Januari 2017. 

 

D. TAHAPAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  
 
1. Tim survei menentukan metode survei. 

2. Tim survei membuat instrument berupa questioner. 

3. Tim survei memperbayak questioner, menentukan jadwal pelaksanaan survei. 

4. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal. 

5. Questioner yang telah diisi dikumpulkan oleh petugas diserahkan kepada ketua tim tim 

survei. 

6. Tim survei menganalisa questioner yang sudah terisi. 

7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk deskriptif. 

8. Hasil analisa diserahkan kepada MR. 
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BAB II 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. METODOLOGI SURVEI    
 
Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif yang datanya berupa angka-angka dan 

dianalisis dengan teknik analisis statistik dan sebagai data pendukung dipakai data kualitatif. 

 
B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 
Data pada penelitian ini diambil dengan instrument berupa kuesioner dengan jawaban tertutup. 

Sebagai sample pada penelitian ini berjumlah 100 orang responden yang di ambil secara 

simple random sampling, terdiri dari: 

 
1.Kepolisian Resort Lampung Tengah  

2.Kejaksaan Negeri Lampung Tengah 

3.Petugas RUTAN Klas III Kabupaten Lampung Tengah 

4.Pengacara / Advokad 

5.Masyarakat pengguna pengadilan 

 
C. TEKNIK ANALISA DATA 

Setelah data terkumpul data pada penelitian ini dianalisis dengan analisis statistis deskriptif. 

D. VARIABEL PENGUKURAN IKM 

Variable pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup 

antara lain : 
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1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, 

baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Prosedur  

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan, termasuk pengaduan. 

3. Waktu pelayanan 

Waktu pelayanan 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 peyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan  

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. Kompentensi Pelaksana 

Kompentensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi 

pengatahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. 
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8. Maklumat Pelayanan  

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban 

penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara Pelaksanaan penanganan 

pengaduan dan tidak lanjut. 


