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Kata Pengantar 

 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Laporan 

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kota Surakarta Tahun 2018 ini telah selesai. 

Sebagai service provider dan service arrange, Pemerintah Kota 

Surakarta memiliki kewenangan yang luas untuk memenuhi berbagai kebutuhan 

masyarakat setempat. Namun demikian, keberhasilan Pemerintah Daerah 

dalam menjalankan peranannya tersebut sangat ditentukan pada tingkat 

kualitas pelayanan publik yang disediakan. Salah satu upaya untuk memperbaiki 

dan meningkatkan kualitas pelayanan publik tersebut adalah dengan melakukan 

evaluasi untuk menilai kinerja pelayanan yang disediakan oleh berbagai Unit 

Organisasi/Perangkat Daerah. Survey Kepuasan Masyarakat ini merupakan salah 

satu instrumen untuk evaluasi dan menilai kinerja pelayanan Pemerintah Kota 

Surakarta dari perspektif penerima layanan dalam hal ini masyarakat. 

Untuk mewujudkan visi, misi Kota Surakarta dan upaya perbaikan 

kinerja layanan secara berkelanjutan maka Pemerintah Kota Surakarta melalui 

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta melaporkan hasil Survei 

Kepuasan Masyarakat oleh Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan 

kepada masyarakat pada tahun 2018. 

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 ini mulai 

diselenggarakan pada Januari 2018. Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat dan 

rekomendasi serta beberapa catatan berdasarkan survey kami sampaikan dalam 

laporan ini, agar dapat menjadi masukan untuk pelayanan publik di Kota Surakarta 

demi meningkatkan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima. 

 

Surakarta,    Desember 2018 
WALIKOTA SURAKARTA 

 
 
 
 

     FX. HADI RUDYATMO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam rangka mendukung percepatan Reformasi Birokrasi, Pemerintah 

Daerah diharapkan mampu melaksanakan 8 (delapan) area perubahan yang 

telah ditetapkan untuk menjadikan Pemerintahan Indonesia menjadi jauh 

lebih baik ke depannya. Delapan area perubahan tersebut antara lain Pola 

Pikir dan Budaya Kerja, Perundang-undangan, Organisasi, Tata Laksana, 

Manajemen SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas dan Pelayanan Publik.  

Sehubungan dengan Pelayanan Publik yang merupakan salah satu dari 

8 area perubahan tersebut, telah diamanatkan dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa negara 

berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem 

pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan 

publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil 

setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan 

administratif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik 

mencakup pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan 

administratif yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, 

tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, 

jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, 

pariwisata dan sektor strategis lainnya. Negara memiliki kewajiban melayani 

setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan 

dasarnya dalam kerangka pelayanan publik.  
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Pelayanan publik oleh Instansi Pemerintah sampai saat ini masih 

banyak kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan 

masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan 

masyarakat yang disampaikan melalui media massa (baik media cetak 

maupun media elektronik), melalui media internet, media sosial dan 

sebaginya sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik bagi 

Penyelenggara Pelayanan. Mengingat fungsi Pemerintah adalah 

penyelenggara pelayanan terhadap masyarakat, maka sudah menjadi 

kewajiban bagi Pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas 

pelayan yang diselenggarakan. 

Pada dasarnya, kepuasan masyarakat atas pelayanan publik 

merupakan persepsi masyarakat atas jasa/pelayanan publik yang telah 

memenuhi harapannya. Karena itu, masyarakat dikatakan tidak puas apabila 

masyarakat mempunyai persepsi bahwa harapannya belum terpenuhi. 

Sebaliknya, masyarakat dikatakan puas bila persepsinya sama atau lebih dari 

yang diharapkan. Menyadari pentingnya hal tersebut, maka Pemerintah perlu 

mempunyai kebiasaan untuk mendengarkan suara masyarakat. Salah satu 

bentuk konkrit pemuasan masyarakat atas pelayanan publik adalah dengan 

melakukan pengukuran kepuasan melalui Survey Kepuasan Masyarakat 

(SKM). Hal ini mutlak diperlukan, karena penyelenggara pelayanan tanpa 

pengukuran tidak akan mampu untuk menentukan prioritas perbaikan 

kualitas pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. SKM akan dapat 

menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu 

perbaikan, dan unsur mana yang harus tetap dipertahankan. Selain itu, 

dengan SKM, Pemerintah dapat menggalang komitmen dari semua lapisan 

aparaturnya untuk untuk terlibat penuh sebagai ujung tombak pelayanan 

terhadap publik.   

Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan 

tersebut, seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun 

daerah, diwajibkan untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat. 
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Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan pedoman 

sebelumnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan 

sebelumnya dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis 

dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu untuk disesuaikan dengan metode 

survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Dalam peraturan 

tersebut, secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat 

merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Peraturan ini 

juga dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan 

tegas bagi penyelenggara pelayanan publik. Dalam Permenpan No. 14 Tahun 

2017 disebutkan bahwa  SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan 

masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan pelayanan publik.  

Permasalahan yang menjadi kendala dalam melakukan Survey 

Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta secara umum 

adalah keterbatasan SDM di Instansi Pemerintah, terutama di Unit Pelaksana 

Teknis seperti Puskesmas, Kelurahan dan Kecamatan, sehingga masih banyak 

dari instansi tersebut yang belum bisa melakukan SKM pada tahun 2018 ini. 

Laporan hasil survei ini dimaksudkan sebagai salah satu media atau alat 

evaluasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik secara bertahap 

konsisten berkesinambungan berdasarkan informasi yang dimiliki. Meskipun 

belum penyelenggara pelayanan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta 

belum menyeluruh melaksanakan survey kepuasan masyarakat, akan tetapi 

dalam laporan ini sudah cukup mewakili Indeks Kepuasan Masyarakat dalam 

mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah Kota Surakarta.   
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1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran 

 Tujuan diadakannya survey kepuasan masyarakat ini adalah untuk 

mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dari hasil 

pengukuran kepuasan masyarakat tersebut, dimaksudkan agar dapat: 

1. Mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan publik yang dilaksanakan 

Pemerintah Kota Surakarta kepada masyarakat secara berkala sebagai 

bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik selanjutnya.  

2. Mendapatkan informasi mengenai kualitas pelayanan (quality service) dan 

jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan publik, untuk tujuan 

menentukan prioritas perbaikan pelayanan oleh Pemerintah Kota 

Surakarta. 

3. Mengevaluasi program perbaikan kualitas pelayanan publik yang telah 

dilakukan serta untuk menentukan strategi dan rencana perbaikan ke 

depan. 

Adapun sasaran Survey Kepuasan Masyarakat ini antara lain: 

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. 

Dengan dilaksanakannya kegiatan SKM ini, diharapkan manfaat yang 

akan diperoleh adalah sebagai berikut :  

1. Bagi masyarakat, nilai/skor hasil SKM dapat digunakan untuk mengetahui 

gambaran atas kinerja pelayanan yang dicapai oleh unit pelayanan publik. 
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2. Berdasar nilai/skor hasil SKM yang diperoleh dari kegiatan SKM pada 

tahun 2018 ini, akan dapat menjadi pembanding atas hasil SKM tahun-

tahun sebelumnya maupun tahun-tahun yang akan datang.  

3. Besaran hasil SKM menjadi salah satu acuan bagi penyelenggara 

pelayanan publik (unit pelayanan) untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

yang diberikan. 

4. Dengan tersedianya data hasil SKM secara periodik, dapat diketahui 

kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik, dapat diketahui kinerja 

penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh unit 

pelayanan publik secara periodik, sebagai bahan penetapan kebijakan 

yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan, dapat diketahui SKM 

secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik di 

Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, serta dapat memacu persaingan 

positif antar unit penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan 

Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan 

publik. 

 

1.3 Prinsip SKM 

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. 
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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. 

 

1.4 Dasar Hukum 

Dasar hukum dilaksanakannya Survey Kepuasan Masyarakat ini 

adalah sebagai berikut:  

1.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215) 

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 
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Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 517) 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik 

5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat 
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BAB II 

PENDEKATAN DAN METODOLOGI STUDI 

 

 

2.1. Pendekatan  

Survey Kepuasan Masyarakat ini menggunakan metode kualitatif, 

yang merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini 

juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post 

positifisme, serta sebagai metode artistic karena proses penelitian lebih 

bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretive karena data 

hasil penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang di 

temukan di lapangan. Metode penelitian kualitatif sering di sebut metode 

penelitian naturalistik karena penelitianya di lakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting),  

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 Pemerintah Daerah Kota Surakarta kepada masyarakat 

serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Pengolahan dan analisa 

hasil survei mengikuti cara pengolahan data dan kluster penilaian sesuai 

dengan kaidah pengolahan survei. 

Secara umum dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di 

Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta menggunakan pendekatan 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. 

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 
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skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan 

mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan 

yang tersedia. Skala Likert merupakan metode skala bipolar yang mengukur 

baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan. Empat 

skala pilihan juga kadang digunakan untuk kuesioner skala Likert yang 

memaksa orang memilih salah satu kutub karena pilihan “netral” tak 

tersedia. Mengutip dari buku Nazir M. “Metode Penelitian”, Ghalia Indonesia; 

Bogor; tahun 2005, dalam membuat skala Likert, ada beberapa langkah 

prosedur yang harus dilakukan peneliti, antara lain: 

1. Peneliti mengumpulkan item-item yang cukup banyak, memiliki 

relevansi dengan masalah yang sedang diteliti, dan terdiri dari item yang 

cukup jelas disukai dan tidak disukai. 

2. Kemudian item-item itu dicoba kepada sekelompok responden yang 

cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti. 

3. Responden di atas diminta untuk mengecek tiap item, apakah ia 

menyenangi (+) atau tidak menyukainya (-). Respons tersebut 

dikumpulkan dan jawaban yang memberikan indikasi menyenangi diberi 

skor tertinggi. Tidak ada masalah untuk memberikan angka 5 untuk 

yang tertinggi dan skor 1 untuk yang terendah atau sebaliknya. Yang 

penting adalah konsistensi dari arah sikap yang diperlihatkan. Demikian 

juga apakah jawaban “setuju” atau “tidak setuju” disebut yang 

disenangi, tergantung dari isi pertanyaan dan isi dari item-item yang 

disusun. Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, 

responden menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu 

pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. 

Biasanya disediakan lima pilihan skala dengan format seperti: 

 Pertanyaan Positif (+) 

Skor 1. Sangat (tidak setuju/buruk/kurang sekali) 

Skor 2. Tidak (setuju/baik/) atau kurang 

Skor 3. Netral / Cukup 
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Skor 4. (Setuju/Baik/suka) 

Skor 5. Sangat (setuju/Baik/Suka) 

 Pertanyaan Negatif (-) 

Skor 1. Sangat (setuju/Baik/Suka) 

Skor 2. (Setuju/Baik/suka) 

Skor 3. Netral / Cukup 

Skor 4. Tidak (setuju/baik/) atau kurang 

Skor 5. Sangat (tidak setuju/buruk/kurang sekali) 

4. Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari skor 

masing-masing item dari individu tersebut. 

5. Respon dianalisis untuk mengetahui item-item mana yang sangat nyata 

batasan antara skor tinggi dan skor rendah dalam skala total. Misalnya, 

responden pada upper 25% dan lower 25% dianalisis untuk melihat 

sampai berapa jauh tiap item dalam kelompok ini berbeda. Item-item 

yang tidak menunjukkan beda yang nyata, apakah masuk dalam skor 

tinggi atau rendah juga dibuang untuk mempertahankan konsistensi 

internal dari pertanyaan.   

 

2.2 Ruang Lingkup, Sampling dan Metode Kontak 

Ruang lingkup Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 ini 

dilaksanakan kepada masyarakat penerima pelayanan publik di Lingkungan 

Pemerintah Kota Surakarta yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah yang 

menyelenggarakan pelayanan publik. Target sasaran survei yaitu responden 

yang secara usia dan dari sisi kesehatan relatif mampu untuk diwawancarai. 

Teknik penarikan sampel 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. Survei 

dilakukan dengan cara melakukan wawancara, observasi, serta dengan 

menggunakan instrumen kuesioner secara langsung ke responden yang 
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menerima pelayanan publik oleh Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota 

Surakarta.  

Metode sampling pada survei ini menggunakan teknik Purposive 

Random Sampling yaitu sampel diambil secara acak pada lokasi pelaksanaan 

survei. Adapun metode kontak adalah dengan wawancara secara langsung 

(Face to Face Interview) dengan menggunakan instrumen kuesioner yang 

disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat.  

Pada dasarnya kuesioner mengacu pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam 

pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari: 

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan 

suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif 

2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang 

dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan 

3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan 

4. 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 adalah hasil pelayanan yang 

diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 

Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis 

pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan 

pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan 
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8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut 

9. 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 yang digunakan untuk benda 

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

tidak bergerak (gedung). 

 

2.3 Teknik Survey Kepuasan Masyarakat 

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat Tahun 2018 oleh Instansi di 

lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dilakukan dengan jangka waktu yang 

bervariasi. Jangka waktu tersebut diantaranya setiap 3 bulan, 6 bulan atau 1 

tahun, dengan melalui tahapan-tahapan meliputi penyiapan kuesioner, 

menguji coba kuesioner, menentukan sampel, mengumpulkan data, dan 

mengolah data survey.  

 

2.3.1 Teknis Pengumpulan Data 

Penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota 

Surakarta menggunakan teknik survei diantaranya : 

1. Kuisioner dengan wawancara tatap muka. 

2. Kuesioner elektronik (e-survei). 

3. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam. 

Adapun langkah-langkah Survey Kepuasan Masyarakat yang 

dilaksanakan adalah sebagai berikut:  

1. Menyusun instrumen survei; 

2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel; 

3. Menentukan responden; 

4. Melaksanakan survei; 

5. Mengolah hasil survei; 
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6. Menyajikan dan melaporkan hasil. 

Bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam : 
• Bagian Pertama 

Berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang dilakukan 

survei. 

• Bagian Kedua 

Berisikan identitas responden, antara  lain: jenis kelamin, usia, 

pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk 

menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi 

(penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh.  

• 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. 

• 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: 

• tidak baik, diberi nilai persepsi 1; 

• kurang baik, diberi nilai persepsi 2; 

• baik, diberi nilai 3; 

• sangat baik, diberi nilai persepsi 4. 
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2.3.2 Teknis Pengolahan Data 

Unsur Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Permenpan Nomor 14 

Tahun 2017 mencakup 9 (sembilan) unsur, sebagai unsur minimal yang harus 

ada untuk dasar Survei Kepuasan Masyarakat.  

Kesembilan unsur tersebut adalah sebagai berikut: 

 
NO 

 
Unsur SKM 

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 

6. Kompetensi pelaksana F 

7. Perilaku pelaksana G 

8. 
Penanganan Pengaduan, Saran dan 

Masukan 
H 

9. Sarana dan Prasarana I 

 

Secara teknis tabulasi dan pengolahan data akan dilakukan dengan 

komputer menggunakan software Microsoft Excel, dengan urutan tahapan 

sebagai berikut:  

1) Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir 

mulai dari unsur pertama sampai dengan unsur terakhir. 

2) Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur 

pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah sebagai berikut:  

a. Nilai rata-rata per unsur pelayanan 

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan (ke bawah) sesuai 

dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden, kemudian untuk 

mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai 

masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang 
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mengisi. Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur 

pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan nilai 

bobot rata-rata tertimbang. 

b. Nilai indeks pelayanan 

Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara 

menjumlahkan seluruh unsur dari nilai rata-rata tertimbang. 

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) + (H x 0,11) + (I x 0,11) = Nilai Indeks (X) 

 

Hasil nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata 

tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks 

kepuasan masyarakat terhadap seluruh unsur pelayanan yang dikaji, setiap 

unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Untuk memperoleh nilai 

SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan 

rumus sebagai berikut: 

SKM  = 
Total dari Nilai Persepsi Per Unsur 

x Nilai penimbang 
         Total unsur yang terisi 

  

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: 

   

 

Selanjutnya Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu 

Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dapat diintepretasikan sebagaimana 

tersaji pada Tabel Pedoman Konversi Skor SKM berikut: 

 SKM Unit Pelayanan x 25 
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Nilai 
Persepsi 

Nilai Interval 
Skor SKM 

Nilai Interval 
Konversi SKM 

Mutu 
Pelayanan 

Kinerja Unit 
Pelayanan 

1 1,00 – 1,80 25,00 – 40,00 E Sangat Buruk 

2 1,81 – 2,60 40,01 – 55,00 D Buruk 

3 2,61 – 3,40 55,01 – 70,00 C Cukup 

4 3,41 – 4,20 70,01 – 85,00 B Baik 

5 4,21 – 5,00 85,01 – 100,00 A Sangat Baik 

   

2.3.3 Teknis Analisa Data 

Metode Importance Performance Analysis (IPA) pertama kali 

diperkenalkan oleh Martilla dan James (1977) dengan tujuan untuk mengukur 

hubungan antara persepsi konsumen dan prioritas peningkatan kualitas 

produk/jasa. IPA dikenal pula sebagai quadrant analysis (Brandt, 2000 dan 

Latu & Everett,2000). IPA telah diterima secara umum dan dipergunakan pada 

berbagai bidang kajian karena kemudahan untuk diterapkan dan tampilan 

hasil analisis yang memudahkan usulan perbaikan kinerja (Martinez, 2003). 

IPA mempunyai fungsi utama untuk menampilkan informasi berkaitan dengan 

faktor-faktor pelayanan yang menurut konsumen/pelanggan/pengguna jasa 

sangat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas mereka, dan faktor-faktor 

pelayanan yang menurut konsumen perlu ditingkatkan (improvement) karena 

kondisi saat ini belum memuaskan.  

 

 

 

 

 

Gambar Kuadran Cartesius Importance Performance Analysis 
 

Pada IPA rata-rata tingkat kepentingan (importance) dilambangkan 

dengan Y dan rata-rata tingkat kepuasan (performance) yang dilambangkan 
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dengan X akan diplotkan ke dalam kuandran Cartesius yang terdiri  dari  4 

kuadran. Keempat kuadran Cartesius tersebut memiliki arti sebagai berikut : 

 

- Kuadran pertama, “Tingkatkan Kinerja” (high importance & low 

performance). 

Kuadran ini terletak di sebelah kiri atas, yang berarti prioritas utama 

peningkatan kinerja (Performance Improvement). Kuadran ini 

memuat indikator kepuasan yang dianggap penting oleh pengguna 

layanan, tetapi pada kenyataannya kinerja indikator tersebut belum 

sesuai dengan harapan para pengguna layanan. Kinerja dari indikator 

tersebut lebih rendah dari pada harapan para pengguna layanan 

terhadap indikator tersebut. Indikator yang terdapat dalam kuadran 

ini harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya agar dapat memenuhi 

harapan pemangku kepentingan/pengguna layanan. Caranya 

adalah melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap 

indikator yang masih rendah kinerjanya, sehingga performance yang 

ada dalam kuadran ini akan meningkat. 

 
- Kuadran kedua, “Pertahankan Kinerja” (high importance & high 

performance). 

Kuadran ini terletak di sebelah kanan atas, yang berarti kinerja sudah 

dapat memenuhi harapan pengguna layanan dan berusaha untuk 

mempertahankan kinerja tersebut. Kuadran ini memuat indikator 

kepuasan  yang dianggap penting oleh pengguna layanan dan 

kinerjanya dianggap sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh 

pengguna layanan sehingga tingkat kepuasannya relatif tinggi. 

Indikator kepuasan pemangku kepentingan/pengguna layanan yang 

termasuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua 

indikator kepuasan ini menjadikan produk/jasa tersebut unggul dimata 

pemangku kepentingan/pengguna layanan. 
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- Kuadran ketiga, “Prioritas Rendah” (low importance & low performance). 

Kuadran ini terletak disebelah kiri bawah, yang berarti prioritas 

rendah. Kuadran ini memuat indikator kepuasan yang dianggap 

kurang penting oleh pengguna layanan dan pada kenyataannya 

kinerja indikator ini tidaklah terlalu istimewa. Peningkatan kinerja 

indikator kepuasan pemangku kepentingan/pengguna layanan yang 

termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena 

pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pemangku 

kepentingan/pengguna layanan sangat kecil. 

- Kuadran keempat, “Cenderung Berlebihan” (low importance & high 

performance). 

Kuadran ini terletak di sebelah kanan bawah, yang berarti kinerjanya 

berlebihan sementara pengguna layanan menganggap kurang 

penting. Kuadran ini memuat  indikator  kepuasan  yang  dianggap 

kurang penting oleh pemangku kepentingan/pengguna layanan. 

Indikator kepuasan pemangku kepentingan/pengguna layanan yang 

termasuk dalam kuadran ini dapat dikurangi agar satuan kerja pemilik 

indeks dapat melakukan penghematan sumber daya.  

Teknik Analisis dilakukan terhadap data kuesioner, perhitungan, dan 

menghasilkan deskripsi hasil analisis. Adapun deskripsi hasil analisis 

merupakan penjelasan dan pemahaman mengenai berbagai faktor pemicu 

kelemahan dan/atau kelebihan pada setiap komponen yang diukur dalam 

survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di 

lingkungan Pemerintah Kota Surakarta pada Tahun 2018. Hasil analisis SKM 

dari unit pelayanan, disusun dengan materi utama sebagai berikut: 

1. Indeks per unsur pelayanan dan indeks komposit 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, 

jumlah nilai dari unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai 
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rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks 

komposit (gabungan) untuk unit pelayanan, merupakan jumlah 

nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan 

penimbang yang sama. 

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan. 

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur 

yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang 

mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. 
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BAB III 

HASIL PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

 

 

3.1 Tahapan Pengolahan Data 

A. Pengolahan Data Survei 

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

1. Pengolahan dengan komputer 

Data entry dan penghitungan indeks dapat dilakukan dengan 

program komputer/sistem data base. 

a) Pengolahan secara manual 

Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke 

dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan 

unsur 9 (U9); 

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, dihitung nilai rata-rata per unsur pelayanan. 

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. 

2) Nilai indeks pelayanan 

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan 

cara menjumlahkan 9 unsur 
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2. 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. 

Pada proses pelaksanaan survei telah dilakukan pengumpulan data 

melalui proses survei lapangan dengan menggunakan instrumen kuesioner, 

pra pengolahan data mentah hasil survei lapangan melalui proses tabulasi, 

serta telah dilakukan proses persiapan, pengolahan, dan analisis data. Adapun 

tahapan tabulasi data, pengolahan data dan analisis data yang telah dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pada tahap pertama dilakukan pemilahan/pengelompokan kuesioner terisi 

yang diperoleh responden. Hal ini untuk memastikan kuesioner terisi yang 

telah terkumpul telah sesuai dengan desain yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

2. Pada tahap kedua dilakukan pemeriksaan/pengecekan secara manual 

terhadap seluruh kuesioner terisi yang telah terkumpul dari Surveyor. 

Pengecekan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa: 

a. Pengumpulan data lapangan dalam rangka untuk menggali data primer 

dari responden telah dilaksanakan berdasarkan instrumen/ kuesioner 

yang dijadikan sebagai panduan survei oleh Surveyor. 

b. Semua item pertanyaan/pernyataan yang terdapat dalam kuesioner/ 

instrumen survei seluruhnya telah dijawab oleh responden (diisi oleh 

Surveyor berdasarkan jawaban responden) serta tidak ada satu pun 

butir pertanyaan/pernyataan yang terlewati/kosong karena tidak 

dijawab oleh responden atau tidak diisi oleh Surveyor berdasarkan 

jawaban responden. 
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3. Pada tahap ketiga dilakukan proses tabulasi data yang terdapat pada setiap 

kuesioner terisi dengan format yang telah ditetapkan dalam program 

Microsoft  

4. Pada tahap keempat dilakukan proses pengolahan data dan penghitungan 

SKM. 

Hasil pengolahan data selanjutnya akan dianalisis, dilakukan pembahasan 

dan disimpulkan dalam rangka untuk menjawab tujuan survei, serta 

dirumuskan rekomendasi kepada Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota 

Surakarta dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.  

 

3.2 Hasil Pengolahan Data 

Hasil pengolahan data atas pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 

di Unit Pelayanan Publik Pemerintah Kota Surakarta pada Tahun 2018 ini 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

1.  Sekretariat Daerah (Setda) 

Setda adalah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kota 

yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Walikota. Setda bertugas membantu Walikota dalam 

melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi 

dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh 

Perangkat Daerah Kota. Setda Kota Surakarta sesuai Peraturan Daerah Nomor 

10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Surakarta, terdiri atas 3 Asisten dengan 10 bagian.  

Setda Kota Surakarta telah melaksanakan Survey Kepuasan 

Masyarakat sejak Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga. Tahun 

2018 ini, SKM dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dengan responden sejumlah 150 

stakeholder. Metode survey yang dilaksanakan menggunakan metode angket 

yang diisi oleh stakeholder Setda. Ruang lingkup survey adalah seluruh 

pelayanan yang diselenggarakan oleh Setda. Adapun unsur Survei Kepuasan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Walikota
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Masyarakat yang diterapkan di Setda sesuai dengan yang tercantum dalam 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu 

mencakup 9 (sembilan) unsur yang terdiri dari Persyaratan, Prosedur, Waktu 

pelayanan, Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, Kompotensi 

pelaksana, Perilaku pelaksana, Maklumat pelayanan, Penanganan 

pengaduaan saran dan masukan.  

Time Schedule 
Tahapan Pendampingan Surveillance Audit SMM ISO 9001:2015 

Sekretariat Daerah Kota Surakarta 

NO PROGRAM 
BULAN KET 

1 2 3  Mdys 

1. Bimbingan Tindakan Perbaikan Temuan 

Audit Eksternal 

    0,5 

2. Review Dokumen Mutu ISO 9001:2015: 

 Pedoman Mutu  

 Prosedur Mutu 

 Sasaran Mutu 

 Perencanaan Resiko 

 Konteks Organisasi 

    0,5 

3. Bimbingan Penerapan SMM     2 

4. Bimbingan Audit Mutu Internal      1 

5. Pendampingan pelaksanaan Tinjauan 

Manajemen 

    1 

6. Audit Surveillance oleh Badan Sertifikasi     1 

 T  O  T  A  L     6 

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh hasil survey kepuasan 

masyarakat Setda Kota Surakarta mencapai kinerja pelayanan “Baik” dengan 

nilai sebesar 76,65. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang 

dilaksanakan oleh Setda Kota Surakarta bermutu baik. Namun dari hasil 
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tersebut masih ada saran dan rekomendasi antara lain Respon SKPD terkait 

dalam hal koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan tidak tepat waktu, 

Sarana prasarana pendukung terkadang terjadi trouble, Terbatasnya jumlah 

SDM pelaksana untuk mencapai target waktu SOP. 

 

2.  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) 

BKPPD telah melaksanakan penilaian SKM yang dilaksanakan secara 

mandiri, yaitu dengan menggunakan mesin survey kepuasan pelanggan 

dengan responden sejumlah 85 stakeholder. Metode survey yang 

dilaksanakan menggunakan metode angket yang diisi oleh pengelola 

kepegawaian. Ruang lingkup survey adalah seluruh layanan kepegawaian yang 

diselenggarakan oleh BKPPD. Adapun unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang 

diterapkan di BKPPD yaitu Kesesuaian persyaratan, Kemudahan Prosedur, 

Kesesuaian biaya pelayanan, Hasil pelayanan, Kemampuan/kompetensi 

petugas, Kesopanan dan keramahan petugas, Kejelasan maklumat pelayanan, 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan. Berdasarkan 

pengolahan data, diperoleh hasil survey kepuasan masyarakat BKPPD Kota 

Surakarta mencapai kinerja pelayanan “Baik” dengan nilai sebesar 81,65. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh 

BKPPD Kota Surakarta bermutu baik. Namun dari hasil tersebut masih ada 

saran dan rekomendasi antara lain Unsur Perilaku Pelaksana yang masih perlu 

ditingkatkan. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah dengan mengirim 

Pelaksana untuk mengikuti Diklat Excellent Service dan Diklat Power Speaking 

pada tahun 2019, disesuaikan dengan anggaran yang ada. 

 

3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) 

BPPKAD telah melaksanakan penilaian SKM dengan Metode survey 

menggunakan questioner dan wawancara. Dari hasil survey Kepuasan 

Masyarakat terhadap pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah Kota Surakarta memiliki indeks kepuasan Masyarakat 
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sebesar 3,33 atau 83,25 atau masuk pada kategori “Sangat Memuaskan”. 

Indeks kepuasan masyarakat tersebut merupakan komposit dari indeks 13 

indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut: 

a. Indikator Kemudahan Prosedur Layanan, mendapat indeks 3,23 

b. Indikator Kesesuaian Pelayanan yang diterima dengan Ketentuan 

yang ditetapkan, mendapat indeks 3,24 

c. Indikator Ketepatan Waktu Pelayanan, mendapat indeks 3,24 

d. Indikator Kesungguhan Petugas, mendapat indeks 3,41 

e. Indikator Tanggung Jawab Petugas, mendapat indeks 3,38 

f. Indikator Kemampuan Petugas, mendapat indeks 3,31 

g. Indikator Kedisiplinan Petugas, mendapat indeks 3,18 

h. Indikator Keadilan Petugas Layanan, mendapat indeks 3,38 

i. Indikator Keramahan dan Kesopanan Petugas, mendapat indeks 

3,49 

j. Indikator Ketepatan Informasi Biaya, mendapat indeks 3,19 

k. Indikator Kesesuaian Biaya, mendapat indeks 3,41 

l. Indikator Kenyamanan Fasilitas Layanan, mendapat indeks 3,44 

m. Indikator Komitmen dan Kesanggupan Petugas, mendapat indeks 

3,44 

Dari akumulasi keseluruhan hasil, didapatkan indeks kepuasan 

masyarakat kategori terendah (indeks: 3,18) yaitu indikator kedisiplinan 

petugas. Indikator ini perlu mendapatkan perhatian untuk lebih ditingkatkan 

lagi. Sedangkan indeks dengan kategori tertinggi (indeks: 3,49) indikator 

kedisiplinan petugas. Indikator ini perlu mendapatkan perhatian untuk lebih 

ditingkatkan lagi. 
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4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan 

penilaian SKM yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dengan responden 

sejumlah 150 stakeholder, dengan rincian:  

Jenis Layanan Jumlah Responden 

Kantor Dispendukcapil 100 

Pelayanan di Kelurahan 25 

Pelayanan di Car Free Day 25 

Total 150 

Metode survey yang dilaksanakan menggunakan metode Questioner, 

observasi, wawancara dan study kepustakaan. Ruang lingkup survey adalah 

seluruh pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Adapun unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang diterapkan 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Persyaratan Pelayanan, 

Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Produk Spesifikasi Pelayanan, 

Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Pelayanan, Penanganan 

Pengaduan, Saran dan Masukan. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh 

hasil survey kepuasan masyarakat penerima layanan dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta mencapai kinerja 

pelayanan “Sangat Baik” dengan nilai sebesar 96,91. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta bermutu sangat baik. 

Namun dari hasil tersebut masih ada keluhan dan saran dari masyarakat, 

antara lain masih kurang jelasnya informasi persyaratan yang harus dipenuhi 

di kelurahan dan kecamatan, kebersihan fasilitas di kantor Dispendukcapil, 

penambahan jadwal pelayanan di Kelurahan, lokasi pelayanan Car Free Day 

lebih baik berada di dekat ujung jalan sehingga masyarakat tidak terlalu jauh 

berjalan di sepanjang arena Car Free Day dan tentang penyediaan materai 

(masyarakat bersedia membayar/membeli di tempat).  
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Rekomendasi yang dapat disimpulkan antara lain: 

1. Diperlukan evaluasi terus-menerus agar inovasi yang dilakukan benar-

benar efektif dan efisien. Evaluasi dapat dilakukan dengan 

menyertakan form saran dan masukan untuk diisi para pemohon 

administrasi kependudukan. Dengan demikian evaluasi bisa dilakukan 

terus-menerus dan informasi dapat diterima oleh pihak Kantor 

Dispendukcapil secara real time. 

2. Perlunya untuk terus meningkatkan kualifikasi pelaksana, agar selalu 

ada kesepemahaman tentang informasi yang akan disampaikan 

kepada masyarakat penerima layanan. 

3. Perlu diperbanyak frekwensi sosialisasi, baik tentang persyaratan 

administrasi kependudukan dan catatan sipil maupun tentang fasilitas 

alternatif layanan administrasi kependudukan yang  disediakan oleh 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sosialisasi dapat 

dilakukan  melalui berbagai media maupun sarasehan. Program 

sosialisasi yang sudah berjalan sampai dengan saat ini adalah program 

Sonjo Wargo. Akan tetapi masih perlu diperluas lagi cakupan 

sosialisasinya. 

 

5.  Dinas Penanaman Modal dan PTSP 

Dinas Penanaman Modal dan PTSP telah melaksanakan penilaian SKM 

yang dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dengan responden sejumlah 470 

responden. Metode survey yang dilaksanakan menggunakan metode 

Quesioner (Random Sampling). Ruang lingkup survey adalah Seluruh 

Pelayanan Perizinan yang didelegasikan ke DPMPTSP Kota Surakarta (56 Jenis 

Izin). Adapun unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang diterapkan di Dinas 

Penanaman Modal dan PTSP yaitu Persyaratan, Prosedur, Waktu Pelayanan, 

Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, 

Perilaku Pelaksana, Maklumat Layanan dan Penanganan Pengaduan, Saran 

dan Masukan. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh hasil survey kepuasan 
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masyarakat Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Surakarta 

mencapai kinerja pelayanan “Baik” dengan nilai sebesar 83,81. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas 

Penanaman Modal dan PTSP Kota Surakarta bermutu baik.  

Bertitik tolak dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka selanjutnya 

dapat dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut : 

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Surakarta perlu terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja 

yang sudah dilakukan selama ini. Hal ini dilakukan untuk 

mengantisipasi perubahan harapan dan kepuasan masyarakat di 

waktu yang akan datang. 

2. Atribut SKM yang perlu menjadi prioritas Utama peningkatan 

kualitas pelayanan adalah yang dipandang penting oleh 

masyarakat, namun kinerja pada aspek-aspek tersebut saat ini 

masih relatif rendah dan belum dapat memenuhi harapan 

masyarakat, yaitu :  

- Persyaratan Pelayanan, yaitu pesyaratan teknis dan administratif 

yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan 

jenis pelayanannya. (1) 

- Waktu Pelayanan, yaitu kesesuaian waktu pelayanan yang 

diselenggarakan dengan waktu pelayanan sesuai Standar 

Operasional Prosedur. (3) 

- Produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu meliputi jenis pelayanan 

yang tersedia pada organisasi. (5) 

3. Sementara itu atribut IKM yang perlu dipertahankan karena 

dipandang penting oleh masyarakat dan kinerja pada aspek-aspek 

tersebut saai ini menunjukan kondisi yang relative tinggi dan telah 

dapat memenuhi harapan masyarakat, yaitu :   
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- Waktu Pelayanan, yaitu kesesuaian waktu pelayanan yang 

diselenggarakan dengan waktu pelayanan sesuai Standar 

Operasional Prosedur. (4) 

- Produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu meliputi jenis pelayanan 

yang tersedia pada organisasi. (6) 

4. Adapun untuk indikator lain seperti :  

- Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan. (2) 

- Perilaku pelaksana, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan 

ramah serta saling menghargai dan menghormati. (7) 

- Penanganan pengaduan, saran dan masukan, yaitu meliputi 

ketersediaan media dalam menyampaikan aduan, saran dan 

masukan bagi organisasi. (8) 

- Sarana dan prasarana, yaitu kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi teratur sehingga dapat memberikan 

rasa nyaman kepada penerima pelayanan. (9) 

5. Salah satu orientasi mutu pelayanan adalah merupakan 

kesesuaian antara ekspektasi konsumen dengan yang secara riil 

dirasakan. Oleh karena itu dalam upaya untuk meningkatkan skor 

SKM, maka perlu  diperhatikan beberapa harapan masyarakat 

yang cukup logis untuk bisa direalisasikan. Dalam konteks ini 

Sumber daya Manusia (SDM) merupakan salah satu factor yang 

secara significan memainkan peran dalam upaya peningkatan 

mutu pelayanan yang tercermin dalam skor SKM. Untuk itu upaya 

penngkatan mutu pelayanan perlu disertai dengan dengan upaya 

sistematis, terencana dan kontinyu untuk meningkatkan kualitas 

SDM, misalnya melalui pelatihan, workshop dan sejenisnya, 

sehingga dapat menjadi SDM yang berwawasan dan memilliki 
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budaya mutu. Selain itu perlu dilakukan peningkatan kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan (peralatan, 

Sumber daya Manusia, teknologi dan sebagainya. 

 

6.  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah melaksanakan penilaian SKM 

Tahun 2018 yang dilaksanakan secara mandiri dengan responden sejumlah 

116 orang pemustaka. Metode survey yang dilaksanakan menggunakan 

metode Quesioner. Ruang lingkup survey adalah Pelayanan Perpustakaan. 

Adapun unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang diterapkan di Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan yaitu Kesesuaian persyaratan, Kemudahan 

prosedur pelayanan, Ketetapan pelaksanaan, Kesesuaian biaya pelayanan, 

Hasil pelayanan, Kemampuan/ kompetensi petugas, Kesopanan dan 

keramahan petugas, Kejelasan maklumat pelayanan, Penanganan pengaduan, 

sarana dan masukan pelayanan. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh 

hasil survey kepuasan masyarakat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota 

Surakarta mencapai kinerja pelayanan “Baik” dengan nilai sebesar 79,73. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kearsipan dan Perpustakaan Kota Surakarta bermutu baik. Namun dari hasil 

tersebut masih ada saran dan rekomendasi antara lain Unsur pelayanan yang 

mendapat skor terendah dan perlu ditingkatkan adalah kejelasan maklumat 

pelayanan dan penanganan pengaduan, saran dan masukan pelayanan.  

 

7.  Dinas Perhubungan  

Dinas Perhubungan telah melaksanakan penilaian SKM yang 

dilaksanakan oleh Pihak Ketiga pada tahun 2018 dengan responden sejumlah 

150 orang. Metode survey yang dilaksanakan menggunakan metode 

kuisioner. Ruang lingkup survey adalah Pelayanan Uji Kendaraan. Adapun 

unsur dan hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang diterapkan di Dinas 

Perhubungan yaitu : 
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No UNSUR 
SKOR IKM 

(skala 4) 

SKOR IKM 

(Skala 100) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Persyaratan pelayanan 

Sistem, Mekanisme dan Prosedur 

Waktu Penyelesaian 

Biaya / Tarif 

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Kompetensi Pelaksana 

Perilaku Pelaksana 

Sarana dan Prasarana 

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

3,23 

3,24 

2,97 

3,21 

3,19 

3,26 

3,43 

3,23 

2,13 

80,83 

81,00 

74,17 

80,17 

79,67 

81,54 

85,83 

80,67 

53,17 

 Nilai Rata-rata 3,10 77,45 

 

Berdasarkan pengolahan data tersebut , diperoleh hasil survey 

kepuasan masyarakat Dinas Perhubungan Kota Surakarta mencapai kinerja 

pelayanan “Baik”. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang 

dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surakarta bermutu baik. Namun 

untuk unsur Waktu Penyelesaian, masyarakat menilai “kurang baik” dengan 

mutu pelayanan kategori C. Sedangkan pada unsur Penanganan Pengaduan, 

Saran dan Masukan masyarakat menilai “tidak baik” dengan mutu pelayanan 

kategori D. Atas penilaian tersebut, Dinas Perhubungan perlu melakukan 

proses perbaikan yang berkelanjutan (continous improvement process) di 

masing-masing jenis layanan, dengan rencana tindak lanjut di Tahun 2019 

berupa penyusunan dan implementasi program peningkatan kualitas 

pelayanan menuju terwujudnya pelayanan publik prima. 

 

8.  Kecamatan Serengan  

Kecamatan Serengan telah melaksanakan penilaian SKM engan 

responden sejumlah 100 orang. Metode survey yang dilaksanakan 

menggunakan metode Quesioner. Ruang lingkup survey adalah warga 
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masyarakat Lingkungan Kecamatan Serengan. Adapun unsur Survei Kepuasan 

Masyarakat yang diterapkan di Kecamatan Serengan yaitu Persyaratan, 

Prosedur, Waktu Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 

Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Maklumat Layanan dan 

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Berdasarkan pengolahan data, 

diperoleh hasil survey kepuasan masyarakat Tahun 2018 Kecamatan Serengan 

Kota Surakarta mencapai kinerja pelayanan “Baik” dengan nilai sebesar 87,52. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh 

Kecamatan Serengan Kota Surakarta bermutu baik. Namun dari hasil tersebut, 

unsur penilaian yang masih perlu perhatian utama untuk ditingkatkan lagi di 

Tahun 2019 adalah unsur Kesesuaian Biaya Pelayanan dan Unsur Hasil 

Pelayanan. Sedangkan yang perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan 

lagi di Tahun 2019 adalah unsur pelayanan Ketepatan Pelaksanaan. 

 

9.  Kecamatan Laweyan   

Kecamatan Laweyan  telah melaksanakan penilaian SKM yang 

dilaksanakan secara mandiri dengan responden sejumlah 50 orang. Metode 

survey yang dilaksanakan menggunakan metode Random Sampling. Ruang 

lingkup survey adalah Pelayanan Umum/Legalisasi, Pelayanan SKCK, 

Pelayanan NTCR, Pelayanan IMB/HO. Adapun unsur Survei Kepuasan 

Masyarakat yang diterapkan di Kecamatan Laweyan  yaitu Persyaratan, 

Prosedur, Waktu pelayanan, Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, 

Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Maklumat pelayanan, Penanganan 

pengaduan, saran dan masukan. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh 

hasil survey kepuasan masyarakat Kecamatan Laweyan  Kota Surakarta 

mencapai kinerja pelayanan “Baik” dengan nilai sebesar 83,19. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan 

Laweyan  Kota Surakarta bermutu baik. Namun dari hasil tersebut masih ada 

saran dan rekomendasi antara lain Penambahan petugas/personil di front 

pelayanan sesuai dengan kompetensinya. 
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10.  Kecamatan Jebres 

Kecamatan Jebres telah melaksanakan penilaian SKM yang 

dilaksanakan secara mandiri dengan responden sejumlah 60 orang. Metode 

survey yang dilaksanakan secara mandiri ini menggunakan metode 

Questioner. Ruang lingkup survey adalah seluruh pelayanan publik di 

Kecamatan Jebres. Adapun unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang 

diterapkan di Kecamatan Jebres yaitu Etika dan sikap dalam memberikan 

pelayanan, Keteraturan penataan alur proses layanan, Tanggung jawab staf 

dalam pemberian layanan, Kelancaran dalam proses pelayanan, Penanganan 

dalam keluhan/komplain/ketidaksesuaian proses, Kecepatan dalam 

memberikan pelayanan, Kecukupan informasi/prosedur dan persyaratan, 

Penjelasan ketidaksesuaian/belum terpenuhinya standar pelayanan, Kejelasan 

prosedur terkait layanan, Ketetapan waktu pelayanan sesuai standar, 

Ketrampilan pelaksana/staf pelayanan, Ketersediaan formulir atau barang 

yang dibutuhkan, Kebersihan ruangan kerja/ruang pelayanan, Penataan atau 

tata ruang kerja dan atau pelayanan, Ketersediaan peralatan/sarana yang 

sesuai kebutuhan, Kerapian atau keterawataan berkas/sarana dalam ruangan. 

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh hasil survey kepuasan masyarakat 

Kecamatan Jebres Kota Surakarta mencapai kinerja pelayanan “Baik” dengan 

nilai sebesar 81,36. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang 

dilaksanakan oleh Kecamatan Jebres Kota Surakarta bermutu baik. Namun 

dari hasil tersebut masih ada saran dan rekomendasi antara lain tentang 

unsur pelayanan persyaratan yang memperoleh skor terendah dalam survey 

kepuasan masyarakat. Sedangkan unsur pelayanan yang memuaskan 

masyarakat adalah dalam hal Waktu Pelaksanaan, yang memperoleh skor 

tertinggi 174.  
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11. Kecamatan Pasarkliwon 

Kecamatan Pasarkliwon telah melaksanakan penilaian SKM yang 

dilaksanakan secara mandiri dengan responden sejumlah 150 orang. Metode 

survey yang dilaksanakan menggunakan metode Questioner. Ruang lingkup 

survey adalah Pelayanan KK, Pelayanan KTP, Pindah masuk, Pindah keluar, 

KIA, Legalisasi umum, Nikah – cerai, Subsidi listrik, perijinan. Adapun unsur 

Survei Kepuasan Masyarakat yang diterapkan di Kecamatan Pasarkliwon yaitu 

Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis 

pelayanan, Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Maklumat pelayanan, 

Penanganan pengaduaan saran dan masukan. Berdasarkan pengolahan data, 

diperoleh hasil survey kepuasan masyarakat Kecamatan Pasarkliwon Kota 

Surakarta mencapai kinerja pelayanan “Sangat Baik” dengan nilai sebesar 

89,09. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan 

oleh Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta bermutu baik. Unsur pelayanan 

yang mendapat nilai terendah dan masih perlu peningkatan di Tahun 2019 

adalah unsur Persyaratan dan unsur Maklumat Pelayanan.  

 

12. Kecamatan Banjarsari 

Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri oleh 

Kecamatan Banjarsari menggunakan metode kuisioner dengan 150 

responden, dengan hasil perhitungan SKM 81,92, yang artinya adalah 

mencapai kinerja pelayanan “Baik”. Dari hasil tersebut, unsur pelayanan yang 

membutuhkan perhatian untuk ditingkatkan adalah unsur kemampuan dan 

kompetensi petugas, karena telah mendapat skor terendah. Sedangkan unsur 

pelayanan yang lainnya, meskipun skornya di atas unsur kemampuan dan 

kompetensi petugas, akan tetapi perlu juga ditingkatkan karena range skor 

antar unsur tersebut sangat rendah.  
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13. Kelurahan Tipes  

Salah satu kelurahan yang mengadakan survey kepuasan terhadap 

masyarakat pada tahun 2018 adalah Kelurahan Tipes dengan hasil 81,25 yang 

artinya mencapai kinerja pelayanan “Baik”. SKM menggunakan metode 

kuisioner dengan jumlah responden 25 orang, yaitu perwakilan masyarakat 

penerima layanan publik dari Kelurahan Tipes, dipilih secara random. Dari 

hasil survey meyatakan bahwa masyarakat masih menginginkan unsur 

kesesuaian biaya pelayanan untuk lebih ditingkatkan lagi. Terbukti dari nilai 

rata-rata tertimbang unsur tersebut yang memiliki nilai terendah dari 

penilaian unsur pelayanan lainnya, yaitu 1,84 (skala 4) sedangkan skor 

tertinggi berada pada nilai 3,56 (skala 4) untuk unsur kemudahan prosedur 

pelayanan. Melihat interval yang begitu besar antara unsur pelayanan yang 

terendah dan yang tertinggi, maka sudah pasti bahwa unsur Kesesuaian Biaya 

Pelayanan berada pada Kuadran I (IPA). Terletak di sebelah kiri atas kuadran 

IPA, yang berarti berada di zona prioritas utama peningkatan kinerja 

(Performance Improvement). Kuadran ini memuat indikator kepuasan yang 

dianggap penting oleh pengguna layanan, tetapi pada kenyataannya kinerja 

indikator tersebut belum sesuai dengan harapan para pengguna layanan. 

Kinerja dari indikator tersebut lebih rendah dari pada harapan para pengguna 

layanan terhadap indikator tersebut. Indikator yang terdapat dalam kuadran 

ini harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya agar dapat memenuhi harapan 

pemangku kepentingan/pengguna layanan. Caranya adalah melakukan 

perbaikan secara terus menerus terhadap indikator yang masih rendah 

kinerjanya, sehingga performance yang ada dalam kuadran ini akan 

meningkat. 
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14. Dinas Pendidikan  

Pada Tahun 2018, Dinas Pendidikan telah melaksanakan Survey 

Kepuasan Masyarakat. Adapaun respondennya diambil secara acak dari 

masyarakat penerima layanan publik Dinas Pendidikan, meliputi: orang tua 

wali murid PAUD sampai dengan SMP, mahasiswa yang melakukan praktek 

kerja lapangan, Kepala Sekolah, guru, BPMKS, peserta kursus/diklat, 

pendidikan kesetaraan dan LKP. Hasil SKM yang diperoleh dari 175 responden 

tersebut adalah 80,27. Dinas Pendidikan dikatakan telah mencapai kinerja 

pelayanan “Baik” pada tahun 2018. Masyarakat/responden menyatakan 

kepuasan tertinggi pada unsur pelayanan Pengaduan, saran dan masukan. 

Dalam Kuadran IPA, nilai survey unsur ini masuk pada Kuadran II, terletak di 

sebelah kanan atas, yang berarti kinerja sudah dapat memenuhi harapan 

pengguna layanan dan berusaha untuk mempertahankan kinerja tersebut. 

Kuadran ini memuat indikator kepuasan  yang dianggap penting oleh 

pengguna layanan dan kinerjanya dianggap sudah sesuai dengan yang 

dirasakan oleh pengguna layanan sehingga tingkat kepuasannya relatif tinggi. 

Indikator kepuasan pemangku kepentingan/pengguna layanan yang termasuk 

dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan karena semua indikator 

kepuasan ini menjadikan produk/jasa tersebut unggul dimata pemangku 

kepentingan/pengguna layanan. 

 

15. Dinas Kesehatan 

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah, maka 

Dinas Kesehatan Kota Surakarta diharapkan menjadi institusi pelayanan yang 

profesional, yakni pelayanan yang berorientasi pada kualitas kerja yang 

komprehensif yang penuh inovasi, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan 

pelanggan. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara 

berkelanjutan maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan. SKM merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan 
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evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Kesehatan Kota 

Surakarta.  Berdasarakan hasil survey Tahun 2018, hasil SKM menunjukkan 

kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Surakarta adalah “Baik” dengan nilai 

IKM sebesar 79,00 dan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengguna layanan data kesehatan sudah puas dengan 

pelayanan yang diterima, meskipun ada pelanggan yang tidak 

puas dengan tanggapan petugas, update data yang masih 

kurang, serta masih kurangnya publikasi tentang prosedur 

permohonan data dan informasi 

2. Nilai kepuasan terendah ada pada penampilan pelayanan. Hal 

ini terkait dengan kondisi ruang pelayanan serta sarana 

pendukung yang kurang memadai 

3. Nilai kepuasan tertinggi ada pada tingkat kepedulian petugas 

dalam melayani 

4. Saran yang diberikan untuk peningkatan pelayanan data di Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta adalah penyediaan ruang pelayanan 

data serta fasilitas penunjang (ruang tunggu dan kamar mandi) 

yang representatif. 

 

16. Puskesmas 

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Dinas Kesehatan Kota Surakarta, 

Puskesmas merupakan salah satu ujung tombak Pemerintah Kota Surakarta 

sebagai penyelenggara pelayanan publik bidang kesehatan di masyarakat. 

Untuk tahun 2018 kali ini, tidak semua Puskesmas melaksanakan survey 

kepuasan masyarakat. Jika pada tahun 2017 terdapat 17 Puskesmas yang 

melaksanakan SKM, maka di tahun 2018 ini hanya 11 Puskesmas saja yang 

melaksanakan SKM.  Beberapa UPTD Puskesmas tidak melaksanakan survey 

dengan alasan antara lain keterbatasan SDM yang mengurusi SKM. Berikut 

adalah daftar dan hasil SKM dari beberapa Puskesmas yang melaksanakan 

SKM pada tahun 2018:  
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No. 
UPTD Puskesmas yang Melaksanakan SKM 

Tahun 2018 
Nilai SKM 

1 UPTD Puskesmas Pajang 78,51 

2 UPTD Puskesmas Kratonan 80,32 

3 UPTD Puskesmas Gajahan 78,12 

4 UPTD Puskesmas Sangkrah 78,64 

5 UPTD Puskesmas Purwodiningratan  82,29 

6 UPTD Puskesmas Ngoresan 76,58 

7 UPTD Puskesmas Nusukan 80,22 

8 UPTD Puskesmas Gilingan 84,23 

9 UPTD Puskesmas Setabelan 88,34 

10 UPTD Puskesmas Sibela 76,62 

11 UPTD Puskesmas Penumping 85,65 

IKM UPTD PUSKESMAS TAHUN 2018 80,87 

 

Metode survey yang dilaksanakan menggunakan metode Questioner, 

observasi dan wawancara. Ruang lingkup survey adalah seluruh pelayanan di 

Puskesmas. Adapun unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang diterapkan di 

Puskesmas yaitu 9 unsur sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

Berdasarkan pengolahan data, diperoleh hasil survey kepuasan 

masyarakat untuk pelayanan UPTD Puskesmas Kota Surakarta mencapai 

kinerja pelayanan “Baik”  

 

17. UPTD Puskesmas Hewan 

Puskesmas Hewan merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Dinas  

Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Pada tahun 2018 Puskeswan 

telah melaksanakan survey kepuasan masyarakat kepada 50 orang responden 

dengan hasil 83,93 yang berarti mencapai kinerja “Sangat Baik”. Dengan 

tetap mengacu pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 yang mencakup 9 
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(sembilan) unsur pelayanan sebagai unsur minimal yang harus ada untuk 

dasar Survei Kepuasan Masyarakat, diperoleh hasil sebagai berikut: 

 
NO 

 
Unsur 
SKM 

Nilai Unsur SKM  

(skala 4) 

1. Persyaratan 3,40 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3,40 

3. Waktu Penyelesaian 3,28 

4. Biaya/Tarif 3,48 

5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan 3,38 

6. Kompetensi pelaksana 3,48 

7. Perilaku pelaksana 3,42 

8. 
Penanganan Pengaduan, Saran dan 

Masukan 
3,34 

9. Sarana dan Prasarana 3,34 

Dapat dilihat interval yang tidak terlalu besar diantara skor yang 

didapat dari survey tersebut. Akan tetapi jika dilihat yang mendapat skor 

terendah adalah pada unsur pelayanan Waktu Penyelesaian. Sehingga perlu 

dilakukan perbaikan terutama pada waktu konsultasi hewan. Perlu juga 

memperbaiki kualitas/kompetensi petugas dapat mempersingkat waktu 

identifikasi jenis aduan agar pasien bisa segera ditangani secara intensif. 

  

18. Dinas Pariwisata 

Sebagai instansi yang mempunyai tugas membantu Walikota 

melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang 

pariwisata, Dinas Pariwisata Kota Surakarta memiliki 3 (tiga) jenis layanan 

yang masuk dalam pelayanan publik. 3 jenis layanan itu antara lain: Izin 

Pemakaian Kereta, Peminjaman Lahan Kawasan Wisata/Tempat Milik 

Pemerintah dan Izin Pemakaian Kawasan Taman Sriwedari. Untuk tahun 2018 

ini, Dinas Pariwisata melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada 3 jenis 
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layanan tersebut dengan masing-masing jumlah responden 20 orang untuk 

tiap jenis layanan, sehingga total responden SKM sebanyak 60 responden.  

Hasil survey jenis layanan tersebut, masing-masing adalah sebagai 

berikut: 

No. Jenis Layanan 
Jumlah 

Resonden 
Nilai IKM 

1. Izin Pemakaian Kereta 20 76,70 

2. 
Peminjaman Lahan Kawasan 

Wisata/Tempat Milik Pemerintah 
20 76,71 

3. 
Izin Pemakaian Kawasan Taman 

Sriwedari 
20 76,92 

Dari hasil survey menyatakan bahwa pencapaian kinerja Dinas 

Pariwisata di tahun 2018 adalah “Baik” dengan nilai Indeks Kepuasan 

Masyarakat sebesar 76,78. Meskipun pencapaian kinerja masuk dalam 

kategori baik, tapi jika dilihat nilainya sangat minim dan hampir mendekati 

nilai pencapaian kinerja kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas 

Pariwisata perlu kerja keras dalam meningkatkan performa instansinya 

sehingga bisa menaikkan nilai kepuasan masyarakat di Tahun 2019 

mendatang. 

 

19. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 pada Dinas 

Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta secara khusus dilakukan 

kepada masyarakat yang secara langsung menerima pelayanan berbagai jenis 

pelayanan dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Survey dilakukan 

dengan cara melakukan wawancara dengan menggunakan instrumen 

kuisioner secara langsung kepada responden.  Berdasarkan hasil perhitungan 

skor SKM yang diperoleh adalah 92,77. Nilai tersebut berada pada rentang 

88,31-100,00 sehingga skor SKM Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota 

Surakarta termasuk kategori A atau “Sangat Baik”. Dapat dikatakan bahwa 
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secara keseluruhan masyarakat menilai baik dan sangat puas terhadap kinerja 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Bertitik tolak dari  hasil analisis yang 

telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Perlu terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang 

sudah dilakukan selama ini. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi 

perubahan harapan dan kepuasan masyarakat di waktu yang akan 

datang. 

2. Atribut SKM yang perlu menjadi prioritas utama peningkatan 

kualitas pelayanan adalah yang dipandang penting oleh 

masyarakat, namun kinerja pada aspek-aspek tersebut masih 

relatif rendah dan belum dapat memenuhi harapan masyarakat, 

yaitu: 

a. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan 

administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan 

sesuai dengan jenis pelayanannya 

b. Waktu Pelayanan, yaitu kesesuaian waktu pelayanan yang 

diselenggarakan dengan waktu pelayanan yang sesuai standar 

operasional prosedur  

c. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu meliputi jenis pelayanan 

yang tersedia pada organisasi  

3. Adapun untuk indikator lain seperti: 

a. Prosedur Pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 

pelayanan 

b. Perilaku Pelaksana, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan 

ramah serta saling menghargai dan menghormati 

c. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, yaitu meliputi 

ketersediaan media dalam menyampaikan aduan, saran dan 

masukan bagi organisasi  
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d. Sarana dan prasarana, yaitu kondisi sarana dan prasarana 

pelayanan yang bersih, rapi, teratur sehingga dapat memberikan 

rasa nyaman kepada penerima pelayanan. 

4. Salah satu orientasi mutu pelayanan adalah merupakan 

kesesuaian antara ekspektasi konsumen dengan yang secara riil 

dirasakan. Oleh karena itu dalam upaya untuk meningkatkan skor 

SKM, maka perlu diperhatikan beberapa harapan masyarakat yang 

cukup logis untuk bisa direalisasikan dalam konteks ini sumber 

daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang secara 

signifikan memainkan peran dalam upaya peningkatan mutu 

pelayanan yang tercermin dalam skor SKM. Untuk itu upaya 

peningkatan mutu pelayanan perlu disertai dengan upaya 

sistematis, terencana dan kontinyu untuk meningkatkan kualitas 

SDM, misalnya melalui pelatihan workshop dan sejenisnya, 

sehingga dapat menjadi SDM yang berwawasan dan memiliki 

budaya mutu. Selain itu perlu dilakukan peningkatan kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan (peralatan, 

SDM, teknologi dan sebagainya) 

 

20. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta (DPPPAPM)  

Pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, 

Perlindungan Masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat tersebut,  

DPPPAPM terus berusaha menuju terciptanya tata kelola manajemen 

penyelenggara jasa pelayanan yang baik yang menjunjung tinggi prinsip-

prinsip transparansi, partisipasi, efisiensi, akuntabilitas serta menghargai 

martabat masyarakat sebagai konsumen dari aspek pelayanan. Untuk 

mengukur progres usaha tersebut antara lain dengan menggunakan Survey 

Kepuasan Masyarakat. Kegiatan SKM ini dilaksanakan DPPPAPM untuk 
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mengetahui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik 

yang diselenggarakan. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor apa 

yang mendorong pelanggan puas dan faktor-faktor yang mendorong 

pelanggan tidak puas atas pelayanan publik di DPPPAPM. 

Hasil SKM menyebutkan bahwa IKM DPPPAPM Kota Surakarta adalah 

74,42 yang berarti berada di kuadran Pertama, dimana terdapat indikator 

kepuasan yang dianggap penting oleh pengguna layanan, tetapi pada 

kenyataannya kinerja indikator tersebut belum sesuai dengan harapan para 

pengguna layanan. Kinerja dari indikator tersebut lebih rendah dari pada 

harapan para pengguna layanan terhadap indikator tersebut. Indikator yang 

terdapat dalam kuadran ini harus lebih ditingkatkan lagi kinerjanya agar dapat 

memenuhi harapan pemangku kepentingan/pengguna layanan. Caranya 

adalah melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap indikator yang 

masih rendah kinerjanya, sehingga performance yang ada dalam kuadran ini 

akan meningkat. 

 

21.  Dinas Lingkungan Hidup 

Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 

2018 dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan jumlah responden 165 orang. 

Responden tersebut mewakili populasi masyarakat yang menerima layanan 

publik dari Dinas Llingkungan Hidup. Adapun jenis layanan yang 

diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup beserta jumlah respondennya  

adalah sebagai berikut: 

No. Jenis Layanan 
Jumlah 

Responden 
Persentase (%) 

1. Rekomendasi untuk Izin 
Lingkungan  

10 6,06 

2. Pelayanan Sampah 50 30,30 

3. Izin Tempat Penyimpanan 
Sementara B3 

10 6,06 

4. Kebersihan Fasilitas Umum 15 9,09 

5. Penataan Lingkungan  15 9,09 

6. Izin Pembuangan Air Limbah 12 7,27 
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7. Rekomendasi Izin 
Penebangan Pohon 

11 6,67 

8. Pengaduan Pencemaran 
Lingkungan 

10 6,06 

9. Pengawasan Pencemaran 
Lingkungan  

10 6,06 

10. Toilet Portabel 12 7,27 

11. Pelayanan Data dan 
Informasi 

10 6,06 

Total 165 100,00 

Dengan mengacu pada Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 yang 

mencakup 9 (sembilan) unsur pelayanan sebagai unsur minimal yang harus 

ada untuk dasar Survei Kepuasan Masyarakat, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

NO Unsur SKM 
Skor IKM  

(skala 100) 
Kinerja Unit 
Pelayanan 

1. Persyaratan 76,06 Kurang Baik 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 78,79 Baik 

3. Waktu Penyelesaian 73,33 Kurang Baik 

4. Biaya/Tarif 85,00 Baik 

5. Produk Spesifikasi jenis pelayanan 77,12 Baik 

6. Kompetensi pelaksana 78,64 Baik 

7. Perilaku pelaksana 75,00 Kurang Baik 

8. 
Penanganan Pengaduan, Saran dan 

Masukan 72,42 Kurang Baik 

9. Sarana dan Prasarana 78,48 Baik 

Total 77,21 Baik 

Mayoritas responden menyatakan puas dan sangat puas terhadap pelayanan 

Dinas Lingkungan Hidup dengan total skor 77,21 yang mencapai kinerja 

“Baik”. Akan tetapi jika dilihat secara rinci, terdapat skor yang mendapat 

predikat pelayanan kurang baik. Masing-masing unsur pelayanan tersebut 

adalah: unsur Persyaratan, unsur Waktu Penyelesaian, unsur Perilaku 

Pelaksana dan unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Keempat 

unsur pelayanan tersebut yang harus mendapat perhatian lebih dan perlu 
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upaya riil untuk peningkatan kualitas pelayanannya di tahun-tahun 

mendatang 

 

3.3 IKM Tahun 2018 Pemerintah Kota Surakarta  

Pada tahun 2017 Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota 

Surakarta menghasilkan indeks kepuasan masyarakat sebesar 76,24 yang 

dihimpun dari 29 OPD/Unit Kerja dengan rincian: 12 OPD dan 17 Unit Kerja 

(Puskesmas). Sedangkan pada tahun 2018 ini, mencapai indeks kepuasan 

masyarakat sebesar 79,30 mencapai kinerja pelayanan “Baik”, yang dihimpun 

dari 31 OPD/unit kerja dengan rincian 18 OPD dan 13 Unit Kerja. OPD yang 

melaksanakan SKM bertambah dari tahun 2017, sedangkan Unit Kerja (UPTD) 

yang mengadakan SKM mengalami penurunan. Meskipun mengalami 

peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 3,06 dan tetap mencapai 

kinerja pelayanan “Baik”, akan tetapi OPD atau unit kerja yang melaksanakan 

masih kurang dari 50% dari total OPD/Unit Kerja yang menyelenggarakan 

pelayanan publik. Akan lebih obyektif dan representatif apabila di tahun 2019 

OPD/Unit Kerja yang melaksanakan SKM yang sesuai Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Thun 

2017 tentang tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat 

lebih dari 70%.  

Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sangat diperlukan 

oleh Pemerintah Kota Surakarta karena hasil dari pengukuran tersebut 

menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja yang telah 

dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta selama ini, khususnya dalam 

pelayanan publik. Hasil 79,30 tersebut berada pada rentang skala 76,61-88,30 

sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat menilai 

“Baik” terhadap kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Kota Surakarta (mutu pelayanan kategori “B”). Oleh karena itu 

Pemerintah Kota Surakarta pada masa mendatang perlu terus 

mempertahankan kinerja yang telah dicapai khususnya dalam pelayanan 
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publik dan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya agar nilai 

SKM dapat semakin meningkat menuju angka 100. 

 
REKAPITULASI HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT  

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA 
TAHUN 2018 

NO NAMA OPD/UNIT KERJA NRR SKM 

1 Sekretariat Daerah  76,65 

2 Kecamatan Jebres 81,36 

3 Kecamatan Banjarsari 81,92 

4 Kecamatan Pasar Kliwon 89,09 

5 Kecamatan Serengan 87,52 

6 Kecamatan Laweyan 83,19 

7 Kelurahan Tipes 81,25 

8 BPPKAD 83,25 

9 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 81,65 

10 Dinas Pendidikan 80,27 

11 DPMPTSP 83,81 

12 Dinas Pariwisata 76,78 

13 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 79,73 

14 Dinas Lingkungan Hidup 77,21 

15 Dinas Kesehatan 79,00 

16 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian 92,77 

17 Dinas Perhubungan 77,45 

18 DPPPAPM 74,42 

19 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 96,91 

20 UPTD Puskeswan 83,93 

21 UPTD Puskesmas Pajang 78,51 

22 UPTD Puskesmas Kratonan 80,32 

23 UPTD Puskesmas Gajahan 78,12 

24 UPTD Puskesmas Sangkrah 78,64 

25 UPTD Puskesmas Purwodiningratan  82,29 

26 UPTD Puskesmas Ngoresan 76,58 

27 UPTD Puskesmas Nusukan 80,22 

28 UPTD Puskesmas Gilingan 84,23 

29 UPTD Puskesmas Setabelan 88,34 

30 UPTD Puskesmas Sibela 76,62 

31 UPTD Puskesmas Penumping 85,65 

  IKM 31 OPD/Unit Kerja 79,30 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasar hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2018 yang 

telah dilakukan pada pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota 

Surakarta dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dilihat secara individual per aspek maupun secara keseluruhan terhadap 

pentingnya pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota 

Surakarta, masyarakat menyatakan pentingnya kualitas atau mutu 

pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Untuk 

pengukuran tingkat kinerja/kepuasan, mayoritas responden menilai puas 

dan sangat puas terhadap pelayanan publik pada Pemerintah Kota 

Surakarta. 

2. Berdasar perhitungan skor SKM, diperoleh skor SKM sebesar 79,30. Nilai 

tersebut berada pada rentang skala 76,61-88,30 sehingga dapat dikatakan 

bahwa secara keseluruhan masyarakat/pengguna jasa merasa “Puas” atau 

menilai “Baik” (skor SKM kategori “B”) terhadap kinerja pelayanan publik 

yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta. 

 

4.2 Rekomendasi  

 Bertitik totak dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka selanjutnya 

dapat dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kota Surakarta perlu terus mempertahankan dan 

meningkatkan kinerja pelayanan yang sudah dilakukan selama ini. Hal ini 

dilakukan untuk mengantisipasi perubahan harapan dan kepuasan 

masyarakat di waktu yang akan datang. Atribut SKM yang perlu tetap 

dipertahankan adalah yang dipandang penting oleh masyarakat dan 

kinerja/kepuasan pada aspek-aspek tersebut saat ini dinilai tinggi oleh 
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masyarakat. Aspek tersebut meliputi: kesopanan dan keramahan petugas 

pelayanan, kerapian dan kebersihan peralatan pelayanan, kemutakhiran 

peralatan pelayanan, ketersediaan peralatan pelayanan dalam jumlah 

yang memadai, kelengkapan peralatan pelayanan, sistem antrian, keadilan 

untuk mendapatkan pelayanan (pelaksanaan pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani), serta 

kenyamanan tempat pelayanan. 

2. Atribut SKM yang perlu menjadi prioritas utama peningkatan kualitas 

layanan adalah yang dipandang penting oleh masyarakat, namun kinerja 

pada aspek-aspek tersebut saat ini masih relatif rendah dan belum dapat 

memenuhi harapan masyarakat, yaitu:  kemudahan prosedur pelayanan, 

kesesuaian antara hasil pelayanan yang diberikan dan diterima dengan 

standar pelayanan, serta kemampuan (pengetahuan, keahlian, 

ketrampilan, dan pengalaman) petugas dalam memberikan pelayanan. 

3. Salah satu orientasi mutu pelayanan adalah merupakan kesesuaian antara 

ekspektasi konsumen dengan yang secara riil dirasakan. Oleh karena itu 

dalam upaya untuk meningkatkan skor SKM, maka perlu diperhatikan 

beberapa harapan masyarakat yang cukup logis untuk direalisasikan. 

Dalam konteks ini sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu 

faktor yang secara signifikan memainkan peran dalam upaya peningkatan 

mutu pelayanan yang tercermin dari skor SKM. Untuk itu upaya 

peningkatan mutu pelayanan perlu disertai dengan upaya sistematis, 

terencana dan kontinyu untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM), misalnya melalui pelatihan, workshop, bimbingan teknis, 

dan sejenisnya sehingga dapat menjadi SDM yang berwawasan dan 

memiliki budaya mutu. Selain itu perlu juga dilakukan peningkatan 

kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan seperti 

peralatan yang memadai dalam hal spesifikasi teknis, jumlah maupun 

kualitasnya, tempat pelayanan beserta fasilitas pendukung (tempat parkir, 

toilet, ruang tunggu) yang nyaman dan bersih, tersedianya media 
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informasi/komunikasi kepada masyarakat yang informatif, sarana 

prasarana penyampaian pengaduan (kotak saran, layanan SMS, 

telepon/call center, email untuk pengaduan), serta didukung oleh 

perbaikan sistem dan prosedur operasional yang lebih baik. 

4. Melihat dari jumlah perangkat daerah/unit kerja pelaksana SKM Tahun 

2018 yang masih belum mencapai 50% dari total instansi di lingkungan 

Pemerintah Kota Surakarta, maka hasil SKM ini dapat dikatakan belum 

mewakili seluruh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan 

Pemerintah Kota Surakarta. Akan lebih obyektif dan representatif apabila 

di tahun 2019 OPD/Unit Kerja yang melaksanakan SKM yang sesuai 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 14 Thun 2017 tentang tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat lebih dari 70%. Oleh karena itu, target dan 

harapan di tahun 2019, agar terjadi peningkatan jumlah penyelenggara 

SKM, sehingga Indeks Kepuasan Masyarakat yang akan dihasilkan dapat 

mewakili secara  keseluruhan Pemerintah Kota Surakarta 

5. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2018 ini, perlu 

ditindaklanjuti dengan langkah riil berupa penyusunan dan implementasi 

program peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Surakarta kepada masyarakat, dengan bertitik tolak pada 

hasil analisis yang telah dilakukan. Sesuai siklus perencanaan dan 

penganggaran, maka program-program peningkatan kualitas pelayanan 

tersebut perlu dilakukan untuk Tahun Anggaran 2019, dan untuk 

selanjutnya pada Tahun Anggaran 2020 kembali dilakukan SKM untuk 

mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program-program tersebut. 

Melalui upaya yang kontinyu, terencana dan sistematis tersebut, 

diharapkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kota Surakarta terhadap masyarakat dapat semakin meningkat pada masa 

mendatang menuju terwujudnya pelayanan publik yang prima.  
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4.3 LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEY SKM 

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA 

Tahun 2018 

No 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau UPT 

Jumlah 

Responden

/Sampling 

Ruang Lingkup 

Survey 

Nilai 

SKM 
Predikat Saran / Rekomendasi Perbaikan 

1 2 4 5 8 9 10 

1. SEKRETARIAT 

DAERAH KOTA 

SURAKARTA 

150 Seluruh pelayanan 

yang 

diselenggarakan 

oleh Sekretariat 

Daerah 

76,65 Baik 1. Respon SKPD terkait dalam hal koordinasi terhadap kegiatan yang 

dilaksanakan tidak tepat waktu; 

2. Sarana prasarana pendukung terkadang terjadi trouble ; 

3. Terbatasnya jumlah SDM pelaksana untuk mencapai target waktu SOP. 

 

2. BKPPD 85 Layanan di bidang 

Kepegawaian 

81,65 Baik 1. Unsur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan adalah Perilaku 

Pelaksana.  

2. Tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah dengan mengirim Pelaksana 

untuk mengikuti Diklat Excellent Service dan Diklat Power Speaking pada 
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No 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau UPT 

Jumlah 

Responden

/Sampling 

Ruang Lingkup 

Survey 

Nilai 

SKM 
Predikat Saran / Rekomendasi Perbaikan 

1 2 4 5 8 9 10 

tahun 2019  

3. BPPKAD  Seluruh aspek 

pelayanan PBB 

83,25 Baik 1. Untuk lebih meningkatkan kedisiplinan petugas/Pelaksana di tahun 2019 

4. Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil 

150 Seluruh pelayanan 

publik yang 

diselenggarakan  

di Kantor 

Dispendukcapil, di 

Kelurahan dan di 

area Car Free Day 

96,91 Sangat 

Baik 

1. Meningkatkan kualifikasi pelaksana, agar selalu ada kesepemahaman 

tentang informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat penerima 

layanan 

2. Perlu diperbanyak frekwensi sosialisasi, baik tentang persyaratan 

administrasi kependudukan dan catatan sipil maupun tentang fasilitas 

alternatif layanan administrasi kependudukan yang  disediakan oleh 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sosialisasi dapat 

dilakukan  melalui berbagai media maupun sarasehan 
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No 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau UPT 

Jumlah 

Responden

/Sampling 

Ruang Lingkup 

Survey 

Nilai 

SKM 
Predikat Saran / Rekomendasi Perbaikan 

1 2 4 5 8 9 10 

5. Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu  

470 Seluruh Pelayanan 

Perizinan yang 

didelegasikan ke 

DPMPTSP Kota 

Surakarta 

83,81 Baik 1. Sumber daya Manusia (SDM) merupakan salah satu factor yang secara 

significan memainkan peran dalam upaya peningkatan mutu pelayanan 

yang tercermin dalam skor SKM. Untuk itu upaya penngkatan mutu 

pelayanan perlu disertai dengan dengan upaya sistematis, terencana dan 

kontinyu untuk meningkatkan kualitas SDM, misalnya melalui pelatihan, 

workshop dan sejenisnya, sehingga dapat menjadi SDM yang 

berwawasan dan memilliki budaya mutu. 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang 

pelayanan (peralatan, Sumber daya Manusia, teknologi dan sebagainya 

6. Dinas Kearsipan 

dan 

Perpustakaan 

116 orang 

pemustaka 

Pelayanan 

Perpustakaan 

79,73 Baik 1. Unsur pelayanan yang masih perlu ditingkatkan adalah kejelasan 

maklumat, penanganan pengaduan, sarana dan masukan pelayanan dan 

hal di sebabkan karena belum di tetapkan mekanisme penanganan 
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No 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau UPT 

Jumlah 

Responden

/Sampling 

Ruang Lingkup 

Survey 

Nilai 

SKM 
Predikat Saran / Rekomendasi Perbaikan 

1 2 4 5 8 9 10 

pengaduan 

2. Menetapkan SOP Pengaduan Keluhan Pelanggan, memasang mekanisme 

penanganan  pengaduan dan menambah sarana pengaduan 

 

7. Dinas 

Perhubungan 

150 Pelayanan Uji 

Kendaraan 

77,45 Baik 1. Responden belum puas terhadap unsur pelayanan Waktu Penyelesaian, 

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan masyarakat 

2. Proses perbaikan yang berkelanjutan (continous improvement process) di 

masing-masing jenis layanan, dengan rencana tindak lanjut di Tahun 2019 

berupa penyusunan dan implementasi program peningkatan kualitas 

pelayanan menuju terwujudnya pelayanan publik prima 

8. Kecamatan 

Serengan 

100 Seluruh layanan di 

Kecamatan 

87,52 Baik Unsur pelayanan yang perlu mendapat perhatian lebih agar terjadi 

poeningkatan dan dapat memuaskan masyarakat penerima layanan 
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No 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau UPT 

Jumlah 

Responden

/Sampling 

Ruang Lingkup 

Survey 

Nilai 

SKM 
Predikat Saran / Rekomendasi Perbaikan 

1 2 4 5 8 9 10 

Serengan publik antara lain adalah Kesesuaian Biaya Pelayanan dan Unsur Hasil 

Pelayanan  

9. Kecamatan 

Laweyan 

50 Seluruh layanan di 

Kecamatan 

Laweyan 

83,19 Baik Penambahan petugas/personil di front pelayaanan sesuai dengan 

kompetensinya 

10. Kecamatan 

Jebres 

60 Seluruh pelayanan 

publik di 

Kecamatan Jebres 

81,36 Baik Masyarakat mengapresiasi tentang Waktu Pelayanan. Akan tetapi 

memberikan nilai kurang baik pada unsur Persyaratan. Sehingga kedepan 

perlu lebih di kaji kembali tentang unsur pelayanan Persyaratan ini agar 

masyarakat lebih mudah dan jelas dalam memenuhi persyaratan dokumen 

atau berkas saat akan menggunakan layanan publik di Kecamatan Jebres 

11. Kecamatan 

Pasar Kliwon 

150 Seluruh layanan 

public di 

89,09 Sangat 

Baik 

Meskipun mendapat pencapaian kinerja “Sangat Baik” karena nilai SKM 

berada pada interval konversi 88,31 – 100,00, akan tetapi masyarakat masih 
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No 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau UPT 

Jumlah 

Responden

/Sampling 

Ruang Lingkup 

Survey 

Nilai 

SKM 
Predikat Saran / Rekomendasi Perbaikan 

1 2 4 5 8 9 10 

Kecamatan 

Pasarkliwon 

memberikan catatan permintaan perbaikan untuk unsur pelayanan 

Persyaratan dan Maklumat Pelayanan 

12. Kecamatan 

Banjarsari 

150 Seluruh layanan 

publik di 

Kecamatan 

Banjarsari 

81,92 Baik Mendapat apresiasi “kurang puas” untuk unsur kemampuan dan kompetensi 

petugas. Sedangkan unsur pelayanan yang lainnya, meskipun skornya di atas 

unsur kemampuan dan kompetensi petugas, akan tetapi perlu juga 

ditingkatkan karena range skor antar unsur tersebut sangat rendah. 

13. Kelurahan Tipes 25 Seluruh layanan 

publik di 

Kelurahan Tipes 

81,25 Baik Unsur kemudahan prosedur pelayanan masih berada pada kuadran I yang 

artinya perlu peningkatan kinerja dan perbaikan secara terus menerus 

terhadap indikator yang masih rendah kinerjanya, sehingga performance 

yang ada dalam kuadran ini akan meningkat. 

14. Dinas 

Pendidikan 

175 Layanan publik 

Dinas Pendidikan 

80,27 Baik  
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No 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau UPT 

Jumlah 

Responden

/Sampling 

Ruang Lingkup 

Survey 

Nilai 

SKM 
Predikat Saran / Rekomendasi Perbaikan 

1 2 4 5 8 9 10 

15. Dinas 

Kesehatan 

 Layanan publik di 

Dinas Kesehatan 

79,00 Baik 1. Apresiasi kurang baik didapat dari masyarakat pada unsur: 

a. Pelaksana khususnya pada kepedulian petugas terhadap masyarakat 

penerima layanan publik Dinas Kesehatan. Hal ini disebabkan oleh 

tanggapan petugas yang kurang responsive terhadap pengguna layanan. 

b. Data yang belum dilakukan update membuat responden kurang puas 

c. Kurangnya publikasi prosedur permohonan data dan informasi  

d. Fasilitas penunjang (ruang tunggu dan kamar mandi) 

2. Perlu upaya peningkatan terhadap unsur pelayanan yang masih belum 

diapresiasi baik oleh penggunan layanan publik dari Dinas Kesehatan  

16. Puskesmas  Seluruh layanan 

poli pada 

Puskesmas 

80,87 Baik Unsur yang mendapatkan rata-rata penilaian tertinggi adalah bagian 

pendaftaran dan rata-rata penilaian terendah adalah ruang poli umum, poli 

KIA. Kedua poli tersebut yang paling banyak mendapatkan pasien, dengan 
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No 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau UPT 

Jumlah 

Responden

/Sampling 

Ruang Lingkup 

Survey 

Nilai 

SKM 
Predikat Saran / Rekomendasi Perbaikan 

1 2 4 5 8 9 10 

kondisi keterbatasan pelayan medis, masyarakat harus antri lebih lama 

dalam menerima layanan publik. Hal ini perlu dilakukan evaluasi dan tindak 

lanjut peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan. 

17. Puskeswan 50 Seluruh layanan di 

Puskeswan 

83,93 Baik Masyarakat kurang mengapresiasi baik pada unsur Waktu Pelayanan, 

sehingga perlu dilakukan perbaikan terutama pada waktu konsultasi hewan, 

dengan memperbaiki kualitas/kompetensi petugas agar dapat 

mempersingkat waktu identifikasi jenis aduan agar pasien bisa segera 

ditangani secara intensif 

18. Dinas 

Pariwisata 

60 1. Peminjaman 

Lahan Kawasan 

Wisata/Tempat 

Milik 

76,78 Baik Masih butuh kerja keras dalam meningkatkan performa instansi sehingga 

bisa menaikkan nilai kepuasan masyarakat di Tahun 2019 mendatang 
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No 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau UPT 

Jumlah 

Responden

/Sampling 

Ruang Lingkup 

Survey 

Nilai 

SKM 
Predikat Saran / Rekomendasi Perbaikan 

1 2 4 5 8 9 10 

Pemerintah 

2. Izin pemakaian 

Kereta  

3. Izin Pemakaian 

Kawasan Taman 

Sriwedari 

19. Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Perindustrian 

 Pelayanan 

berbagai jenis 

pelayanan dari 

Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Perindustrian 

92,77 Sangat 

Baik 

Perlu terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah 

dilakukan selama ini. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi perubahan 

harapan dan kepuasan masyarakat di waktu yang akan dating 
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No 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau UPT 

Jumlah 

Responden

/Sampling 

Ruang Lingkup 

Survey 

Nilai 

SKM 
Predikat Saran / Rekomendasi Perbaikan 

1 2 4 5 8 9 10 

20. Dinas 

Pemberdayaan 

Perempuan, 

Perlindungan 

Anak dan 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Kota Surakarta 

(DPPPAPM) 

 Seluruh pelayanan 

publik yang 

diselenggarakan 

oleh DPPPAPM 

74,42 Kurang 

Baik 

Sangat perlu tata kelola manajemen penyelenggara jasa pelayanan yang baik 

yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, efisiensi, 

akuntabilitas serta menghargai martabat masyarakat sebagai konsumen dari 

aspek pelayanan 

21. Dinas 

Lingkungan 

Hidup 

 1. Rekomendasi 
untuk Izin 
Lingkungan 

2. Pelayanan 

77,21 Baik Dengan skor terendah pada unsur Persyaratan, unsur Waktu Penyelesaian, 

unsur Perilaku Pelaksana dan unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan 

Masukan maka keempat unsur pelayanan tersebut yang harus mendapat 
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No 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau UPT 

Jumlah 

Responden

/Sampling 

Ruang Lingkup 

Survey 

Nilai 

SKM 
Predikat Saran / Rekomendasi Perbaikan 

1 2 4 5 8 9 10 

Sampah 
3. Izin Tempat 

Penyimpanan 
Sementara B3  

4. Kebersihan 
Fasilitas Umum 

5. Penataan 
Lingkungan 

6. Izin Pembuangan 
Air Limbah 

7. Rekomendasi 
Izin Penebangan 
Pohon 

8. Pengaduan 
Pencemaran 
Lingkungan 

9. Pengawasan 
Pencemaran 

perhatian lebih dan perlu upaya riil untuk peningkatan kualitas 

pelayanannya di tahun-tahun mendatang 
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No 

Perangkat 

Daerah 

dan/atau UPT 

Jumlah 

Responden

/Sampling 

Ruang Lingkup 

Survey 

Nilai 

SKM 
Predikat Saran / Rekomendasi Perbaikan 

1 2 4 5 8 9 10 

Lingkungan 
10. Toilet Portabel 
11. Pelayanan Data 

dan Informasi 
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