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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika aktivitas Kota Balikpapan yang saat ini berpenduduk lebih dari 

750.000 jiwa tentu saja harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik 

yang diselenggarakan oleh pemerintah kota. Berbanding lurus dengan peningkatan 

aktivitas masyarakat maka tuntutan masyarakat atas pelayanan dari pemerintah kota 

untuk mendukung segala bentuk aktivitasnya pun semakin tinggi.

Tidak saja menuntut ketersediaan sarana dan prasarana serta infrastruktur kota 

yang memadai, pelayanan jasa dan administrasi sebagai produk layanan yang paling 

dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi hal yang paling dituntut oleh 

masyarakat. Untuk itulah ketersediaan pelayanan atas jasa dan administrasi yang 

mudah (sederhana], cepat, dan murah dari pemerintah seperti pelayanan kesehatan, 

pendidikan, administrasi kependudukan, hingga pelayanan hiburan, perizinan, dan 

investasi merupakan pelayanan yang paling perlu mendapat perhatian oleh 

Pemerintah Kota Balikpapan selaku penyelenggara layanan sekaligus pelayanan 

masyarakat.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo] merupakan perangkat daerah 

yang memiliki tugas dan fungsinya (tusi) melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan di bidang statistik, urusan 

pemerintahan di bidang persandian dan perumusan kebijakan di bidang 

telekomunikasi dan LPSE, memiliki turunan tusi pelaksanaan pengelolaan media 

pengaduan publik pemerintah daerah dan pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Sebagai bentuk pelaksanaan tusi tersebut Diskominfo menyelenggarakan 

layanan Sistem Informasi Dan Tanggapan Aduan Publik (SITANGGAP] pada tahun 

2017. Layanan ini merupakan bentuk upaya dari Pemerintah Kota Balikpapan dalam 

memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk memberikan 

pertanyaan/aduan/kritik/dan saran terkait pelayanan publik yang diselenggarakan 

oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui berbagai kanal aduan. Banyaknya kanal 

aduan yang dibuka untuk memberikan kemudahan masyarakat untuk mengakses 

layanan aduan serta untuk meningkatkan rasa kedekatan antara masyarakat dengan 

pemerintah.

Selain berfokus pada integrasi layanan dan pemangkasan jalur birokrasi untuk 

menyederhanakan dan mempercepat layanan, Diskominfo juga tidak mengabaikan 

perbaikan terhadap kualitas sumber daya aparatur pelaksana pelayanan karena 

sumber daya aparatur pelaksana layanan juga memegang peranan penting dalam 

penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. Pelayanan yang sederhana, cepat, dan 

murah harus didukung dengan pelaksana layanan yang kompeten, responsif, dan



mengedepankan etika pelayanan agar masyarakat benar-benar mendapat kenyamanan 

dalam pelayanan.

Setelah melakukan berbagai upaya untuk memberikan kemudahan dan 

kenyamanan pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka upaya 

selanjutnya adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM diperlukan 

untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas Layanan SITANGGAP sekaligus 

sebagai bentuk evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Dari angka Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merupakan hasil 

pelaksanaan survei berkala terhadap kepuasan masyarakat, maka Pemerintah Kota 

Balikpapan akan memperoleh gambaran tentang pelaksanan pelayanan publik oleh 

tiap-tiap unit pelayanan publik penyelenggara layanan.

Selain menjadi starting point untuk proses peningkatan kualitas pelayanan publik 

mendatang, IKM juga menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara dan pelaksana 

layanan. Apabila indeks mengindikasikan kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan 

pelayanan publik masih berada pada tahap rendah maka pelaksana pelayanan harus 

segera melakukan upaya pembenahan atau perbaikan atas kekurangan yang ada dalam 

penyelenggaraan pelayanan, begitupun sebaliknya apabila dari hasil survei angka 

indeks kepuasan mengindikasikan pelayanan sudah berada pada tahap yang baik maka 

tugas pelaksana pelayanan untuk terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat 

sebagai pengguna layanan benar-benar dapat merasakan kenyamanan dan kemudahan 

dalam memperoleh pelayanan publik.

B. Dasar hukum dan dasar pelaksanaan

Pelaksanaan SKM Layanan Sistem Informasi dan Tanggapan Aduan Publik 

(SITANGGAP] Tahun 2017 di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo] 

berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Permen PANRB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

C. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM Layanan SITANGGAP tahun 2017 adalah:

1. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan 

SITANGGAP yang diselenggarakan oleh Diskominfo pada tahun 2017.
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2. Mendapatkan hasil survei berupa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Layanan SITANGGAP Tahun 2017.

b. Manfaat

Manfaat pelaksanaan SKM tahun 2017 :

1. Diskominfo selaku penyelenggara layanan dapat memperoleh gambaran 

tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan SITANGGAP selama 1 tahun 

terakhir.

2. Diskominfo dapat mengetahui harapan, pendapat, saran, dan kritik 

masyarakat sebagai pengguna layanan SITANGGAP.

3. Diskominfo memperoleh data berupa nilai lebih dan kurang dari pelaksanaan 

komponen standar pelayanan yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Masyarakat sebagai pengguna layanan mempunyai akses untuk 

menyampaikan pendapatnya atas pelayanan publik yang dilihat, dirasakan, 

dan diterimanya.

D. Ruang Lingkup Survei

Dalam pelaksanaan SKM Layanan SITANGGAP tahun 2017 ruang lingkup survei 

terdiri dari 3 unsur, yang meliputi prosedur pelayanan, kemudahan akses, dan 

kompetensi pelaksana. Unsur tersebut ditentukan berdasarkan ringkasan dari 9 unsur 

SKM dari Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Penentuan jumlah unsur penilaian dalam mempertimbangkan jenis layanan 

SITANGGAP yang merupakan layanan berbasis daring dan kepraktisan responden saat 

mengisi kuesioner.

Adapun penjabaran ketiga unsur tersebut, sebagai berikut:

a. Prosedur pelayanan

SKM terhadap prosedur pelayanan mencakup pengukuran kepuasan terhadap 

ketepatan dan kemudahan (kesederhanaan) alur layanan yang telah dibuat oleh 

penyelenggara layanan untuk penyelesaian satu jenis layanan yang harus diikuti 

oleh pengguna layanan.

b. Kemudahan akses

Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap kemudahan akses adalah pengukuran 

kepuasan masyarakat terhadap kemudahan akses kanal-kanal yang terdapat pada 

layanan SITANGGAP saat digunakan oleh pengguna layanan.
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c. Kompetensi Pelaksana

Pengukuran kepuasan masyarakat terhadap kompetensi dan perilaku pelaksana 

adalah pengukuran kepuasan masyarakat terhadap kemampuan (antara lain 

pengetahuan, pengalaman, ketrampilan, dan keahlian) yang dimiliki oleh 

pelaksana layanan serta sikap yang ditunjukkan oleh pelaksana layanan selama 

memberikan layanan. Dalam pengukuran unsur ini, aspek yang diukur meliputi 

gaya bahasa, kualitas informasi, kesesuaian informasi, dan kecepatan respon.
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BAB II

METODE SURVEI

A. Populasi, Teknik Penarikan Sampel, dan Jumlah Sampel

1. Populasi

Populasi responden dalam survei ini adalah para pengguna layanan SITANGGAP 

pada tahun 2017. Jumlah populasi ditetapkan berdasarkan jumlah aduan yang 

masuk dalam kanal-kanal aduan SITANGGAP, yaitu sebanyak 1.252 pengguna 

layanan.

2. Teknik Penarikan Sampel

Sedangkan untuk teknik penarikan sampel dalam pelaksanaan SKM menggunakan 

teknik acak sederhana.

3. Jumlah Sampel

Mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 

penentuan jumlah sampel dilaksanakan berdasarkan tabel sampel Krejcie and 

Morgan yang terdapat dalam lampiran regulasi tersebut dengan 

mempertimbangkan jumlah populasi pengguna layanan SITANGGAP. Berdasarkan 

sampel Krejcie and Morgan jumlah sample ditetapkan sebanyak 218 responden.

B. Instrumen survei

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan pada 

pelaksanaan SKM Layanan SITANGGAP tahun 2017. Materi untuk penyusunan 

kuesioner diolah sedemikian rupa sesuai dengan unsur indeks kepuasan 

masyarakat serta bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat pengguna 

layanan. Kuesioner dibuat dalam bentuk pertanyaan tertutup dalam pilihan ganda 

dengan memberikan 4 alternatif jawaban.

Untuk butir-butir pertanyaan dalam kuisioner, seluruhnya berjumlah 6 

pertanyaan dengan substansi pertanyaan mengacu pada Permen PANRB Nomor 4 

Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan 

Publik.

2. Bentuk jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum 

mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai 

dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilaipersepsi 1, kurang baik 

diberi nilai persepsi 2, baik  diberi nilai persepsi 3, sangat baik  diberi nilaipersepsi
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C. Teknik Survei

SKM layanan SITANGGAP tahun 2017 dilaksanakan dengan menggunkaan 

metode survei daring. Survei dilaksanakan dengan mengirimkan tautan survei kepada 

responden melalui media pesan pendek whatsapp dan mengungumkan tautan survei 

melalui media sosial milik Pemerintah Kota Balikpapan.

D. Jadwal Survei

SKM layanan SITANGGAP tahun 2017 dilaksanakan pada periode 1 Januari 2018- 

31 Maret 2018.

No Nama Kegiatan

Bulan

Januari 2018 Februari 2018 Maret 2018

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pembuatan Instrumen

2 Penentuan Responden

3 Pelaksanaan Survei

4 Penyusunan Laporan

E. Tim Pelaksana SKM

Tim Pelaksana SKM Layanan SITANGGAP Tahun 2017 adalah berdasarkan 

Keputussan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Nomor 

Tentang Tim Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kota Balikpapan Tahun 2019 dengan susunan personel sebagai berikut:

No Nama Jabatan Jabatan 

Dalam Tim

1 Tatang Sudirja Kepala Diskominfo Pengarah

2 Irfan Taufik Kepala Bidang Informasi dan 

Publikasi

Ketua

3 Inafunti Kepala Seksi Informasi dan 

Publikasi

Sekretaris

4 Muhammad Ghufron 

Maulana

Analis Pengaduan Masyarakat Anggota

5 Metalia Pranata Humas Anggota

6 Iwan Setiawan Tenaga Bantu Anggota
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F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data SKM layanan SITANGGAP tahun 2017 dilaksanakan 

dengan menggunakan teknik pengolahan data untuk IKM berdasarkan Permen PANRB 

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat 

Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

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

masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 

unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama 

dengan rumus sebagai berikut:

Junilah bobot
Bobot nilai rata — rata tertimbang = -----—---------

Jumlah unsur

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata 

tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur
IKM = ------- —----;--------------------—--------X Nilai penimbang

Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25-100 maka 
hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus 
sebagai berikut:

IKM Unit Pelayanan Publik x 25

Untuk Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja 
Pelayanan digambarkan dalam table berikut ini.

NILAI
PERSEPSI

NILAI
INTERVAL

NILAI INTERVAL 
KONVERSI IKM

MUTU
PELAYANAN

KINERJA
UNIT

PELAYANAN
1 1,00 -1,75 25 - 43,75 D Tidak Baik
2 1,76 -  2, 50 43,76 - 62,50 C Kurang Baik
3 2,51 -  3,25 62,51 - 81,25 B Baik
4 3,26 -  4,00 81,26 - 100,00 A Sangat Baik

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam peelaksanaan SKM layanan SITANGGAP Tahun 2017 

adalah dengan menggunakan Analisa Univariat. Analisa ini bertujuan untuk 

menggambarkan data variabel yang terkumpul (memaparkan) hasil temuan tanpa 

bermaksud memberikan kesimpulan. Hasil analisa ini merupakan deskripsi 

(penjabaran) temuan hasil survei berupa data statistik, seperti frekuensi distribusi, 

tabulasi data dan prosentase yang diwujudkan dalam grafik atau gambar serta 

perhitungan-perhitungan deskriptif dari masing-masing unsur yang disurvei.
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BAB III

ANALISIS HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LAYANAN SITANGGAP 

DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

TAHUN 2017

A. Hasil S KM Layanan SITANGGAP Tahun 2017

Setelah dilakukan pengolahan data terhadap kuesioner yang diisi oleh responden 

yang merupakan pengguna layanan SITANGGAP, secara ringkas hasilnya tampak 

sebagaimana tabel berikut.

Tabel 01
Hasil SKM Layanan SITANGGAP Tahun 2017

HASIL SURVEI SKOR SKM Mutu Pelayanan
Tahun 2017 78,93 B

B. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil survei untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap layanan SITANGGAP tahun 2017 menunjukkan bahwa kualitas layanan 

SITANGGAP tahun 2017 yang dilaksanakan Diskominfo berada pada kategori Baik 

dengan nilai IKM sebesar 78,93.

Baiknya mutu layanan SITANGGAP tahun 2017 ditunjang oleh tingginya nilai 

rata-rata 5 dari 6 unsur tertimbang, yaitu Kemudahan prosedur layanan, Kemudahan 

akses kanal, Kesopanan gaya bahasa petugas, Kualitas/kejelasan informasi, Kesesuaian 

informasi dengan aduan yang disampaikan.

Tabel 02
Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan 

SKM Layanan SITANGGAP Diskominfo Pada Tahun 2017

No Unsur Pelayanan Nilai Rata-rata 
Unsur Pelayanan

1 . Kemudahan prosedur layanan 3,248

2. Kemudahan akses kanal 3,248

3. Kesopanan gaya bahasa petugas 3,349

4. Kualitas/kejelasan informasi 3,106

5. Kesesuaian informasi dengan aduan yang 
disampaikan 3,115

6. Kecepatan respon petugas 2,904



Berdasarkan tabel 02, unsur tertinggi dalam penilaian berada pada unsur 

kesopanan gaya bahasa petugas dengan nilai 3,349. Tingginya unsur ini menjadi acuan 

Diskominfo untuk mempertahankan nilai ini dengan selalu memperhatikan kualitas 

sumber daya manusia yang menjadi operator layanan SITANGGAP.

Sedangkan unsur terendah dalam penilaian ini berada pada unsur kecepatan 

respon petugas dengan nilai 2,904. Meskipun unsur ini berada pada kategori baik, 

namun hal ini harus mendapatkan perhatian dari Diskominfo untuk meningkatkan 

penilaian pada unsur ini sehingga setara dengan unsur-unsur yang lain.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kecepatan respon adalah dengan 

memperbaiki pada tatanan operasional kerja operator dengan membuat skema piket 

bagi petugas tertentu untuk bertanggung jawab penuh terhadap Layanan SITANGGAP. 

Karena selama ini petugas yang menjadi operator SITANGGAP selain melaksanakan 

tugas dalam layanan ini juga diberi beban lain dalam kegiatan kedinasan, sehingga 

menyebabkan pelayanan tanggapan aduan menjadi kurang maksimal.
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BAB IV 

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan SKM atas pelayanan SITANGGAP Tahun 2017 yang diselenggarakan 

oleh Diskominfo Kota Balikpapan, kualitas layanan ini berada pada kategori Baik 

dengan IKM sebesar 78,93.

Berdasarkan perhitungan nilai IKM Layanan SITANGGAP Tahun 2017, maka 

saran yang dapat diberikan terhadap perbaikan kualitas pelayanan SITANGGAP adalah 

sebagai berikut:

1. Mempertahankan capaian nilai rata-rata per unsur pelayanan yang telah bernilai 

sangat baik dengan meningkatkan kualitas SDM pada layanan SITANGGAP.

2. Memperbaiki unsur pelayanan yang mendapat nilai terendah, yaitu kecepatan 

respon petugas sehingga mendapat nilai setara dengan unsur yang lainnya dengan 

memperbaiki pada tatanan operasional kerja operator.

B. Saran

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 

I< n
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