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NO MONITORING EVALUASI  TINDAK LANJUT 

1 3 (tiga) nilai terendah dari unsure survey kepuasan 
masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Kayu Agung Periode 
Triwulan Ke-2 Periode Juli s.d September 2022 
 

Dari hasil pengelolaan data Sisuper Pengadilan Survei 
Kepuasan Masyarakat (SKM) Pengadilan Negeri Kayu 
Agung SKM Periode Juli s.d September 2022 responden 
ada 96 orang, jumlah tersebut didapat dari data Sisuper di 
anjungan area PTSP dan surat yang dikirim ke Satker 
Pengadilan Negeri Sekayu untuk mengisi SiSuper. 
 
Terdapat 3 nilai terendah dari 9 unsur Survei Kepuasan 
Masyarakat (SKM) yaitu : 
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian 

persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis 

pelayanannya pada Pengadilan ?384 
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan 

prosedur pelayanan pada Pengadilan ?384 
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu 

Pengadilan dalam memberikan pelayanan ?384 

Rekomendasi atas monitoring dan evaluasi 3 
(tiga) terendah agar segara dilaksanakan 
untuk perbaikan terhadap pelayanan 
Pengadilan Negeri Kayu Agung. 

2 Persyaatan (U1) Unsur Persyaratan unsur nomor 1 dari 9 unsur SKM dengan 
pertanyaan sebagai berikut : 
Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian 
persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis 
pelayanan pada pengadilan?1205 
Hasil analisis unsur prilaku pelaksana yaitu dengan pilihan 
jawaban yaitu : sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai dan 
tidak sesuai 
Hasil analisis unsur persyaratan yaitu : 
 

 Nilai A (4) dengan jawaban sangat sesuai berjumlah 
299 

 Nilai B (3) dengan jawaban sesuai berjumlah 3 

mengingatkan kepada petugas pelayanan 
untuk memberikan informasi tentang 
persyaratan sesuai dengan jenis pelayanan; 
 



 Nilai C (2) dengan jawaban kurang sesuai berjumlah 0 

 Nilai D (1) dengan jawaban tidak sesuai  berjumlah 0 
 

3 Waktu Pelayanan (U3) Unsur Waktu Pelayanan merupakan unsure nomor 3 dari 9 
unsur SKM dengan pertanyaan sebagai berikut : 
 
Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu 
Pengadilan dalam memberikan pelayanan? 1205 
Hasil analisis unsur waktu pelayanan  yaitu dengan pilihan 
jawaban yaitu : selalu, sering, jarang, tidak ada 
Hasil analisis unsur waktu pelayanan yaitu : 
 

 Nilai A (4) dengan jawaban tidak ada berjumlah  299 

 Nilai B (3) dengan jawaban jarang ada berjumlah 3 

 Nilai C (2) dengan jawaban sering ada berjumlah 0 

 Nilai D (1) dengan jawaban selalu ada berjumlah 0 

Memberikan informasi kepada pengguna 
layanan tentang prosedur layanan secara rinci 
dan kejelasan waktu layanan serta memproses 
dengan cepat, tepat dan akurat produk 
layanan yang diminta oleh pengguna layanan 
dengan tetap berpedoman pada SOP; 
 
 

4 Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5) Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan unsur nomor 5 
dari 9 unsur SKM dengan pertanyaan sebagai berikut : 
Bagaimana pendapat saudara tetang kesesuaian hasil yang 
didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan 
?1205 
 
Hasil analisis Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yaitu 
dengan pilihan jawaban yaitu :tidak sesuai kurang 
sesuai,sesuai, sangat sesuai Hasil analisis unsur kompetensi 
pelaksana yaitu : 
 

 Nilai A (4) dengan jawaban Sangat sesuai berjumlah 
299 

 Nilai B (3) dengan jawaban sesuai berjumlah 3 

 Nilai C (2) dengan jawaban Kurang sesuai berjumlah 0 

 Nilai D (1) dengan jawaban Tidak sesuai berjumlah 0 
 

mengingatkan kepada petugas pelayanan 
setiap briefieng Supervisor mengenai 
kesesuaian produk pelayanan yang diinginkan 
masyarakat dengan cara petugas security 
menanyakan terlebih dahulu keperluan 
penguna layanan memberikan nomor antrian 
ke loket yang di tujuh atau security 
mengarahkan ke bagian informasi untuk 
menanyakan keperluan penguna dan memberi 
tahu ke loket mana tujuan penguna layanan 
tersebut. 
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TINDAK LANJUT UNSUR 3 NILAI TERENDAH 
 SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT 
PERIODE TRIWULAN II APRIL S.D.JUNI 2022 

 

NO NILAI TERENDAH REKOMENDASI EVIDEN 

1 Unsur Persyaratan (U1) : 
Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian 
persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis 
pelayanan pada pengadilan?1205 
Hasil analisis unsur prilaku pelaksana yaitu dengan pilihan 
jawaban yaitu : sangat sesuai, sesuai, kurang sesuai dan 
tidak sesuai 
Hasil analisis unsur persyaratan yaitu : 
 

 Nilai A (4) dengan jawaban sangat sesuai berjumlah 
299 

 Nilai B (3) dengan jawaban sesuai berjumlah 3 

 Nilai C (2) dengan jawaban kurang sesuai berjumlah 
0 

 Nilai D (1) dengan jawaban tidak sesuai  berjumlah 0 
 

mengingatkan kepada petugas pelayanan untuk 
memberikan informasi tentang persyaratan sesuai dengan 
jenis pelayanan; 
 

 Foto briefieng dan foto security atau 
petugas informasi melayani penguna 
layanan 

 Foto Persyaratan DI MEJA/ LOKET dan 
Dinding ruang PTSP 

 FOTO EBROSUR PTSP 
 

2 Unsur Waktu Pelayanan (U3): 
 
Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu 

Memberikan informasi kepada pengguna layanan tentang 
prosedur layanan secara rinci dan kejelasan waktu layanan 
serta memproses dengan cepat, tepat dan akurat produk 

Foto bireifieng SPV dan Hakim Pengawas dan 
petugas pelayanan dalam memberikan 
informasi mengenai waktu pelayanan 

6. ZUKIADI, S.H SURVEYOR 
 
 

 
      
 

7. 

 
 

NOVITA RAHAYU, S.H 

 
 

SURVEYOR 

 

 
 



Pengadilan dalam memberikan pelayanan? 1205 
Hasil analisis unsur waktu pelayanan  yaitu dengan pilihan 
jawaban yaitu : selalu, sering, jarang, tidak ada 
Hasil analisis unsur waktu pelayanan yaitu : 
 

 Nilai A (4) dengan jawaban tidak ada berjumlah 299 

 Nilai B (3) dengan jawaban jarang ada berjumlah 3 

 Nilai C (2) dengan jawaban sering ada berjumlah 0 

 Nilai D (1) dengan jawaban selalu ada berjumlah 0 

layanan yang diminta oleh pengguna layanan dengan tetap 
berpedoman pada SOP; 
 
 

3 Unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5) : 
Bagaimana pendapat saudara tetang kesesuaian hasil yang 
didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan 
?1205 
 
Hasil analisis Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yaitu 
dengan pilihan jawaban yaitu :tidak sesuai kurang 
sesuai,sesuai, sangat sesuai Hasil analisis unsur 
kompetensi pelaksana yaitu : 
 

 Nilai A (4) dengan jawaban Sangat sesuai berjumlah 
299 

 Nilai B (3) dengan jawaban sesuai berjumlah 3 

 Nilai C (2) dengan jawaban Kurang sesuai berjumlah 
0 

 Nilai D (1) dengan jawaban Tidak sesuai berjumlah 0 
 

mengingatkan kepada petugas pelayanan setiap briefieng 
Supervisor mengenai kesesuaian produk pelayanan yang 
diinginkan masyarakat dengan cara petugas security 
menanyakan terlebih dahulu keperluan penguna layanan 
memberikan nomor antrian ke loket yang ditujuh atau 
security mengarahkan ke bagian informasi untuk 
menanyakan keperluan penguna dan memberi tahu ke 
loket mana tujuan penguna layanan tersebut. 
 
 

 Foto pembinaan/briefieng  
 Foto petugas pelayanan dan menjelaskan 

tentang prosedur pelayanan sesuai 
dengan standar pelayanan. 

 

 
 

 

 
 
 

 



EVIDEN 
1. PERSYARATAN 
 
FOTO PERSYARATAN PRODUK LAYANAN DI MEJA PTSP 

 
 



 
 
 
E-BROSUR PERSYARATAN DI WEBSITE 

 
 



 
FOTO  JENIS PRODUK LAYANAN DI WEBSITE 



 
 



 
 



 
2. Waktu Pelayanan 
BRIEFIENG PETUGAS MENGENAI WAKTU PELAYANAN DENGAN HAKIM PENGAWAS DAN SUPERVISOR BERTUGAS 
 

 
 
PETUGAS PELAYANAN MELAKUKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN WAKTU PELAYANAN 
 

 
 
3. PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN 
PETUGAS PELAYANAN MEMBERIKAN INFORMASI MENGENAI PROSEDUR LAYANAN 



 

 
 
SUPERVISOR BRIEFIENG MENGENAI PRODUK SPESIFIKASI JENIS 
PELAYANAN

 
 
 
 
 



 
 


