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Pelaksanaan hasil Survey IKM tanggal01– 11November 2019 

1.   Survey KepuasanPelanggan 

Padatanggal01 - 11November 2019PengadilanNegeriKab.Kediri telah melaksanakan 

survey kepuasanpelanggandenganmetodeIndeksKepuasanMasyarakat (IKM) 

sebagaimanadiaturdalamPeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara 

danReformasiBirokrasiNomor 14 Tahun 2017 

TentangPedomanSurveiKepuasanMasyarakatTerhadapPenyelenggaraanPelayanan

Publik. Survey dilaksanakan di kantorPengadilanNegeriKabupaten Kediri i, yang 

menjadiobyek survey adalahpencari keadilan, Polisi, Jaksa, Pengacara, petugas 

LP dan BAPAS, Notaris, wiraswasta/usahawan, pedagang, pelajar/mahasiswa 

dll.Setelahdilaksanakan survey, persepsimasyarakatterhadaplayanan yang 

diberikanolehPengadilanNegeriKabupatenKediri, yaitu : 

 Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 150 

Responden. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri 

KabupatenKediri dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri 

KabupatenKediri sebesar 80.19% berada pada kategori “BAIK” (pada interval 

62,51 s/d 81,25).Adapun capaian yang diharapkan pada sasaran mutu 

Pengadilan NegeriKabupatenKediri yang telah ditetapkan sebesar 78%. Hasil 

tersebut berada diatas sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan 

NegeriKabupatenKediri. Dibandingkan dengan  Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) pada Pengadilan Negeri KabupatenKediri periode Januari – Mei 2019 

sebesar 80,54 % maka hasil pada periode ini mengalami penurunan sebesar 

0,35 %. 

 Hasil IKM tersebut di atas, terdiri dari sembilan ruang lingkup, analisis 

selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap ke sembilan 

ruang lingkup tersebut. 

 Dari hasil IKM tersebut ada 3 (tiga) komponen yang mendapatkan penilaian 

yang sangat baik dari masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri 

Kabupaten Kediri 

yaituSaranaPrasaranakemudiandisusulruanglingkupKompetensiPelaksana



,  selanjutnyaruanglingkupPerilakuPelaksanasedangkanurutan yang 

terendah adalah ditempati oleh BiayadanTarifdanWaktuPenyelesaian.. 

 Dari hasil Survei Kualitatif di dapatkan saran dan perbaikan serta keluhan 

masyarakat pengguna layanan diantaranya : masalah waktu jadwal sidang 

supaya disesuaikan, waktu pelayanan, pengambilan salinan putusan, 

penerbitan surat keterangan, pelayanan di meja informasi menggunakan 

nomor urut, agar pada masing-masing bagian memberikan pelayanan yang 

ramah. Bahwa pada ruang lingkup Panduan Informasi menduduki peringkat 

terendah namun dalam saran hasil survei tidak didapat saran dari responden 

menyangkut hal tersebut; 

Rata-rata 
SkordanPeringkatpadaSetiapRuangLingkupPengukuranIndeksKepuasan

PenggunaLayananPengadilan 
DiPengadilanNegeriKabupaten Kediri Kelas IB 

 
 

No. 

  

RuangLingkup 

  

Rata-rata 
  

Kategori 

  

Peringkat 

   

    

 

      
 

          
 

     Skor       
 

               
 

1.   Persyaratan 3,193   Baik 6   
 

              
 

            
 

2.   Sistem, 
MekanismedanProsedur 

3,207   Baik 5   
 

              
 

            
 

3.   WaktuPelayanan 3,093   Baik 9   
 

              
 

            
 

4.   Biaya / Tarif 3,107   Baik 8   
 

              
 

           
 

5.   ProdukSpesifikasi 3,160   Baik 7   
 

    JenisPelayanan           
 

6.   KompetensiPelaksana 3,287   SangatBaik 2   
 

              
 

            
 

7.   PerilakuPelaksana 3,253   Baik 3   
 

              
 

            
 

8.   PenangananPengaduan, 
Saran danMasukan 

3,247   Baik 4   
 

              
 

            
 

9.   SaranaPrasarana 3,320   SangatBaik 1   
 

    

 
         

              
 

 

2. Rekomendasi: 

Bahwa berdasarkan hasil IKM urutan yang terendah adalah ditempati 

oleh komponenWaktu Pelayanan, maka mengingat Waktu Pelayanan terkait 

persidangan melibatkan pihak ketiga (Kejaksaan, Lapas / Rutan, PH dan 

BAPAS) hal tersebut akan di koordinasikan dengan instansi terkait oleh 

pimpinan untuk dicarikan solusinya,. 

Bahwa kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di 

Pengadilan NegeriKab. Kediri, hendaknya meningkatkan pelayanannya 



khususnya pada ruang lingkup Waktu Pelayanan,berdasarkan hasil survei ini, 

ruang lingkup tersebut berada pada kategoribaik, namunberadapadaurutan 

yang terendah.  

 

3. Sasaran Mutu 

 

NO 

 

JUDUL 

 

RASIONALISASI 

KETERKAITAN  

KETERANGAN TERCAPAI TIDAK 

TERCAPAI 

1 KepuasanMasyara

katPenggunaLaya

nanPengadilanNeg

eriKab. Kediri 

 

78% 

 

√ 

 

 

6 (enambulan) 

kedepanakandievaluasilebihl

anjutuntukkepuasanmasyara

katpenggunalayananPengad

ilanNegeriKab. Kediri 

 

Dengan capaian nilai sasaran mutu yang telah ditetapkan yaitu sebesar 78% tersebut 

diperlukan komitmen dan tanggung jawab penuh dari semua pihak yang terkait pada 

Pengadilan Negeri KabupatenKediri untuk mempertahankannya dan merupakan 

tantangan bagi seluruh keluarga besar Pengadilan Negeri KabupatenKediri guna 

memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat, sehingga nantinya bisa 

mencapai sasaran mutu periode Mei 2020 yang  lebih baik, atau bisa melebihi sasaran 

mutu tersebut.          
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