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Periode Januari s.d.  April 2021



       Sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, bahwa 

 setiap  penyelenggara  pelayanan  publik,  baik  yang  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat secara langsung

maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis

pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

       Survei kepuasan sebagai bahan Evaluasi Standar Pelayanan yang merupakan rangkaian kegiatan membandingkan

hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemantauan dan

evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan

publik/inovasi secara berkelanjutan (continuous improvement).

       Demi mengukur secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh

penyelenggara pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas pelayanan melalui

inovasi-inovasi pelayanan atas masalah yang disampaikan oleh masyarakat, maka PPID Kementerian Ketenagakerjaan

melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Kuartal I secara daring yang menyasar pada pemohon informasi yang

terdata selama kurun waktu 4 (empat) bulan pada 1 Januari 2021 s.d. 30 April 2021. Survei didistribusikan melalui 4

(empat) media resmi PPID yaitu website, email, instagram dan whatsapp.

PENGANTAR



       Responden  dipilih  secara  acak.  Kriteria  untuk  responden 

 Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM) adalah  para penerima

pelayanan publik. Penerima pelayanan publik didefinisikan

sebagai orang yang sudah pernah menerima pelayanan publik.

        Berdasar grafik berikut, dalam kurun waktu 4 (empat) bulan

PPID Kemnaker menerima 37 (tiga puluh tujuh) responden yang

terdiri dari 16 (enam belas) responden pada bulan Januari 2021,

13 (tiga belas) responden pada bulan Februari 2021, 4 (empat)

responden pada bulan Maret 2021 dan 4 (empat) responden

pada bulan April 2021.

RESPONDEN PPID 



MEDIA SURVEI

Data kuesioner berjumlah 37 (tiga puluh tujuh)  responden yang diperoleh melalui media berikut: 

HOTLINE:
0811-9521-150 / 0811-9521-1510

ppid@kemnaker.go.id12

ppid.kemnaker.go.id25

@ppid.kemnaker0



Data akhir pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dari

pelayanan publik PPID Kemnaker dengan data kuesioner

berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang responden diperoleh:

RESPONDEN BERDASAR JENIS KELAMIN

59%

41%



Berdasar pendidikan, sebanyak 22 (dua puluh

dua) responden adalah lulusan Sekolah Menengah

Atas, 7 (tujuh) responden adalah lulusan Sarjana, 

 3 (tiga) responden adalah lulusan Diploma Tiga, 

 2 (dua) responden lainnya adalah lulusan Sekolah

Menengah Pertama dan Pascasarjana,  serta 1

(satu) responden adalah lulusan Sekolah Dasar.

Dari tabel tersebut didapatkan gambaran responden sebagai berikut:

RESPONDEN BERDASAR PENDIDIKAN 



RESPONDEN BERDASAR PEKERJAAN

Berdasar pekerjaan, sebanyak  16

(enam belas) responden adalah

wiraswasta, 13 (tiga belas)

responden adalah pegawai swasta,

dan 8 (delapan) responden adalah

siswa/mahasiswa 

Dari tabel tersebut didapatkan gambaran responden sebagai berikut:



 INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Berikut adalah data kepuasan pengunjung terhadap beberapa aspek pelayanan PPID Kemnaker tahun 2021 

Berdasar Permen Pan/RB No. 14/2017 dan dengan instrumen yang diukur terhadap 37 responden pada
Januari-April 2021, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PPID Kemnaker adalah 3,14 (dari skala 4)



TINGKAT KEPUASAN PENGUNJUNG



       Hasil evaluasi pelayanan informasi publik oleh PPID Kementerian 

 Ketenagakerjaan yang diukur dengan instrumen terhadap 37 responden

selama periode Januari-April 2021  (Kuartal 1) menunjukkan bahwa hasil

pengukuran melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  memiliki nilai 

 3,14 (dari skala 4) yang masuk dalam kategori BAIK (pengukuran survei

mengacu pada Permen Pan/RB No. 14/2017). 

       Hal ini memacu Sub Bagian Layanan Informasi dan Pengaduan,  Biro

Humas untuk terus meningkatkan kinerja personel dan memperbaiki

serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima sesuai yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik.

KESIMPULAN


