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IIIINomor Kuesioner : (diisi petugas)

Kepada Yth.
BapaUlbu/Sdr Pengguna Layanan
Pengadilan Negeri Sampit Kelas I B

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini
bapak/ibu/sdr. terpilih sebagai responden penelitian kami. Pengadilan Negeri
Sampit Kelas I B sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi
pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran
mengenai kualitas pelayanan di Instansi Pemerintah kepada Masyarakat. Survei ini
didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan
Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam
memperoleh pelayanan lnstansi Pemerintah, dalam hal ini Pengadilan Negeri
Sampit Kelas 18, untuk kepentingan tersebut kami menyampaikan kuesioner untuk
diisi sesuai apa yang dirasakan dan dialami selama mendapatkan pelayanan.
Tidak ada jawaban yang benar atau salah sehingga apapun jawaban yang dipilih
tidak akan mempengaruhi pelayanan terhadap bapaUibu/sdr.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan bapaUibu/sdr.
untuk meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb

Sampit, Juni 2017

Tim Survei

DAFTAR PERTANYAAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
PENGADILAN NEGERI SAMPIT KELAS {B



SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA PENGADILAN

Nama
Jenis Kelamin
Umur
Pendidikan
Pekerjaan

a)

.......(. boleh tidak diisi / disamarkan)
Laki-laki / Perempuan (*coret yang tidak perlu)

... ... .... Tahun

1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik Wrsyaratan teknis naupun administratif.
Bagaimana menurut Saudara tentang persyaratan yang harus dipenuhi di Pengadilan
Negeri Sampit untuk mendapatkan suatu jenis layanan?

a Tidak Mudah
Kurang Mudah

c) Mudah
Sangat Mudahb) d)

2. Prosedur
Prosedur adalah tata can pelayanan yang dibakukan bagi penberi dan Wneima
pelaya na n, termasu k pengaduan.

Bagaimana menurut saudara tentang prosedur atau tatacara untuk mendapatkan suatu
jenis layanan di Pengadilan Negei Sampit?

b)
Mudah
Sangat Mudah

3. Waktu pelayanan
WaKu pelayanan adalah jawka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Bagaimana menurut Saudara tenlang jangka waktu untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan di Pengadilan Negeri Sampit?

a)

c)
d)

c)
d)

c)
d)

Tidak Mudah
Kurang Mudah

Tidak Cepat
Kurang Cepat

Mahal
Kurang Murah

b)
Cepat
Sangat Cepat

4. BiayarTarif
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada peneima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh Wlayanan dai penyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan keepa katan antara penyelenggara dan masyarakat.
Bagaimana menurut Saudara tentang tarif/biaya yang harus dikeluarkan dalam
mendapatkan ienis layanan di Pengadilan Negeri Sampit?

Murah
Sangat Murah

6. KompetensiPelaksana
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

Bagaimana menurut Saudara tentang kompetensi pelaksana pada saat melayani

Saudara dalam mendapatkan suatu jenis layanan?

a)
b)

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Produk spesifrkasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diteima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil
dai setiap spesifikasi jenis pelayanan.

Bagaimana menurut saudara tentang hasil produk spesifikasi jenis pelayanan yang

diberikan oleh Pengadilan Negeri Sampit kepada Saudara?
a) Tidak Sesuai c) Sesuai
b) Kurang Sesuai d) Sangat Sesuai



b)

7, Perilaku P6laksana
Peilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam membeikan petayanan.
Bagaimana menurut Saudara tentang perilaku dan sikap pelaksana/petugas pada
Pengadilan Negeri Sampit dalam memberikan pelayanan kepada Saudara?

a) Tidak Baik
Kurang Baik

a) c)
d)

c)
d)

Tidak Baik
Kurang Baik

b)
Baik
Sangat Baik

8, Maklumat Pelayanan
Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
Bagaimana menurut Saudara tentang maklumat pelayanan terhadap standar pelayanan
di Pengadilan Negeri Sampit?

a) Tidak Sesuai
Kurang Sesuai

Sesuai
Sangat Sesuar

c
b) d)

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
Bagaimana menurut Saudara tentang pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak
lanjut terhadapnya di Pengadilan Negeri Samplt?

a) Tidak Baik
Kurang Baik

c)
d)b)

Baik
Sangat Baik

10. Sarana dan prasarana
Sarana dn prasarana, adalah fasilitas dan segala sesuatu yang merupakan penunjang
uta ma dala m terselenggaranya kegiatan.
Bagaimana menurut Saudara lentang sarana dan prasarana yang tersedia di
Pengadilan N6geri Sampit?

a) Tidak Baik
Kurang Baik

c)
b) d)

Saran Saudara, kepada Pengadilan Negeri Sampit

Baik
sangat Baik

Baik
Sangat Baik


