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PENDAHULUAN
Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, setiap
instansi pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan
publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan survei, yaitu Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM).
Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan suatu keharusan bagi lembaga
penyelenggara layanan kepada masyarakat secara umum. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun 2014,
tanggal 2 Mei 2014, mengatur tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) sebagai salah satu instansi pemerintah yang memberikan layanan kepada
publik, juga turut berkewajiban melakukan Survei Kepuasan Masyarakat.
Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM adalah survei data dan informasi tentang
tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif
dan kuantitatif atas pendapat masyarakat terkait pelayanan dari aparatur
penyelenggaraan pelayanan publik. SKM diperlukan untuk mengetahui kinerja unit
pelayanan di dalam Instansi Pemerintah. Dalam hal unit pelayanan, termasuk di
dalamnya adalah layanan informasi publik yang kaitannya dengan Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) di mana masyarakat dapat memperoleh informasi publik.
Dengan Survei Kepuasan ini, instansi pemerintah, dalam hal ini LIPI, memiliki alat
kendali yang memadai untuk mengetahui aspirasi yang berkembang di masyarakat,
khususnya masyarakat pengguna Layanan Informasi Publik LIPI. Oleh karena itu,
dengan melakukan evaluasi berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat, diharapkan
kelemahan yang ada dalam pelayanan publik dapat diperbaiki dan menjadi suatu
nilai tambah atau kekuatan bagi Layanan Informasi Publik LIPI.

TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dari SKM LIPI adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai
pengguna Layanan Informasi Publik LIPI serta memberikan rekomendasi dalam
upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sasarannya adalah
mendapatkan nilai IKM Layanan Informasi Publik LIPI Tahun 2020 yang meliputi:
1) Fakta dan keterangan faktual dari persepsi terkait pelayanan publik;
2) Evaluasi terhadap pelayanan publik yang dilakukan;
3) Partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja
penyelenggara pelayanan;
4) Perbaikan penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
5) Penyelenggaraan pelayanan yang lebih inovatif dalam menyelenggarakan
pelayanan publik;
Hasil penilaian dapat dijadikan bahan untuk pembuatan rencana dan pengambilan
keputusan terkait layanan publik;

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SKM) TERHADAP PELAYANAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK LIPI PADA SEMESTER 1 TAHUN 2020
Data hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Informasi Publik LIPI
pada semester 1 tahun 2020 diolah secara online oleh tim pengelola IKM LIPI dengan
jumlah responden Survei IKM sebanyak 6 responden per tanggal 30 Juni 2020. Publik
dapat menyampaikan saran, masukan serta penilaian dari layanan publik LIPI secara
online melalui http://tiny.cc/surveykiplipi.
Dari data yang ada maka dilakukan perhitungan nilai rata-rata dari tiap unsur
pertanyaan. Nilai ini dihitung dari jumlah nilai tiap respon yang dikalikan nilai
kategori dan dibagi dengan jumlah responden. Selanjutnya, nilai Bobot Rata–rata
tertimbang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
Bobot Nilai Rata–rata tertimbang = Jumlah bobot / Jumlah unsur = 1/9 =
0,1111
Untuk memperoleh Nilai IKM maka dilakukan perhitungan sebagai berikut:
IKM = Jumlah nilai per unsur / jumlah unsur terisi X 0,1111
Untuk itu, didapat Nilai IKM dengan skor 3,336. Kemudian, nilai tersebut dikonversi
ke dalam bentuk Nilai Konversi IKM dengan perhitungan:
Nilai Konversi IKM = Nilai IKM X 25
Dari nilai konversi tersebut diperoleh nilai konversi IKM Layanan Informasi Publik LIPI
yaitu 83,417 dengan indeks 3,336. Sehingga secara kategori Mutu Pelayanan,
Layanan Informasi Publik LIPI termasuk dalam kategori B. Dengan demikian, kategori
Kinerja Unit Layanan Informasi Publik semester 1 tahun 2020 adalah BAIK.

Gambar 1. Hasil IKM Layanan Informasi Publik LIPI Semester 1 Tahun 2002

Gambar 2. Diagram Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data pada diagram di atas, diketahui bahwa sebaran berdasarkan jenis
kelamin seimbang dengan jumlah responden pria sebanyak 3 orang dan responden
wanita sebanyak 3 orang.

Gambar 3. Diagram Data Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data pada diagram di atas, diketahui bahwa responden berdasarkan
pendidikan terakhir ≦ SMA/sederajat sebanyak 2 orang, S1/D4 sebanyak 2 orang
dan S2/Profesi/S3 sebanyak 2 orang.

Gambar 4. Diagram Data Responden berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan data pada diagram tersebut, diketahui bahwa responden berdasarkan
pekerjaan terdiri dari mahasiswa sebannyak 3 orang, teknikal/profesional sebanyak 2
orang, dan administrasi sebanyak 1 orang.
Selanjutnya, diagram berikut ini menunjukkan gambaran rekapitulasi IKM Layanan
Informasi Publik LIPI semester 1 tahun 2020. Sembilan poin yang dinilai oleh
responden merupakan unsur-unsur pelayanan publik LIPI, berdasarkan
PermenPANRB No. 14 Tahun 2017. Sembilan unsur tersebut adalah: persyaratan
layanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya layanan, ketentuan layanan,
kompetensi pemberi layanan, kesopanan dan keramahan, standar pelayanan, dan
penanganan pengaduan.

Gambar 5. Hasil Kuesioner Responden

Sumber: Data diolah oleh Tim IKM LIPI 2020 berdasarkan hasil survei yang dilakukan
secara manual dan online (periode Januari - Juni 2020).

PENUTUP
Dari hasil dan data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Informasi Publik
LIPI
pada semester 1 tahun 2020, secara umum didapatkan bahwa penilaian
masyarakat/pelanggan terhadap
Layanan Informasi Publik LIPI tergolong BAIK
dengan nilai IKM83,417 dengan indeks 3,336 dan nilai mutu pelayanan B.
Selain menyampaikan respon dari pelayanan LIPI secara kuantitatif, masyarakat juga
diberikan wadah untuk memberikan saran dan masukan secara kualitatif didalam
Kuesioner IKM seperti yang tertera dalam bab sebelumnya. Tidak hanya masukan
atau saran, Pelayanan Publik LIPI juga mendapatkan apresiasi atas kinerja dan
kesesuaian dari layanan yang diberikan. an satuan kerja pemberi layanan.
Demikian laporan survei Indeks Kepuasan Masyarakat LIPI disusun sebagai bahan
refleksi dan evaluasi bagi pengelola layanan LIPI ke depan.
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