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I. PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang. 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan suatu 

keharusan bagi lembaga penyelenggara layanan kepada 

masyarakat secara umum. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-

Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, bahwa 

setiap penyelenggara pelayanan publik menyusun dan menetapkan 

standar pelayanan publik sebagai acuan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dilingkungan masing-masing.   

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh 

aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama 

yang menyangkut hal-hal sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, 

kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat 

dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan 

masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun 

media pengaduan lainnya yang menyangkut prosedur yang 

berbelit-belit, kurang transparan, kurang informatif, fasilitas yang 

terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana 

lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak 

menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak 

dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. 

Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian 

dan penanganan yang sungguh-sungguh dari semua aparatur, 

karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap 

aparatur sebagai jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan 

publik.   

Sesuai dengan semangat reformasi, maka pelayanan publik 

juga tidak dapat dipisahkan dari semangat perbaikan ke arah yang 

lebih baik untuk melayani seluruh warga negara secara adil dan 

bertanggung jawab. Penyelenggara pelayanan publik harus 

membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan yang 

dilakukannya seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat 

terhadap peningkatan pelayanan publik. 
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Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan 

secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah dan konsisten 

dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, 

sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat 

diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan 

mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. 

 melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi menerbitkan peraturan/ketentuan yang 

mengatur secara teknis tentang pelaksanaan pelayanan 

masyarakat, yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang 

Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik.  

B. Maksud dan Tujuan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro 

dalam menyusun Laporan Pelayanan publik ini dimaksudkan untuk 

mengetahui tingkat  kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dan sekaligus sebagai wahana penyerap 

aspirasi masyarakat berupa saran, harapan, sekaligus komplain 

terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan 

pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan 

pelayanan. Disamping hal tersebut diatas, penyusunan Indeks 

Kepuasan Masyarakat juga  sebagai upaya untuk mempertegas 

komitmen terhadap perbaikan serta peningkatan kualitas dan mutu 

pelayanan publik baik di bidang Administrasi Kependudukan 

maupun  Pencatatan Sipil, yang meliputi antara lain  ; 

1. Pelayanan KTP  

2. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) 

3. Pelayanan KK  

4. Pelayanan Administrasi Penduduk Pindah dan Datang 

5. Pelayanan Akta Kelahiran dan  

6. Pelayanan Akta Kematian  

7. Pelayanan Akta Perkawinan 

8. Pelayanan Akta Perceraian 

9. Pelayanan Ganti Nama 

10. Pelayanan Adopsi 
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11. Dll 

Dengan laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu 

kesimpulan atas capaian kinerja pelayanan publik yang dilakukan 

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibidang 

pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta 

sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam rangka peningkatan 

kinerja pelayanan publik dimasa yang akan datang.  
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II. RENCANA KERJA TAHUN 2018 

 

1. TUJUAN. 

a. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan 

Pencatatan sipil dan pendistribusian formulir-formulir, buku-buku 

serta blanko-blanko KTP dan KK 

b. Menyediakan database yang valid, akurat, lengkap dan 

berkelanjutan/dinamis. 

c. Mewujudkan laporan kependudukan dan pencatatan sipil baik 

bulanan maupun triwulan yang tertib dengan data yang akurat. 

d. Menghimpun data administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil. 

e. Mewujudkan kerjasama kepada Rumah Sakit, Bidan Mandiri, 

Juru Kunci dan RT/RW dalam pelayanan Administrasi 

Kependudukan sebagai wujud stelsel aktif. 

f. Mempercepat pelayanan Administrasi Kependudukan dengan 

memperpendek birokrasi yaitu dengan Pelayanan Langsung di 

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro. 

g. Menyediakan ruang khusus bagi penyandang Disabilitas. 

h. Menyediakan perangkat penunjang pelayanan KTP, KK dan 

akta-akta catatan sipil antara lain Genset, Komputer, Mesin 

Antrian, dll. 

i. Membangun Database Warehouse dalam rangka Pemanfaatan 

Data dan Dokumen Kependudukan dengan SKPD/Lembaga Non 

vertikal yang melakukan Kerjasama/MOU. 

 

2. SASARAN 

a. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan 

dan pencatatan sipil. 

b. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang tertib administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil. 

c. Meningkatnya kualitas laporan kependudukan dan pencatatan 

sipil, baik bulanan maupun triwulan yang akurat. 

d. Terhimpunnya data administrasi kependudukan dan pencatatan 

sipil bulanan dan triwulan. 
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e. Tersedianya perangkat komputer dan terpeliharanya jaringan 

program SIAK, KK, KTP-el dan akta-akta catatan sipil. 

f. Untuk meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan 

catatan sipil di Kota Metro. 

 

3. PROGRAM 

Sesuai dengan Rencana Kerja tahun  2018 Program Strategis Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah ; 

- Pelayanan Administrasi Perkantoran 

- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara 

- Peningkatan sumber daya aparatur 

- Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan 

keuangan 

- Penataan administrasi kependudukan dan catatan sipil 

 

4. KEGIATAN 

Kegiatan sebagai penjabaran dari program  dilaksanakan oleh 

masing-masing bidang sesuai dengan rencana kerjanya, yaitu: 

a. Bidang pelayanan administrasi kependudukan, dengan kegiatan: 

- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 

- Pengawasan mutasi penduduk pindah datang 

- Sosialisasi Kebijakan Kependudukan 

- Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) 

b. Bidang Pencatatan Sipil, dengan kegiatan: 

- Sosialisasi peraturan pencatatan sipil 

- Pelayanan pencatatan sipil 

- Kerjasama dengan Rumah Sakit, Bidan dan Juru Kunci dalam 

peningkatan pelayanan Pencatatan Sipil. 

c. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, 

dengan kegiatan: 

- Pengadaan dan pemeliharaan Sistem Informasi Administrasi 

Kependudukan (SIAK) 

- Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 

- Pengembangan data base kependudukan dengan membangun 

database warehouse 

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
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- Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 

-    Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan    

         

III. ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT 

 

Yang dimaksud dengan Survei Kepuasan Masyarakat adalah 

pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan 

publik.  

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan 

kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan yang 

diberikan berupa layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil telah mengisi  kuisioner melalui aplikasi dalam tablet pengisian 

sendiri kepada masyarakat yang dilayani oleh para petugas di kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro. Jumlah responden 

yang menjadi sasaran kuisioner Indeks Kepuasan Masyarakat sebanyak 

100 orang yang ditentukan secara acak dan merupakan masyarakat yang 

mendapatkan pelayanan langsung dari aparatur pelayanan pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro.  

Adapun indikator yang digunakan dalam pelaksanaan survei indeks 

kepuasan masyarakat atas layanan administrasi kependudukan dan 

catatan sipil yang diberikan oleh petugas terhadap masyarakat masih 

menggunakan indikator sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 

63/KEP/M.PAN/7/2003, dengan menggunakan 14 indikator unsur 

pelayanan, yaitu : 

1. Prosedur pelayanan 

2. Persyaratan pelayanan 

3. Kejelasan petugas pelayanan 

4. Kedisiplinan petugas pelayanan 

5. Tanggungjawab petugas pelayanan 

6. Kemampuan petugas pelayanan 

7. Kecepatan pelayanan 

8. Keadilan pelayanan 

9. Kesopanan dan keramahan petugas 
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10. Kepastian pelayanan 

11. Kenyamanan lingkungan pelayanan 

12. Keamanan pelayanan 

13. Area parkir 

14. Fasilitas pelayanan. 

 

Cara penghitungan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) unit 

pelayanan dilakukan dengan menggunakan ‘Nilai Rara-Rata Tertimbang’ 

masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Indeks Kepuasan 

Masyarakat  terhadap 14 unsur pelayanan yang dinilai, maka setiap unsur 

pelayanan memiliki penimbang yang sama, dengan rumus sebagai 

berikut: 

 

    Bobot nilai rata-rata tertimbang  =    Jumlah bobot   =    1     =   0,071 
                                                              Jumlah unsur        14 
 

 

Untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit 

pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata: 

 

       IKM   =     Total Nilai Rata-rata per unsur       ×     Nilai Penimbang 

                                Total unsur yang terisi  
 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan 

Masyarakat ( IKM ) unit pelayanan, yaitu antara 25 – 100 maka hasil 

penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan 

rumus sebagai berikut: 

 

IKM Unit Pelayanan X 25 
 

Berdasarkan cara perhitungan tersebut diatas, maka  Hasil Survei 

Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh  

petugas administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat 

pengguna layanan, diperoleh hasil sebagai berikut: 

   

Tabel 1 

             NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN 
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NO UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA 

1 Prosedur pelayanan 
3.32 

2 Persyaratan pelayanan 3.28 

3 Kejelasan petugas pelayanan 3.36 

4 Kedisplinan petugas pelayanan 3.23 

5 Tanggungjawab petugas pelayanan 3.35 

6 Kemampuan petugas pelayanan 3.29 

7 Kecepatan pelayanan 3.30 

8 Keadilan pelayanan 3.28 

9 Kesopanan dan keramahan petugas 3.26 

10 Kepastian pelayanan 3.24 

11 Kenyamanan lingkungan pelayanan 3.31 

12 Keamanan pelayanan 3.34 

13 Area parkir 3.35 

14 Fasilitas pelayanan 3.26 

 

 

 

           Tabel 2 

           NILAI TERENDAH DAN TERTINGGI  UNSUR PELAYANAN 
 

NO UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA 

7 Kecepatan pelayanan 3.30 

10 Kepastian pelayanan 3.24 

3 Kedisplinan petugas pelayanan 3.23 

9 Kesopanan dan keramahan petugas 3.26 

12 Keamanan pelayanan 3.34 

1 Prosedur pelayanan 3.32 

5 Tanggungjawab petugas pelayanan 3.35 

6 Kemampuan petugas pelayanan 3.29 

4 Kedisplinan petugas pelayanan 3.23 

2 Persyaratan pelayanan 3.28 

13 Area Parkir 3.35 



9 

 

8 Keadilan pelayanan 3.28 

14 Fasilitas pelayanan 3.31 

11 Kenyamanan lingkungan pelayanan 3.31 

 

                    Tabel 3 

                  Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval konversi IKM 
 

NILAI 

PERSEPSI 

NILAI 

INTERVAL 

KONVERSI 

IKM 

MUTU 

PELAYANAN 

KINERJA UNIT 

PELAYANAN 

1 1,00 – 1,75 25,00 – 43,75 D Sangat Tidak baik 

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik 

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik 

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat Baik 

 

Berdasarkan data dalam tabel 1 dan 2 diatas maka nilai indeks secara 

keseluruhan diperoleh angka indeks sebesar 3,271. Dengan demikian nilai 

indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Penimbang  

                                                    = 3,271 x 25  

                                                    = 81,77 

2. Mutu pelayanan : B 

3. Kinerja unit pelayanan : Baik 

 

Hasil perhitungan diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan Indeks 

Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil baik. Namun hasil tersebut harus menjadi bahan evaluasi dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk mencapai hasil dengan predikat A 

menjadi Sangat Baik. 
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IV. KENDALA/PERMASALAHAN YANG DIHADAPI 

 

Dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Metro terdapat beberapa kendala/masalah yang 

dihadapi, antara lain ; 

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam rangka 

memberikan kenyamanan dan peningkatan kualitas pelayanan publik 

yang diharapkan masyarakat. 

2. Sumber Daya Manusia yang dimiliki sangat terbatas sementara 

masyarakat yang memerlukan pelayanan sangat banyak sehingga 

mengakibatkan pelayanan terhadap masyarakat kurang optimal. 

3. Terbatasnya sumber dana yang ada untuk mengikuti pendidikan dan 

pelatihan  berupa seminar-seminar, pelatihan dan diklat teknis tentang 

pelayanan publik guna peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

aparatur dalam rangka pemberian pelayanan publik yang lebih optimal. 
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V. CARA MENGATASI MASALAH 

 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengambil langkah-

langkah dan kebijakan dalam mengatasi kendala/permasalahan yang 

dihadapi, sebagai berikut ; 

1. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana yang sangat 

diperlukan guna menunjang dan memperlancar serta mempermudah 

pelayanan publik. 

2. Menginventarisir peralatan elektronik yang berkaitan dengan 

percepatan pelaksanaan pelayanan publik 

3. Mengikutsertakan aparatur pelayanan mengikuti kegiatan diklat yang 

berkaitan dengan pelayanan publik bidang Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

4. Melaksanakan sosialisasi Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil kepada aparat kecamatan, kelurahan, RW dan RT 

serta masyarakat 

5. Memberikan bimbingan kepada petugas pelayanan Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas di kecamatan 

dan kelurahan 

6. Melaksanakan rapat koordinasi terbatas dengan petugas pelayanan 

yang bertugas di kecamatan, kelurahan, tokoh masyarakat, kepala 

sekolah dan kepala puskesmas dalam rangka  mendapatkan 

masukan dan mengevaluasi serta menginventarisasi permasalahan-

permasalahan yang dihadapi guna dicarikan solusinya.   
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VI. PENUTUP 

 

Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatatan 

Sipil telah berjalan dengan baik,  hal ini dibuktikan dengan tercapainya 

Indeks Kepuasan Masyarakat  sebesar 81,77 dengan predikat Baik. ini 

menunjukkan bahwa tingkat pelayanan pada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil telah memberikan kontribusi bagi perbaikan pelayanan 

publik secara umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Metro. 

Pencapaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, memberikan motivasi 

kepada kami untuk lebih memacu dan meningkatkan pelayanan lebih baik 

lagi agar dapat mencapai predikat Sangat Baik. 

 

 

 

                                                                                        Metro,            Juli 2018 
     KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

         PENCATATAN SIPIL KOTA METRO 

 

 

     Dra. MARIA FITRI JAYASINGA,M.Pd 

      Pembina Utama Muda 

            NIP. 19630301 198303 2 006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















































