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Pf NGAOILAN AGAMA

Ll LatarBeiakang

Peiayanan publik merupakan suatu tindakan pcmbcrian barang atau jasa kepada

Pcncari Keadilan oleh pemerintah. daiam rangka tanggung jawabnya kcpada pubiik

yang dibcnkan secara langsung dan dirasakan oieh Pcncari Keadilan. Pciayanan pubiik

harus dibcnkan kcpada Pcncari Kcadilan karcna adanya kepentingan pubiik {pubiic

inttmtl yang harus dipcnuhi olch pemehntah, karena pcmehntahlah yang mcmiliki

tanggung jawab untuk mcmcnuhinya.

Dalam membehkan pelayanannya, pemehntah dituntut untuk memberikan

sebuah pelayanan phma kepada publik. sehingga tercapai suatu kepuasan.

Pelayanan phma merupakan suatu layanan yang dtberikan kepada publik yang

mampu memuaskan pihak yang dilayani, hal tersebut sebagaimana disebutkan

dalam Undang- Undang Nomr : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan

Keputusan Menteh Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor

: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan

PdayananPublik.

Semng dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas di berbagai

sektor, maka spesialisasi dan vahasi tuntutan kebutuhanpun semakin meningkat

dalam kegiatan dan kehidupan Pencari Keadilan. Dttambah lagi dengan

penmgkatan kesadaran bemegara, kesemuanya itu mengharuskan adanya

perubahan tentang konsep pdayanan terhadap pencari keadilaa Pencari

Keadilan semakin dinamis dan semakin kntis, sehingga hal ini memicu adanya

keharusan

BABI

PENDAHULUAN

Survcy KcpuMan Mcsyarakct
Pvn^adiiMi A9MIM Payakumbuii
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perubahan paradigma pemehntah dalam membehkan peiayanan kepada

Pencah Keadilan.

Penyusunan Survey Kepuasan Pencah Keadilan (SKM) merupakan suatu langkah

yang tepat untuk mengakomodasi harapan Pencah Keadilan, menilai bngkat

kepuasan Ptncari Keadilan terhadap kinerja pemehntah terutama aparat dan

fasilitasnya serta sebagai alat untuk membuat program-program pemehntah

yang efektif dan tepat sasaran.

t

PeraturanPerundangan

Dasar dah penyusunan SKM adalah peraturan perundangan sebagai bcrikut:

Undang-Undang Republik todonesia Nomor2STahun 2009  tentang

Pelayanan Pubiik.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor25Tahun 2000  tentang

Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).

Instruksi  Presiden Republik Indonesia Nomor 1       Tahun 199S  tentang

Perbaikan dan Peningkatan Mutu Peiayanan Aparatur Pemehntah Kepada

Masyarakat

Keputusan Menteh Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor

63/KEP/M PAN/7/2003   tentang   PedomanUmum  Penyelenggaraan

PelayananPubiik.

Peraturan Menteh Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor  14  Tahun  2017  Tentang  Pedoman  Penyusunan  Survey

KepuasanMasyarakat

1.3 Maksud danTujuan

Penyusunan Survey Kepuasan Pencah Keadilan terhadap Pengadilan Agama

Payakumbufc dimaksudkan sebagai kegiatan untuk mendapatkan suatu

gambaran/pendapat masyarakat tentang kualitas ptiayanan publik yang telah

dibehkan oleh Pengadilan Agama PAYAKUMBUH.

Survey Kepuatan Matyarafcat
Pengadilari Agama Payafcumbuh
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SHain itu kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui bngkjt kinerja Pangadilart A9MIM

PayakumboH baik oieh masyarakat maupun instansi/unit terkait sebagai bahan untuk

menetapkan kebijakan daiam rangka penmgkatan kualitas pelayanan publik

sHanjutnya.

1.4 Sasaran

Adapun sasaran dah Penyusunan Survey Kepuasan Pencan Keadilan ini adalah:

L Terwujudnya bngkat kinerja Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama

PAYAKUMBUH dalam membehkan pelayanan kepadamasyarakat;

2.Penataan sistem. mekamsme dan prosedur pelayanan, sehingga pelayanan dapat

dilaksanakan secara lebih berkualitav berdaya guna dan berhasilguna;

3.Tumbuh kreattvitav prakarsa dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan

kualitas pelayananpublik.

LS RuangLingkup

Ruang lingkup kegiatan adalah pada sHuruh proses pelayanan Pengadilan Agama

Payakumbuh.

1.6 Manfaat

Dengan tersedianya data SKM secara pehodik. dapat diperoieh manfaat sebagai

behkut:

L  Mengetahui kHemahanAekurangan dah masing-masing unsur/indikator dalam

penyeienggaraan  pelayanan  publik  Unit   Pt^ayanan  Publik  Pengadilan

AgamaPayakumbuh.

2.Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang tHah dilaksanakan oleh

Unit Pelayanan Publik Pengadilan Agama Payakumbuh secarapehodik.

3.Sebagai bahan penetapan kebijakan yang pehu diambil dan upaya yang

pehudilakukan.

Survey KapuMan Masyarakat
Pengadilm A^ama Payakumbuh
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4.Mengetahui Survey Kepuasan Pencah Keadilan secara menyeiuruh terhadap hasii

pelaksanaan  peiayanan   publik   Unit    Pelayanan  Publik   Pengadilan

AgamaPayakumbuh.

5.Memacu persamgan positif antar unit penyelenggara pelayanan pada kngkup

PemennUh Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kmerja peUyanaa

6.Masyarakat dapat mengetahui gambaran tentang kiner^a Unit Pelayanan Publik

Pengadilan AgamaPayakumbuh.

L7 Urmir/indikatorP^niUian

Penyusunan Survey Kepuasan Pencah Keadilan ini mengacu pada Peraturan Mantart

Pandayagunaan Aparatur Nagara dan Rcformart tirokrasi Nomor 14 Tahun 2017

Tantang Padoman Panyusunan Survay Kapuasan Masyarakat terdapat 9

unsur/indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan Pengadilan Agama

PAYAKUMBUH maka unsur/indikator akan dirubah dengan tidak mengurangsi

kecukupan d*h ketetapan peraturan tersebut

Adapun 9 unsur/mdikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan

P^nch Keadilan, yang meliputi:

L  Kesesuaian PersyaratanPeiayanan

2.Kemudahan ProsedurPelayanan

3.Kecepatan Waktu dalam membehkanPelayanan

4.Kewa^aran biaya/tanff dalampeiayanan

5.Kesesuaian Produkpelayanan

6.KompetensiAemampuanpetugas

7.Pehlaku PetugasPeiayanan

8.Kualitas s*rna danprasarana

9.Penanganan pengaduan penggunalayanan

PcngedUan Agama Payafcumbuh
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2.1

I
211 PengcrtianUmufn

I
L Survey Kcpuaian Masyarakat (SKM) adalah data dan informasi tcntang tingkat

kcpuasan masyarakat Pcncari Keadilan yang dipcroich dah hasil pcngukuran sccara

kuantitif dan kuaiitas atas pcndapat Pcncah Kcadiian daiam mcmpcroich pciayanan

dah pubiik dcngan membandingkan antara harapan dankebutuhaa

2 Pcnydcnggara pciayanan pubHk adalah InstansiPemehntah.

2 Instansi Pcmcrintah adalah Instansi Pcmchntah Pusat dan Pcmchntah Daerah.

4.Pciayanan pubiik adalah scgala kcgiatan pciayanan yang dilaksanakan oich

pcnyeicnggara pciayanan pubiik sebagai upaya pcmcnuhan kebutuhan pcnchma

peiayanan, maupun daiam rangka pciaksanaan ketcntuan peraturanperundang-

undangaa

5.Unit pciayanan publik adalah unit kerja pciayanan yang bcrupa Pcngadilan

jkgama Payakumbuh yang sccara langsung maupun bdak langsung mcmbchkan

pdayenan kcpada pcnchmapciayanaa

^. Pcmbcri  pdaycncn publik adalah  pcgaorai  instansi  Pcngadilan Agama

Payakumbuh yang meiaksanakan tugas dan fungsi pciayanan publik scsuai dengan

pcraturanpcrundang-undangaa

7. Pcncrimcan pdayanan publik adalah orang. Pencah Keadilan yang mcnchma

peiayanan dah aparatur  penyeienggara  peiayanan pubiik  di Pcngadilan

AgamaPayakumbuh.

t. Kcpucrcn pcicycnan adalah hasil pcndapat dan pcniiaian orang, Pcncah Kcadilaa

Pcncah Kcadilaa Para Pihak Berpcrkara tcrhadap kinerja

BABD

TEKNIS PELAKSANAAN
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Tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuatan Masyarakat terdapat 9

unsur/indikator, namun untuk menyesuaikan pada pelayanan Pengadilan Agama

Payakumbuh maka unsur/indikator akan dirubah dengan bdak mengurangsi

kecukupan dari ketetapan peraturan tersebut

Adapun 9 unsur/indikator yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan

Pencari Keadilan, yang meiiputi:

Pcrsyaratan. yaitu syarat yang harus dipenuhi daiam pengurusan suatu jenis

peiayanaa baik persyaratan teknis maupunadministratif;

Ilrtiw, mskanlsma. ptossdur. yaitu tata cara peiayanan yang dibakukan bagi

pemberi dan penerima peiayanan, termasukpengaduaa

endaya

2X2 \)rmar Survay Kapuatan PencariKeadilan

Pangertlan t Unaur UtamaPdayanan

Penyusunan Survey Kepuasan Pencari Keedilan ini mengacu pada Peraturan Menteri

gunaan Aparatur Ncgara dan Reformari Rkokrasl Nomor UTahun 2017

pelayanan yang dtoerikan oich aparatur penyeienggara peiayanan pubiik di

Pengadiian Agama Payakumbuh.

9.tiaya pelayanan pubMk adalah segaia biaya (dengan nama atau sebutan apapun)

iebagai imbai jasa atas pemberian peiayanan pubiik di Pengadilan Agama

Payakumbuh, yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oieh pejabat

yang benwenang sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

10.Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat daiam penyeienggaraan

palayanan kepada Pencari Keadilan sebagai vahabel penyusunan Survey Kepuasan

Masyarakat   Pencari   Keadiian  untuk   mcngetahui  kinerja   Pengadilan

AgamaPayakumbuh.

11 Retponden adalah penerima peiayanan pubiik yang pada saat pencacahan sedang

berada di lokasi unit peiayanan dan teiah menerima pelayanan dari aparatur

penyeienggara peiayanan Pengadilan Agama Payakumbuh.
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3.Wafctu panyalssalan. yaitu jaogka waktu yang diperiukan untuk menyelesaikan

sekiruh proses peiayanan dah setiap jenispelayanan;

4.tiaya/tartf yaitu ongkos yang dikenakan kepada penehma layanan daiam

mengurus dan/atau memperoieh peiayanan dah penyeienggara yang besamya

ditetapkan berdasarkan kesepakatan penyeienggara danmasyarakat;

5.Pcoduk spesMkasi jenis pelayanan. yaitu hasil peiayanan yang dibehkan dan

ditehma sesuai dengan ketentuan yang teiahditetapkan;

Produk peiayanan ini merupakan hasil dah setiap spesifikasi jenis peiayanaa

&  Kompetensi pelaksana. yaitu kemampuan yang harus dirmliki oieh peiaksana

meiiputi pengetahuaa keahlian, keterampilan dan pengalamaa

7.Perilafcu pelaksana. yaitu sikap petugas dalam membehkanpeiayanan;

8.Penangana pengaduan, saran dan masuhan. yaitu tata cara pelaksanaan

penanganan pengaduan dan tindaklar^ut

9.Kesopanan petugas peiayanan. yaitu sikap dan pehlaku petugas dalam

membehkan pelayanan kepada Pencah Keadilan secara sopan serta salmg

menghargai danmenghormati;

212 PengertianKhusus

L Tempat Parfclr adalah sebagian tempat atau wilayah atau lokasi di unit

peiayanan yang digunakan untuk memarkir kendaraan yang dibawa deh

pengun^ung seiama proses pelayananbertangsung.

2.Kuang Tunggu id4kh_suatu tempat atau ruangan di unit   pelayanan yang

berfungsi  sebagai  tempat  pengunjung dalam menunggu anthan untuk

mendapatkanpelayanan.

3.Ruang Pelayanan t$k!^h_suatu tempat atau ruangan di unit pelayanan yang

berfungsi sebagai tempat behangsungnya prosespelayanan.

4.ToUet id^k^Lruangan yang digunakan sebagai tempat untuk meiakukan aktifitas

seperti cub tangan dan muka dan/atau kamar kecil(kakus).

Survey Kepuasan Masyarafcat
PengadMan Agama Payafcumbuh
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b.

1.

Bentuk jawaban untuk menentukan SKM melalui pertanyaan dari setiap

unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kuaiitas pelayanan

pada Pengadilan Agama Payakumbuh mulai dari kategori sangat baik

sampai dengan tidak baik.

Kuisioner dibagi atas 6 (enam) bagian yaitu:

•Bagianl : Idenbus  unit  peUyenea termesuk jenis pelayanan yang

dilakukan olehresponden

•Bagian I: Identitas responden. mdiputi: usia, jenis keUmin. pendidikan

dan pekegaaa jumlah kunjungan yang bcrguna untuk

mcnganalisis pronl responden dalam pcntlaiannya

terhadap unit pelayanan instansipemerintah

•Bagian D : Mutu pelayanan pubiik, pendapat penerima pelayanan yang

memuat kesimpulan atau pendapat responden

terhadap unsur-unsur pelayanan yangdinilai.

•Bagian IV : Persepsi dan harapan terhadap mutu pelayanan pubkk,

pendapat penerima pelayanan dengan pemberian

suatu nilai dengan range nilai tertentu terhadap unsur-

unsur pelayanan yang ditanyakan.

•Bagian V : Identitas  pencacah, berisi  data   pencacah (apabiU

kuisioner diisi oleh Pencari Keadilan, bagian ini

tidakdiisi).

•Bagian VI: Saran/opini/pendapat responden terhadap unit pelayanan.

2JL Mefodologi Ponyusunan Survoy Kepuasan PencariKeadilan

a.

Persiapan yang dilakukan oteh Twn Survey Kepuasan Pencari Keadilan meiiputi;
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Untuk kategoh tklak balk diberi nilai persepsi 1 kurang baifc dan nilai

persepsi 2. baik dibeh mlai parsapsi 3, sangat baik dibeh ntlai

parsapsi4.

Contoh:

Pemlaian terhadap unsur prosedur peiayanan:

•Dibeh nilai 1 (tklak mudah) apabila dalam mendapatkan informasi

peiayanan tidak tersedia di seluruhmedia.

•Obeh nilai 2 (kurang mudah) apabila dalam mendapatkan informasi

pelayanan    sudah    tersedia    namun    masih    belum

mudahmendapatkanya.

•Dibeh nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan dalam mendapatkan

informasi pelayanan sudah tersedu namun kurang up to date dan

masih pehudiefektifkan.

•Dibeh mlai 4 (sangat mudah) apabila dalam mendapatkan informasi

pelayanan sangat mudah. tersedu dibanyak medu informasi dan up

todate.

2.  Persepsi danHarapan

Responden diminta untuk membehkan suatu mlai tertudap mutu

peiayanan unit peiayanan publik sesuai dengan persepsi dan

harapannya. Range mlai jawaban adalah 1 (satu) sampai 10(seputuh).

Maksud dah nilai persepsi adalah nilai yang dibehkan oleh responden

terhadap persepsi/yang dirasakan responden terhadap mutu

pelayanan saat ini di unit terkait

Maksud dah nilai harapan adalah nilai yang dibenkan oieh responden

terhadap ketnginan/harapan responden terhadap mutu peiayanan

yang ideal di unit terkait

Survey Vap^mmn Masyarafcat
Eangadtlaw Agama Rayafcumfauh
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Dah jumlah rcspondcn yang tdah ditctapkan. dilakukan pcngumpulan

informasi dengan cara acak dengan mctodc wawancara mcngcnai unsur

pdayanan yang tdah ditctapkan dan saran pcrbaikan tcrhadap

tpuiend^

B. Lokasi dan waktu pengumpulandata

Pengumpulan data dilakukan di Pcngadilan Agama Payakumbuh pada

jam kerja tcrhadap rcspondcn yang tdah mcnehma pdayanan

Pengadilan Agama PAYAKUMBUH dcngan proporsional tcrhadap waktu

banyaknyapcngunjung.

m. Targetresponden

Sccara garis bcsar targct rcspondcn adaiah Pencari Kcadilan yang tdah

bcrkur^ung kc Pengadilan Agama PAYAKUMBUH dan tdah mendapat

pdayanan dah Pcngadilan Agama Payakumbuh.

3.  SaranPocbalhan

Responden diminta untufc mcmbchkan saran perbaikan kepada

Pengadiian Agama PAYAKUMBUK sehingga diharapkan dapat

meningkatkan bncrja dari Pcngadilan Agama PAYAKUMBUK

c Pcnetapan rospondcn danlokasJ

L Jumiahrcsponden

Rcsponden dipilih secara acak (purpouvt sompling) yang ditcntukan

scsuai dcngan cakupan wilayah Pcngadilan Agama PAYAKUMBUK

Untuk mcmcnuhi akurasi hasil penyusunan survey, jumlah minimai

rcspondcn tcrpilih ditctapkan dah jumlah populasi pcnchma layanarv

dengandasar

8 - (l1. N. P. QVH2 (N-l) ? I1. P. Q)
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Mengmgat unit peUyanan mempunyai karatehstik yang berbeda- beda. maka

setiap unit peUyanan dimungkinkan untuk:

•Menambah unsur yang dianggaprelevan

•Membenkan bobot yang berbeda terhadap 9 unsur yang dormnan dalam

umt peUyanan. dengan cautan jumUh bobot seluruh unsur teupl

IKM Unlt PeUyanan x 25

Untuk memudahkan interpretasi terhadap peniUUn SKM yanj anUra 25-100

maka hasil peniUUn tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25.

dengan rumus sebagai behkut:

Total darl NIUI Persapai Par Unaur
IKM -        i NiUipenimbanf

Total unaur yang terUi

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai raU-

raU tertimbang dengan rumus sebagai behkut

Bobot nllai rata^ata  JumUh bobot1
tortimbang   •— - 0.11

JumUh unaur9

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan "nilai raU-raU tertimbang' masing-

masing unsur peUyanan. Dalam pert^tungan Survay Kepuasan Pencari Keadilan

terhadap misal 9 unsur pelayanan yang dikaji. setUp unsur pelayanan memiliki

penimbang yang sama dengan rumus sebagai behkut

pelayanan di Pengadilan Agama Payakumbuh.

SeUin itu dilakukan pengumpulan daU intemal untuk memahami mengenai

visi. misi, program. seru profM peUyanan publik dan pengunjung PengadiUn

Agama Payakumbuh.

Survey Ktpuaiaw Masyarafcat
P^ngMMan Agama Payafcumbuh
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HASA KERJA/PCRFORMAWCC

marupakan vdayah yang mamuat faktor-faktor yang

dianggap pcnting oleh pdanggan tetapi pada

kenyataannya faktor-faktor ini bdum sesud dengan

harapan pdanggan (bngket kepuasan yang diperoleh

sangat rendah). Variabd-variabd

Kuadranl

mdaA/laetaveraga

aiaawa

gon
mUMn^
^^

nlV

antam

•gad

Sranl

Parpangaran n

Paama

^mtm

Kuadi

/Ma

Kat
_g\j_

Kum

/Mamtam

Ketegorl

KuedranM

PerPeMurv Improea
Katagort:

Kuadranl

•srpcr^n*ffcg/NW.Uvemgc

t
r

<

<

tel

Output lain yang dihasilcan adalah Diagram Matriks Persepsi dan Harapan

Responden (Diagram Importance 8t Performance Matrw).

Sangatbaik

Baik

Kurangbaik

Tidakbaik

KINCRJA
UNIT

A
B
C
D

MUTU
PCLAVANA

88.31-100.00

76,61 88.30

65.00-76.60

25.00-64.99

NILAI
MTCRVAL

3.53-4.00

3.06-3.53

2.60-3.06

1.00-2.59

NILAI
MTCRVA
| cirta

•      4

•      3

•      2

'   1

1 NAAI
PCRSCPS

Data yang tdah masuk. akan dianaksa sccara manud maupun dengan

mcnggunakan softwar statistik separti Minitab atau SPSS. Pengolahan data

akan menghasiNcan output

Nilai Survay Kepuasan Pencari Keadilan (SKM):
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Ivahiasi danProgcam

Tahapan akhir behsi kesimpuUn terhadap hasii SKM PengadiUn Agama

Payakumbuh. Tim Survey Kepuasan Pencah Keadilan akan mcmbehkan

merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang

dianggap kurang penting oieh petanggan dan dirasakan

terUki behebihan. Vahabei-vanabei yang masuk daiam

kuadran ini dapat dikurangi agar organisasi dapat

meiakukan penghematan. terutama dalam hai

penghematanbUya.

KuadranlV :

merupakan wiiayah yang memuat faktor-faktor yang

dianggap kurang penbng oieh peianggan dan pada

kenyataannya kineganya tidak terUiu istimewa.

Peningkatan variabei-variabei yang termasuk daiam

kuadran ini dapat dipertimbangkan kembati karena

pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oieh

peianggan sangatkeciL

KuadranlD :

merupakan wilayah yang memuat faktor-faktor yang

dianggap penbng oieh peianggan dan faktor-faktor yang

dianggap penting oieh peianggan sudah sesuai dengan

yang dirasakan sehingga tingkat kepuasarmya reUtif lebih

tinggi. Variabei-vahabei yang masuk daiam kuadran ini

harus tetap dipertahankan karena semua variabei ini

men^dikan unsur tersebut unggui dimata petanggan.

KuadranO

yang masufc dalam kuadran ini harus ditingkatkan.

Caranya adaiah organisasi mciafcukan perhaikan secara

terus-mencrussehinggahasii

kerja/performanct unsur peUyanan yang ada daUm

kuadran ini akanmeningkat
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saran rafcomandari tindak lanjut yang Karus dtfakukan tarutama pada unsur-

uraur yang mampunyai nilai kurang ba^. aahingga diharapkan dapat

maningkatkan kmarja palayanan Pangadilan Agama Payakumbuh kapada



Jtni Pciayanan : Peiayanan Pcngadilan Agama Payakumbuh, meiiputi : Produk dan

peiayanan Pengadilan Agama Payakumbuh tcrdiri dari:

Perkawinan

•binnikah

•Hadhanah

•Waliadhal

•Ceraitaiak

•ttsbatnikjh

•Ceraigugat

•binpoiigami

Rf N6AOUAN AGAMA

: 06 00-16.30 WIB

: (0752)92603/(0752)7970

: JISockamo-HanaNa214KotaPayakumbuh

: PcngadMan AgamaPayakumbuh

isaai

Waktu Peiayanan

NoTeip/faa

Alamat

Namalnstansi

mftl ^^nmnrtWm vrgan1.1

pcmbahasan mcngenai peiayanan pada Pengadilan Agama PAYAKUMBUH

yang tctah dihimpun oieh survcyor TIM SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT:

tahun 2018 dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat pada Pcngadilan Agama

PAYAKUMBUK Survcy ini mcndapat rcspon posrtif dari masyarakat yang

mengharapkan adanya perbaikan kinerja peiayanan dari unit peiayanan.

BABm

PROHL DAN
PEMBAHASAN



•   Lambaga ktuangan mikrosyari'ah

•   Dana ptnsiun Itmbaga kauangansyari'ah

•Ptngtsahananafc

•Panctgahannikah

•Nafkah anak oithibu

•Ganti rugi tarhadapwafi

•Ptnolakan kawincampur

•Ptncabutan ktfcuasaanwafi

•Ptncabutan ktkuasaan orangtua

•Ptnuryjkan orang iain stbagaiwak

EkonomiSyari'ah

•Banksyari'ah

•Bisnissyari'ah

•Asuransisyari'ah

•Stkuritassyari'ah

•Ptgadaiansyari'ah

•Rtasuransisyari'ah

•Rtksadanasyari'ah

•Hak btfcasistri

•Hartabtrsama

•Asal-usuianak

•Disptnsasinikah

•Ptmbatalannikah



ShadagaKdi

BiayaPalayanan: Biaya parkara ditatapkan scsuai dangan SK Nomor:
IW2 AIV /HK.OS/l/2019

Partyaratan Administrasi: Targantung pada janis patayanan

JurniahPangun^ung:  50 - lOOorang/hari
t

VtvMm: Vnt

Ttmufudnya PtngodUan Agoma Poyokumbuh yang ogun^^.

Misi:

L Manjaga Kamandirian Pangadilan Agama

Payakumbuh;

2.Mambarikan PHayanan Hukum yang barkaadilan

kapada PancariKaadilan

3.Maningkatkan kualitas pimpinan badanparadilan

4.Maningkatkan   kradibiktas   dan   transparansi

Pangadilan AgamaPayakumbuh

•Obltgasi syari'ah dan surat barharga barjangka manangahsyari'ah

Waris

•Gugatwaris

•Panatapan ahkwaris

lnfaq

Hibah

Wakaf

Wasiat

Zakat

7.

S.

4.
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121 Pelayanan

Pengadilan Agama Payakumbuh memberikan pelayanan pada survey

tahun 2018, sebagian besar responden adalah responden yang mdakukan

pengurusan akta cerai yaitu sebesar 56 % dari sekiruh total responden. Rincian

responden yang tersurvey berdasarfcan pengguna jenis pdayanan dapat dilihat

padaTabdM

3.2. ProfilResponden

I
321  Pelayanan

Pengadilan Agama Payakumbuh memberikan peiayanan pada survey tahun 2018^

sebagian besar responden adaiah responden yang melakukan pengurusan akta caral

yaitu sebesar 56 % dah sduruh total responden. Rmdan responden yang tersurvey

berdasarfcan pengguna jenis pelayanan dapat dilihat pada Tabd 1.1

HMUMJMI

• Mt^WUM.lt
™^^ ^^

IiII

Stn^turOfMiitti



PfNGADUAN,

Dominasi masing-masing karaktehstik responden pada Pengadilan Agama

PAYAKUMBUH dapat dikhat pada Tabel 3.2. Karaktenst* responden yang mewakili

pengunjung PengadMan Agama Payakumbuh secara kesekiruhan perki mendapat

perhaban secara khusus, sehingga diharapkan dengan mengetahui tipe mayoritas

pengur^ung, Pengadilan Agama Payakumbuh dapat mempersiapkan strategi dan

peisyanan yang spesifik.

9424%

16.87 %

47.30%

Persentase( %

>

Lainnya (Mmang)

Wiras^astaAHaha^an

SLTA

Keterangan

Dominasi

S3.63 %

36.00%

Persentase( %

>

Perempusn

4(M9uhun

Keterangsn

Dominssi

SukuBsngss

P^ktr^an

Pendidiksn Terskhir

Kerekteristik

Jenis KeUmtn

Umur

lUraktertstik

S.

4.

1

No

2.

1.

No

TAML 1J PfRSf NTASf KARAKTtRBTK
RfSPONOfN PINGAOtlAN AGAMA
PAVAKUMRUH

122 KarakterittikRespondan

100.00%

44.00%

S4.00%
Penantasa (%] ]

Toul

Pengambtlan Salinan Putusan

AktaCerai

'           Jenis PeUyana*

TAML 1.1 Pf RSf NTASf RfSPONDf N
Pf NGADOAN AGAMA PAVAKUMRUH

MROASARKAN Pf NGGUNA Jf NS
MLAVANAN



3.3. Tingkat KapuaMnMasyarakat

i
HmI panyusunan Suruay K^pu^in Masyval^t padi Pangadlan Agama
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3 30
348

3.S9
3 69

Kewataran braya/tanf dalam ptit^^nsn

Kecepatan waktu dalam member Aan peiayanan

Kemudahan prosedur DHayanan

Kesesuaian persyaratan pelayanan

4
3
2
1

TAML S.3 NILAI RATA-RATA UNSUR
Pf LAVANAN Pf NCAMLAN A6AMA
PAVAKUMBUH

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuivoner dapat dijadikan suatu acuan untuk

melihat sistem pHayanan, dan secara rino dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan

kiner>a. Sehingga dah indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan

dari sistem di suatu umt kerja, keluhan masyarakat hal-hal yang harus diutamakan,

unsur yang harus ditingkatkan dan harusdipertahankaa

Ada dua hal penbng yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kiner^a di sektor

peiayanan publik. Pertama adalah indikator ehsiensi yang dapat dilihat dah mudahnya

mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat kecepatan pelayanan dan biaya

yang terjangkau oleh masyarakat Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat

dah bagaimana menyikapi keluhan dah masyarakat tidak terdapatnya disknrmnasi

dalam pelayanan serta pHayanan yang ada memang dibutuhkan olehmasyarakat

Sangat baik

Baik

Kurang baik

Tidak baik

KINERJA
UNIT

A
B
C
D

MUTU
PELAYANA

88.31-10000

76.61-88 30

65.00-7660

25.00-64 99

NILAI
INTERVAL

3.53^.00

3.063.53

2.60 3.06

1.00-2.59

NILAI
INTERVA

LSKM

4

3
2
1

NILAI
PCRSEPS

Payakumbuh pada Tahun 201t mempunyai kategoh Sangat taik . yaitu dengan nilai

rata-rata tertimbang SKM adalah 3.B atau konversi IKM sebesar 91.00

Behkut adalah tabel mlai persepsi. interval IKM. interval konversi IKM. mutu pelayanan

dan kinerja umt pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2018:

Survey KepuasMi Matyarakat
Pen^adilan Agame Payafcumbuh
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8.1 NILAI RATA-KATA UNSUR Pf LAYANAN
PADA UNTT Pf LAYANAN Pf NGADILAN AGAMA
PAYAKUMBUH

Berdasarfcan Tabal 3.3 dan Grafik 3.1 menunjukkan bahwa dari 7 unsurpHayanan

sudah baik. 11 unsur peiayanan memihki kualitas peiayanan yang sudah baik dan 9

unsur peiayanan memihki kualitas yang sangat baik. Unsur peiayanan yang dinilat

masyarakat memihki kuahtas sangat baik adalah unsur keberadaan petugas

pelayanan. kadtsipiinan petugat pelayanan dan kesasuaian btaya pelayanan.

3.4. Analisa Antara Persepsi danHarapan

Pada penode survey ini. dilakukan pencanan dau yang lebih mendalam terhadap

persepsi dan harapan responden terhadap mutu peiayanan unit peiayanan publik.

sehmgga dapat diketahui unsur-unsur peiayanan yang men^adi pnontas untufc

ditingkatkan.

'///

4 .
4

\ S
1

Survey Kepuos^n

J.64

3.96

364
3.7S
366
3.68

Rata-rata T^rttmbano

PennQn*n peno*dun penooun* lynn

KuaMas S*r*n* d*n pr*s*r*na

Pen laku petuos pei*y*n*n

KomoetensiAenr*mf>uan oetuoas

Kesesua^n produk peiayanan

9
8
7
6
s

Survey Kcpuasan MMyanbt
^mgadttan A^am* Payafcumbuh
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JVariabdKuadranL

AMOAJt M OSACHAM MATMKS ffRSI^fl OAN
HARAOAN PCLANG6AN 01 0CN6A0OAN AOAMA

PAVAKUMOUN

TAMl M VAIOAML-VAItlAOa PAOA TIAP.TIAP
KUAORAN

1050050OJOO

X
•JSO•JOO

•joo-

Andisa porsepsi dan harapan dapat mdihat scbcrapa

harapan/kepcntingan pdanggan dan pcncpsi/pcndapat pdanggan atas

kcadaan suatu unsur pdayanan saat W. Keadaan pcrscpsi dan harapan

pdanggan dapat dilihat mdakii matrik^ dimana matriks tcrsctout tcrdiri dari 4

kuadraa ydtu Kuadran I Attnbutts to Impro^. Kuadran I : Attnbutn to

Mointoin. Kuadaran • : Attributts to Mointoin. Kuadran IV : Attnbutn to Oc-

omphoun.
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PIC
Waktu

T      T       T       "Mar i Apr 1 Mei Jun
Program/Kegiatan

7 PrioriU
Nol
.  I •

Dan hasil diagram tersebut dapat dibuat suatu strategi untuk meningkatkan kepuasan

pe^nggan. Strategi tersebut dibuat berdasarkan posisi masing- masing variabd dalam

kuadran.

Terdapat 6 unsur pelayanan yang masuk dalam Kuadran L Seperti yang teiah

dijeiaskan sebeiumnya bahwa unsur-unsur yang terdapat di Kuadran I merupakan

unsur-unsur yang dinilai masyarakat memiliki kualitas pelayanan yang masih rendah

namun harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan unsur tersebut tinggi

sehingga pada unsur-unsur yang masuk di Kuadran I periu dilakukan perbaikaa

Unsur-unsur yang dipnontaskan untuk dilakukan perbaikan antara lain:

Ul • Kesesuaian persyaratan pelayanan
U7 • Penlaku Petugas Pelayanan

U3 • Kecepatan waktu dalam membenkan layanan

U2 • Kemudahan Prosedur Pelayanan

U4  Kewajaran biaya/tarif pelayanan

US • Kesesuaian Produk Peiayanan U8 • Kualitas Sarana

danPrasarana

U8 • Kualitas Sarana dan Pranarana

U9 • Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan

U6 • Kompetensi/Kemampuan Petugas

IV

m

1

I

tMatyMakat
Pwtgadlian A9MIM Payafcumbuh
SurveyKapu
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3.6. OpiniRcspondcit

I
Untuk mcmotivasi dan mcmpcrbaiki kincrja suatu unit pctoyanan pcmchntah yang

pcdul   untuk   mcmbcrikan  yang   tcrbaik   untuk   masyarakat,     maka

masukan/opini/pcndapat masyarakat sangat dipcriukan. Sctoma pctoksanaan survcy.

US   : Kcwa^ran biaya/tahf datom

pctoyanan

U7 : pcnanganan pcngaduan

pcngguna laanan U8 : Kuaiitas sarana

danprasarana

U4Kcwsjaran biayaAahl datom

pctoyanan

SangatBaik

91.00

Kctcrangan

Pnohtas Pcrbaikan

Unsur Tcrtinggi

UnsurTcrcndah

Katcgoh

NitoilKM

Kcsknpulan

S.

4.

3

2.

L

No.

3.5. Kasimpulan Hasil Survcy KapuasanMasyaralurt

Bcrdasarkan hasi pcngukuran Survcy Kcpuasan Masyarakat pada PcngadMan Agama

Payakumbuh pada pcriodc Tahun 201^ didapatkan kcsimputon scbagai bchkut:

Scmua unsur tcrscbut bcrdasarkan pcrscpsi masyarakat sudah baik. Namun hal

tcrscbut masih bdum scsuai dcngan harapan masyarakat yang mcnginginkan

pctoyanan yang lcbih baik dari kuaktas pctoyanan yang dibcrikan saabni.

Kctua

SAPM

McningkatkanKcmampuan

Pctugas mctolui pctotihan SOP

Pctoyanan dan Proscdur tcrkait di

tcmpatkcrja

U6

*••*



Sarana parkir tamu agar diberi atap.

Kebersihan sarana peiayanan seperti Toilet agar ditingkatkan

Opini/Pendapat Responden

Tabdl.7 Saran teiadM PeMadHaa Aoama PAYAKUMBUN

surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan hrapn

aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini

masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur  peiayanan yang

dianggap kurang oleh masyarakat
l

Berikut adaiah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap peiayanan

Pengadilan Agama Payakumbuh:

Peiayenan teiah dengan baik dan sesuai prosedur dan standar yeng teiah ditctapkan.

Petugas membehkan layanan dengan ramah danbcrsahabat

3.B.1 Saran terfcadap Fasilhae

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap fasilitas di Pengadilan

Agama PAYAKUMBUK



4.1Kesimptilan

I
Berdasarkan analisa terhadap hasal pengolahan survei Kepuasan Masyarakat pada

Nnpadilan Agama Payakumbuh maka kesimpulan yang dapat diambil adalah scbagai

berikut:
l
L Hasil pcnyusunan Kcpuasan Masyarakat pada Pcngadilan Agama Payakumbuh

Tahun 2017 menunjukkan kategori Sangat Baik yaitu dengan nilai rate-rate

tcrtimbang IKM I.B4 atau konversi IKM BL00

2. Hasil pengolahan Kepuasan Masyarakat memberikan informasi bahwa: Unsur -

unsur pdayanan terbnggi dari hasil survey adaiah:

U7 : Penanganan pengaduan

Pengguna Laanan U8 : Kualitas sarana

danprasarana

4.2Saran

!
Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan anaiisa date yang diperoleh pada

survei Tahun 2018:
i

1.Berdasarkan hasil anaiisa persepsi dan harapan pdanggan. maka unsur- unsur yang
i
periu mendapat prioritas perbaikan, yartu:

U4>Kewajaran biayaAarif dalam pdayanan

2.Periunya peiatihan-pelatihan ateu kegiaten serupa yang dapat  memperbaiki

kualrtas  kepribadian petugas  peiayanaa Peningkaten kompetensi  petugas

pelayanan tidak hanya diperuntukkan sebatas peningkaten kemampuan dalam

mdakukan pemrosesan berkas permohonan. mengingat masih adanya unsur yang

mcr^adi priorrtas perbaikan adalah berkartan dengan perilaku petugas pdayanan,

dianteranya kesopanan petugas pdayanan dan keramahan  petugas

Pf NGADILAN

BABIV

KESIMPULAN DAN SARAN
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pciayanaa Dcngan dcmikian diharapkan pctayanan yang dibcrikan dapat

ihcmenuhi Karapan pctanggan secara tcrsurat maupuntcrsirat

3w lurvai Kcpuasan Masyarakat dilakukan scbaiknya sacara pcriodik baik sccara

iptamal maupun ckstcmai, untuk mcmantau kondisi pdayanan dan pcrscpsi

masycrakat tcrhadap pcrbaikan yang tciahdiiakukaa

4. t^nluk mcn^aga mutu pctayanaa dtsarankan Sistem Mana>cmcn SAPM Pcngadilan

Agama Payakumbuh tcrus dherapkan sccara cfcktif dan konsistcn serta mciakukan
I

pcrbaikan sccarabcrkcsinambungaa

vcy


