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PENDAHULUAN 
 
1. Latar Belakang 

 
Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu disusun Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan 
dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja 
penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.  

 
Selain itu, data IKM akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang 
masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk 
meningkatkan kualitas pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan 
informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan 
dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan 
dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan 
secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan 
kualitas publik selanjutnya. 

 
Pelayanan Publik dewasa ini yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah masih banyak 
dijumpai kelemahan-kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang 
diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan 
masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan secara perorangan, sehingga 
dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Aparatur Pemerintah. 

 
Buruknya kinerja pelayanan publik ini antara lain belum dilaksanakannya transparansi dan 
akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pelayanan publik 
harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap pelayanan Pemerintah,  
karena kualitas kinerja pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kesejahteraan 
masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain banyaknya pengaduan atau keluhan dari 
masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media pengaduan 
lainnya, seperti Prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak 
konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana pelayanan, sehingga tidak menjamin 
kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta masih banyak jumpai praktek pungutan liar dan 
tindakan-tindakan yang berindikasikan penyimpangan. Dengan kata lain, penyelenggaraan 
pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah  dalam berbagai sektor 
pelayanan, ternyata kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. 
Sejauh ini, kinerja pelayanan umum Pemerintah di mata masyarakat masih dipandang 
kurang memadai. Padahal di era otonomi daerah sekarang ini, lebih dekat dan memahami 
kebutuhan masyarakat serta lebih bersifat melayani. Oleh karena itu, diperlukan paradigma 



baru dan sikap mental yang berorientasi melayani, bukan dilayani. Selain itu, diperlukan 
pula pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pelayanan itu 
sendiri. 

 
Mengingat fungsi utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, maka Pemerintah perlu 
terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima 
pelayanan publik, diharapkan memberikan dampak nyata yang luas terhadap peningkatan 
pelayanan publik kepada masyarakat khususnya di pelayanan SIM.. 

 
Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan 
peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 
Tahun 2014 tentang Pedoman survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pelayanan publik. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan 
kualitas pelayanan diperlukan langkah strategis untuk mendorong upaya Perbaikan 
pelayanan publik melalui Pengukuran Indeks Kepuasaan Masyarakat. 

  
 

2. Dasar Hukum 
 

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
b. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas Angkutan Jalan. 
c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. 
d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Surat Izin Mengemudi. 
e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 15 Tahun 2014, tentang Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan. 
f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 16 Tahun 2014, tentang Survei Kepuasan Masyarakat. 
g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 24 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Pengaduan. 
h. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 30 Tahun 2014 tentang 

Inovasi Pelayanan Publik. 
i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan 

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 
 

3. Pengertian Umum 
 
Sesuai Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) terdapat 
beberapa pengertian yang perlu dljelaskan yaitu : 
a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat kepuasaan 

masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas 
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara 
pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.  

b. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara, 
korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan   undang-undang untuk 
kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk 
kegiatan pelayanan publik. 

c. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
termasuk BUMN/BUMD dan BHMN. 

d. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 



kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan 
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik. 

e. Unit Pelayanan Publik adalah unit kerja / kantor pelayanan pada instansi Pemerintah 
termasuk BUMN/BUMD dan BHMN, yang secara langsung maupun tidak langsung 
memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. 

f. Pemberi Pelayanan Publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan 
tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

g. Penerima Pelayanan Publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah 
dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggar pelayanan 
publik. 

h. Kepuasaan Pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap 
kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

i. Biaya Pelayanan Publik adalah segala biaya (dengan nama atau sebutan apapun) 
sebagai imbal jasa atas pemberian pelayanan publik, yang besaran dan tata cara 
pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

j. Unsur Pelayanan adalah Faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan 
pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan indeks kepuasan 
masyarakat untuk mengetahui kinerja. 

k. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang 
berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur 
penyelenggara pelayanan. 

 
 
4. Maksud dan Tujuan Kegiatan 

 
Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat adalah : 

 
a. Untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja Unit pelayanan SIM, Indeks 

Kepuasan Masyarakat adalah merupakan gambaran tentang kinerja pelayanan unit 
yang bersangkutan yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan 
dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. 

b. Untuk mengetahui perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan 
melalui Data dan Informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari 
hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

c. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian 
masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara 
pelayanan publik. 

d. Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari pada Unit pelayanan SIM sebagai 
salah satu unit penyelenggaraan pelayanan publik. 

e. Untuk mengetahui kinerja Aparatur penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan 
oleh Unit pelayanan SIM. 

f.  Adanya data dan informasi untuk bahan pertimbangan kebijakan yang perlu diambil 
pada waktu yang akan datang dan memacu persaingan positif, antar unit 
penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan. 

g. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Unit 
pelayanan  SIM. 

h. Untuk mengetahui dan mempelajari segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 
oleh penyelenggara pelayanan publik pada Unit pelayanan SIM sebagai upaya 
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 



5. Manfaat 
 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang sangat penting 
karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut : 
a.   Diketahuinya tingkat kinerja penyelengaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh 

unit pelayanan publik secara periodik. 
b.   Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan pelayanan melalui 

informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 
secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

c.   Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian 
masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara 
pelayanan publik. 

d. Diketahui   kelemahan   atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 
penyelenggara pelayanan publik. 

e.     Diketahuinya gambaran umum tentang kinerja unit pelayanan oleh masyarakat. 
f.   Memudahkan    pihak berwenang dalam mempertimbangkan guna penetapan 

kebijakan pada masa yang akan datang. 
g.  Munculnya persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya 

peningkatan kinerja pelayanan. 
h.  Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan Unit  

pelayanan SIM. 
i.   Diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil 

pelaksanaan pelayanan publik pada Unit pelayanan SIM. 
 
 

6. Hasil Yang Ingin Dicapai 
 

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi tentang 
tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit pelayanan 
SIM melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), atribut layanan yang dianggap 
penting oleh masyarakat serta saran-saran masyarakat untuk perbaikan pelayanan. 

 
 
TUGAS YANG DILAKSANAKAN 
 
7. Tugas  

Melaksanakan kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada pelayanan SIM 
Satpas Polres Bangka Selatan.  
 

 
8. Metodologi Pengukuran 

 
a. Lingkup Pengukuran 

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada  
Unit pelayanan SIM yaitu pelaksananan kegiatannya  berlangsung pada TW II tahun 
2022 terhadap seluruh unsur Pelayanan dengan mengedarkan 398 ( Empat Ratus 
Enam Puluh Empat ) kuesioner kepada masyarakat yang menjadi responden pada 
Unit pelayanan meliputi: Bidang Pelayanan SIM 398 responden. 
 

 
 
 



b. Tahapan Kegiatan Survey 
 

Aktivitas yang dilaksanakan pada tahap ini adalah : 

1)   Dalam Pembahasan Kuesioner, Tim pengawas melakukan konsultasi dan 
bimbingan dengan pihak Unit pelayanan SIM. 

2)    Tim Pengawas dengan Unit pelayanan SIM untuk menyusun jadwal 
pengumpulan data.  

3)    Briefing dan Role Play kepada para petugas lapangan untuk memastikan bahwa 
mereka paham dengan maksud kuesioner dan mengerti cara-cara pengumpulan 
data yang efektif. 

4)    Penyiapan Bahan  

a) Kuesioner 

Dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan 
kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat 
penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survey 
terhadap tingkat kepuasan masyarakat. 

b) Bagian dari Kuesioner 
Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu : 
Bagian I : 
Nomor responden ,umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, 
bertujuan untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap 
unit pelayanan instansi pemerintah. 
 
Bagian II  :  
Identitas pencacah, berisi data pencacah (apabila kuesioner diisi oleh 
masyarakat, bagian ini tidak diisi) 
 
Bagian III :  
Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan yang memuat 
kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan 
yang dinilai. 

 
c) Bentuk Jawaban 

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum 
mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik 
sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, 
kurang baik diberi nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik 
diberi nilai persepsi 4. penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan, bila : 
 
 
(1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan 

tidak sederhana, alurnya tidak mudah, loket/tahapan untuk 
memperoleh layanan terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif. 

(2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan 
masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif. 

(3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa 
mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan. 

(4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan 
dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah 
dan efektif.  



5)    Kriteria Responden  
Kriteria untuk responden Indeks Kepuasan Masyarakat adalah para pengguna 
layanan pada Unit pelayanan SIM, Penguna layanan didefinisikan sebagai orang 
yang sedang mendapat pelayanan pada Unit pelayanan SIM. 

 

6)    Metode Pemilihan Responden  
Responden dipilih secara simple random sampling dari semua pengguna 
layanan yang masuk kriteria responden. 

 
c. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer, yaitu data yang 
diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka (face to face 
interviews) dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Beberapa kegiatan yang 
dapat dilakukan pada tahap ini adalah pembekalan tim pelaksana survey, 
pengawasan wawancara, pemeriksaan kuesioner yang telah terkumpul, pelaksanaan 
back-checking kepada 398 responden dan proses validasi kuesioner. 
 
Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survey kepada masyarakat yang 
menjadi pelanggan dari instansi pelayanan umum tersebut, dengan jumlah responden 
adalah 398 orang.  Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode 
minggu pertama bulan JULI tahun 2022 sampai dengan minggu terakhir bulan JULI 
tahun 2022. 

 
 

d. Pengolahan dan Analisa Data 
 
Kuesioner yang telah terisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif 
dengan menggunakan aplikasi Excel. Proses dan analisis data sesuai dengan 
petunjuk dalam PERMENPAN RB Nomor 16 Tahun 2014, sehingga terstandarisasi 
secara nasional. Selain itu survey Indeks Kepuasan Masyarakat ini juga dapat 
dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang 
bersangkutan, selanjutnya dapat diolah dengan uji statistik untuk memperoleh 
informasi yang lebih baik terhadap data yang di dapat sehingga hasil survey dapat 
lebih bermanfaat 

 
e. Penyusunan Laporan 
 

Hasil survey disusun dalam bentuk Laporan yang akan menjadi dokumen penting 
yang menyajikan informasi tentang perkembangan Unit pelayanan SIM dari olahan 
dan analisis data yang dapat dijadikan bahan dasar pengusulan peningkatan atau 
keperluan lain berdasarkan ketentuan yang berlaku. 
 
 
 

HASIL YANG DICAPAI 
 

9. Hasil Pengukuran Berdasarkan 10 (sepuluh) Unsur Pelayanan 
 

Pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan 
Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang terdiri dari 10 ruang 
lingkup, antara lain: 



 
1) Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

 
2) Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 
pelayanan, termasuk pengaduan. 

 
3) Waktu pelayanan 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh 
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

 
4) Biaya/Tarif 

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus 
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

 
5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Produk pelayanan ini merupakan hasil 
dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

 
6) Kompetensi Pelaksana 

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

 
7) Perilaku Pelaksana 

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam layanan dilihat dari kesopanan dan 
keramahan dalam memberikan layanan. 

 
8) Maklumat Pelayanan 

Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban 
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 

 
9) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan 
penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 
 

10) Kenyamanan Unit Pelayanan 
Kenyamanan unit pelayanan yaitu kondisi sarana dan   prasarana pelayanan yang 
bersih, rapi, dan teratur sehingga  dapat  memberikan rasa nyaman kepada penerima 
pelayanan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROFIL RESPONDEN 
 
a. Responden Menurut Karakteristik Umur. 

 

NO UMUR FREKUENSI % 

1 20 – 30 162 51 

2 31 – 40 118 28 

3 41 – 50 72 13 

4 51 – 60 46 8 

5 60 > 0 0 

6 Tidak mencantumkan 
usia 

0 0 

JUMLAH 398 100% 

 
Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas may oritas responden pada 
penelitian ini berumur 20 - 30 tahun ( 51 %). 

 
b. Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin. 
 

NO JENIS KELAMIN FREKUENSI % 

1 Laki – Laki 273 80 

2 Perempuan 125 15 

3 Tidak mencantumkan 
jenis kelamin 

0 0 

JUMLAH 398 100% 

 
Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian 
ini berjenis kelamin Laki-Laki (80 %). 
 
c. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir. 
 

NO 
PENDIDIKAN 

TERAHIR 
FREKUENSI % 

1 SD 21 9 

2 SLTP 34 17 

3 SLTA 275 44 

4 D3 14 6 

5 S1 51 23 

6 S2 3 1 

7 Tidak mencantumkan 
pendidikan akhir 

0 0 

JUMLAH 398 100% 

 
Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian 
ini berpendidikan terakhir SLTA masing – masing sebanyak ( 44 %). 
 
 



 
d. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan. 
 

NO PEKERJAAN FREKUENSI % 

1 Wiraswasta 31 11 

2 Pelajar / Mahasiswa 78 15 

3 Lainnya 24 7 

4 PNS 39 13 

5 TNI / POLRI 4 2 

6 Swasta 222 52 

7 Tidak mencantumkan 
pekerjaan 

0 0 

JUMLAH 398 100 

 
Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian 
ini berpekerjaan utama Swasta (52 %). 
 
Dari keseluruhan kuesioner (398 kuesioner) dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan 
dianalisis lebih lanjut. Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut, 
diperoleh hasil sebagai berikut 

 
Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 10 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor  
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 83,600  maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam 
mutu pelayanan A dengan kategori SANGAT BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi 
Indeks Kepuasan Masyarakat   81,26 - 100. 

 
Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah 
sebagai berikut : 

 
Tabel 1 

Kategorisasi Mutu Pelayanan 
 

Nilai Interval IKM Nilai Interval 
Konversi IKM 

Mutu 
Pelayanan 

Kinerja Unit 
Pelayanan 

1,00 – 1,75 25,00 – 43,75 D TIDAK BAIK 

1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C KURANG BAIK 

2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B BAIK 

3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A SANGAT BAIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabel 2 

Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasaan Masyarakat 
(IKM) 10 Unsur Pelayanan 

           

NO Unsur Pelayanan NRR Kategori Peringkat 

1. Persyaratan 3,480 Sangat Mudah 2 

2. Prosedur 3,280 Sangat Simpel 8 

3. Waktu Pelayanan 2,880  Cepat 10 

4. Biaya / Tarif 3,280 Sangat Sesuai 9 

5. Produk Layanan 3,560 Sangat Sesuai 1 

6. Kompetensi Pelaksana 3,400 Sangat Kompeten 4 

7. Perilaku Pelaksana 3,320 Sangat Sopan dan 
Simpatik 

7 

8. Maklumat Pelayanan 3,400 Diterapkan 
sepenuhnya dan 

sangat jelas 

5 

9. Penanganan Pengaduan 3,480 Berfungsi dan 
dikelola dgn baik 

3 

10. Kenyamanan Unit Pelayanan 3,360 Sangat Nyaman 6 

 
Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap 
unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval 
IKM 3,560 atau SANGAT SESUAI merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu 
dipertahankan. 
Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai 
(NRR) tertinggi adalah unsur Produk Layanan (rata-rata 3,560), sedangkan unsur dengan 
Nilai Rata-Rata (NRR) terendah adalah unsur Waktu pelayanan (rata-rata 2,8800). hal ini 
menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap bidang pelayanan SIM pada 
umumnya sangat baik dan sudah merasa sangat puas dengan unsur-unsur pelayanan 
tersebut. Akan tetapi unsur-unsur dengan NRR kurang dari 3,26 perlu ditingkatkan kualitas 
pelayanannya. 

 
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah 
pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai 
cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Dari 10 (sepuluh) unsur yang ditetapkan 
seluruhnya dapat dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 
di atas 3,25 mutu pelayanan A (Sangat Baik). 

 
Proses menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, maka ke-10 unsur pelayanan di 
atas harus ditingkatkan kembali khususnya unsur Waktu Pelayanan (Penilaian rata-rata 
Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 2,880). Selain itu ada 9 (sembilan) unsur lain yang 
harus dipertahankan dan ditingkatkan pada Unit pelayanan SIM yang langsung 
berhubungan dengan masyarakat. Sedangkan 1 (satu) unsur lainnya kualitas pelayanan 
perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah :   unsur Waktu pelayanan (NRR 2,880) 
 
 
 
 
 
 
 



 
A. Persyaratan 

 
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, 

baik persyaratan teknis maupun administratif. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor 

sebesar 3,480 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “MUDAH”. Dengan 

demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS Polres Bangka Selatan, ruang 

lingkup persyaratan berada pada kategori Mudah. 

 

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS Polres 

Bangka Selatan, ruang lingkup persyaratan disajikan pada tabel berikut ini :  

 

Tabel 1 
Kepuasan Masyarakat Pengguna SATPAS Polres Bangka Selatan 

Ruang Lingkup: Persyaratan 
 

NO Jawaban Skor Frekuensi % 

1. Sangat Mudah 4 264 75 

2. Mudah 3 134 25 

3. Kurang Mudah 2 0 0 

4. Tidak Mudah 1 0 0 

JUMLAH 398 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini. 
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B. Prosedur 

 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,280 berada pada interval 

skor 2,51 s/d 3,25 kategori “SANGAT SIMPEL”. Dengan demikian kepuasan masyarakat 

pengguna layanan SATPAS Polres Bangka Selatan, ruang lingkup prosedur berada pada 

kategori Sangat Simpel. 

Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS Polres 

Bangka Selatan, ruang lingkup prosedur disajikan pada tabel berikut ini. 

 

 
 
 



 
Tabel 2 

Kepuasan Masyarakat Pengguna SATPAS Polres Bangka Selatan 
Ruang Lingkup: Prosedur 

 

NO Jawaban Skor Frekuensi % 

1. Sangat Simpel 4 294 85 

2. Simpel 3 104 15 

3. Kurang Simpel 2 0 0 

4. Berbelit - belit 1 0 0 

JUMLAH 398 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini. 

 
 
 
 
 
 

C. Waktu Pelayanan 
 
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh 
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor 
sebesar 2,880 berada pada interval skor 2,51 s/d 3,25 kategori “CEPAT”. Dengan demikian 
kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS Polres Bangka Selatan, ruang lingkup 
waktu pelayanan berada pada kategori Cepat. 
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS Polres 
Bangka Selatan, ruang lingkup waktu pelayanan disajikan pada tabel berikut ini. 
 

Tabel 3 
Kepuasan Masyarakat Pengguna SATPAS Polres Bangka Selatan 

Ruang Lingkup: Waktu Pelayanan 
 

NO Jawaban Skor Frekuensi % 

1. Sangat Cepat 4 291 80 

2. Cepat 3 107 20 

3. Kurang Cepat 0 0 0 

4. Tidak Cepat 0 0 0 

JUMLAH 398 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini. 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini. 

D. Biaya / Tarif 
 
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus 
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan 
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Dari hasil analisis 
diperoleh rata-rata skor sebesar 3,280 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori 
“SANGAT SESUAI”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS 
Polres Bangka Selatan, ruang lingkup biaya/tarif berada pada kategori Sangat Sesuai. 
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS Polres 
Bangka Selatan, ruang lingkup biaya/tarif disajikan pada tabel berikut ini. 
 

Tabel 4 
Kepuasan Masyarakat Pengguna SATPAS Polres Bangka Selatan 

Ruang Lingkup: Biaya / Tarif 
 

NO Jawaban Skor Frekuensi % 

1. Sangat Sesuai 4 398 100 

2. Sesuai 3 0 0 

3. Kurang Sesuai 2 0 0 

4. Tidak Sesuai 1 0 0 

JUMLAH 398 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini. 
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E. Produk Layanan 
 
Produk Layanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap 
spesifikasi jenis pelayanan.  Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,560 
berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori “SANGAT SESUAI”. Dengan demikian 
kepuasan IKM Pengguna Layanan SATPAS Polres Bangka Selatan, ruang lingkup produk 
spesifikasi berada pada kategori Sangat Sesuai. 
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS Polres 
Bangka Selatan, ruang lingkup produk spesifikasi jenis pelayanan disajikan pada tabel 
berikut ini. 
 

Tabel 5 
Kepuasan Masyarakat Pengguna SATPAS Polres Bangka Selatan 



Ruang Lingkup: Produk Layanan 
 

NO Jawaban Skor Frekuensi % 

1. Sangat Sesuai 4 398 100 

2. Sesuai 3 0 0 

3. Kurang Sesuai 2 0 0 

4. Tidak Sesuai 1 0 0 

JUMLAH 398 100 270 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini. 
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F. Kompetensi Pelaksana 
 
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi 
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. Dari hasil analisis diperoleh rata-
rata skor sebesar 3,400 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori kategori 
“KOMPETEN”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS 
Polres Bangka Selatan, ruang lingkup kompetensi pelaksana berada pada kategori Sangat 
Kompeten. 
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS Polres 
Bangka Selatan, ruang lingkup kompetensi pelaksana disajikan pada tabel berikut ini. 

 
 
 

Tabel 6 
Kepuasan Masyarakat Pengguna SATPAS Polres Bangka Selatan 

Ruang Lingkup: Kompetensi Pelaksana 
 

NO Jawaban Skor Frekuensi % 

1. Sangat Kompeten 4 398 100 

2. Kompeten 3 0 0 

3. Kurang Kompeten 2 0 0 

4. Tidak Kompeten 1 0 0 

JUMLAH 398 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini. 
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G. Perilaku Pelaksana 
 
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan. Dari hasil analisis 
diperoleh rata-rata skor sebesar 3,320 berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori 
“SANGAT SOPAN DAN SIMPATIK”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna 
layanan SATPAS Polres Bangka Selatan, ruang lingkup perilaku pelaksana berada pada 
kategori sangat sopan dan simpatik. 
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS Polres 
Bangka Selatan , ruang lingkup perilaku pelaksana disajikan pada tabel berikut ini. 
 

Tabel 7 
Kepuasan Masyarakat Pengguna SATPAS Polres Bangka Selatan 

Ruang Lingkup: Perilaku Pelaksana 
 

NO Jawaban Skor Frekuensi % 

1. Sangat Sopan dan Simpatik 4 398 100 

2. Sopan dan Simpatik 3 0 0 

3. Kurang Sopan dan Ramah 2 0 0 

4. Tidak Sopan dan Ramah 1 0 0 

JUMLAH 398 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini. 
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H. Maklumat Pelayanan 

 



Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban 
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Dari 
hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,400 berada pada interval skor 3,26 s/d 
4,00 kategori “DITERAPKAN SEPENUHNYA DAN SANGAT JELAS”. Dengan demikian 
kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS Polres Bangka Selatan, ruang lingkup 
maklumat pelayanan berada pada kategori Diterapkan sepenuhnya dan sangat jelas. 
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS Polres 
Bangka Selatan, ruang lingkup maklumat pelayanan disajikan pada tabel berikut ini. 

 
 

Tabel 8 
Kepuasan Masyarakat Pengguna SATPAS Polres Bangka Selatan 

Ruang Lingkup: Maklumat Pelayanan 
 

NO Jawaban Skor Frekuensi % 

1. Diterapkan Sepenuhnya dan 

sangat jelas 

4 398 100 

2. Dipampangkan tetapi kurang 

jelas 

3 0 

 

0 

3. Ada tetapi tidak 

dipampangkan 

2 0 0 

4. Tidak ada 1 0 0 

JUMLAH 398 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini. 
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I. Penanganan Pengaduan 
 
Penanganan pengaduan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan 
tindak lanjut. Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,480 berada pada interval 
skor 3,26 s/d 4,00 kategori “BERFUNGSI DAN DIKELOLA DENGAN BAIK”. Dengan 
demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS Polres Bangka Selatan, ruang 
lingkup penanganan pengaduan berada pada kategori Berfungsi dan Dikelola dengan baik. 
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS Polres 
Bangka Selatan, ruang lingkup penanganan pengaduan disajikan pada tabel berikut ini. 
 

Tabel 9 
Kepuasan Masyarakat Pengguna SATPAS Polres Bangka Selatan 



Ruang Lingkup: Penanganan Pengaduan 
 

NO Jawaban Skor Frekuensi % 

1. Berfungsi dan dikelola 

dengan baik 

4 398 100 

2. Berfungsi kurang maksimal 3 0 0 

3. Ada tetapi tidak berfungsi 2 0 0 

4. Tidak ada 1 0 0 

JUMLAH 398 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini. 

 
J. Kenyamanan Unit Pelayanan 

 
Kenyamanan unit pelayanan yaitu kondisi sarana dan   prasarana pelayanan yang bersih, 
rapi, dan teratur sehingga  dapat  memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan 
Dari hasil analisis diperoleh rata-rata skor sebesar 3,000 berada pada interval skor 2,51 s/d 
3,360  kategori “SANGAT NYAMAN”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna 
layanan SATPAS Polres Bangka Selatan, ruang lingkup Kenyamanan unit pelayanan 
berada pada kategori Sangat Nyaman. 
Adapun hasil jawaban kuesioner kepuasan masyarakat pengguna layanan SATPAS Polres 
Bangka Selatan, ruang lingkup Kenyamanan unit pelayanan disajikan pada tabel berikut 
ini. 
 

Tabel 10 
Kepuasan Masyarakat Pengguna SATPAS Polres Bangka Selatan 

Ruang Lingkup: KePuasan unit pelayanan 
 

NO Jawaban Skor Frekuensi % 

1. Sangat Puas 4 372 86 

2. Puas 3 24 12 

3. Kurang Puas 2 2 2 

4. Tidak Puas 1 0 0 

JUMLAH 398 100 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini. 
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KESIMPULAN DAN SARAN / REKOMENDASI 
 

10.  Kesimpulan 
a.    Secara  umum  kualitas pelayanan pada Unit pelayanan SIM dipersepsikan Sangat 

Baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) yang diperoleh yaitu berkisar di antara 81,26 – 100,00. Nilai IKM yang diperoleh 

yaitu : pada 10 unsur pelayanan = 83,600 

b.   Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden adalah Unsur 

Produk Layanan dan yang dianggap memuaskan adalah unsur  Waktu pelayanan. 

c. Dari 10 unsur pelayanan ada 1 (satu) unsur yang memiliki NRR dibawah rata-rata 

(2,880).  Unsur ini kualitas pelayanannya perlu diperbaiki agar tingkat kepuasan 

pengguna layanan merasa sangat puas.  

 

11. Rekomendasi 
 
a.  Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan 

melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama 

mempertahankan unsur Produk Layanan. 

b. Perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang sudah baik, agar tingkat kepuasan 

masyarakat terhadap kenyamanan unit Pelayanan pada bidang pelayanan SIM agar 

dapat lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Hal-hal yang dapat dilakukan adalah:  

1)    Mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa prosedur mekanisme penerbitan 

SIM sesuai dengan PERKAP Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin 

Mengemudi, semua tahapan prosedural baik dari persyaratan, pendaftaran, 

identifikasi, ujian teori, ujian simulator dan ujian praktik harus di ikuti sesuai 

dengan peraturan tersebut. 

2)    Unsur waktu pelayanan  dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) 

antara lain :  



a) Baru dan Pengalihan Golongan: 

➢ SIM A = 120 Menit; 

➢ SIM A Umum =  180 Menit; 

➢ SIM BI =  140 Menit; 

➢ SIM BI Umum =  180 Menit; 

➢ SIM BII =  180 Menit; 

➢ SIM BII Umum =  180 Menit; 

➢ SIM C =  120 Menit; 

 

➢ SIM CI = 120 Menit; 

➢ SIM CII = 120 Menit; 

➢ SIM D = 120 Menit; 

➢ SIM DI = 120 Menit; 

b) Perpanjangan, Hilang, Rusak dan Pindah Masuk (Mutasi): 

➢ SIM A =   30 Menit; 

➢ SIM A Umum =   30 Menit; 

➢ SIM BI =   30 Menit; 

➢ SIM BI Umum =   30 Menit; 

➢ SIM BII =   30 Menit; 

➢ SIM BII Umum =   30 Menit; 

➢ SIM C =   30 Menit; 

➢ SIM CI =   30 Menit; 

➢ SIM CII =   30 Menit; 

➢ SIM D =   30 Menit. 

➢ SIM DI =   30 Menit; 

 

c) Rincian Standar Waktu Penerbitan SIM Baru dan Alih Golongan : 

➢ Pembayaran Biamin SIM di Bank BRI =   5 Menit; 

➢ Pengisian Formulir Permohonan Penerbitan SIM =   5 Menit; 

➢ Pendaftaran =   5 Menit; 

➢ Ujian Teori = 30 Menit; 

➢ Ujian Praktik = 70 Menit; 

➢ Penyelesaian (Foto dan Pencetakan SIM) = 15 Menit; 

➢ Jarak Tenggang = 20 Menit. 

 

d) Rincian Standar Waktu Penerbitan SIM Perpanjangan, Hilang, Rusak dan 



Pindah Masuk (Mutasi): 

➢ Uji Keterampilan Simulator = 30 Menit; 

➢ Pembayaran Biamin SIM di Bank BRI =   5 Menit; 

➢ Pengisian Formulir Permohonan Penerbitan SIM =   5 Menit; 

➢ Pendaftaran =   5 Menit; 

➢ Penyelesaian (Foto dan Pencetakan SIM) = 15 Menit; 

 

 

c. Kegiatan penyusunan IKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk 

mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan IKM terdahulu 

secara berkala, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap pelayanan publik. 

 

 
PENUTUP 
 
Demikian laporan hasil akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini dibuat sebagai bahan 

informasi bagi pimpinan dan sebagai tolak ukur untuk mengambil kebijakan-kebijakan maupun 

upaya peningkatan mutu pelayanan dalam pelaksanaan tugas dimasa mendatang untuk 

terwujudnya POLRI yang PROMOTER (Profesional, Modern, dan terpercaya) khususnya dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM). 

 

 

Toboali,  31  JULI 2022 
             KASAT LANTAS  

   POLRES BANGKA SELATAN 
 
 
 
 

ANDI EKO WARDANA, S.E. 
AKP NRP 89100620 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


