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A. Pendahulurn

Ivlemberikan pelayanm yang professional dao sesuai dengan peraturan yang berlah4

sehingga masyarakd merasa senan& nyamaq dan tidak diliputi rasa cemas alau takut adalah

tekad dan upaya yang dilalnrkan oleh Lapas Kelas IIA

Agar dapat mewujudkao dah- memberikaa pelayanan pdma kepada masyarakat

yarg berkunjuog; Lapos fcUs IIA Yogmkarla pads tiwul& kcdua tahrm 2019 kembali

melakukan b€rbag8i kegiaran yang salah satrmya adalah melaksanakan sunrei. Petugas

Pelayanan Informasi dan Dohrmentasi Lapas Kelas IIA Yogyakarta trpteksaneknn ssv6i

kepuasan masyarakat kepada pengunjung dengan cara mengisi angket yaog di dalamnya

terdapat Sembilan usur yang harus dinilai respondeo- Unsur-unsu tenebut adalah

kemudahan mendapatkan pelayanan, kesesuaian pelayanan, ket€patan pelayanan, biaya

pelayanaqprosedur pelayanan, kemampuatr pehryas memberikatr pelayaoan, sikap petugas,

pemasang& maklumat, peogadaan sarana pengaduan. Selain Sembitan unsu tersebu! pade

sun ey juga ditampilhtr inde&s kepuasan masyarakat secala umum t€rhadsp pelayanan

hmj-ngqn di Lapas lGlas ILA Yogyakarta

Sebuah penghargaan dan ucapan tedmakasih &ri Lapas Kelas UA Yognkarta

kepada masyarakat yang telall berpafiisifi memboilan penaapatnya tentgng hralitas

layanm ku{r-gan di Lapas lVitogunan, dimena hasil sgrvey ini dapat dijqa;ku evaluasi

L,apas Kelas IIA Yogyakarta dalam rangka memberilan pelayaoan prima

B. Derar

l. Uodang-UDdang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publilc

2. Peraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia nomor 96 tahun 2012 teorang Pelaksanaan

Undmg-Uodang tromor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan fvioteri Hukum dan Hak Asasi I,IaNsia Republik Indonesia nomor IvLIIH-

04.02 tahrm 2011 tefiatrg Tata Caia Pengelolaan dan Pelal,anan Inforoasi h$lik pada

Kemcnterian Hulqlm dan llak Asasi lvlanusia

4. Perduran Menteri Huhrm dao Hak Asasi lv{anusia R€pnblik ldonesia nomor M.IIH-

01.IN.04.03 tahrm 2011, tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dohmentasi

pada Dfuelrtorat Jeoderal Pemasyarakaaq Kanwil Kementerian Huhrm dan HAM, dan

Unit Pelakana Teknis Pemasyarakatao

5, Peraturan Mentsi Pendayagunaan Aparatur Negara dao Reformasi Bfuokrasi aomor 16

tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Ivlasyarakat Tertadap

Pelayanan Publik



C. Perumusan Messlah

Strvei yang dilaktrkan oleh Petugas Pelayanan Inforrrasi dan Dolcumentasi Lapas

Kelas trA Yogyakarta menetapkan rumusan masalah, "Bagaimana tingkat kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan pelayanan kunjungan di Lapas Kelas trA Yogyakarta pada

TriwulanIItahun 2019?

D. Tujuan Suney

Snrvei pelayanan publik benrpa layanan hrnjungan yang dilakukan oleh Petugas

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lapas Kelas IIA Yogyakarta tujuan :

l. Mengetahui informasi atau gambaran sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat

menerima pelayaoan publik berupa pelayanan hrnj"ngm pada triwulan II tahrn 2019.

2. Mengetahui keinginan masyarakat terhadap pelayanan publik di Lapas Kelas IIA

Yogyakarta melalui sar?n-s8ran yang diberikan

E. Metodelogi Survei yang Digun*rn
Metodelogi survei 1ang digunakan adalah Metodelogi Dislrriptip, dengan nalsud

untuk mendapat gambaran tentang tingkat kepuasan masyarakat mendapatkan

publik dalam hal pelayanan hmjugan, dan ingin mengetahui kemtrngkinan adanya tindakan

pungutan liar oknum petugas di Lapas Kelas ILA Yogyakarta.

F. SasaranSurvei

Target atau sasamn survei yang menjadi responden dalah masyarakat yang

melakukan kuqirngan. Responden bisa beiupa masyarakat yang akan mengunjrmgi warga

linaan pemasyarakatan, atau karena kur$ungan lain. Tidak selunrh p€rlgunjung dijadikan

responden, tetapi dipilih dengan menggunakan teknik nonrandom sampling berupa teknik

Kuotq yaitu memilih responden tidak dengan sistem acak dan telah ditentukan jumtatl

respondennya sebanyak 90 responden terdiri dari 45 laki-laki dan 45 perempuan selama

bulan April, Mei" ftmi tahrm 2019, s€eerti yang diuraikan di bawah ini.

1. Data Responden berdasarkan umur

Tabel I
Data berdasarkanUmu
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2. Data responden berdasarkan pendidikan

Tabel 2

Data reqponden berdasarkan jenjang pendidikan

Sumber: hasil sunrei PPID Lapas Yogyakarta pada u 2019

3. Data responden berdasarkan pekerjaan

Tabel3

Data responden berdasarkan Pekerjaan

iio

1 PNS/TNI/Polri 0 1 3 4
2 Peeawai Suasta 8 l0 6 24
3 Wirasuasta 9 t0 t4 33
4 Pelaiar/lvlahasiswa 6 0 0 6
5 LainJain/buruh 7 9 7 23

Jumlah 30 30 30 90
Sumber : hesil survei tim PPID Lapas Yogyakarta pada Triwulan tr tahun 2019

G. Penyajian Data Hasil Sunei dan Analisa

l. Dafa hasil survei kepuasan layanan ku4iungan bagi masyarakat di Lapas Kelas IIA

Yogyakartapada Triwulan tr tahrm 2019.

Survei dilaksanakau pada bulan Aptil, Mei, Juni tahun 2019 dengan melibatkan 90 orang

yang berkuaiung ke Lapas Kelas IIA Yoryalarta untrk dijadiknn responden, dan

meugbasilkan data sebagai berihit

Tabel 4
Data Hasilsurvey lndek Kepuasan Masyarakat Dalam Penerimaan Layanan Kunjungan

di Lapas Kelas llAYog;yakarta pada Triwulan ll tahun 2019

Bulanno Jenjang
Pendidikan pji i,,,, ,,:.,

:'r,ffi1fi1, ::';:1:,r:,

Junlah

I SD 2 0 2 4
2 SMP 2 5 6 13

3 SI\dA 23 2t t7 6t
4 Diploma 123 2 3 2 7
5 Sariana t I 3 5

6 Pasca Sariana 0 0 0 0
tumtah 30 30 30 90

new,ulostrt

3 3 3 4 4 3 4 4 41 R1 32 3.56

2 R2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 29 3.22

3 R3 4 4 2 4 4 3 3 4 4
4

32 3.55

4 R4 3 3 3 4 3 3 3 4 m 3.33

5 R5 3 4 3 4 4 3 3 4 4 32 3.s6
rl Kd 3 3 3 4 4 3 3 4 4 31 3.44

7 R7 3 3 3 4 3 3 3 3 3 trl
4 4 ,D

3.11

I IiTl 3 3 2 4 3 3 3 3.22



b. Arti skor

l) Skor satu (l) berarti : tidak mudah; tidak sesuai; selalu tidak tepat; ada dan selalu;

tidak sesuai prosednr; tidak mampu; tidak sopan dan tidak ramah; tidak ada;

2) Skor dua (2) berarti : kurang mudah; kurang sesuai; kadang-kadang tepat; ada dan

kadang-kadang; kurang sesuai prosedur; kurang mampu; kurang sopan dan

kurang ramatr; ad4 tidak sesuai; ada dan tidak dilanjuti;

3) Skor tiga (3) berarti : mudah; sesuai; sering tepa[ ada dan jarang; sestrai prosedur

pelayanan;mampu; sopan dan ramatr; ada dan kurang sesuai; ada dan

ditindaklanjuti, tetapi tidak sesuai pengaduan.

4) Skor empat (a) berarti : sangat mudatr; sangat sesuai; tidak ada; sangat sesuai

prosedur pelayanau sangat mampu: sangat ramah; ada dan telah sesuai; ada dan

ditindaklanj uti sesuai pengaduan

c. Penjelasan skor IKM

Tabel 5.
Nilai persepsi, interval IKM, Interral Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Nilai

2. SaranResponden
Tabel 6

Saran Respondententang tayanan Kunjungan di Lapas Kelas ILA Yogyakarta
Pada Triwulan II tahun 2019

IKM"

I 1,00-1,75 25,0043,75 D Tidak baik

2 1,76-2,50 43,76-62,50 C Kurang baik

3 2,51-3,25 a,5l-81,25 B Baik

A Sangat baik4 3,26-4,00 91,26-100,00

I RI
2. R2
3. R3
4. R4
5. R5 Petugas pendaftaran mohon tepat waktu
6. R6
7 R7
8. R8 Sudah lewat larn Detum uuKa

9. R9
10. Rr0
11. Rll
12. Rl2 Pintu toilet mohon diperbaii kuncinya
13. Rr3



14. Rl4
15. Rl5
16. Rl5
17. Rl7
18. Rl8
19. Rl9
20. R20
2t R21 Kunjungan hari Sabtu tetap diadakaru karena merupakan hari libur

Jika ada perubatran/pengrrmuman harap diberitahulon setidaknya satu
minggu sebelumnya
Durasi iam besuk ditambah

22. R22
23 R23
24. R24
25. R25 Kebersihan toilet ditinekatkan
26. R26
27 R27
28. R28
29. R29 Ikmi berharaD pelayanan lebih baik
30. R30
31. R3l
32. R32
33. R33
34. R34
35. R35 Dipertalmnkan dan ditingkatkan
36. R36
37. R37
38. R38 Lebih ditinckatkan
39. R39
40. R40
41. R4t
42. R42
43 R43
4. Rr+4

45. R45 Petugasnya ramalL hanya pendaftaran waktunya mesti sesuai
ketentuan

46. R46
47 R47
48. R48
49. R49
50. R50
51 R51 Kunci WC rusak
52. R52
53. R53
54. R54
55 R55
56. R56
57 R57
58. R58
59. R59
60. R60
6t R6l
62. R62
63. R63
&. R64



65 R65
66. R66 Pertahankan baiksudah masih Strksesyang tingkatkan yang kurang.

buatselalu
67 R67
68. I.1613 bawaan
69. R69
70. R70 Kebersihan selalu
7t R71 timer disediakanMohon aktif lebih
72. R,72
73. R73

Jika t€rdapat pengafuan segera ditindaklanjuti sesuai dengan
pengaduan.

Pelayaoan di Lapas ini baih narlun ada beberapa petugas yang

74. R74

75 R75
76. R76
77 R77

R7878.
R7979

80. R80
81 R81

82. R82

Yogya yang Istrrimewa
Mohon Warga Binaan dilatih nabtrh gamelan

akan sejuk suasana di LaPasMohon ada lantunan gamelan karcna

Mohon ada

R8383.

baikR8484.
R8585.

86. R86
R8787
IIIE88.
R8989.
R9090.

3. fuialisa Data SetiaP Unstr

AdaSerrrbilanuffilIryangditanyakarrkepadarespondenrmttrkmengetahuigarrbaran

kepuasarrmasyarakatt€ntangpernberianlayaoankunjungandiLapasKelasllA

Yogyakarta, dengan hasil sebagai berilut :



a. Analasia tentang kemudatran masyarakat menerima pelayanan ku4iungan

Kemudahan Masyarakat Menerima layanan Kunjungan di Lapas
Kelas llA Yogyakarta Pada Trwulan tt Tahun 2Ot9

0.00%

73.33%

12.22%

Tidak Mudah

r Kurang Mudah

Mudah

: Sangat Mudah.,r.:;r,.,
-s"lr'-:;..;a.,-ii '

-.. jliztr4'.i:rit:'

;.::..i#;.;.:. .i

Responden menilai tutsur "kemudatran masyarakat menerima pelayanan kunjungan,

dengan skor rata-rata 3,12 ataa7}% dminilai sempuma 4. Hal ini menunjukan batrwa

pada tiwulan II tatrun 2019 masyarakat relatif mudah mendapatkan layanan

kunjungan di Lapas Kelas ILA Yogyakarta atau dengan kata lain mendapatkan nilai

mutu pelayanan B yaitu "baihn.

Bila melihat diagrarr lingkaran diatas, terdata sebanyak 73,33yo responden

menilai mudah menerima pelayanan kunjungan, 14,45o/o menilai sangat mudah" dan

12,22 % menilai kurang mudatu dan tidak ada responden yang menilai tidak mudah

dalam menerima pelayanan. Hal ini menunjukan batrwa selain penilaian baik

sebagian besar yang dirasakan masyarakat dalam kemudahan mendapatkan

pelayanan" masih ada masyarakat yang menganggap kurang mudatr. Ini perlu

menjadi perhatian mengapa masih ada yang meurberikan penilaian negatif, dan

pemberian informasi tentang mekanisme pelayanan harus terus dilaksanakan secara

berkesinambungan.



b. Analisa tentang kesesuaian pelayanan kunjung;an yang diinginkan masyarakat

Kesesuaian pelayanan yang Dilnginkan Masyarakat di Lapas
Kelas llA Yogfakarta pada triwutan I Tahun 2019

10.00% 0.00%

t2.22%

n.7*

Tidak sesuai

I Kurang sesuai

Sesuai

r Sangat Sesuai

Responden menilai unsur "kesesuaian pelayanan kunjungan yang diinginkan

masyarakat" dengan skor rata-rata 3,09 atau 77o/o dari nilai sempuma 4. Hal ini

menunjukan bahwa pada friwutan II tahun 2019 pelayanan kunjungan yang didapat

masyarakat di Lapas Kelas IIA Yogyakarta telatr sesuai dengan yang diinginkannya,

atau dengan kata lain mendapatkan nilai mutu pelayanan B yaitu $baih'.

Lebih detail bila melihat diagram lingkaran diatas, terdata sebanyak 77,78o/o

pengurdung menilai pelayanan kunjungan telatr sesuai, l0 o/o menilai sangat sesuai,

dan 12,22o/o menilai kurang sesuai. Hal ini menunjukan pengunjung menilai bahwa

sebagan petayanan kunjungan telatr berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur

yang ditetapkan" dan hanya sebagian kecil yang menilai kurang sesgai.

!



c. Analisa tentang ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kunjungan kepada

Masyarakat

Ketepatan Wahu dalam Memberikan Pelayanan Kuniungan di
lapas Kelas llA Yogyakarta pada Trlwulan lt Tahun 2019

0.00%

Selalu Tidak Tepat

r kadang-kadangtepat

sering tepat

r Tepat

Responden menilai unsur "ketepatan wakttr dalam memberikan pelayanan

kunjungan kepada masyarakat" dengan skor 2,93 atau'l3o/o dari nilai sempuma 4. Hal

ini menunjukan batrwa pada tiwulan II tahun 2019 masyarakat menilai petugas

dalam memberikan pelayanan kunjrmgan di Lapas Yogyakarta masih relatif baik.

Bila melihat diagram lingkaran diatas tarnpak sebaran data bagaimana

pengunjung menilai pelayanan kunjungan terkait dengan ketepatan waktu Sebanyak

18,89o/o menilai kadang-kadang tepaq 62Yo serimrg tepat dan 1222% menilai selalu

tepat. Hal ini menunjukan bahwa masih ctrkup banyak pengunjung yang memberikan

pernyataan negatif dengan katagori kadang-kadang tepat waktu dalam membrikan

pelayanan kunjungan. Para petugas kunjungan baik dari antean nomor, dan

pendaftaran hingga lanranya berkunjug harus lebih disiplin memberikan pelayanan

sesuai waktu yang telah ditetapkan.

[E;]!



d. Analisa tentang biaya yang dikenakan masyarakat untuk mendapat pelayanan

kuqiungan

Blaya yang Dikenakan Masyarakat Untuk Mendapatkan
Pelayanan Kuniuryan di Lapas Kelas llA Yogyakarta pada

o.*n<*dan ll Tahun 2019

\- 0.00%
0.00%

Ada dan Selalu

r Ada dan Kadang{adang

Ada dan Jarang

= Tidak Ada

Responden menilai unsur "biaya yang dikenakan masyarakat dalam menerima

pelayanan kunjungan" dengan skor 4 atau l00o/o dari nilai maksimal 4. Hal ini

menunjukan bahwa pada tiwulan I tahtrn 2019 pemberian pelayanan kunjungan

kepada masyarakat di Lapas Kelas ILA Yogyakarta terkait biaya yang dikenakan

mendapatkan mutu pelayanan A, yaitu nbaih sefuli'.

Status ini menunjukan batrwa pelayanan kunjungan di t^apas Kelas ILA

Yogyakarta dikenakan biaya sebesar nol rupiah (tidak ada biaya), dengan catatan

kondisi ini harus tetap diwaspadai jangan sampai ada oknum yang melakukan

tindakan tidak bertanggung jawab dengan meminta sejumlah dana dalam memberikan

pelayanan.



e. Analisa tentang prosedur dalam memberikan pelayanan kunjungan

Prosedur Dalam Memberikan Pelayanan Kunfungan di tapas
Kelas llAYogyakarta pada triwulan ll Tahun 2019

L.tt% t.tt%

7L11r

Tidak sesuai Prosedur

I Kurang Sesuai Prosedur

Sesuai Prosedur

r Sangat Sesuai Prosedur

Responden menilai unsur *prosedtr dalarn memberikan pelayanan

kunjungan" dengan skor 3,23 atau 8l% dari nilai sempunra 4. Hal ini mentmjukan

bahwa pada niwulan II tahun 2019 petugas pelayanan kunjmgan menjalankan

prosedur dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, alau dengan

kata lain mendapat nilai mutu pelayanan B, yaitu ofuik sekalio.

Berdasarkan data yang disajikan diagram lingkaran di atas teridentifikasi

Tl,ll%o pengrmjung menilai pelayanan kunjungan telah sesuai prosedur, sisanya

26,67yo me'nilai sangat sesuai, dan rnasih ada pengurdung yang menilai kurang sesuai

sebanyak l,ll%o, serta tidak sesuai sebanyak l,ll o/o. Hal ini menunjukan batrwa

pelayanan kunjungan telatr dilaksanakan dengan baik oleh para pehrgas layanan dan

masih bisa ditingkatkan kembali.



f. Analisatentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan kunjungan

Kemampuan Petugas Dalam Memberlkan Pelayanan

Kunjungan di Lapas Kelas llA Yogyakarta pada Triwulan ll
Tahun 2019

frT;lT:

Tidak Mampu

r Kurang Mampu

Mampu

E Sangat Mampu

Responden menilai unsur "kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan

hmjungan yang diinginkan masyarakat" dengan skor 3,19 atau 80% dari nilai

sempurna 4. Hal ini menmjukan bahwa pada niwulan II tatrun 2019 petugas

pelayanan kunjungan dinilai mampu dalarn memberikan pelayanan kepada

masyarakat atau dengan kata lain mendapat nilai mutu pelayanan B, yaitu oBaik'.

Bila melihat data yang disajikan pada diagram lingtaran di atas, teridentifikasi

78,89o/o pengunjtutg menilai petugas mampu memberikan pelayanan kunjmgarl

sisanya 2U/o mentlai sangat mampu, l,llyo kurang mampU dan tidak ada yang

menilai tidak marrpu. Hal ini menunjukan batrwa berdasarkan penilaian pengunjrmg,

masih ada petugas yang kurang numpu dalarn memberikan pelayanan. Artinya masih

ada petugas yang harus ditingkatkan kemampuannya dalam memhikan pelayanan

lnu{ungan



g. Analisa tentang sikap petugas dalam memberikan pelayanan kunjungan

Sikap Petugas Dalam Memberlkan Pelryanan Kunjungan kepada
Masyarakat di tapas Kelas llAyoryakarta pada Trlwulan ll

Tahun 2019

1.11%\ t.tt%

Tidak Sopan dan tidak Ramah

trTlT

r Kurang Sopan dan Kurang
Ramah

Sopan dan Ramah

r Sangat Sopan dan Sangat
Ramah

Responden menilai unsur "sikap petugas dalam memberikan pelayanan

kunjungan kepada masyarakat" dengan skor 3,24 atavSlYo dari nilai sempuma4. Hal

ini menunjukan bahwa pada triwulan II tahun 2019 masyarakat menilai petugas

dalam membrikan pelayanan bersikap sopan dan ramah kepada masyarakat, atau

dengan kata lain mendapat nilai mutu pelayanan B, yaitu oBaih'.

Bila melihat data yang disajikan diagrarn lingkaran di atas teridentifikasi 70%

penguqiung menilai petugas bersikap sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan

kunjungaq sisanya 27,78Yo menilai sangat sopan dan sangat ranralt l,ll o/o menilai

kurang sopan dan kurang ramalu s€rta l,ll% menilai tidak sopan dan tidak ramah

Hal ini menunjukan masyarakat memberikan respon positif kepada sikap petugas

dalam memberikan layanan kunjungaq dan hanya sebagian kecil yang menilai

negative terhadap sikap petugas layanan kunjungan



h. Analisa tentang keberadaan maklumat pelayanan kunjungan yang telatr dipasang di

dinding

Keberadaan Maklumat Pelayanan di l,apas Kelas llA Yogyakarta
pada Triwulan ll Tahun 2019

t.Lt%

il-11r

Tidak Ada

r Ada dan Tidak Sesuai

Ada dan Kurang Sesuai

s Ada dan Sesuai

Responden menilai ursur "keberadaan maklumat pelayanan yang telatr

dipasang di dinding" dengan skor 3,86 arav 96% dari nilai sempuma 4. Hal ini

menunjtrkan batrwa pada niwulan II tahun 2019 masyarakat mengetahui adanya

makltrmat pelayanan dan telah sesuai, atau dengan kata lain masyarakat memberi

nilai mutu pelayanan A, yaitu obaik sehali'.

Bila melihat data yang disajikan pada diagram lingt€ran di atas, teridentifikasi

87,78o/o pengrmjung menilai telah ada maklumat pelayanan dan sesuai, ll,llyo
pengrmjung menilai t€lah ada maklumat dan hrang sesuai, sisanya sebanyak l,llo/o

menilai tidak ada maklumat. Hal ini menunjukan batrwa sebagian kecil pengunjug

menilai tidak ada maklumat. Artinya mereka tidak tahu keberadaan maklumat yang

sudah dipasang, atau tidak mengerti apa yang dimaksud maklumat. Pengunjug lain

memberikan penilaian ada maklumat tetapi kumng sesuai. Ini juga harus meqiadi

perhatian walau prosentase penilaian ini kecil.



i. Analisa tentang sarana pe'ngaduan terkait dengan pelayanan kunjugan

Sarana Pengaduan Terkait dengan Pelayanan Kunjungan di tapas
Kelas llA Yogyakarta pada Triwulan ll Tahun 2019

4.4%
\ l.tt%

Tidak Ada

r Ada dan Tidak Ditindaklanjuti

Ada Ditindaklanjuti tetapi
Tidak Sesuai Pengaduan

lr Ada Ditindaklanjuti dan Sesuai

Responden menilai unsur "sarana pengaduan masyarakat terhadap

kunjungan" dengan skor 3,71 atau 93Yo dari nilai sempurna 4. Hal ini menrurjukan

bahwa pada triwulan II taturn 2019 masyarakat banyak yang telatr mengetahui batrwa

mereka dapat melalorkan atau saran terkait dengan pelayanan kunjungan

dan ditindaklanjuti, dengan kata lain masyarakat me,mberi nilai mutu pelayanan A,

yartu " Baik Sekali'.

Bila melihat data pada diagrart lingkaran di atas, teridentifikasi 82,23%0

pengunjung menilai ada sarana pengaduan dan ditindaklanliuti, sisanya 12,22o/o ada

dan ditindaklanduti t€tapi tidak sesuai pengaduan, sedangkan l,llyo pengunjung

menilai ada sarana pengaduan tetapi tidak ditindaklanjuti, serta 4,Myo menilai tidak

ada sarana pengaduan. Hal ini menuqitrkan masih ada pengunjung tidak mengetatrui

adanya sarana pengaduan yang telah disediakaru dan jWa tidak mengetatrui

mekanisme penanganan yang dilakukan oleh tim layanan pengaduan bila ada

walauprur penilaian tentang sarana pengaduan dinilai baik. Artinya perlu

ada informasi tentang sarana penga&ran, serta letak sarana pengaduan perlu

dipertntikan agar pengunjmg lebih mudah mengakses dan tanpa takut akan ancarun.

,l



4. Analisa Data Indeks Kepuasan Ivlasyarakat terhadap Pelayanan Kunju rgan secara umum

pada Triwulan II tahun 2019
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Diagram di atas menunjukan pelayanan kunjungan yang dilakukan oleh petugas

Lapas Kelas IIA Yogyakarta pada triwulan II tatrm 2019 secara umum dinilai baik oleh

pengrrnjnng. Selama 3 bulan pertama di tahun 2019 rata-tata pengujung menilai baik

dengan skor 98,89olo, dan menilai sedang dalam memberikan pelayanan sebesar l,llYo,

serta tidak ada pengunjung yang menilai buruk. Hal ini menmjukan kecendenurgan

positlp dalam memberikan pelayan lnrnjungan kepada

H. Kesimpulrrn

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk pelayanan kunjungan yang telah

dilaksanakan pada tiwulan II tahnn 2019 dt Lapas Kelas IIA Yogyakarta menrmjtrkan batrwa

pelayanan ini secara umum mendapat penilaian positif dari masyarakat yang mendapatkan

pelayanan kunjungan.

Sembilan uruilr yang dinilai untuk mengukur IKM layanan hx{ungan di Lapas Kelas

ILA Yogyakarta pada tiwulan II tahun 2019, secara umum meraih nilai 3,38 atauS4o/o dari

nilai maksimal 4yngartinya oSangol Baih ', hal ini berkolerasi dengan respon pengunjrmg

yang memberikan tanggapan boupa saran, pemyataan positif dan pernyataan negatif. Hal ini

juga menunjukan bahwa indeks kepuasan pengunjung dalam menerima pelayanan lebih baik

dari tiwulan sebelumnya

Secara terperinci empat unsur mendapatkan nilai "Baik" yaitu Unsur kerntrdahan

menerima pelayanan, uuiln kesesuaian pelayanan, ursur ketepatan waktu dalam memberikan

pelayanan, uffnrr prosedur pelayanan, unsur kemampuan petugas memberikan pelayanan.

Sedangkan lima unsw yang lain mendapatkan nilai "Baik sekali", yaitu unsur biaya yang

dikenakan masyarakat untuk mendapat pelayanarU uffure prosedur pelayanan, unsur sikap



petugas memberikan pelayanan, u$ur keberadaan maklumat pelayanan, serta unsure

pengaduan.

Predikat *Baik Sekali" dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat unttrk

pelayanan lcunjungan di Iapas Yogyakarta menunjukan bahwa masyarakat / pengujung

sangat puas terhadap pelayanan yang diberikan Lapas Kelas ILA Yogyakarta

Walau demikian peningkatan pelayanan masih perlu ditingkatkan" karena bila

diidentifikasi pada setiap penilaian maupun saran dari pengunjung, masih ada yang

memberikan respon negatif, seperti unsur ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan

ternyata penilaian kadang-kadang tepat masih cukup banyak. Hal ini didukung dengan

pernyataan atau saran pengunjung yang mengeluttkan seringnya keterlambatan dimulainya

hrnjrmgan termastrk di ruang pendaftaran. Selain itu pengunjung juga mengusulkan akan

perbaikan serta kebersihan toilet, serta perlunya hari Sabtu dijadikan uaktu kunjungan"

karena merupakan hari libur pegawai rnaupun anak sekolah

I. Saren

l. Kepada Tim Pelayanan Kunjungan Lapas Kelas ILA Yogyakarta

a- Petugas layanan kunjungan meningkatkan keramahan kepada seluruh pengunjung dan

relative bersikap sama.

b. Petugas pendaftaran kunjungan bekerja sesuai waktu pendaftaran yang telah

ditentukan

2. Kepada Tim Pelayanan Pengaduan Lapas Kelas IIA Yogyakarta

1. Mensosialisasilon kepada pengunjung adanya sarana pengaduan bagi pengunjung.

2. Menyediakan prasarana pengaduan

3. Kepada Tim Unit Pemberantasan Pungli

1. Secara berkelanjutan memberikan sosialisasi kepada pengunjung tentang pelayanan

dengan biaya nol rupiah.

2. Menghimbau kepada pengujung bila ada okntrm yang meminta imbalan agar

melakukan pengaduan melalui sarana yang disediakan.

4. Kepada Kepala Urusan Umum Lapas Kelas ILA Yogyakarta

l. Merpeftaiki pintu toilet yang rusak

2. Menjaga kebersihan toilet

Penutup

Survei Layanan publik berupa Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kmjmgan

di lapas Kelas IIA Yogyakarta ini ditujulsn kepada Pegawai Lapas Yogyakarta dan

masyarakat untuk mengetahui gambaran kinerja para petugas Lapas Kelas IIA Yogyakarta



dalam memberikan pelayanan kunjungan di uiwulan II tahun 2019. Sela4iuurya sunrei akan

dilanjutkan pada Triwulan III tatrun 2019 unttrk mengetahui perkembangan kinerja Petugas

dalam memberikan Pelayanan lcunjtrrgan kepada masyarakat secara berkesinambungarl

sebagai battan evaluasi dan pedoman perbaikan dalam melaksanakan tugas.

r.

Mengetatrui
Kepala Lapas Kelas IIA Yogyakarta
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Yogyakarta 09 Juli 2019
Ketua Tim PPID
Lapas IIA Yogyakarta
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