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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Pelayanan  publik  menjadi  ujung tombak interaksi antara masyarakat dan 

pemerintah seperti diamanatkan sesuai UU 25 tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas 

layanan publik yang diterima, karena kualitas pelayanan publik mejadi kepentingan     

banyak orang dan dampaknya langsung dapat dirasakan masyarakat dari semua    

kalangan. Dalam hal ini, keberhasilan pemerintah untuk  membangun  kinerja  

pelayanan publik  secara  profesional,  efektif, efesien  dan  akuntabel  akan 

mengangkat citra positif pemerintah di mata masyarakatnya.  

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka 

pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran 

keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan 

penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima 

pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu 

disusun SKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di 

samping itu data SKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan 

yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara 

pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan 

persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan 

Masyarakat Atas Pelayanan Publik.  

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 20 

Januari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi 

Bali memiliki tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang 

menjadi kewenangan Daerah Provinsi di bidang kepegawaian, serta melaksanakan  
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tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali dibantu oleh satu orang 

Sekretaris , 4 (empat)  kepala bidang yaitu: Kepala Bidang Pengadaan, 

Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian, Kepala Bidang Pengembangan 

Aparatur, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, Kepala Bidang Penilaian Kinerja 

Aparatur Dan Penghargaan dan 1 (satu) Kepala UPTD 

Dalam menyelengarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, BKD 

Provinsi Bali mempunyai fungsi yaitu : 

1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang kepegawaian; 

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian;  

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan 

teknis bidang kepegawaian;  

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah bidang kepegawaian; dan 

5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali menyadari bahwa kualitas layanan 

yang diberikan kepada para pegawai dan Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Bali belum optimal. Karena itu, tujuan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kepegawaian menjadi sangat relevan. Untuk mencapai tujuan 

ini, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali menetapkan sasaran strategis: 

meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, dengan dua indikator sasaran, 

yaitu: 

a. Persentase Survei kepuasan pegawai terhadap kualitas layanan BKD 

Provinsi Bali 

b. Persentase SK Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu 

 

B. Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini memiliki tujuan yaitu :    

1. untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap 

pelayanan yang dilakukan BKD Provinsi Bali    
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2. untuk mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan dan perbaikan mutu 

pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali 

3. untuk penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan 

pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali  

4. untuk membandingkan tingkat kepuasan saat ini dengan periode 

sebelumnya. 

 

C. Dasar Hukum 

Survei  Kepuasan  Masyarakat  didasari oleh  : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan 

Pelayanan Publik 

3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi 

Birokrasi   Republik Indonesia Nomor B/2459/M.PANRB/2016 

tanggal 14 Juli 2016  Hal Laporan Hasil Pelaksanaan Survei 

Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Publik. 

4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 20 Januari 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 

2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Bali 

 

D. Pelaksanaan Survei 

Pengukuran kepuasan pegawai terhadap kualitas layanan BKD Provinsi Bali 

dilakukan sesuai pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman 

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang 

dilakukan dengan Survei elektronik. Survei ini dilakukan pada bulan Juli- 

November tahun 2021. 
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BAB II 

                               PENELITIAN 

 

A.     Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah e-survey melalui google form.  

Pengumpulan sampel dilakukan dengan menyebarkan link kuesioner ke sejumlah 

SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.  Survei pada google form didesain 

bersifat anonim agar responden dapat memberikan jawaban secara jujur tanpa 

kekhawatiran bahwa identitasnya akan diketahui oleh orang lain dan responden 

dapat memberikan masukan serta saran secara terbuka dan tanpa rasa takut. E-

survey memuat pertanyaan tentang data diri responden (umur, golongan, dan 

jabatan), jenis layanan yang pernah diperoleh dari BKD, sepuluh pernyataan 

tentang pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali  (dalam Skala Likert 

1 – 5) kemudian memberi penilaian dengan mengisi pilihan dari    1 s.d 5. Adapun 

skala penilaian adalah sebagai berikut: 

• 1 = “sangat tidak setuju” 

• 2 = “ tidak setuju” 

• 3 = “ netral ” 

• 4 = “ setuju dengan” 

• 5 = “ sangat setuju”   

Dari e-survey terdapat pernyataan tentang tingkat kepuasan responden terhadap 

kualitas layanan BKD Provinsi Bali dan sembilan pernyataan tentang berbagai 

aspek pelayanan, serta pertanyaan terbuka tentang kritik/keluhan dan saran 

responden tentang pelayanan BKD Provinsi Bali. Persentase kepuasan pegawai 

adalah rasio antara jumlah responden yang menyatakan puas (yang memberikan 

skor 4 dan 5 dalam skala Likert 1 – 5) terhadap kualitas layanan BKD Provinsi Bali 

dengan jumlah seluruh responden. 
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B.      Responden 

               E-survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BKD dilakukan kepada 

para pengguna layanan yaitu para ASN  yang menerima pelayanan BKD Provinsi 

Bali pada semester II Tahun 2021. Pengukuran kepuasan pegawai terhadap kualitas 

layanan BKD Provinsi Bali dilakukan dengan penyebaran link survei ke 36 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali  melalui e-office dengan 

responden semua pejabat Administrator dan pengawas serta 10 orang Pelaksana. 

Penentuan jumlah sampel minimum dihitung dengan menggunakan formula Slovin 

dengan tingkat kepercayaan 95% ( toleransi error 0,05) dengan jumlah  pegawai 

Pemerintah Provinsi Bali per 30 November 2021 sebesar 19.918 orang, maka 

perhitungannya sebagai berikut: 

 

  n  = N/ (1+Ne2)  = 19.918 / (1+ 19.918 x 0,0025) 

                                       = 393 orang  

Dari perhitungan diatas dengan formula Slovin diperoleh jumlah sampel minimum 

ditargetkan sebanyak 393 orang dengan tingkat toleransi error 5% 
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BAB III 

HASIL DAN KESIMPULAN PENELITIAN 

 

A.     Hasil Analisis Data 

 Berdasarkan analisis data e-survey pada google form maka didapatkan hasil 

sebagai berikut: 

1. Responden 

Jumlah responden yang masuk dan yang melengkapi survei  secara lengkap 

sebesar 599 data. Responden ini lebih kecil dibandingkan dengan jumlah 

responden di semester I diakibatkan karena kondisi Bali yang mengalami 

peningkatan kasus covid-19 sehingga Bali menerapkan sistem PPKM 

(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang berlangsung dari 

tanggal 3 Juli 2021 hingga perlahan-lahan status menurun di bulan Oktober 

2021. Hal ini menyebabkan terbatasnya aktivitas dalam penyebaran kuisioner 

ke SMA/SMK Negeri yang ada di provinsi Bali seperti yang pernah dilakukan 

disaat semester 1. Namun data responden Semester II ini tetap  memenuhi 

kriteria slovin yang ditetapkan. Dari e-survey terlihat responden yang 

terbanyak mengikuti survei ini adalah responden yang berusia 47-60 tahun 

dengan persentase  64,3 % sebanyak 385 orang dengan bagian yang paling 

banyak melayani adalah bagian sekretariat dengan persentase 41,9%. 

Responden terbanyak berasal dari jabatan Struktural dengan persentase 

sebesar 56,4 % atau 338 responden. Untuk mengetahui data responden lebih 

lengkap dapat dilihat pada grafik dibawah ini.  
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2. Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap kualitas layanan BKD Provinsi Bali 

Berdasarkan jawaban responden terhadap pernyataan “Saya puas dengan 

pelayanan BKD secara keseluruhan”,  diperoleh hasil: 194 responden 

(32,40%) menyatakan sangat setuju, 346 responden (57,80%) menyatakan 

setuju, 45 responden (7,5%) menyatakan netral (ragu-ragu), 7 responden 

(1,2%) menyatakan tidak setuju, dan 6 orang responden (1,1%) menyatakan 

sangat tidak setuju.    

Dengan menggunakan data di atas diperoleh persentase tingkat kepuasan 

pegawai Pemerintah Provinsi Bali terhadap kualitas layanan BKD 

Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2021 sebesar 90,2% 
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3. Pendapat responden terhadap aspek-aspek pelayanan BKD Provinsi Bali 

Secara keseluruhan terdapat sembilan pernyataan yang digunakan untuk 

menggali data tentang pendapat responden terhadap aspek-aspek pelayanan 

BKD Provinsi Bali.  Berdasarkan jawaban responden, BKD memperoleh skor 

(dalam skala 1 – 5) dalam Tabel berikut : 
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1.  Persentase jawaban responden terhadap pernyataan “Persyaratan pelayanan 

sesuai ketentuan” yaitu 59,9% setuju dan 29,7% sangat setuju. 

2. Persentase jawaban responden terhadap pernyataan “Prosedur pelayanan BKD 

mudah diikuti” yaitu 59,6% setuju dan 29,5% sangat setuju. 

3. Persentase jawaban responden terhadap pernyataan “Waktu Penyelesaian 

layanan cepat” yaitu 58,3% setuju dan 27,9% sangat setuju. 

4. Persentase jawaban responden terhadap pernyataan “Jadwal pelayanan pasti 

dan tidak berubah-ubah” yaitu 58,9% setuju dan 25,5% sangat setuju. 

5. Persentase jawaban responden terhadap pernyataan “Jaminan pelayanan tanpa 

dipungut biaya” yaitu 45,4 % setuju dan 47,7 % sangat setuju. 

6. Persentase jawaban responden terhadap pernyataan “Petugas pelayanan mampu 

memberikan pelayanan dengan baik” yaitu 56,3% setuju dan 33,4% sangat 

setuju. 

7. Persentase jawaban responden terhadap pernyataan “Petugas bertindak sopan 

dan ramah dalam memberikan pelayanan” yaitu 54,9% setuju dan 35,4% 

sangat setuju. 

8. Persentase jawaban responden terhadap pernyataan “Penanganan aduan, saran 

dan masukan cepat” yaitu 59,9% setuju dan 26% sangat setuju. 

9. Persentase jawaban responden terhadap pernyataan “Sarana dan Prasarana 

pelayanan memadai” yaitu 60,9% setuju dan 27,7 % sangat setuju. 

 
4 Kritik/saran dan masukan 

Kritik/saran dan masukan merupakan hal penting dalam sebuah perbaikan 

kinerja dalam suatu Perangkat Daerah. Untuk itu dalam e-survey yang 

menggunakan google form yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Bali 

mengharapakan kritik/saran dan masukan untuk memperoleh informasi yang 

lebih atas faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan Pegawai Pemerintah 

Provinsi Bali terhadap layanan BKD Provinsi Bali. Berdasarkan data e-survey 

dari 599 orang responden memberikan kritik dan saran. Karena bersifat 

pernyataan terbuka maka kritik /saran dan masukan tersebut sangat bervariasi 

satu sama lain. Secara keseluruhan terdapat 6 katagori kritik/saran. Hasilnya 

disajikan dalam gambar berikut ini. 
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Dari gambar diatas dapat dijabarkan yaitu secara keseluruhan terdapat kritik 

dan saran terbanyak mengenai Pengembangan Aparatur (Diklat Pelatihan) 

sebesar 25% dan selanjutanya mengenai Data dan Informasi sebesar 21 % . 

Adapun kritik/saran dan masukan yang diberikan antara lain:  

1. data dan Informasi agar lebih cepat dan akurat 

2. lebih transparan dalam memberikan layanan  

3. pengumpulan data yang mendadak 

4. proses kenaikan pangkat yang rumit  

5. pelatihan dan diklat agar lebih ditingkatkan lagi, dilaksanakan 

secara berjenjang dan menggambarkan kebutuhan Perangkat 

Daerah 

6. penempatan pegawai agar disesuaikan dengan kompetensi 

7. promosi dan mutasi agar memperhatikan masa kerja purna bhakti 

pegawai dan pendidikan 

8. Pelatihan yang bersifat teknis agar difasilitasi dan diprioritaskan 

9. Sosialisasi mengenai SKP terbaru agar sampai ke UPTD 
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B.  Kesimpulan 

1. Terdapat peningkatan kenaikan persentase kepuasan pegawai terhadap 

kualitas layanan BKD Provinsi Bali pada Semester II Tahun 2021 sebesar 

90,2%, dari Semester I sebesar 89,6 %. 

 2. Dari 9 (Sembilan) variable penilaian survei kepuasan masyarakat, yang 

memiliki persentase sangat setuju tertinggi terdapat pada variable 

“Jaminan pelayanan tanpa dipungut biaya”, ini menunjukan adanya 

peningkatan kepercayaan user/ pengguna layanan BKD dibandingkan 

hasil survei kepuasaan terdahulu.  Hal ini sejalan dengan komitmen dari 

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali yang sangat 

menekankan terwujudnya transparansi pada pelayanan BKD. 

3. Terdapat beberapa hal yang telah diperbaiki seperti “Jadwal pelayanan 

pasti dan tidak berubah-ubah”, dimana pada semester I responden yang 

menyatakan sangat setuju yaitu 20,3%  meningkat pada semester II 

menjadi 25,5%. Pernyataan “Penanganan aduan , saran dan masukan 

cepat” dimana pada semester I, responden yang menyatakan sangat setuju 

21,7% meningkat pula pada semester II menjadi 26%. Ini dikarenakan 

BKD tetap menjaga kualitas kinerja terutama dalam peningkatan layanan 

kepegawaian dengan penerapan digitalisasi, penempatan pegawai sesuai 

kompetensi yang didukung adanya assessment center dan adanya penataan 

tunjangan kinerja pegawai.  

Pada semester I jumlah responden berjumlah 1.396 orang dan pada 

semester II jumlah responden 599 orang. Jumlah responden pada semester 

II lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah responden semester I yang 

dikarenakan adanya PPKM yang dimulai dari bulan Juli 2021 sampai 

bulan Oktober 2021. Namun walaupun adanya peningkatan persentase 

kepuasaan pegawai disemeter II Tahun 2021 masih terdapat beberapa hal 

yang harus dijadikan catatan dalam peningkatan kualitas pelayanan BKD 

seperti: 

 masih terdapat adanya keluhan mengenai data dan 

informasi yang kurang akurat 
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 promosi dan mutasi yang tidak sesuai kompetensi 

 proses kenaikan pangkat yang rumit 

 pelatihan dan diklat agar lebih ditingkatkan dan 

dilaksanakan secara berjenjang  

 
 
                                                           Ditetapkan di Bali 
                                                           Pada tanggal 30 Desember 2021   
 

 
  


