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BAB I PENDAHULUAN  

  

  

  

  

Pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang atau kelompok tertentu atau instansi untuk memberikan bantuan dan 

kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayan 

publik ini menuntut setiap unsur di dalam lembaga untuk berempati kepada 

masyarakat, sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat ini menjadi tanggung 

jawab bersama seluruh bagian dalam lembaga. Pelayanan publik yang baik dapat 

diukur dari tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan tersebut.  

 

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah menetapkan standar pelayanan publik 

dalam suatu SOP Pelayanan Publik. SOP Pelayanan Publik ini dapat disesuaikan kembali 

melalui reviu demi untuk mencapai hasil maksimal dalam memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Kebutuhan masyarakat ini sendiri dinilai telah terpenuhi apabila 

masyarakat merasa telah puas dengan pelayananan Pengadilan Militer I-01 Banda 

Aceh.  

 

Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, Pengadilan Militer I-01 Banda 

Aceh telah melakukan survei. Survei kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk 

mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh. 

Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :  

  

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai 

kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.  

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di 

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.  

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.  

  

     

 

 

 



 

  

  

  

  

BAB II HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  

  

  

  

Pengukuran / survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Pengadilan Militer I-01 

Banda Aceh ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2018. Survei 

dilaksanakan dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan teknik simple 

random sampling dengan instrumen berupa angket/kuesioner. Populasi penelitian ini 

adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, 

antara lain : Pencari keadilan, Oditur Militer, dan Dinas Hukum Satuan Pengadilan 

Militer dll sejumlah 200 (dua ratus) orang.  

   

Variabel 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 9 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 memberikan pelayanan.  

  

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.   

  

  Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 200 bendel 

angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh 

diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Militer I-01 Banda 
Aceh sebesar 88,75 % yang berarti berada pada kategori “SANGAT BAIK” (pada interval 81,26 

% s/d 100 %). Hasil IKM tersebut sebagaimana tabel di bawah :  

  

No  Ruang Lingkup  Nilai  Kategori  Peringkat  

1  Persyaratan  3,94 Sangat Baik  1 

2  Prosedur 3,77 Sangat Baik 2 

3  Waktu Pelayanan  3,68 Sangat Baik 4  

4  Biaya/Tarif  3,72 Sangat Baik  3 

5  Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan  3,67 Sangat Baik 5 



 

  

  

  

  

6  Kompetensi Pelaksana  3,16   Sangat Baik  9 

7  Perilaku Pelaksana  3,52 Sangat Baik 8 

8  Maklumat Pelayanan  3,60 Sangat Baik  6  

9  Penanganan Pegaduan, Saran dan 

Masukan  

3,56  Sangat Baik  7 

  

Adapun hasil Hasil survei kualitatif pada penelitian ini diperoleh dari hasil 

saransaran responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebarkan. Rangkuman 

dari saran-saran perbaikan atas pelayanan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang 

diusulkan responden, antara lain yaitu :  

  

1. Ruang tunggu sidang yang belum dilengkapi dengan sarana pendukung yang  

memadai.  

2. Belum tersedianya lahan parkir yang dilengkapi dengan peneduh.   
3. Agar sidang dimulai lebih pagi.  

4. Agar disedikan kantin, perpustakaan, dan tempat bermain anak-anak. 

5. Ruang menyusui berada disamping sel sehingga membuat tidak 

nyaman. 

6. Mushalla agar diberikan pembatas antara laki-laki dan perempuan. 

7. Kebersihan kamar mandi agar ditingkatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  

  

  

  

BAB III TINDAK LANJUT  HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  

  

  

  

  

Dari seluruh saran perbaikan yang diterima oleh Pengadilan Militer I-01 Banda 

Aceh, telah dilaksanakan upaya tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan publik 

sehingga tercapai dan terpenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.  Sampai dengan 

dibuatnya laporan ini, ada beberapa upaya tindak lanjut yang telah dilakukan dan ada 

pula yang masih dalam rencana tindak lanjut. Hal ini dikarenakan adanya beberapa 

kendala, baik kendala teknis maupun non teknis.  Upaya tindak lanjut untuk masing-

masing saran perbaikan tersebut yaitu :  

 

1. Ruang tunggu sidang yang belum dilengkapi dengan sarana pendukung 

yang memadai.  

Analisa masalah :   

- Belum adanya anggaran untuk memfasilitasi keperluan ruang tunggu 

sidang dan keterbatasan tempat.   

  

Rencana Tindak lanjut :  

- Membuat perencanaan untuk anggaran 2019.  

 

Tindak Lanjut :  

- Megusulkan dalam RKA-KL TA 2019. 

   

2. Belum tersedia lahan parkir yang dilengkapi dengan peneduh.  

Analisa Masalah :   

- Tempat parkir kendaraan roda 2 dan roda empat telah tersedia, namun 

masih menyatu dengan tepat parkir pegawai.    

- Pembangunan lahan  parkir merupakan kewenangan Dilmilti I Medan selaku 

penanggung jawab kompleks Pengadilan.  

 

Rencana Tindak Lanjut :   



 

  

  

  

  

- Berkoordinasi dengan Dilmilti I Medan 

- Mengupayakan pembangunan pagar untuk keamanan tempat parkir.  

 

Tindak Lanjut :   

- Telah dilakukan koordinasi dengan Dilmilti I Medan.  

- Telah dilakukan pemisahan lahan parkir roda dua dan roda empat serta 

peneduh  lahan parkir. 

 

3. Sidang agar dimulai pagi.  

  Analisa Masalah :  

- Pelaksanaan sidang dimulai sesuai jadwal yaitu pukul 08.00 WIB.  

- Majelis Hakim telah siap sesuai jadwal sidang, namun 

Oditur/Terdakwa/Saksi belum hadir.   

 

 Rencana Tindak Lanjut :    

- Berkoordinasi dengan Oditur agar dapat hadir serta dapat  menghadirkan 

Terdakwa/Saksi sesuai jadwal yang telah diberikan.  

 

     Tindak Lanjut :   

- Telah dilakukan koordinasi dengan Oditur.  

        

4. Agar disedikan kantin, perpustakaan, dan tempat bermain anaka-anak. 

Analisa Masalah :  

- Keterbatasan tempat untuk membuka kantin, perpustakaan, dan tempat 

bermain anaka-anak.    

 

  Rencana Tindak Lanjut :    

- Akan di lakukan perencanaan untuk membuka kantin, perpustakaan, dan 

tempat bermain anaka-anak.   

 

 



 

  

  

  

  

  Tindak Lanjut  :    

- Akan disiapkan dan akan diakomodasi dalam RKA KL tahun 2019.  

 

5. Ruang menyusui berada disamping sel sehingga membuat tidak nyaman.  

  Analisa Masalah :  

- Keterbatasan ruangan yang ada pada kantor Pengadilan Militer I-01 Banda 

aceh.     

 

  Rencana Tindak Lanjut :  

- Akan diusulkan pada saat renovasi gedung Dilmil I-01 Banda Aceh.   

 

         Tindak Lanjut :       

- Akan diusulkan dalam penyusunan saat renovasi gedung Dilmil I-01 Banda 

Aceh.  

 

6. Mushalla agar diberikan pembatas antara laki-laki dan perempuan.  

Analisa Masalah  :  

- Belum adanya pembatas antara laki-laki dan perempuan.  

- Untuk ibu-ibu pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh lebih dominan 

melaksanakan ibadah di dalam ruang masing-masing. 

- Keterbatasan ruang mushalla yang minim.  

    

  Rencana Tindak Lanjut :   

- Membuat perencanaan untuk anggaran 2019 tentang pemberian pembatas 

antara laki-laki dan perempuan 

  Tindak Lanjut :    

- Akan dilakukan pemberian pembatas antar shaf laki-laki dan perempuan.  

   

7. Kebersihan kamar mandi agar ditingkatkan.  

  Analisa Masalah :   

- Kurangnya perhatian pengguna kamar mandi terhadap kebersihan. 



 

  

  

  

  

  

  Rencana Tindak Lanjut :    

- Menempelkan stiker untuk menjaga kebersihan. 

  

  Tindak Lanjut :   

- Telah dilaksanakan dan dijaga kebersihan kamar mandi.   

  

  



 

  

  

  

  

BAB IV PENUTUP  

  

  

  

  

Berdasarkan analisa masalah serta tindak lanjut yang telah dilaksanakan, 

diharapkan agar pelayanan publik di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dapat semakin 

meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat serta para pencari keadilan. 

Perbaikan atas pelayanan publik ini merupakan kerjasama yang baik dari masyarakat 

serta seluruh elemen pendukung di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.  

  

  

  

  

 
Banda Aceh, 30 Oktober  2018 

Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh 
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