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RINGKASAN EKSEKUTIF

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
LIPI TAHUN 2015

L

EMBAGA Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai Lembaga Pemerintahan
Non Kementerian (LPNK) dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada
publik. Bentuk pelayanan publik dari LIPI adalah luaran riset dan pelayanan lain
terkait dengan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang dapat
didiseminasikan dan dimanfaatkan oleh stakeholders LIPI. Stakeholders tersebut
meliputi para pengambil kebijakan, masyarakat ilmiah, industri dan masyarakat pada
umumnya. Sebagai wujud tanggung jawab LIPI sebagai institusi riset dan didasari oleh
semangat Reformasi Birokrasi, yang telah digulirkan oleh LIPI sejak tahun 2009, maka
LIPI secara kontinyu melakukan survei setiap tahun untuk mengukur tingkat kepuasan
masyakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh institusi penelitian tertua di
Indonesia ini melalui prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah,
termasuk di tahun 2015 ini.
Hasil pengukuran tahun 2015 ini selain dimaksudkan untuk memperoleh nilai
hasil Survei Kepuasan Masyarakat dalam rangka memenuhi persyaratan dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam
melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi di LIPI, juga dijadikan sebagai bahan
pertimbangan LIPI dalam menentukan strategi perbaikan pelayanan di bidang
keilmuan di tahun-tahun berikutnya.
Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang
dillakukan oleh LIPI di tahun 2015 ini dilakukan dengan merujuk pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 16 Tahun
2014, tertanggal 2 Mei 2014, tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di dalam prinsip pelayanan sebagaimana telah
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tersebut terdapat 9 ruang lingkup yang dijadikan dasar pengukuran Survei
Kepuasan Masyarakat, yaitu: Persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif,
produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana,
maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.
Survei Kepuasan Masyarakat LIPI Tahun 2015 ini dilakukan menggunakan
kuesioner. Responden dari survei ini adalah para pengguna layanan LIPI, baik
perorangan maupun organisasi yang pernah menggunakan layanan unit-unit kerja di
v

lingkungan LIPI. Responden dipilih secara acak, ditentukan sesuai dengan cakupan
wilayah masing masing unit pelayanan. Pengambilan data dilakukan di masing-masing
unit kerja di lingkungan LIPI pada bulan Juni sampai dengan Desember 2015, dari 50
satuan kerja di seluruh LIPI, 16 satuan kerja telah menyerahkan hasilnya kepada tim.
Teknik pengambilan data survei dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mendatangi
responden secara langsung di tempat kerjanya, dan atau mengumpulkan responden di
suatu tempat dalam acara diseminasi hasil penelitian. Adapun responden yang telah
mengisi kuesioner, seluruhnya berjumlah 921 data, tetapi setelah dilakukan pemilahan
dan normalisasi data, tim hanya menganalisis 572 data saja, untuk mendapatkan
gambaran secara global tentang pelayanan LIPI.
Pengolahan dan perhitungan data hasil survei di tahun 2015 disajikan dalam
bentuk kuantitatif. Berdasarkan perhitungan hasil survei, kepuasan masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan LIPI di tahun 2015 adalah
81,76; berada dalam kategori “Baik”, naik dari tahun 2013 sebesar 77,11 (dan tahun 2012
sebesar 73,65). Sebagai catatan, di tahun 2014, hasil IKM LIPI tidak dapat dibandingkan
dengan tahun 2015, karena penilaiannya dilaksanakan secara kualitatif (baik atau
buruk), sesuai dengan Perturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014.
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Pendahuluan
Bentuk pelayanan publik dari LIPI adalah bagaimana luaran riset dan pelayananlain terkait
dengan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek yang dihasilkan dapat
didiseminasikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat (stakeholders LIPI) yang terdiri atas
para pengambil kebijakan, masyarakat ilmiah, industri dan masyarakat Indonesia pada
umumnya.

1.1. Latar Belakang

L

EMBAGA Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan salah satu Lembaga
Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas
pemerintah di bidang penelitian ilmu pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dan pengembangan ini merupakan
fondasi utama untuk membangun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi suatu bangsa.
Sejarah telah membuktikan, hanya bangsa yang memiliki dan menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi-lah yang kemudian menjadi bangsa yang kuat, disegani
dan dihormati bangsa lain. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan
keanekaragaman budaya yang sangat tinggi, niscaya Indonesia akan menjadi negara
yang besar dan disegani di dunia, jika mampu menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi.
LIPI sebagai sebuah lembaga pemerintahan nonkementerian dituntut untuk
memberikan pelayanan prima kepada publik/masyarakat. Namun bentuk pelayanan
initentu berbeda dengan institusi lainyang memilikifungsi sebagai unitpelayanan publik
seperti Kantor Pajak,unit pengurusan SIM di institusi POLRI, Puskemas, dan
sebagainya. Bentuk pelayanan publikdari LIPI adalah bagaimana luaran risetdan
pelayanan lain terkait denganpenelitian, pengembangan, danpenerapan iptek yang
dihasilkan dapatdidiseminasikan dan dimanfaatkan olehmasyarakat yang terdiri atas
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parapengambil kebijakan, masyarakatilmiah, industri dan masyarakatIndonesia pada
umumnya (Triyono dan Putera, 2013).
Sebagai wujud tanggung jawab dalam membina perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, LIPI senantiasa memberikan pelayanan dan atau penyebaran serta
pemanfaatan iptek melalui berbagai cara. Dalam konteks itulah, maka berpijak pada
semangat Reformasi Birokrasi (RB) yang sedang digulirkan sejak tahun 2009, LIPI
terus-menerus berupaya melakukan perbaikan kualitas pelayanannya pada delapan
area perubahan.
Pelayanan publik yang dilakukan oleh LIPI mencakup: (1) pelayanan publik
menggunakan sarana dan prasarana perpustakaan dan melalui berbagai media
interaktif langsung, seperti langsung seminar, workshop dan simposium, konsultansi
dan sebagainya. (2) pelayanan publik yang menggunakan media elektronik, seperti
website, email dan pangkalan data, dan media jejaring sosial, (3) Pelayanan publik
dalam jasa pengujian dan penerbitan sertifikasi hasil pengujian, (4) pelayanan dalam
memberikan rekomendasi konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
Indonesia (Roadmap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2010 – 2014 Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia, 2013).
Selanjutnya, untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap
layanan publik yang telah diberikan LIPI dan sesuai dengan amanah Keputusan Kepala
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 961/F/2013 tentang Roadmap
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 2010 – 2014 Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia, dimana disebutkan bahwa untuk meningkatnya kinerja dan tingkat
kepuasan publik terhadap layanan publik LIPI diperlukan evaluasi penyelenggaraan
pelayanan publik LIPI yang diukur dari hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
secara berkala. Hal inilah yang menjadi dasar bagi LIPI untuk setiap tahun melakukan
survei mengukur tingkat kepuasan masyakat terhadap layanan yang telah diberikan
melalui prosedur yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah. Hasil pengukuran
ini selain dimaksudkan untuk memperoleh nilai IKM tahun 2015 dalam rangka
memenuhi permintaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi, juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan LIPI dalam menentukan strategi
perbaikan pelayanan di bidang keilmuan di tahun-tahun berikutnya.

1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengukur realitas IKM LIPI tahun 2015,
sedangkan sasarannya adalah mendapatkan nilai IKM LIPI Tahun 2015 untuk dilaporkan
kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi u.p. Deputi
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Bidang Pelayanan Publik sebagai bahan dalam mengevaluasi pelaksanaan reformasi
birokrasi di LIPI, dan sebagai dasar dalam pengukuran IKM tahun berikutnya.

1.3. Ruang Lingkup Kegiatan
Kegiatan pengukuran IKM ini meliputi:
a. Survei mengenai realitas kinerja pelayanan LIPI kepada masyarakat
b. Pemetaan dan analisis kinerja pelayanan berbagai unit kerja di lingkungan LIPI.
Penetapan lokasi penelitian melingkupi:
a. Wilayah pekerjaan penyusunan IKM meliputi wilayah Satuan Kerja LIPI di lima
Kedeputian dan satu Kesekretariatan Utama;
b. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan pada jenis produk layanan yang
diberikan oleh Satuan-satuan Kerja di lingkungan LIPI.

1.4. Keluaran
Sebagai keluaran dari kegiatan ini adalah:
a. Hasil survei IKM LIPI tahun 2015; dan
b. Rekomendasi perbaikan kualitas pelayanan publik yang seharusnya dilakukan
oleh LIPI.

3

2
Bab

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Kerangka Kerja

S

URVEI tentang Tingkat Kualitas Kepuasan Masyarakat (KKM) oleh LIPI tahun
2015 ini dilakukan merujuk pada ketentuan baru, yaitu Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014
Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Publik yang ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2014.
“Kualitas Kepuasan Masyarakat (KKM) LIPI adalah kondisi tingkat kepuasan
masyarakat yang diperoleh dari data dan informasi hasil pengukuran yang
dilakukan secara kualitatif menggunakan instrument kuasioner guna
memperoleh pendapat atau persepsi masyarakat terhadap pemerian layanan
publik oleh LIPI selaku institusi pemerintah penyelenggara pelayanan publik
dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan mereka”.
Permen PANRB tahun 2014 ini menganulir Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.PAN/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan
Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah yang berlaku
sebelumnya karena belum mengacu pada undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan.
Dijelaskan bahwa Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2014 tersebut bertujuan
untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan
kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Sasarannya ialah untuk mendorong
partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara
pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan meningkatkan kualitas pelayanan,
dan mendorong mereka menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan
publik. Adapun Survei Kepuasan Masyarakat dimaksud sebagaimana tercantum dalam
Pasa 1 Peraturan ini adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat
dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
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Adapun ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana terkandung dalam Permen
PANRB di atas terdiri atas sembilan unsur, yaitu:
1. Persyaratan dalam arti syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan baik yang bersifat teknis maupun administratif.
2. Prosedur yang menggambarkan tata cara pelayanan yang dibakukan bagi
pemberi dan penerima layana, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan atau rentang waktu yang dibutuhkan menyelesaikan seluruh
proses pelayanan setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif/ongkos yang dibebankan kepada penerima layanan ketika
memperolah layanan dari penyelenggara yang besarnya sesuai kesepakatan
antara kedua pihak.
5. Produk spesifikasi jenis layanan sebagai hasil dari setiap spesifikasi jenis layanan
yang diberikan.
6. Kompetensi pelaksana dalam arti kemampun yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, ketermapilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan palayanan.
8. Maklumat pelayanan sebagai pernyataan kesanggupan dan kewajiban
pelaksana/petugas untuk melaksanakan pelayanan sesuai standard pelayanan.
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan yang menggambarkan tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya.
Hasil survei kepuasan masyarakat ini disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut.
Perhatian utama atas hasil survei ini ditujukan pada saran atau rekomendasi perbaikan
dari responden penerima layanan dengan maksud agar kualitas layanan LIPI bagi
publik/pengguna selalu meningkat dari waktu ke waktu.
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Metode Survei
Pengambilan data dilakukan di masing-masing unit kerja di lingkungan LIPI, dari 50 satuan
kerja, 16 satuan kerja telah menyerahkan hasil survei, yang pelaksanan pengambilan data
adalah sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2015.

3.1. Pengumpulan Data

P

ENGUMPULAN data dilakukan untuk memperoleh data yang akurat dan
obyektif terhadap 9 unsur pelayanan yang telah ditetapkan, dan ditanyakan
kepada masyarakat melalui survei dengan menggunakan kuesioner(terlampir),
baik secara online maupun offline. Kuesioner berisi pertanyaan tentang:
1.
2.
3.
4.

Profil responden (nama, institusi, jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan)
Jenis pelayanan yang pernah digunakan
Nama satuan kerja LIPI yang memberikan pelayanan kepada responden
Penilaian kondisi pelayanan yang disediakan LIPI saat ini berkaitan dengan
pelayanan publik yang meliputi 9 indikator sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun
2014.

Responden dalam survei ini adalah para pengguna layanan LIPI, baik perorangan
maupun organisasi yang pernah menggunakan layanan pada unit-unit kerjadi
lingkungan LIPI di bawah lima kedeputian, yaitu: Kedeputian Ilmu Pengetahuan
Kebumian, Kedeputian Ilmu Pengetahuan Hayati, Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial
dan Kemanusiaan, dan Kedeputian Bidang Jasa Ilmiah dan Sekretariat Utama.
Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor: 16 Tahun 2014, responden dipilih secara acak, ditentukan sesuai
dengan cakupan wilayah masing masing unit pelayanan satuan kerja. Pengambilan
data dilakukan di masing-masing unit kerja di lingkungan LIPI pada bulan Juli sampai
dengan Desember 2015. Teknik pengambilan data survei dilakukan dengan beberapa
6

cara, yaitu secara langsung mendatangi responden di tempat kerja, bahkan ada juga
yang mengumpulkan responden di suatu tempat, kemudian diadakan suatu acara
diseminasi hasil penelitian, dan di dalamnya disebarkan survei dan dikumpulkan
hasilnya. Adapun jumlah responden yang memberikan jawaban pada survei ini
berjumlah 921 responden, tetapi setelah dilakukan pemilahan dan normalisasi data, tim
hanya menganalisis 572 data saja, untuk mendapatkan gambaran secara global
tentang pelayanan LIPI. Jumlah data yang dianalisis tersebut melebihi jumlah syarat
minimal responden 384 untuk populasi 1 juta atau lebih (PermenPAN-RB, 2012).

3.2. Validitas & Reliabilitas Kuesioner
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Instrumen
atau alat ukur yang digunakan dalam survei ini berupa kuesioner. Oleh karena itu,
syarat yang perlu dilakukan sebelum melakukan pengukuran adalah terpenuhinya
validitas dan reliabilitas kuesioner. Jumlah responden dalam pengujian validitas dan
reliabilitas sebanyak 572 responden.
Pengujian validitas kuesioner menggunakan metode validitas konstruk dengan
prinsip item-to-total corelation. Sementara itu, metode reliabilitas kuesioner
menggunakan pendekatan internal consistency dengan Cronbach Alpha. Hasil uji
validitas kuesioner menunjukkan bahwa seluruh indikator telah valid sebagai alat ukur
karena setiap indikator memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 1 persen. Tabel 3.1
menunjukkan hasil pengujian validitas kuesioner. Disisi lain, hasil pengujian reliabilitas
kuesioner juga menunjukkan hasil yang dapat diandalkan (reliable). Dari hasil
perhitungan, 2 variabel tersebut memiliki nilai Cronbach Alpha yang lebih besar dari
0,6. Hasil perhitungan uji reliabilitas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.1 Uji Validitas
Correlations
A1
A1

A2

A3

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N
Pearson
Correlation

A2
1

A3

.396

**

A4

.328

**

.251

A5
**

.333

A6
**

.335

A7
**

.308

A8
**

.350

A9
**

.431

**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

570

570

568

516

563

569

569

567

565

**

1

.396

,000
570

571

**

**

.328

.283

.283

**

.265

**

.357

**

.288

**

.289

**

.345

**

.392

**

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

568

517

564

570

570

568

566

1

**

**

**

**

**

.357

7

.239

.135

.117

.116

.242

**

Sig. (2tailed)
N
A4

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

A5

568

**

**

.357

,000

,001

,005

,006

,000

515

562

568

567

566

564

1

**

**

**

**

,000

,000

516

517

515

517

**

**

**

**

.357

.239

.310

564
**

.370

,000

,000

,001

,000

,000

569

570

568

517

564

**

.117

**

.182

**

.399

**

.370

564

563

562

560

1

**

**

569

568

566

**

1

.454

567

516

563

569

.316

**

.438

**

566

**

1

.387

,000

,000

,000

567

568

566

516

562

568

568

**

.326

**

.416

**

.390

**

.440

**

565

**

1

.458

,000

,000

,000

,000

,000

,000

565

566

564

514

560

566

566

565

60

10,5

Total

572

100,0

a. Listwise deletion based on all variables
in the procedure.
Reliability
Statistics
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**

568

,000

89,5

.458

,000

,000

%

**

568

,000

.242

.440

570

,006

**

**

,000

,000

.392

.387

,000

,000

**

**

570

570

**

.390

,000

569

.231

.438

,000

,000

**

.454

,000

,000

.116

**

,000

,000

**

.416

,000

,005

.345

.316

,000

,000

**

.399

,000

,000

512

9

1

**

Excluded

,810

514

**

517

N

N of
Items

516

**

**

Case Processing Summary

Cronbach
's Alpha

516

**

562

Tabel 3.2 Uji Reabilitas

a

517

**

.431

Valid

517

564

.289

**

,000

**

**

.326

,000

563

.312

.231

,000

,000

.135

.182

,000

,000

.288

.312

,000

,000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Cas
es

.310

,000

.350

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

.265

,000

,000

.308

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

A9

568

**

.335

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

A8

568

.333

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

A7

,000

.251

Pearson
Correlation
Sig. (2tailed)
N

A6

,000

566

3.3. Pengolahan dan Analisis Data
Data hasil survei ditabulasikan dan dipetakan dalam grafik-grafik untuk dianalisis lebih
lanjut, sebagai berikut:
1. Data profil responden pengguna layanan LIPI dipetakan dalam bentuk grafik,
kemudian dideskripsikan.
2. Terhadap data kondisi pelayanan publik yang meliputi 9 indikator sesuai
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 16/2014. Seluruh
indikator diukur dengan skala ordinal. Tingkat pengukuran pada kinerja
pelayanan saat ini adalah:
1. Tidak baik
2. Kurang baik
3. Baik
4. Sangat baik
Mengingat skala pengukuran pada seluruh indikator adalah skala ordinal, maka
persepsi masyarakat dilihat berdasarkan frekuensi terbanyak.
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Hasil dan Pembahasan
Mengacu pada metode perhitungan yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang
Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan PelayananPublik,
maka hasil penghitungan IndeksKepuasan Masyarakat (IKM) LIPI tahun 2015 adalah
sebesar 81,76. Merujuk pada nilai preferensi, capaian ini memosisikan IKM LIPI masuk
pada katagori A (SangatBaik).

4.1. Profil Responden

B

ERDASARKAN kuesioner yang masuk dan telah diverifikasi diperoleh informasi
awal tentang profil responden survei IKM LIPI tahun 2015 dilihat dari tiga unsur
penting identitas, yaitu jenis kelamin, status profesionalisme dan tempat kerja.
Dari sisi jenis kelamin, hasil survei menunjukkan bahwa responden terdiri atas 65,7%
laki-laki, 31,7% perempuan dan 1,6% sisanya tidak mengisikan identitas jenis kelamin-nya
(Gambar4.1).

Sumber: Data diolaholeh Tim IKM LIPI 2015berdasarkan hasilsurvei.

Gambar4.1 Sebaran Responden Survei IKM LIPI 2015 Berdasarkan Jenis Kelamin
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Ditinjau dari status profesionalisme, responden terbagi ke dalam tiga kelompok
pelanggan jasa layanan LIPI terbanyak, yaitu mahasiswa (25,5%), pendidik/dosen
(16,7%) dan kalangan profesional (12,8%)(Gambar4.2).

Sumber: Data diolaholeh Tim IKM LIPI 2015 berdasarkan hasilsurvei

Gambar4.2Sebaran Responden Survei IKM LIPI 2015 Berdasarkan Profesi
Dilihat dari tempat bekerja, secara berurutan berdasarkan besaran persentasenya
39,7% responden bekerja di lingkungan universitas/perguruan tinggi, 19,6% di kantor
pemerintah dan 10,8% di sektor bisnis/komersial dan swasta; sisanya tersebar di
berbagai jenis pekerjaan yang lain, baik di sektor formal maupun informal
(Gambar4.3).
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Sumber: Data diolah oleh Tim IKM LIPI 2015 berdasarkan hasil survei.

Gambar4.3 Sebaran Responden Survei IKM LIPI 2015 Berdasarkan Tempat Bekerja
Adapun dari sisi jenis jasa layanan yang diberikan oleh LIPI (Gambar4.4) terlihat bahwa
jasa layanan publik yang banyak diterima dan dimanfaatkan oleh pelanggan adalah jasa
informasi (20,5%), pelatihan (17,3%), magang dalam konteks praktek kerja (15,7%),
pemanfaatan sarana & prasarana (8,9%) dan kerja sama riset (7,2%). Jenis jasa layanan
lainnya dengan pemanfaatan oleh responden dalam kisaran 6% atau kurang di
antaranya adalah pelayanan jasa kalibrasi dan servis, serta pengukuran dan pengujian.

Sumber: Data diolaholeh Tim IKM LIPI 2015berdasarkan hasilsurvei.

Gambar4.4 Sebaran Responden Survei IKM LIPI 2015 Berdasarkan Jasa Layanan yang
diterima dari LIPI
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4.2 Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) LIPI Tahun 2015
Mengacu pada metode penghitungan yang dijelaskan pada Bab sebelumnya terlihat
bahwa hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat (IKM) LIPI tahun 2015 adalah
sebesar 81,76 (Tabel 4.1). Apabila merujuk nilai preferensi (Tabel3.1), maka IKM LIPI
tahun 2015 masuk pada katagori A (Sangat Baik). Penghitungannya dilakukan
berdasarkan responden yang memberikan jawaban. Nilai rata-rata yang terhasil
dihitung dari jumlah nilai per unsur dibagi jumlah responden yang menjawab
pertanyaan unsur-unsur tersebut.
Tabel 4.1 memperlihatkan bahwa hanya dua indikator yang memiliki indeks kurang dari
80 yaitu indikator Prosedur Pelayanan dan Waktu Pelayanan, sementara indkes tujuh
indikator lainnya sudah mencapai angka di atas 80. Dua indikator yang indeksnya
masih di bawah 80 tersebut menjadi prioritas perbaikan LIPI di masa yang akan
datang.

Tabel4.1 Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat LIPI Tahun 2015
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

INDIKATOR PELAYANAN
Persyaratan
Prosedur
Waktu Pelayanan
Biaya/ Tarif
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
Kompetensi Pelaksana
Perilaku Pelaksana
Maklumat Pelayanan
Penanganan Pengaduan, Saran,
Masukan

NRR

NRR
Tertimbang

Indeks per
Unsur

3.22

0.36

80.48

3.15
3.16
3.35
3.22
3.39
3.41
3.29

0.35
0.35
0.37
0.36
0.38
0.38
0.37

78.63
79.01
83.85
80.59
84.65
85.31
82.35

3.24

0.36

81.01

Jumlah NRR IKM Tertimbang
IKM LIPI= NRR * 25=

3.27
81.76

Catatan: NRR adalah nilai rata-rata.
Sumber: Data diolah oleh Tim IKM LIPI 2015berdasarkan hasil survei.

Baik-buruk atau tinggi-rendahnya kualitas jasa layanan yang diberikan oleh LIPI kepada
publik ditentukan sepenuhnya oleh persepsi dan penilaian publik pelanggan sendiri.
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
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Nomor 16 tahun 2014, penilaian masyarakat pelanggan atas jasa layanan publik LIPI di
tahun2015 secara umum terbagi atas dua kategori penilaian, yaitu baik dan sangat baik
(Gambar4.5). Bagi LIPI hasil tersebut adalah sesuatu yang membanggakan dan makin
memperkuat rasa percaya diri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, salah satunya
adalah tugas ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemberian layanan
jasa ilmiah kepada masyarakat. Meskipun demikian, LIPI tentu tidak akan berpuas diri.
LIPI akan terus berusaha meningkatkan kualitas jasa layanannya terlebih terdapat dua
indikator layanan, yaitu prosedur dan waktu pelayanan yang penilaiannya oleh
pelanggan masih di bawah 80. Di tahun-tahun mendatang, kedua indikator tersebut
akan menjadi prioritas perhatian perbaikan tanpa mengabaikan indikator-indikator
yang lain yang nilainya telah di atas 80.

Sumber: Data diolah oleh Tim IKM LIPI 2015 berdasarkan hasil survei.

Gambar 4.5Penilaian Masyarakat terhadap Pelayanan Publik LIPI Tahun 2015
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Penutup
Secara umum, penilaian masyarakat/pelanggan terhadap pelayanan LIPI di
tahun 2015 tergolong “sangat baik” dengan nilai IKM 81,76, dengan kategori
A (sangat baik). Jika dibandingkan dengan IKM LIPI tahun 2013 yang
mendapatkan nilai 77,11, maka IKM LIPI 2015 mengalami kenaikan sebesar
4,65 poin.

B

ERDASARKAN sejumlah aspek yang dinilai responden, terdapat catatan
sebagai rekomendasi kepada LIPI di tahun 2015 untuk dapat melakukan
perbaikan di tahun mendatang, yaitu terkait dengan prosedur pelayanan
kesesuaian biaya dan ketepatan waktu pelayanan. Di tahun 2014, yang nilainya masih
kurang adalah terkait dengan kesesuaian biaya dan ketepatan waktu
Perbaikan terhadap kedua aspek prosedur dan waktu pelayanan, sangat penting
dilakukan karena masih ada sejumlah responden yang memandang kedua aspek ini
belum mampu memenuhi ekspektasi mereka. Melalui perbaikan berkelanjutan yang
akan dilaksanakan oleh LIPI dan satuan-satuan kerja di lingkungan LIPI, diharapkan
nilai IKM LIPI di tahun-tahun berikutnya dapat dipertahankan, sehingga predikat
Sangat Baik (Grade A), yaitu sekurang-kurangnya bernilai 81,26; yang telah dapat
diraih, dapat ditingkatkan lagi . Sesuai dengan perkiraan tim, bahwa kenaikan nilai IKM
tiap tahun dapat lebih dari 2,5 poin, maka Grade A telah dapat dicapai oleh LIPI di
tahun 2015, sesuai dengan prediksi.
Di tahun berikutnya, LIPI diharapkan dapat mengembangkan instrumen survei yang
lebih komprehensif, terutama memasukkan unsur-unsur khusus untuk LIPI sebagai
lembaga penelitian tertua di Indonesia, selain unsur-unsur wajib IKM yang telah ada;
karena rekomendasi di tahun 2014 tentang pengembangan instrumen survei belum
dilaksanakan oleh LIPI.
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Lampiran
Kuesioner Pengguna Layanan LIPI
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KUESIONER PENGGUNA LAYANAN LIPI
(Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara/I Pengguna Layanan LIPI
di tempat
Dengan hormat,
Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan sebagai
bukti komitmen LIPI dan unit-unit di bawahnya untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap pelanggan. Maka, kami
membutuhkan umpan balik dari Anda untuk memastikan bahwa kami telah memberikan pelayanan yang prima kepada
Anda. Untuk mendapatkan umpan balik tersebut , kami akan melakukan survei tentang kepuasan pelanggan terhadap
layanan LIPI yang pernah Anda terima.
Besar harapan kami kiranya Anda berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kuesioner ini, dengan
memilih jawaban yang tepat atau menuliskan jawaban di kolom isian yang tersedia, sesuai dengan persepsi Anda.
Kesediaan Anda dalam mengisi/menjawab kuesioner ini, sangat kami hargai. Atas kerja sama yang Anda berikan, kami
mengucapkan terimakasih.
-- Tim Survei IKM LIPI -










KERAHASIAAN
Semua informasi dan isian yang terkandung dalam kuesioner ini akan dijaga kerahasiaannya, dan hanya akan
digunakan untuk kepentingan analisis semata.
Informasi spesifik tentang identitas responden atau unit kerja tidak akan diinformasikan kepada umum atau
dipublikasikan dalam bentuk apapun. Identitas ini hanya akan digunakan untuk kepentingan korespondensi semata
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
Untuk mendapatkan data yang tepat, kami sangat mengharapkan “Kejujuran” Anda dalam mengisi setiap
pertanyaan atau pernyataan pada kuesioner ini
Kuesioner terdiri dari “tiga bagian” yaitu “Bagian Profil Responden”, “Bagian A” , dan Bagian B”
Agar kuesioner ini dapat terisi dengan benar, kami mengharapkan anda membaca terlebih dahulu “petunjuk
pengisian keusioner” pada setiap bagian A dan B.
Kuesioner ini diisi oleh responden yang “pernah menggunakan layanan dari LIPI”.
Survei singkat ini diperkirakan akan memakan waktu sekitar 15 menit
Setelah mengisi angket, mohon Bapak/Ibu/Saudara/i segera kembalikan kepada surveyor
Apabila terdapat beberapa hal yang kurang jelas dapat anda tanyakan langsung kepada surveyor yang memberikan
kuesioner nii.

PROFIL RESPONDEN

P.1

Nama Lengkap

P.2

Nomor Telepon/e-mail

P.3

Nama Organisasi /
Perusahaan

P.4

Jenis Kelamin

□ Pria

□ Wanita

P.5

Pekerjaan Utama

□ Peneliti

□ Teknikal/profesional

□ Pendidik

□ Administrasi

......................................

□ Pengusaha

□ Mahasiswa

......................................

P.6

Tempat Kerja

□ Lainnya (sebutkan) :

□ Kantor Pemerintah

□ pendidikan Dasr/Menengah : SD/SMP/SMU

□ Perguruan Tinggi

□ Organisasi nirlaba (non profit)

□ Bisnis/Komersial/Swasta

□ Lainnya (sebutkan) : ........................
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P.7

P.8

Jenis pelayanan yang

□ Pelatihan

□ Narasumber

pernah digunakan (pilih

□ Pengukuran dan pengujian

□ Sertifikasi (Peneliti, Personel)

salah satu yang paling

□ Kalibrasi dan servis

□ Jasa Wisata

sering)

□ Magang (Praktek Kerja)

□ Jasa Informasi

□ Kontrak/Kerjasama (Riset dan lain-lain)

□ Konsultasi

□ Pemanfaatan Sarana Prasarana

□ Bimbingan teknis dan akademik

□ Layanan Edukasi

□ ISSN

□ Lainnya (sebutkan) : ........................

□ Rekomendasi/ Usulan Kebijakan

Nama satuan kerja (unit)
yang memberikan
pelayanan
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BAGIAN A

Petunjuk Pengisian Kuesioner Bagian A
 Pada bagian ini Anda diminta untuk memberikan “penilaian anda terhadap kinerja layanan unit LIPI”.
 Jenis pelayanan yang Anda nilai di bawah ini adalah pelayanan yang Anda pilih di “P.7 (Jenis Pelayanan)”.
 Berilah tanda silang (X) atau lingkaran (O) pada huruf a, b, c atau d; sesuai dengan persepsi Anda.
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