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KATA PENGANTAR 
 
 
 

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, akhirnya 

penyusunan Laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 

pelayanan jasa Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di lingkungan Stasiun 

Klimatologi Jawa Barat semester I tahun 2022 ini telah selesai disusun. Laporan 

ini diharapkan dapat menjadi gambaran persepsi masyarakat terhadap 

pelayanan publik yang diterima, dan dijadikan pedoman dalam perbaikan 

kualitas kinerja pelayanan publik di Stasiun Klimatologi Jawa Barat. 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan dengan 

berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Perka Kepala Badan 

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pedoman 

Survei Kepuasan Masyarakat  

Sasaran survei dalam rangka penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 

pada tahun 2021 ini adalah pengguna jasa MKG yang memperoleh layanan data 

dan informasi dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat baik secara tatap muka 

maupun melalui Whatapp atau email juga melalui LION (Layanan Informasi 

Online). 

Akhirnya, kami berharap agar laporan ini dapat bermanfaat bagi 

masyarakat umum, khususnya segenap jajaran pimpinan Stasiun Klimatologi 

Jawa Barat dan penyedia layanan publik dalam mendukung proses percepatan 

peningkatan kualitas pelayanan publik yang telah diprogramkan oleh pemerintah. 

 
 
 

 

Bogor,   Januari 2022 
 

Tim Pelayanan Data dan Informasi



PENDAHULUAN 
 

 
 

1. Latar Belakang 
 
 
 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 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 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 pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting 

dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah 

menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari 

kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat 

memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan suatu keharusan bagi 

lembaga penyelenggara layanan kepada masyarakat secara umum. Berdasarkan 

“Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 

tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 

Instansi Pemerintah” dan “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei 

Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, serta Peraturan Kepala 

BMKG Nomor : 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala BMKG 

Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika Tahun 2015 – 2019 dan Peraturan Kepala. BMKG Nomor 4 Tahun 2020  tentang 

Renstra BMKG 2020-2024  maka Stasiun Klimatologi Jawa Baratberkewajiban untuk 

menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap layanan informasi MKKuG. 

Diharapkan dengan melakukan evaluasi berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat, 

kelemahan yang ada dapat diperbaiki sehingga dapat menjadi suatu nilai tambah atau 

kekuatan bagi pelayanan publik di lingkungan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. 

 

2. Tujuan dan Sasaran 
 

Survei kepuasaan masyarakat ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan 

masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik serta 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Stasiun Klimatologi 

Jawa Barat. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut: 



 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja 

penyelenggara pelayanan di Stasiun Klimatologi Jawa Barat. 

2. Mendorong    penyelenggara    pelayanan    untuk    meningkatkan    kualitas 

pelayanan. 

3. Mendorong   penyelenggara pelayanan   menjadi   lebih   inovatif   dalam 

menyelenggarakan pelayanan publik. 

 
 

3. Pelaksanaan Survei 
 

Survei indeks kepuasan masyarakat (IKM) di dilaksanakan pada bulan Januari – Juni 

2022. 

 
 
 

4. Variabel Pengukuran IKM 
 

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 dan 

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan gGeofisika Nomor 13 Tahun 2019 

tentang pedoman survei kepuasan masyarakat yang terdiri dari 5 ruang lingkup yaitu 

tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (tanggapan), assurance 

(jaminan), dan emphaty (empati). Analisis dilakukan dengan menghitung persentase tiap 

poinnya dan menghitung nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dari keseluruhan poin 

pertanyaan dalam kuesioner. 



ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 

 

A. Gambaran Umum Responden 

Responden merupakan pengguna jasa dan informasi MKKuG yang datang secara 

langsung ke Stasiun  Klimatologi Bogor ataupun para pengguna jasa yang mengisi 

kuesioner Indeks Kepuasan Masyarakat melalui laman  link survey IKM : 

https://eskm.bmkg.go.id/survey/436801/0/1/2022-04/2022/0  Total responden  

sebanyak  33  orang. Karakteristik responden secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel.1 Gambaran Umum Responden 

 

Kategori Frekuensi Persentase 

Jenis 

Kelamin 

Laki – laki 21 64% 

Perempuan 12 36% 

Tingkat 
 
pendidikan 

terakhir 

SLTP - - 

SMU 6 18% 

Diploma 2 6% 

S1 21 64% 

S2 ke atas 4 12% 

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa rentang usia terbanyak yang memanfaatkan 

data MkkuG adalah jenis kelamin laki – laki memiliki   presentasi   yang   lebih   tinggi   

dibandingkan   perempuan. Tingkat pendidikan terakhir tertinggi yang memanfaatkan 

data adalah tingkat pendidikan terakhir adalah Strata 1 (S1). 

 

B. Analisis Kuesioner Kepuasan Layanan MKKuG 

 



 

 

 

NO UNSUR PELAYANAN NILAI RATA 
- RATA 

1 Persyaratan pelayanan 3.68 

2 Informasi yang diperoleh 3.58 

3 Prosedur Pelayanan 3.48 

4 Waktu pelayanan 3.54 

5 Biaya atau tarif 3.68 

6 Produk spesifikasi jenis layanan 3.59 

7 Penanganan pengaduan, saran, dan masukan 3.57 

8 Kriteria petugas/pelaksana layanan 3.58 

9 Kompetensi pelaksana 3.61 

10 Perilaku pelaksana 3.67 

11 Keamanan dan kenyamanan sarana prasarana pelayanan 3.67 

12 Komitmen penyelenggara 3.71 

 

1) Penilaian   tentang   kemudahan   persyaratan   pelayanan informasi 

 

Sebanyak 64% responden menyatakan bahwa persyaratan pelayanan informasi dinilai 

sangat mudah, diikuti dengan 36 % responden yang menyatakan mudah. Persyaratan 

dirasa mudah oleh  responden untuk melengkapi berkas persyaratan, khususnya terkait 

data tarif nol dapat mengirimkan terlebih dahulu persyaratan tersebut melalui e layanan 

LION melalui google form yang sudah diinfokan terlebih dahulu oleh petugas. 

2) Penilaian   tentang   informasi atas pelayanan publik yang tersedia 



 

 

 

Sebanyak 61% responden menyatakan bahwa informasi yang diperoleh dinilai sangat 

mudah diakses, mudah dipahami, dan mudah memperoleh informasi ketersediaan 

data dan informasi, diikuti dengan 39% responden yang menyatakan mudah dipahami 

sesuai dengan kebutuhan responden. 

  

3) Penilaian   tentang   kemudahan   prosedur   pelayanan informasi 

 

Sebanyak 52% responden menyatakan bahwa prosedur pelayanan informasi dinilai 

sangat jelas, diikuti dengan 48 % responden yang menyatakan jelas. Tidak adanya 

responden yang menyatakan bahwa prosedur dan persyaratan pelayanan cukup jelas 

dan tidak jelas. Hal ini dapat disebabkan adanya responden yang melakukan konsultasi 

terlebih dahulu terkait alur pelayanan seperti surat permohonan, ada biaya PNBP dan lain 

sebagainya terkait pelayanan. 

4) Penilaian tentang waktu pelayanan 

 



 

 

Sebanyak 52 % responden menyatakan bahwa kecepatan pelayanan dinilai disiplin/ 

cepat ditanggapi, diikuti dengan 48 % responden yang menyatakan sangat cepat 

ditanggapi.  

5) Penilaian   tentang   kejelasan biaya dan tarif 

 

Sebanyak 61% responden menyatakan bahwa biaya atau tarif dinilai sangat jelas, diikuti 

dengan 39 % responden yang menyatakan jelas. Hal ini dapat disebabkan sudah banyak 

responden yang sudah mengetahui PP no. 47 tahun 2018 mengenai perubahan nilai PNBP. 

6) Penilaian tentang produk spesifikasi jenis layanan 

 

Sebanyak 52 % responden menyatakan bahwa produk spesifikasi jenis layanan dinilai 

sangat jelas dan sesuai, diikuti dengan 48 % responden yang menyatakan jelas.  

7) Penilaian tentang penanganan pengaduan, saran dan masukan 

 

Sebanyak 58 % responden menyatakan bahwa penanganan pengaduan, saran dan 

masukan dinilai sangat cepat, diikuti dengan 42 % responden yang menyatakan cepat.  

8) Penilaian tentang kriteria petugas pelayanan 



 

 

 

Sebanyak 53 % responden menyatakan bahwa kriteria petugas pelayanan dinilai sangat 

baik, diikuti dengan 44% responden yang menyatakan baik dan 3% untuk kriteria petugas 

pelayanan dinilai cukup. 

9) Penilaian tentang kompetensi petugas pelayanan 

 

Sebanyak 56 % responden menyatakan bahwa kompetensi petugas pelayanan dinilai 

sangat menguasai, diikuti dengan 41% responden yang menyatakan menguasai dan 3% 

Cukup. 

10) Penilaian tentang Perilaku Pelaksana 

 

Sebanyak 64 % responden menyatakan bahwa kompetensi petugas pelayanan dinilai 

sangat baik dan bertanggung jawab, diikuti dengan 36% responden yang menyatakan 

bertanggung jawab. 

11) Penilaian tentang keamanan dan kenyamanan sarana prasarana pelayanan 



 

 

 

Sebanyak 61 % responden menyatakan bahwa keamanan dan kenyamanan sarana 

prasarana pelayanan dinilai sangat baik, diikuti dengan 39% responden yang 

menyatakan baik. Dikarenakan terdapat 2 (dua) lokasi kantor, kami perlu mensosialisasikan 

perihal posisi gedung layanan kepada pengguna jasa layanan. 

 

12) Penilaian   tentang   komitmen penyelenggara layanan dalam pelayanan publik 

 

Sebanyak 64% responden menyatakan bahwa komitemen penyelenggara dinilai sangat 

baik, diikuti dengan 36% responden yang menyatakan baik.  

 



KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis data terhadap keseluruhan poin pertanyaan (Lampiran 

I), dapat dihitung Indeks Kepuasan Masyarakat (Lampiran II) dan disimpulkan 

bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pengguna layanan Stasiun 

Klimatologi Jawa Barat pada periode semester I tahun 2022 mendapatkan nilai 

sebesar 90.25 atau 3.61 (skala likert) dan berada pada kategori A (Sangat 

Baik). Hal ini tentunya dapat memberikan gambaran bahwa kegiatan pelayanan 

jasa yang telah dilakukan di Stasiun Klimatologi Jawa Barat telah baik dan perlu 

dipertahankan serta ditingkatkan lagi agar pelayanan prima dapat terselenggara 

dengan baik. 

 


