
I. IDENTITAS

Nama :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Umur :

II. PEMAHAMAN TERHADAP PELAYANAN PENGADUAN

1. Dalam memperoleh pelayanan, kadang kita merasa puas atau tidak puas. Apakah 

saudara tahu bahwa lembaga (yang bersangkutan) menyediakan sarana atau 

menyediakan saluran untuk keluhan atau komplain atas ketidakpuasan layanan atau 

saran?

a. Tahu.( Lanjutkan ke no 2.)

b. Tidak tahu, (lanjutkan ke no 4.)

2 Darimana Saudara mengetahui adanya informasi tersebut?

3. Apakah Saudara pernah mengetahui, adanya sosialisasi mengenai adanya 

pelayanan keluhan dari lembaga bersangkutan tempat saudara memperoleh 

pelayanan?

a. Pernah

b. Tidak pernah

4. Apakah saudara akan menyampaikan keluhan/komplain jika saudara merasa tidak 

puas?

a. Ya. (Lanjutkan ke no. 5)

A lasan:................................

b. Tidak. (Lanjutkan ke no. 6)

Alasan:......................................

5. Apakah pernah menyampaikan keluhan/komplain? 

a. Pernah. (Lanjutkan Ke no. 6)

a.1 Mohon sebutkan masalah komplain:....

a.2 Saluran Komplain yang digunakan:.................

a.3 Tujuan Komplain:.......................................

a.4 Respon atas Komplain:

(1). Tidak memuaskan ,(2). Kurang memuaskan, (3) Cukup Memuaskan 

(4). Memuaskan , (5) Sangat Memuaskan

b. Tidak Pernah. (Lanjutkan Ke no. 6 berakhir di no. 13 )



Berilah tanda “V” atau “X” pada kriteria jawaban jawaban yang sesuai/cocok dengan 

pengalaman, pengetahuan dan pendapat Anda pada unit pelayanan publik, dengan pilihan 

yakni:

1. Tidak Sesuai 2. Kurang Sesuai

, atau

1. Tidak Setuju 2. Kurang Setuju

atau

3. Cukup 4. Sesuai 5. Sangat Sesuai

3. Cukup 4. Setuju 5. Sangat Setuju,

1. Sangat rendah (sangat Buruk) sampai dengan 5. Sangat Tinggi (sangat baik)

III. PEMAHAMAN SALURAN PENGADUAN

N O

P E R T A N Y A A N

K R IT E R IA  J A W A B A N

T a h u

T id a k

tahuA p a k a h  s a u d a ra  ta h u  b a h w a  k o m p la in  d a p a t  

d ila k u k a n  m e la lu i s a lu ra n  b e r ik u t in i?

T id a k

te rs e d ia

R a g u -

ragu

T e r 

s e d ia

6 Pengaduan lisan melalui rapat komunitas , misal di 

tingkat kelurahan/desa.

7 Pengaduan lisan secara individual/kelompok kepada 

tim lapangan yang sedang berada di lapangan

8 Pengaduan lisan secara individu/kelompok oleh 

pengadu kepada manajemen.

9 Pengaduan tertulis melalui kotak saran, email, atau 

surat masuk.

10 Pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui 

pers.

11 Pengaduan melalui saluran eksternal dalam forum 

Rapat Koordinasi Antar lembaga ataU rapat-rapat 

antar kelompok masyarakat.

12 Pengaduan melalui komisi ombudsmen

13 Pengaduan melalui LSM



IV. IMPLEMENTASI SOP, MEKANISME, DAN SARANA

No PERNYATAAN KRITERIA JAWABAN

1 2 3 4 5

14 Terdapat kejelasan aturan/tata cara/ mekanisme dan prosedur 

pengaduan

15 Kejelasan atas Tahapan-tahapan penanganan pengaduan

16 Kejelasan waktu atas penanganan pengaduan

17 Kejelasan Petugas atas penanaganan pengaduan

18 Kejelasan sarana atas pengaduan

V. KEPUASAN PENANGANAN PENGADUAN

No PERNYATAAN KRITERIA JAWABAN

1 2 3 4 5

19 Ketepatan waktu menyelesaikan atau merespon pengaduan

20 Kesesuaian menangani pengaduan berdasarkan mekanisme 

dan prosedur

21 Ketepatan merespon pengaduan sesuai masalahnya.

22 Kesabaran dalam menyelesaikan kasus

23 Kesopanan dalam menyampaikan pendapat

24 Kewibawaan dalam menjalankan tugas

25 Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan

26 Tingkat tanggung jawab/kedisiplinan petugas pelayanan

27 Tingkat ketanggapan (responsif) dan kecepatan pelayanan

28 Tingkat kemampuan (kualifikasi) petugas pelayanan

29 Tingkat keadilan mendapat pelayanan (tidak ada diskriminasi)



Lampiran 2. Kuesioner untuk Petugas Pelayanan

INSTRUMEN

MANAJEMEN PENGADUAN MASYARAKAT 

DALAM PELAYANAN PUBLIK

Y th . B a p a k /Ib u /S d r .

D i T e m p a t

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu prioritas pembangunan 

nasional dalam lima tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019 telah mengamanatkan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

publik dilakukan melalui langkah-langkah antara lain; (i) memperkuat manajemen dan sistem 

pelayanan publik nasional; (ii) menerapkan standar pelayanan minimal pelayanan publik; 

dan (iii) pengembangan system evaluasi kinerja pelayanan publik. Dalam rangka 

memperkuat manajemen dan system pelayanan public nasional tersebut, salah satu upaya 

yang ditekankan adalah pengembangan dan penerapan manajemen pengaduan 

masyarakat. Upaya ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan terjaminnya 

kualitas pelayanan; hak dan kewajiban dalam proses penyelenggaraan pelayanan; dan 

memastikan bahwa seluruh peraturan, prosedur dan standar pelayanan diimplementasikan 

secara baik dan konsisten.

Berpijak atas hal tersebut, maka dapat diambil suatu hipotesa atau asumsi bahwa 

pelayanan publik dapat terselenggara secara berkualitas apabila didukung dengan 

manajemen pengaduan masyarakat yang baik, transparan dan akuntabel. Disadari bahwa 

penyelenggara pelayanan publik pada instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, 

belum semuanya memiliki unit penanganan pengaduan yang dikelola secara professional. 

Perlu upaya sungguh-sungguh untuk mengembangkan dan menerapkan manajemen 

pengaduan masyarakat sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas 

pelayanan publik.

Untuk mendukung upaya tersebut, Direktorat Aparatur Negara, Bappenas, saat ini 

sedang mengkaji dan mengelaborasi pengembangan dan penerapan manajemen 

pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, kami mohon bantuan 

Bpk/lbu/Sdr menjawab Kusioner ini untuk memberi penilaian atas pernyataan yang 

kami sajikan dengan memberi tanda “X” atau “V” pada kolom yang sesuai, 

berdasarkan pengalaman, pengetahuan dan pendapat Bpk/lbu/Sdr. Pada pernyataan 

tertutup ini, terdapat 5 (lima) alternatif jawaban mulai dari yang terendah “ 1” sampai



dengan yang tertinggi “5”. Pada konteks lain, angka “1” dapat juga dimaknakan 

terburuk, dan angka “5” yang terbaik.

Jawaban atau informasi yang Bapak/lbu/Saudara sampaikan semata-mata untuk 

pengembangan substansi dan kebijakan khususnya perencanaan pembangunan di bidang 

aparatur negara, khususnya manajemen pengaduan masyarakat dalam pelayanan publik. 

Kami mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan atas kesediaannya mengisi 

kuisioner di bawah ini.

Ambon, Mei 2019 

Kepala Balai



MANAIEMEN PENGADUAN DALAM PELAYANAN PUBLIK

K U E S IO N E R  U N T U K  IN D IV ID U  (P E N Y E LE N G G A R A  P E L A Y A N A N )

BPPP Ambon

A. Nama

B. Posisi/Jabatan Saat ini

C. Instansi

D. Alamat Instansi

E. Telp/ HP Responden

F. Pendidikan

G. Penugasan di 

unit/divisi/lembaga 

pelayanan pengaduan 

masyarakat

: a. Pernah b. Tidak Pernah

H. Posisi/ Jabatan di unit 

pelayanan tersebut

1. Lama Tugas (sesuaipoin H) : ..........tahun (Th... ........ - ................ )



MOHON DICERMATI DAN BERIKAN TANGGAPAN DENGAN JUJUR. KESESUAIAN DAN 

KEJUJURAN BAPAK/ IBU MENJAWAB AKAN SANGAT BERARTI BAGI UPAYA 

PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK KHUSUSNYA 

PADA KONTEKS MANAJEMEN PENGADUAN.

NO PERNYATAAN KRITERIA JAWABAN

1 2 3 4 5

1 Ketersediaan Undang-Undang atau peraturan yang 

memfasilitasi implementasi manajemen pengaduan dalam 

pelayanan public

2 Tingkat Keterkaitan dan keterpaduan antar peraturan atau 

kebijakan yang mengatur pelayanan publik dengan 

manajemen pengaduan dalam pelayanan public

3 Tingkat komitmen pejabat (kepmimpinan) dalam 

memberdayakan anggota dalam menangani keluhan 

masyarakat

4 Komitmen pejabat di unit pengaduan dalam memfasilitasi 

partisipasi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat

5 Tingkat keterdedahan (memperoleh sosialisasi) 

masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban dalam 

pelayanan publik khususnya hak mengadu

6 Tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya memperbaiki 

pelayanan publik yang diharapkan (misalnya penyusunan 

maklumat pelayanan)

7 Proses Penetapan pelayanan pengaduan masyarakat di 

lembaga anda dilaksanakan melalui perencanaan dan 

analisis kebutuhan yang sistematis

8 Keberadaan perencanaan monitoring dan evaluasi yang 

akan dilaksanakan secara reguler

9 Tingkat kejelasan Standart oparating procedures (SOP) 

dalam manajemen pengaduan dan dipahami oleh 

penyelenggaran pelayanan

10 Tingkat kemudahan implementasi SOP pengaduan 

masyarakat

11 Tingkat kejelasan Struktur organisasi manajemen 

pengaduan masyarakat di lembaga anda

12 Tingkat kejelasan, kesesuaian kebutuhan, dan pola



rekruitmen petugas untuk mengisi jabatan unit pelayanan 

pengaduan

13 Keberadaan aturan tertulis (mekanisme) yang mengikat 

antar instansi yang terkait dengan pengaduan, untuk 

melakukan koordinasi dan sinergi

14 Tingkat kemauan dan komitmen antar instansi yang terkait 

dengan pengaduan, untuk melakukan koordinasi dan 

sinergi

15 Tingkat Kesadaran dan kepekaan pejabat dan anggota 

(SDM) unit pengaduan dalam menanggapi keluhan 

masyarakat



NO PERNYATAAN KRITERIA JAWABAN

1 2 3 4 5

16 Tingkat profesionalisme dalam menyelesaikan pengaduan

17 Tingkat konsistensi dalam implementasi Reward(ganjaran) 

and punishment(hukuman) bagi anggota dalam 

melaksanakan tugas pelayanan pengaduan

18 Keberadaan dan ketersediaan saluran Internal melalui 

Pengaduan lisan baik melalui rapat komunitas dalam 

pengaduan penyelelengaraan pelayanan publik

19 Keberadaan dan ketersediaan saluran Internal melalui 

petugas lapangan atau langsung manajemen dalam 

pengaduan penyelelengaraan pelayanan publik

20 Keberadaan Pengaduan masyarakat secara eksternal yang 

disampaikan melalui pers, Ism, atau kotak surat dan email.

21 Keberadaan sarana pendukung (komputer, internet, 

website, dan lainnya) dalam memfasilitasi pengaduan.

22 Aktivitas Pengumpulan data dan informasi terkait dengan 

masalah yang diadukan dan Pencatatan serta 

pendokumentasian keluhan

23 Proses pembuatan dan pencatatan tanggapan dan 

penanganan (respon) atas pengaduan tersebut, serta 

laporan penanganan

24 Tingkat Ketersediaan dana yang memadai untuk 

operasional manajemen pengaduan termasuk 

pemeliharaan perlatan dan sarana

25 Tingkat kepahaman masyarakat untuk menggunakan 

sarana pengaduan sebagai ekspresi komplain pelayanan

26 Dalam pelaksanaannya dilakukan upaya mendorong agar 

pelanggan memberikan feedback secara positif

27 Dalam implementasinya proses pengaduan berjalan lancar 

ditandai Kecepatan pelayanan untuk mengatasi pengaduan 

masyarakat

28 Tingkat kepuasan masyarakat/pelanggan terhadap fasilitas 

atau sarana, petugas, biaya dalam pelayanan

29 Tingkat kepuasan masyarakat/pelanggan terhadap biaya 

yang dikeluarkan dan keadilan pelayanan dalam



memperoleh pelayanan pengaduan

30 Data dan informasi manajemen pengaduan dijadikan 

upaya tindak lanjut memperbaiki dan mengembangkan 

program pelayanan publik

31 Hasil evaluasi digunakan sebagai upaya mengeliminasi 

cara-cara yang tidak efektif dalam melakukan pelayanan 

pengaduan



Pertanyaan Terbuka:

1. Apakah unit pelayanan pengaduan masuk dalam struktur organisasi penyelenggara pelayanan?

2. Bagaimana keberadaan dan eksistensi unit atau lembaga pelayanan pengaduan yang 

telah berjalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik?

3. Faktor apa yang paling berpengaruh dalam implementasi pelayanan pengaduan yang baik?

4. Apakah pelayanan pengaduan masyarakat dapat dijadikan sebagai upaya peningkatan 

kualitas pelayanan dan perbaikan kinerja?

5. Hal apa yang dianggap lemah dalam sistem manajemen penanganan keluhan masyarakat?

6. Hal apa yang dianggap potensial untuk dikembangkan dalam menangani keluhan masyarakat?

7. Apa saran dan masukan untuk mengembangkan manajemen pengaduan masyarakat 

dalam pelayanan publik.


