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RENCANA TINDAK LANJUT HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 

PENGADILAN AGAMA BANJARBARU SEMESTER 2 TAHUN 2021 

 

Pengadilan Agama Banjarbaru mendapat nilai 96,61 dengan predikat A, secara umum penilaian 

masayarakat sudah baik dan telah memenuhi harapan namun untuk kedepannya harus senantiasa 

dipertahankan dan ditingkatkan menjadi lebih baik lagi 

 

Berdasarkan analisa data menggunakan software statistik (SPSS) menghasilkan output berupa Diagram 

Matriks Persepsi Dan Harapan Responden (Diagram Importance & Performance Matrix) yang 

menggambarkan unsur apa saja yang masuk kedalam Kuadran I, Kuadran II, Kuadran III dan Kuadran IV. 

Data yang diperoleh pada survei kepuasan masyarakat Pengadilan Agama Banjarbaru semester 2 tahun 

2021, yaitu : 

No. Kuadran Keterangan Kuadran Unsur Pelayanan 

1 Kuadran I 
Harapan Masyarakat Tinggi (penting) 

– Tingkat Kepuasan Rendah  
- 

2 Kuadran II 
Harapan masyarakat Tinggi (Penting) 

– Tingkat Kepuasan Tinggi  

U2 - Kemudahan Prosedur 

Pelayanan 

U7 - Perilaku Petugas 

Pelayanan 

U9 – Penanganan 

Pengaduan Pengguna 

Layanan 

3 Kuadran III 
Harapan masyarakat Standar 

(Kurang Penting) – Tingkat 

Kepuasan Standar 

U4 – Kewajaran Biaya/ 

Tarif Dalam Pelayanan 

4 Kuadran IV 
Harapan Masyarakat Rendah 

(Kurang Penting) – Dinilai Berlebihan 

U1 - Kesesuaian Persyaratan 

Pelayanan 

U3 – Kecepatan Waktu 

Dalam Memberikan 

Pelayanan 



U5 – Kesesuaian Produk 

Pelayanan 

U6 - Kompetensi / 

Kemampuan Petugas 

U8 – Kualitas Sarana dan 

Prasarana 

 

Strategi dan tindak lanjut : 

1. Unsur yang masuk kuadran I 

Berdasarkan hasil SKM semester 2 tahun 2021, tidak ada unsur pelayanan yang masuk dalam 

kuadran I ini, sehingga dapat dikatakan secara umum seluruh unsur pelayanan di Pengadilan Agama 

Banjarbaru telah memenuhi harapan masyarakat, untuk mempertahankan hal tersebut maka akan 

terus dilakukan peningkatan terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Banjarbaru, sehingga 

pelayanan prima dan berkualitas akan terus dirasakan oleh masyarakat. 

 

2. Unsur yang masuk kuadran II 

Harapan masyarakat terhadap Kemudahan Prosedur Pelayanan (U2) dan Perilaku Petugas 

Pelayanan (U7) sangat tinggi dan dianggap masyarakat merupakan faktor yang penting dan seiring 

dengan harapan tersebut, persepsi / penilaian masyarakat juga tinggi, maka akan dilakukan : 

 Mempertahankan dan terus meningkatkan kecakapan petugas pelayanan dan akan 

diikutkan apabila ada pelatihan yang berhubungan dengan pelayanan sehingga menjadi 

lebih baik lagi. 

 Akan terus dilakukan Sosialisasi / pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur 

pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui meja informasi dan 

melakukan pembinaan terhadap petugas pelayanan serta memberikan reward kepada 

petugas pelayanan atas prestasinya dalam melayani masyarakat. 

 

3. Unsur yang masuk kuadran III 

Harapan masyarakat terhadap Kesesuaian Persyaratan Pelayanan (U4) biasa saja dan dianggap 

masyarakat merupakan faktor yang kurang penting dan persepsi / penilaian masyarakat juga 

standar / tidak buruk namun tidak juga istimewa, maka akan dilakukan : 



 Semakin banyak masyarakat yang telah sadar dan mengetahui persyarakatan yang harus 

dipenuhi dalam berperkara namun akan terus diberikan sosialisasi kepada masarakat 

bahwa persyaratan tersebut memang harus dipenuhi dan dipatuhi demi kepentingan pihak 

sendiri agar proses berperkara menjadi lancar dan akan memudahkan hakim dalam 

memberikan keputusan. Serta kami akan senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan 

terutama dalam hal sarana dan prasarana untuk dapat melayani masyarakat lebih prima 

lagi. 

 

4. Unsur yang masuk kuadran IV 

Harapan masyarakat terhadap Kesesuaian Persyaratan Pelayanan (U1), Kecepatan Waktu Dalam 

Memberikan Pelayanan (U3), Kesesuaian Produk Pelayanan (U5), Kompetensi / Kemampuan 

Petugas (U6), Kualitas Sarana dan Prasarana (U8) dan Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan 

(U9), biasa saja dan dianggap masyarakat merupakan faktor yang kurang penting namun persepsi / 

penilaian masyarakat terlalu istimewa dan berkesan berlebihan, maka akan dilakukan : 

 Senantiasa akan dilakukan peningkatan dalam kualitas sarana dan prasarana kantor 

khususnya di bagian pelayanan sehingga masyarakat pencari keadilan menjadi lebih 

nyaman dalam berperkara di Pengadilan Agama Banjarbaru. 

 Kami akan senantiasa memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa standar 

pelayanan di lingkungan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama Banjarbaru memang 

harus seperti itu, senantiasa memberikan pelayanan dan informasi yang terbaik demi 

kepentingan masyarakat pencari keadilan. Meskipun masyarakat menganggap semua unsur 

pelayanan tersebut bukanlah faktor yang penting namun kami akan senantiasa 

meningkatkan setiap unsur pelayanan tersebut sehingga akan menjadi lebih baik lagi 

kedepannya. 

 

Sebagai penghargaan kepada petugas pelayanan yang telah memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada masyarakat pencari keadilan sehingga menghasilkan nilai Survei Kepuasan Masyarakat 

yang dinilai memuaskan, maka kepada petugas pelayanan akan diberikan Reward (Penghargaan). 

 

 

 



Strategi dan tindak lanjut masing-masing unsur pelayanan berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat pengadilan agama banjarbaru semester 

2 tahun 2021 sehingga dapat mempertahankan prestasi atas penilaian yang dirasa telah memenuhi harapan masyarakat, yaitu : 

No. Unsur Pelayanan 
Nilai Unsur 

Pelayanan 

Mutu 

Pelayanan 

Tindak Lanjut 

1 Kesesuaian persyaratan pelayanan 3.96 Sangat Baik 

Akan dilaksanakan sosialisasi lebih sering lagi 

kepada masyarakat tentang persyaratan 

berkas perkara 

2 Kemudahan prosedur pelayanan 3.97 Sangat Baik 
Akan dilaksanakan sosialisasi lebih sering lagi 

kepada masyarakat tentang prosedur 

berperkara melalui meja informasi 

3 
Kecepatan waktu dalam 

memberikan pelayanan 
3.95 Sangat Baik 

Sekarang sudah ada ptsp sehingga waktu 

pelayanan menjadi lebih cepat 

4 
Kewajaran biaya/tarif dalam 

pelayanan 
2.99 Kurang Baik 

Bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, 

telah disediakan dana prodeo dan sebagai 

bentuk transparansi telah disediakan SK Biaya 

Panjar Perkara dan Banner Biaya Panjar 

Perkara yang telah di pajang di Ruang 

Pelayanan dan PTSP, sosialisasasi mengenai 

peraturan mengenai biaya/tarif pelayanan 

juga akan senantiasa di sosialisasikan kepada 

masyarakat sehingga menimbulkan 

kesadaran masyarakat bahwa biaya tersebut 

sudah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku 

 



No. Unsur Pelayanan 
Nilai Unsur 

Pelayanan 

Mutu 

Pelayanan 

Tindak Lanjut 

5 Kesesuaian produk pelayanan  3.98 Sangat Baik 

Produk pelayanan telah sesuai dan baik 

namun dapat ditingkatkan dengan adanya 

program one day service 

6 Kompetensi/kemampuan petugas  3.98 Sangat Baik 

Petugas pelayanan sudah baik, nanti akan 

selalu dikutkan apabila ada sosialisasi atau 

pelatihan untuk petugas pelayanan 

7 Perilaku petugas pelayanan 3.98 Sangat Baik 

Perilaku petugas sudah baik dan akan selalu 

dilakukan pembinaan dalam setiap 

kesempatan 

8 Kualitas sarana dan prasarana 3.98 Sangat Baik 

Sarana dan prasarana berhubungan langsung 

dengan pendanaan, apabila ada dana yang 

tersedia maka sarana dan prasarana akan 

dibuat lebih baik 

9 
Penanganan pengaduan 

pengguna layanan 
3.99 Sangat Baik 

Pengaduan sudah ada meja tersendiri dan 

tiap bulan telah ada laporannya dan telah 

dimasukan di website 

 Rata-Rata Tertimbang 3.86   

 

Mengetahui, Banjarbaru, 07 Januari 2022 
 Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Koordinator Tim Survey Kepuasan Masyarakat 
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