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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 

hidayah-Nya, sehingga survei Indeks Kepuasan Internal pada Poltekkes Kemenkes 

Bengkulu Tahun 2019 dapat dilaksanakan. Pelayanan publik oleh birokrasi publik 

merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dan 

abdi negara. Pelayanan publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan 

masyarakat (warga Negara) dari satu negara kesejahteraan (welfare state). Dengan 

demikian pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang 

atau masyarakat yang mempunyaikepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Atas pemikiran tersebut maka Poltekkes 

Kemenkes Bengkulu selaku penyelenggara pelayanan publik dibidang pendidikan 

melakukan survei pengukuran kepuasan internal dengan menggunakan kuisioner dalam 

format Google Form kepada Dosen terhadap Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Kepada 

semua pihak yang telah membantu pelaksanaan pengukuran kepuasan internal ini, kami 

sampaikan terima kasih. Kami juga mengharapkan adanya masukan dan kritikan yang 

sifatnya membangun terhadap hasil survei ini, sehingga dapat memperbaiki tingkat 

kesalahan serta menjadi pedoman kepada semua pihak.  

Kami juga mengharapkan bahwa hasil pengukuran kepuasan internal ini dapat dijadikan 

penilaian terhadap kinerja unit pelayanan, serta penilaian terhadap unsur  pelayanan yang 

masih perlu untuk ditingkatkan serta unsur pelayanan yang perlu dipertahankan, demi 

meningkatkan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima.  

   
 Bengkulu, September 2019 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

        Pengukuran kepuasan Dosen merupakan bagian dari pengukuran kinerja Sistem 

Manajemen Mutu Poltekkes Kemenkes Bengkulu untuk memonitoring informasi yang 

berhubungan dengan persepsi Dosen akan harapan dan kinerja dari manajemen yang 

harus dilaksanakan secara rutin. Hasil pengukuran ini akan dijadikan sebagai salah satu  

dasar evaluasi dan pengendalian terhadap peningkatan mutu dan perbaikan yang  

berkelanjutan (Continuous Quality Improvement) dari civitas akademika Poltekkes 

Kemenkes Bengkulu. 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-undang Republik Indonesia No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

2. Keputusan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara   Nomor   

:KEP/26/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas 

Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 

Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan 

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. 

C. Maksud Dan Tujuan 

Pengukuran kepuasan Dosen dilakukan  harus dilakukan secara kontinue dengan 

tujuan untuk : 

1. Mengetahui tingkat kepuasan Dosen Poltekkes Kemenkes Bengkulu. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh Poltekkes Kemenkes Bengkulu 

dalam mengembangkan institusi terutama terkait dengan Dosen. 

D. Ruang Lingkup 

    Kegiatan survei penyusunan indeks kepuasan ini ditargetkan seluruh Dosen yang 

berjumlah 113 orang mengisi kuisionernya melalui aplikasi google form, tetapi hingga 

batas waktu pengumpulan data berakhir hanya 84 Dosen yang mengisi kuisioner. 
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BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

A. Waktu Dan Tahapan  

Kegiatan survei kepuasan Dosen terhadap pelayanan yang diberikan oleh Poltekkes 

Kemenkes Bengkulu ini dilakukan pada bulan September 2019.. 

B. Demografi Responden 

Sumber data berasal dari penyebaran kuesioner yang diedarkan kepada dosen  

Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dari kuesioner yang disebarkan memalui google form , 

responden yang mengisi kuesioner dan dapat diolah lebih lanjut hanya sebanyak 84 

kuesioner (74,3%) dari kuesioner yang diisi saat pengukuran kepuasan dosen pada 

Tahun Akademik sebelumnya (TA. 2018/2019), hal ini disebabkan karena keengganan 

atau kurangnya partisipatif dari para dosen untuk mengisi kuesioner dan beberapa 

dosen yang mempertanyakan tentang hasil dari pengukuran sebelumnya serta tindak 

lanjutnya. 

 

Diagram 1. Data Responden (Dosen) Poltekkes Kemenkes Bengkulu Berdasarkan Jabatan 

Akademik (n: 84) 
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Grafik 2. Data Responden (Dosen) Poltekkes Kemenkes Bengkulu Berdasarkan Jurusan (n: 84) 

 

Grafik 3. Data Responden (Dosen) Poltekkes Kemenkes Bengkulu Berdasarkan Pendidikan 

Terakhir (n: 84) 

 

Grafik 4. Data Responden (Dosen) Poltekkes Kemenkes Bengkulu Berdasarkan Lama Mengajar 

(n: 84). 
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C. Analisa dan Pengolahan Data 

Berikut nilai rata-rata hasil penilaian/persepsi responden terhadap layanan yang 

diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Bengkulu periode tahun 2019.  

Tabel 1. Peringkat Persepsi Kepuasan Dosen Terhadap Poltekkes Kemenkes 

Bengkulu 

No. VARIABEL UNSUR PELAYANAN RATA- 
RATA 

1 U1 Kemampuan institusi (Jurusan/Program Studi) dalam 
mendorong & mendukung  pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi: 

5.87 

 

2 U2 Kesesuaian Mata Kuliah yang Bapak/Ibu bina sesuai 
dengan kompetensi yang Bapak/Ibu miliki 

6.13 

 

3 U3 Dukungan institusi untuk pelaksanaan kegiatan 

ilmiah (seminar, karya ilmiah, magang, workshop, 
lokakarya, pelatihan/training, dll) 

5.30 

 

4 U4 Kemudahan memperoleh informasi terkait dengan 
pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi : 

5.80 

 

5 U5 Sarana dan kesediaan institusi (Program 
Studi/Fakultas/Universitas) untuk mendengarkan 
keluhan dan tindak lanjutnya : 

5.10 

 

6 U6 Pejelasan Peraturan dan kebijakan yang berlaku bagi 

Dosen : 

5.42 

 

7 U7 Kesamaan hak dan kewajiban dalam pengembangan 
diri yang diberikan oleh institusi 

5.18 

 

8 U8 Sejauh mana pemahaman/kejelasan bagi Bapak/Ibu 
terhadap Laporan Kinerja Dosen di Poltekkes 
Kemenkes Bengkulu 

5.70 

 

9 U9 Transparansi dan keadilan dalam Penilaian Kinerja 
Dosen yang dilakukan oleh institusi 

5.60 

 

10 U10 Penghargaan yang diberikan Institusi atas prestasi 
yang dicapai 

5.37 

 

11 U11 Fasilitas yang terkait dengan proses belajar mengajar 
(Perpustakaan, Laboratorium, Pusat Studi, 
OHP/infokus) 

5.61 

 

12 U12 Fasilitas lainnya (Ruang Tunggu, Parkir, Kantin, 
Bank/ATM, Fasilitas Olahraga) 

5.96 
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Grafik 5. Grafik Pengukuran Kepuasan Dosen Poltekkes Kemenkes Bengkulu 

Berdasarkan pada Tabel 1, variabel yang menggambarkan tingkat kepuasan dosen tertinggi 

adalah variabel 2 yaitu  “Kesesuaian Mata Kuliah yang Bapak/Ibu bina sesuai dengan 

kompetensi yang Bapak/Ibu miliki” sebesar 6,13. Hal tersebut selaras dengan kegiatan 

Tridharma Perguruan tinggi yang difasilitasi terutama pada pengabdian kepada masyarakat 

dan penelitian yang setiap tahun diberi bantuan dana. Dengan adanya Poltekkes Kemenkes 

Bengkulu menganggarkan dana bantuan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian, 

diharapkan dosen akan makin produktif dalam menjalankan kewajibannya.  

Sedangkan variabel kepuasan yang rendah terjadi pada2 variabel, yaitu variabel 5 “Sarana 

dan kesediaan institusi (Program Studi/Fakultas/Universitas) untuk mendengarkan keluhan 

dan tindak lanjutnya” sebesar 5,10, variabel 7 “Kesamaan hak dan kewajiban dalam 

pengembangan diri yang diberikan oleh institusi” sebesar 5,18.  Pengelola wajib membuat 

ruang untuk mendengar keluhan dosen dan juga membuat pemetaan pelatihan sehingga 

setiap dosen mempunyai kesempatan pelatihan yang sama. 

D. Kritik dan Saran dari Respoden 

Berikut rekapitulasi kritik dan saran yang disampaikan oleh Responden tanpa 

mengurangi ataupun melebihkan kalimat dari responden : 

1. Lebih ditingkatkan lagi agar akeditasi institusi A 
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2. Perlu adanya keterbukaan, transparan, dan konsisten 

3. Peningkatan kualitas Tri darma PT terkait penerbitan artikel pada jurnal 

terakreditasi nasional dan internasional  

4. Mimbar  akademik difungsikan seoptimal mungkin 

5. Kampus belum terasa suasana akademik, lebih mengarah keprihatinan terhadap 

kinerja institusi terlihat dari penurunan prestasi nasional dari 6, merosot ke 10 

dan terakhir 12. Penilaian irjen juga hanya 70,29 jauh dari nilai di atas 80. 

Prihatin. UKT semakin mahal, kinerja stagnan, sulit untuk mendongkrak prestasi 

apabila pimpinannya kurang berkomitmen dan berintegritas, semakin hari 

semakin buruk. Semua dalam tekanan, tanpa melihat kelebihan/keunikan dosen 

6. Mengembangkan metode pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk 

berfikir kritis dan analistis  

7. Menerapkan e-office untuk kegiatan institusi 

8. Pengembangan kualitas SDM hendaknya lebih diperhatikan,karena untuk 

mencapai visi prodi D3 Kebidanan Curup sangat disayangkan karena belum ada 

satu orang pun dosen yang pernah mengikuti pelatihan fasilitator kelas ibu 

tingkat nasional  

9. Lengkapi fasilitas untuk mendukung PBM 

10. Semoga mendapat pemimpin yang bisa memajukan poltekkes kemenkes 

Bengkulu 

11. Sudah bagus 

12. Perlunya institusi ini ramah ASI bagi dosen yang masih memberikan ASI 

Seminar & pelatihan sesuai kompetensi yang ada hendaknya diarahkan juga ke 

dosen 2 agar update ilmu yang ada sesuai kebutuhan di masyarakat sehingga 

mahasiswa mendapatkan informasi yang up to date juga  

13. Perbaikan jaringan internet 

14. Tingkatkan sarana laboratorium  

15. Diharapkan SOP dilaksanakan sebagaimana mestinya 
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16. Lebik baik lagi aja 

17. Tingkatkan lagi komitmen membangun dan membersarkan institusi bersama-

sama 

18. Kegiatan kuliah dan penelitian malam agar dapat diberikan izin dengan alas an 

yang sifatnya penting dan mendesak 

19. Seimbangkan antara reward dan punishment 

20. Pembangunan system akademik online terpadu 

21. Mohon dianggrakan lebih banyak pelatihan/workshop mata kulaih untuk 

peningkatan kemampuan SDM para dosen yang up date sebagai institusi 

pendidikan 

22. Perlu peningkatan kompetensi dosen sesuai bidang keahlian melalui training 

perlu meningkatkan akses jaringan internet untuk memudahkan proses 

mendapatkan informasi perlu meningkatkan fasilitas yang sudah ada terutama 

fasilitas public 

23. Terjadwal pelatihan khusus untuk kompetensi dosen mata ajar 

24. Lebih ditingkatkan lagi pelayanan dan trasnparansi atas layanan terhadap 

proses peningkatan mutu SDM baik tenaga pendidik maupun tenaga 

kependidikan sehingga ketercapaian visi dan misi poltekkes Bengkulu terwujud  

25. Peningkatan untuk pelatihan bagi dosen dan upgrade skill guna mendukung 

kompetensi dosen  

26. Mohon bantuannya untuk perbaikan jaringan internet dan sarana fisik yang 

dapat menunjnag proses belajar mengajar di kelas 

27. Lengkapi jurusan yang kekurangan dosen, sesuaikan dengan jumlah mahasiswa 

28. Inti dari pendidikan itu adalah bidang akademik, jadi proporsi focus harus lebih 

besar pada bidang akademik. Fasilitas Lab, kenyaman lab dan kelas (AC sering 

panas), keterjangkauan internet, peningkatan kompetensi dosen dalam btk 

pelatihan skill, perlu speed respon terhadap keluhan dosen, proporsi dosen dan 

mahasiswa tidak hanya dilihat dalam pembelajaran klasikal (CTJ) yang hanya 
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1:25, tapi juga perlu dihitung proporsi dosen : mahasiswa dalam pembelajaran 

praktik klinik dan skill lab (1:6-8), perlu penghargaan terhadappembelajaran 

praktik lab, tutorial (skill lab) dan ujian praktik lab (OSCA). Kewajiban dosen 

tidak hanya sebatas pembelajaran di kampus namun juga harus menyelesaikan 

bahan ajar, modul dan koresi terhadap tugas-tugas pengabdian masyarakat dan 

penelitian, sehingga adanya aturan wajib keberadaan dosen di kampus menyita 

banyak energy dosen dan menghambat kreativitas 

29. Tingkatkan pelayanan pada mahasiswa dalam hal tegur sapa tingkatkan lagi 

30. Semoga kesejahteraan semakin meningkat 

E. Rekomendasi Tindakan Perbaikan dan Pencegahan 

Dari hasil pengolahan dan analisis data, UPM merekomendasikan agar dilakukan 

tindakan perbaikan maupun tindakan pencegahan dalam upaya meningkatkan kualitas 

kinerja dosen sebagai berikut: 

1. Melakukan tindakan prioritas yang meliputi: 

 Perlu dilakukan sosialisasi kembali terhadap peraturan dan kebijakan yang 

berlaku bagi dosen secara komprehensif sehingga tidak timbul kesalahan 

didalam memahami isi dari peraturan dan kebijakan tersebut. 

 Adanya sosialisasi Pemnyusunan LKD yang dilaksanakan sehingga adanya 

pemahaman penilaian kinerja dosen yang adil dan transparan bagi dosen. 

 Perlu dilakukannya pertemuan rutin/forum antara pimpinan Poltekkes Kemenkes 

Bengkulu baik oleh Direktur/Pudir maupun Kajur/Ka.Prodi dengan para dosen 

2. Perlu perjelas kembali terkait dengan penghargaan dosen 
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PENUTUP 
 

Demikian Laporan Indeks Kepuasan Dosen di Poltekkes Kemenkes Bengkulu periode 

Tahun 2019 disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Saran dan kritik yang 

membangun sangat kami harapkan untuk menyempurnakan kegiatan survei Indeks 

Kepuasan Dosen pada tahun berikutnya. 

 

Bengkulu,  September  2019 

 


