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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 pada tahun 2108 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 Tenaga Kependidikan 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, Agustus 2018 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

        Pengukuran dan pengelolaan tingkat kepuasan pelanggan merupakan tuntutan dalam 

implementasi ISO 9001:2008 yang mengharuskan manajemen secara teratur  memantau 

dan mengevaluasi persepsi pelanggan terhadap produk dan layanan. Tenaga Kependidikan 

Poltekkes Kemenkes Bengkulu adalah salah satu stakeholder yang terlibat secara tidak 

langsung didalam delivery produk jasa pendidikan kepada stakeholder  tama (mahasiswa) . 

Pengukuran kepuasan karyawan merupakan bagian dari pengukuran kinerja Sistem 

Manajemen Mutu Poltekkes Kemenkes Bengkulu yang harus dilaksanakan secara rutin oleh 

manajemen sehingga dapat melakukan monitoring informasi yang berhubungan dengan 

persepsi Tenaga Kependidikan akan harapan dan kinerja dari manajemen. Hasil 

pengukuran ini akan dijadikan sebagai salah satu dasar controlling terhadap peningkatan 

mutu dan perbaikan yang berkelanjutan (Continues Quality Improvement)dari manajemen 

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 Tenaga Kependidikan dilakukan  harus dilakukan secara 

kontinue dengan tujuan untuk : 
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1. Mengetahui tingkat kepuasan Tenaga Kependidikan Poltekkes Kemenkes 

Bengkulu. 

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

Bengkulu dalam mengembangkan institusi. 

D. Ruang Lingkup 

    Kegiatan survei penyusunan indeks kepuasan ini ditargetkan seluruh Tenaga 

Kependidikan yang berjumlah 73 orang mengisi kuisionernya melalui aplikasi google 

form, tetapi hingga batas waktu pengumpulan data berakhir hanya 33 (45,2%) Tenaga 

Kependidikan yang mengisi kuisioner. 
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BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

A. Waktu Dan Tahapan  

Kegiatan survei kepuasan Tenaga Kependidikan terhadap pelayanan yang diberikan 

oleh Poltekkes Kemenkes Bengkulu ini dimulai pada bulan Januari 2018. 

B. Demografi Responden 

Sumber data berasal dari penyebaran kuesioner yang diedarkan kepada dosen  

Poltekkes Kemenkes Bengkulu pada bulan Januari 208. Dari kuesioner yang disebarkan 

memalui google form, responden yang mengisi kuesioner dan dapat diolah lebih lanjut 

hanya sebanyak 33 kuesioner (45,2%) dari kuesioner yang diisi saat pengukuran 

kepuasan Tenaga Kependidikan pada tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena 

keengganan atau kurangnya partisipatif dari para Tenaga Kependidikan untuk mengisi 

kuesioner dan beberapa Tenaga Kependidikan yang mempertanyakan tentang hasil 

dari pengukuran sebelumnya seerta tindak lanjutnya. 

 
 

Grafik 1. Data Responden (Tenaga Kependidikan) Poltekkes Kemenkes Bengkulu Berdasarkan 

Masa Kerja (n:33) 
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Grafik 2. Data Responden (Tenaga Kependidikan) Poltekkes Kemenkes Bengkulu Berdasarkan 

Pendidikan Terakhir 

 

C. Analisa dan Pengolahan Data 

Berikut nilai rata-rata hasil penilaian/persepsi Tenaga Kependidikan terhadap layanan 

yang diberikan oleh Poltekkes Kemenkes Bengkulu periode Tahun 2018.  

Tabel 1. Peringkat Persepsi Kepuasan Tenaga Kependidikan Terhadap Poltekkes 

Kemenkes Bengkulu 

No. UNSUR PELAYANAN Rata2 

U1 

Kemampuan institusi  dalam mendorong & mendukung  
pengembangan diri 4,69 

U2 

Posisi/Pekerjaan yang Bapak/Ibu saat ini sesuai dengan 
kompetensi yang Bapak/Ibu miliki 4,38 

U3 

Dukungan Institusi dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yang 
mendukung pengembangan diri (seminar, pelatihan/training, dll)  4,15 

U4 

Sarana dan kesediaan institusi (Program 
Studi/Fakultas/Unit/institusi) untuk mendengarkan keluhan dan 
menindak lanjutinya 4,54 

U5 

Transparansi dan keadilan dalam Penilaian Kinerja Karyawan 
yang dilakukan oleh institusi 5,15 

U6 Penghargaan yang diberikan Institusi atas prestasi yang dicapai 4,69 

U7 Kenyamanan dan keamanan dalam bekerja 5,77 

U8 
Dukungan Institusi melalui Program-program Kesejahteraan 
Karyawan 5,38 

U9 

Fasilitas (Ruang Kerja,Pantry, Parkir, Kantin, Bank/ATM, 
Fasilitas Olahraga) yang disediakan institusi 5,50 

U10 

Kesamaan hak dan kewajiban dalam pengembangan diri yang 
diberikan oleh institusi 4,58 

U11 Peraturan dan kebijakan yang berlaku bagi karyawan 5,04 
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Tabel 2. 3 Peringkat Tertinggi Persepsi Kepuasan Tenaga Kependidikan Terhadap 

Poltekkes Kemenkes Bengkulu 

No. VARIABEL UNSUR PELAYANAN RATA 
RATA 

1 U7 Kenyamanan dan keamanan dalam bekerja  5,77 

2 U9 Fasilitas (Ruang Kerja,Pantry, Parkir, Kantin, 
Bank/ATM, Fasilitas Olahraga) yang disediakan 
institusi 

5,50 

3 U8 Dukungan Institusi melalui Program-program 
Kesejahteraan Karyawan 

5,38 

 
Tabel 3. 3 Peringkat Terendah Persepsi Kepuasan Tenaga Kependidikan Terhadap 

Poltekkes Kemenkes Bengkulu 

No. VARIABEL UNSUR PELAYANAN RATA 
RATA 

1 
U3 

Dukungan Institusi dalam bentuk pelaksanaan 
kegiatan yang mendukung pengembangan diri 
(seminar, pelatihan/training, dll) 

4,15 

2 

U2 
Posisi/Pekerjaan yang Bapak/Ibu saat ini sesuai 
dengan kompetensi yang Bapak/Ibu miliki 

4,38 

3 
U10 

Kesamaan hak dan kewajiban dalam pengembangan 
diri yang diberikan oleh institusi 

4,58 

 

Berdasarkan pada Tebel 2, variabel yang menggambarkan tingkat kepuasan Tenaga 

Kependidikan tertinggi adalah variabel 7 yaitu “Kenyamanan dan keamanan dalam bekerja” 

sebesar 5,77. Hal tersebut selaras dengan penyediaan fasilitas umum di dalam lingkungan 

Poltekkes Kemenkes Bengkulu sehingga Tenaga Kependidikan merasa nyaman dalam 

berkerja. 

Sedangkan variabel kepuasan yang rendah terjadi pada 3 variabel, yaitu variabel 3 

“Dukungan Institusi dalam bentuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung pengembangan 

diri (seminar, pelatihan/training, dll)” yaitu memiliki nilai rata-rata kepuasan 4,15. Menyikapi 

rendahnya kepuasan tenaga kependidikan berkaitan dengan variable 3 dan variabel 10 

yang saling berkaitan dalam hal pengembangan diri dapat diartikan bahwa institusi harus 

memantau prestasi yang didapatkan Tenaga Kependidikan dan memberi penghargaan 
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terkait prestasi yang dicapainya. Apabila Tenaga Kependidikan dihargai dengan 

prestasinya, maka akan meningkatkan semangat Tenaga Kependidikan untuk lebih berkerja. 

 

Grafik 3. Grafik Pengukuran Kepuasan Tenaga Kependidikan Poltekkes Kemenkes 

Bengkulu (n:33) 

D. Kritik dan Saran dari Respoden 

Berikut rekapitulasi kritik dan saran yang disampaikan oleh Responden tanpa 

mengurangi ataupun melebihkan kalimat dari responden : 

1. Yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. 

2. Perlu evaluasi diri dan terutama dijurusan masing2. 

3. Pengembangan diri kepada tenaga kependidikan harus jelas sesuai dengan 

latar belakang dan kompetensi ybs. 

 

تَ  إِن   قُل   .4 ونَ  ال ِذي ال َمو  َما فَيُنَب ِئُكُم   َوالش هَادَةِ ال غَي بِ  عَالِمِ  إِلَى تَُردُّونَ  ثُم   مََُلقِيكُم   فَإِن هُ ِمن هُ تَفِرُّ لُونَ تَع مَ  كُن تُم   بِ  

“Katakanlah: “Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka 

sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu 

Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.” (QS. Al Jumu’ah  

َ  ات قُوا آَمنُوا ال ِذينَ  يَاأَيُّهَا .5 مُس لِمُونَ  َوأَن تُم   إِال تَمُوتُن   َوال تُقَاتِهِ َحق   ّللا     
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa 

kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan 

beragama Islam”(QS.Ali-Imran:102) 

 

َ  إِن   .6 َماناتِ  تَُؤدُّوا أَن   يَأ مُُركُم   ّللا  تُم   َوإِذا أَه لِها إِلى اْل  كُمُوا أَن   الن اِس  بَي نَ  َحكَم  َ  إِن   بِال عَد لِ  تَح  ا ّللا  ِعم  َ  إِن   بِهِ يَِعظُكُم   نِ  ّللا 

بَِصيرا   سَِميعا   كانَ    

"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di 

antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An Nisa : 58) 

7. Semoga semakin mengedepankan pengembangan SDM demi pendidikan yang 

berkualitas. 

8. Semoga ada peningkatan dalam dukungan pengembangan karyawan. 

9. Semoga menjadi lebih baik lagi dan disesuaikan sesuai porsi kemampuan 

individu. 

10. Perlu ditingkatkan 

11. Semoga kedepannya lebih baik lagi. 

12. Kurang transparansi terhadap keuangan,setiap ada kegiatan kemahasiswaan 

selalu alasan dana tidak ada,sarana dan prasarana untuk pembelajaran 

mahasiswa harus dibuat senyaman mungkin. 

13. Tingkatkan kemajuan Poltekkes Kemenkes yang lebih baik lagi ke depannya. 

14. Perbaikan fasilitas laboratorium. 

15. Tingkatkan lagi trasparansi dan keadilan 
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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 dilakukannya pertemuan rutin/forum 

antara pimpinan Poltekkes Kemenkes Bengkulu baik oleh Direktur/Pudir maupun 

ADAK/ADUM dengan para Tenaga Kependidikan untuk mendengarkan keluhan dan 

menindaklanjutinya. 

2. Perlu perjelas kembali terkait dengan penghargaan Tenaga Kependidikan atas 

prestasi yang telah dicapainya 
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PENUTUP 
 

Demikian Laporan Pengukuran Kepuasan Tenaga Kependidikan di Poltekkes Kemenkes 

Bengkulu periode Tahun 2018 disusun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Saran 

dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk menyempurnakan kegiatan survei 

Pengukuran Kepuasan Tenaga Kependidikan pada periode berikutnya. 

 

Bengkulu, Agustus 2018 
 


