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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, Wr. Wb
Kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada kesempatan ini Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang sangat membutuhkan informasi dari seluruh lapisan masyarakat

terkait kinerja pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh unit kerja pelayanan

kami,  dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan

kepada masyarakat. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman

Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik dan

Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Lombok Barat.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam

memperoleh pelayanan instansi pemerintah, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum

Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat

Kami berharap semoga hasil survey indeks kepuasan masyarakat ini dapat dijadikan

bahan evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan yang kami lakukan, sekaligus

sebagai motivasi bagi kami dalam meningkatkan  kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, Terima Kasih.

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

Gerung, Januari 2019

Kepala Dinas,

Ir. MADE ARTHADANA, MM
NIP. 19631231 199103 1 148
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I. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah bahwa  penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan

daya saing daerah. Otonomi daerah merupakan suatu upaya, kesempatan, dan

dukungan bagi daerah untuk dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri.

Seiring dengan berlakunya Undang-undang tersebut telah menyebabkan

terjadinya perubahan paradigma hampir di setiap lini kehidupan di daerah. Salah

satu diantaranya adalah  perubahan paradigma pelayanan publik. Paradigma

kebijakan pelayanan publik di era otonomi daerah  berorientasi pada kepuasan

masyarakat, memberikan arah tejadinya perubahan atau pergeseran paradigma

penyelenggaraan pemerintahan, dari paradigma rule government bergeser

menjadi paradigma good governance.

Pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan publik, sebagai regulator

harus mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan

pemberian otonomi daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan

yang memuaskan masyarakat. Untuk terwujudnya good governance, dalam

menjalankan pelayanan publik, pemerintah daerah  harus memberikan

kesempatan luas kepada masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan

publik, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan

keadilan.

Dalam konteks era desentralisasi ini, diskusi tentang tata kelola pemerintahan

yang baik memang tidak akan pernah terlepas dari isu kualitas pelayanan publik,

sehingga dua hal tersebut seperti koin yang memiliki dua sisi, yaitu tata kelola

pemerintahan yang baik hanya akan terwujud jika layanan publik juga berkualitas

tinggi, demikian juga sebaliknya.  Selain itu, banyak juga pihak yang menyakini

bahwa peningkatan kualitas layanan publik merupakan titik tolak menuju

terciptanya good governance.

Namun demikian pelayanan publik sampai saat ini masih banyak kekurangan,

terutama pada posisi dan peran birokrasi yang belum profesional dan

independen, karena netralitas birokrasi kurang terjaga. Birokrasi sebagai pelayan

publik belum dipahami secara benar, akibatnya politisasi birokrasi sangat banyak

pada era reformasi saat ini.
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II. Perumusan Masalah

Pada tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

Lombok Barat telah melakukan survey indeks kepuasan masyarakat melalui

website http://skm.lombokbaratkab.go.id/ yang disajikan secara real time

terhadap pelayanan yang telah diberikan dengan beberapa pertanyaan sebagai

berikut ;

1. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok

Barat dalam mendukung pembangunan infrastruktur

2. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok

Barat dalam penyediaan air irigasi untuk pertanian

3. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok

Barat dalam penyediaan infrastruktur jalan untuk mendukung transportasi

yang aman dan nyaman

4. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok

Barat dalam penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak

5. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok

Barat dalam penyediaan informasi pemanfaatan dan pengendalian tata

ruang.

III. Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh data dan informasi tentang kepuasan masyarakat Kabupaten

Lombok Barat terhahadap pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Ruang.

2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketidakpuasan masyarakat atas

layanan publik.

3. Mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan

kualitas layanan publik dimasa mendatang.
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IV. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi Dinas

Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dalam usaha meningkatkan kualitas

layanan publik bagi masyarakat  demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor

60 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Barat.

V. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan survey kepuasan masyarakat Lombok Barat terhadap

pelayanan publik yang telah diberikan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan

Ruang tahun 2018 .

VI. Keluaran Kegiatan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan survey indeks kepuasan masyarakat  ini

adalah gambaran tentang tingkat kepuasan masyarakat Kabupaten Lombok

Barat atas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang pada

akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah

Kabupaten Lombok Barat.

VII. Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Hasil dari kegiatan survey indeks kepuasan masyarakat  adalah sebagai berikut ;
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