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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya 

sehingga Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di EJSC Tahun 2020 telah selesai 

disusun.  Kegiatan ini akan menjadi agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan publik yang telah diberikan oleh EJSC Malang 

setiap Tahun.  

Pelaksanaan survey dilakukan melalui kuisoner terhadap masyarakat penerima layanan 

yang dipilih secara acak. Pertanyaan survey dirancang secara sederhana guna menanyakan pendapat 

masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan mencakup persyaratan, prosedur, 

waktu pelayanan, sarana prasarana, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, 

perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, dan penanganan pengaduan, saran, dan masukan. 

Kepada semua pihak yang telah membantu dan berpatisipasi dalam pelaksanaan Survey 

Kepuasan Masyarakat ini kami sampaikan terima kasih. Saran dan masukan serta kritik yang 

bersifat membangun sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar dalam upaya 

peningkatan mutu pelayanan EJSC Malang kepada masyarakat.  Semoga hasil dari laporan ini 

memberikan manfaat.   

 

 

                  Malang, 11 Januari 2021 

KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH 

PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN 

MALANG 

 

Drs. SJAICHUL GHULAM, MM 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19620803 198702 1 004 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit 

penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam 

melakukan pelayanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan 

publik adalah dengan melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara rutin agar diperoleh 

gambaran mengenai kualitas pelayanan di tiap-tiap unit pelayanan kepada masyarakat.  

EJSC Malang selaku penyelenggara pelayanan publik sangat membutuhkan informasi yang 

bersifat obyektif dari masyarakat penerima layanan publik agar dapat terus meningkatkan 

kualitas pelayanannya serta sebagai bahan perumusan kebijakan di masa yang akan datang. 

Dengan adanya survey kepuasan masyarakat maka indeks kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan publik dapat diukur untuk selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap penyelengaraan 

pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi ini diharapkan pemerintah dapat merumuskan 

suatu kebijakan di bidang pelayanan publik yang sesuai dengan perkembangan keadaan saat 

ini. 

1.2 Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dilaksanakannya survey kepuasan masyarakat adalah untuk mengetahui tingkat 

kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh EJSC 

Malang. 

Selain itu kegiatan survey kepuasan masyarakat ini bertujuan untuk: 

1. Diperolehnya data indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di EJSC 

Malang; 

2. Memperoleh umpan balik berupa masukan, saran, keluhan masyarakat terkait pelayanan 

publik yang diselenggarakan oleh EJSC Malang untuk melakukan peningkatan/perbaikan, 
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kinerja/kualitas pelayanan publik yang berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat.  

1.4 Sasaran 

Hasil yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat antara lain adalah: 

1. Tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan publik pada EJSC Malang dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat 

2. Penataan sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan dapat 

dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna, dan berhasil guna 

3. Tumbuhnya kreativitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan 

kualitas pelayanan publik 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut: 

1. Diketahuinya tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh 

EJSC Malang secara periodik 

2. Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan penilaian 

masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara 

pelayanan publik 

3. Diketahuinya indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan 

pelayanan publik di EJSC Malang 

4. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan 

5. Diketahuinya kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik 

6. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja penyelenggara pelayanan 

publik 

1.6 Unsur Survey Kepuasan Masyarakat 

Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, yang 

kemudian dikembangkan menjadi 9 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur 

minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran survey kepuasan masyarakat. Sembilan unsur 

ini merupakan komponen standar pelayanan yang berjumlah 14 (empat belas) dengan uraian 

sebagai berikut: 

1. Persyaratan Pelayanan, adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan 

bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. 
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3. Jangka Waktu Pelayanan, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya/Tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus 

dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk layanan ini adalah hasil dari setiap 

spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan 

pengaduan dan tindak lanjut. 

7. Dasar Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan 

pelayanan. 

8. Sarana dan Prasarana, dan/atau fasilitas adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan 

dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi 

kelompok rentan. 

9. Kompetensi Pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi 

pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman. 

10. Pengawasan Internal, yaitu sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang 

dilakukan oleh/pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana. 

11. Jumlah Pelaksana adalah informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang 

melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya. 

12. Jaminan Pelayanan adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksnakan sesuai dengan 

standar pelayanan. Jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPP sesuai 

kapasitas manajemen yang ada untuk memberikan kepastian bahwa kualitas 

penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. 

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan adalah dalam bentuk komitmen untuk 

memberikan kepastian rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan. 

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana merupakan penilaian untuk mengetahui seberapa jauh 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan 
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BAB II 

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 

 

2.1 Persiapan 

 Persiapan penyusunan survey kepuasan masyarakat meliputi: 

1. Membentuk Tim Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat yang terdiri dari: 

a) Pengarah : Kepala Bakorwil Malang 

b) Ketua Tim Pelaksana Teknis : Sekretaris Bakorwil Malang 

c) Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran 

d) Anggota : Advisor dan Staf di EJSC yang berjumlah 4 (empat) orang. 

2. Penyiapan bahan kuesioner. Dalam penyusunan SKM digunakan kuisoner sebagai alat 

bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuisioner disusun 

berdasarkan tujuan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Pertanyaan survei 

dirancang secara sederhana guna menanyakan pendapat masyarakat mengenai 

pengalaman dalam memperoleh pelayanan yang mencakup 9 unsur SKM yaitu meliputi: 

persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, 

kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, 

serta sarana prasarana. 

3. Penetapan responden, lokasi, dan waktu pengumpulan data. Responden dipilih secara 

acak yakni pengunjung atau pengguna layanan EJSC pada hari kerja di jam pelayanan 

dengan rentang waktu November sampai dengan Desember 2020 sebanyak 73 orang. 

2.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data 

1. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam kegiatan survey ini adalah data primer, yaitu data yang 

diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuisioner terstruktur. 

2. Pengisian Kuisioner 

Pengisian kuisioner dilakukan melalui google form yang diisi langsung oleh pengunjung 

atau pengguna layanan EJSC Malang. 

2.3 Pengolahan data 

 Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur 

pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan 

yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang 

ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut: 
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 Metode Pengolahan Data: 

 

                  Jumlah Bobot          1 

Bobot nilai rata-rata tertimbang =                              =             = N 

                  Jumlah Unsur          X 

 

 

 N = bobot nilai per unsur 

 Jumlah unsur yang dikaji = 9 unsur 

 

 

                  Jumlah Bobot          1 

Bobot nilai rata-rata tertimbang =                              =             = 0,11 

                  Jumlah Unsur          9 

 

 

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Total dari nilai persepsi per unsur                  

SKM =                                                             x Nilai penimbang  

 Total unsur yang terisi 

 

 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil 

penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: 

 

SKM Unit pelayanan x 25 

 

 Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit 

pelayanan dimungkinkan untuk: 

a. menambahkan unsur yang dianggap relevan 

b. memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam 

unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1. 

  

2.4 Laporan Hasil Pengukuran Indeks 

 Hasil survey disusun dalam bentuk laporan yang akan menjadi dokumen penting bagi EJSC 

Malang yang menyajikan informasi dari olahan dan analisis data yang dapat digunakan 

sebagai dasar penentuan kebijakan strategis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

 Pada periode pengukuran bulan November sampai dengan Desember 2020, telah dilakukan 

pengukuran kepuasan masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pengguna 

pelayanan EJSC Malang dengan keseluruhan responden sejumlah 73 responden, yang dipilih 
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secara acak pada hari kerja di jam pelayanan dengan rentang waktu November sampai dengan 

Desember 2020 sebanyak 73 orang. Pengukuran kepuasan masyarakat tersebut dilakukan 

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. 

 Dari seluruh kuisioner dapat terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih 

lanjut. 

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu  

Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan 

Nilai 

Persepsi 

Nilai Interval (NI) Nilai Interval 

Konversi (NIK) 

Mutu Pelayanan 

(x) 

Kinerja Unit 

Pelayanan (y) 

1 1,00 – 2,5996 25,00 – 64,99 D Tidak baik 

2 2,60 – 3,064 65,00 – 76,60 C Kurang baik 

3 3,0644 – 3,532 76,61 – 88,30 B Baik 

4 3,5324 – 4,00 88,31 – 100,00 A Sangat baik 

 

Pengolahan data survey dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: 

1. pengolahan dengan komputer yakni menggunakan Excel; 

2. pengolahan secara manual. 

Data isian kuisioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir dari unsur 1 (U1) 

sampai dengan unsur X (UX). Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per 

unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut : 

1) Nilai rata-rata per unsur pelayanan 

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang 

diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, 

maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang 

mengisi. 

2) Nilai indeks pelayanan 

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 9 unsur. 

3) Pengujian kualitas data 

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuisioner, 

disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan umur, 

jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan 

untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan. 
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Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasan masyarakat di EJSC Malang, disusun 

dengan materi utama sebagai berikut : 

1. Indeks setiap unsur pelayanan 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit 

pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai 

indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata 

dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 

unsur) 

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan 

Dalam peningkatan kualitas pelayanan diprioritaskan kepada unsur yang mempunyai nilai 

paling rendah untuk lebih dahulu diperbaiki, sedangkan unsur yang mempunyai nilai yang 

tinggi minimal harus tetap dipertahankan. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

3.1 Demografi  

Berikut ini adalah jenis kelamin responden atau pengguna layanan EJSC Malang 

selama bulan November s.d Desember 2020. 

 Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 44 60 % 

Perempuan 29 40 % 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat diketahui jika pengguna layanan EJSC 

Malang selama bulan November s.d Desember 2020 mayoritas adalah laki-laki dengan 

jumlah 44 pengunjung dan persentase sebesar 60%. Hal ini dapat digambarkan dalam 

Pie Chart sebagai berikut. 

 
                                Gambar 4.1 Pie Chart Jenis Kelamin Responden 

 

Berikut ini adalah pendidikan terakhir responden atau pengguna layanan EJSC 

Malang selama bulan November s.d Desember 2020. 

 Tabel 4.2 Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Terakhir Jumlah Persentase 

SD Ke bawah 1 1 % 

SMP/MTs 1 1 % 

SMA/SMK/MA 28 38 % 

D4/S1 39 53 % 

S2 4 5 % 

S3 0 0 % 
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Berdasarkan Tabel 4.2 diatas dapat diketahui jika pengguna layanan EJSC 

Malang selama bulan November s.d Desember  2020 mayoritas memiliki pendidikan 

terakhir D4/S1 dengan jumlah pengunjung 39 dan persentase sebesar 53%. Mayoritas 

kedua adalah SMA/SMK/MA dengan jumlah pengunjung 28 dan persentase sebesar 

38%. Hal ini dapat digambarkan dalam Diagram Batang sebagai berikut. 

 

                          Gambar 4.2 Diagram Batang Pendidikan Terakhir Responden 

Berikut ini adalah pekerjaan responden atau pengguna layanan EJSC Malang 

selama bulan November s.d Desember  2020. 

 Tabel 4.3 Pekerjaan Responden 

Pekerjaan Jumlah Persentase 

Pelajar/Mahasiswa 34 47 % 

Swasta 23 32 % 

PNS 1 1 % 

Lainnya 15 21 % 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat diketahui jika pengguna layanan EJSC 

Malang selama bulan November s.d Desember  2020 mayoritas adalah 

pelajar/mahasiswa dengan jumlah pengunjung 34 dan persentase sebesar 47%. 

Mayoritas kedua adalah swasta dengan jumlah pengunjung 23 dan persentase sebesar 

32%. Hal ini dapat digambarkan dalam Diagram Batang sebagai berikut. 

 

                          Gambar 4.3 Diagram Batang Pekerjaan Responden 
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Berikut ini adalah tujuan/kegiatan responden atau pengguna layanan di EJSC 

Malang selama bulan November s.d Desember  2020. 

 Tabel 4.4 Tujuan/Kegiatan Responden di EJSC Malang 

Tujuan/Kegiatan Jumlah Persentase 

Pelatihan 19 26 

Co-Working Space 37 51 

Service Point 2 3 

Lainnya 15 21 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat diketahui jika mayoritas tujuan/kegiatan 

responden ke EJSC Malang selama bulan November s.d Desember  2020 adalah untuk 

Co-Working Space dengan jumlah 37 pengunjung atau 51% dari total jumlah 

pengunjung. Mayoritas kedua adalah untuk pelatihan dengan jumlah pengunjung 19 

atau 26% dari total jumlah pengunjung. Hal ini dapat digambarkan dalam Diagram 

Batang sebagai berikut. 

 

                      Gambar 4.4 Diagram Batang Tujuan/Kegiatan Responden di EJSC Malang 

 

Dari pengolahan data secara lengkap dapat disimpulkan bahwa dengan adanya 

EJSC Malang mengundang antusias pengguna layanan Co-Working Space, dengan 

tempat yang dinilai sudah baik untuk mewadahi kegiatan startup. 
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3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) 

Berikut ini adalah indeks kepuasan masyarakat (SKM) pengguna layanan EJSC 

Malang selama bulan November s.d Desember  2020. 

 Tabel 4.5 Pekerjaan Responden 

Kode Unsur Unsur Rata-rata Index 

1 Persyaratan Pelayanan 3.34 83.56 

2 Sistem, Mekanisme, Prosedur 3.48 86.99 

3 Kompetensi Pelaksana 3.34 83.56 

4 Perilaku Pelaksana 3.41 85.27 

5 Sarana dan Prasarana 3.51 87.67 

6 Penanganan Pengaduan 3.75 93.84 

7 Waktu Penyelesaian Pelayanan 3.30 82.53 

8 Biaya/Tarif 3.55 88.70 

9 Produk/Hasil Layanan 3.26 81.51 

Total 3.44 85.96 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas dapat diketahui jika besarnya nilai indeks kepuasan 

masyarakat (SKM) pengguna layanan EJSC Malang selama bulan November s.d 

Desember  2020 adalah sebesar 85,96 yang artinya mutu pelayanan bernilai B atau 

dalam kategori Baik.  

Nilai rata-rata pada masing-masing unsur penilaian dapat digambarkan dalam 

Diagram Batang sebagai berikut. 

 

                          Gambar 4.5 Diagram Batang Rata-rata Pada Masing-masing Unsur Penilaian 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan terhadap kuesioner pada Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), dapat 

disimpulkan bahwa: Nilai SKM setelah dikonversi memiliki nilai sebesar 85,96 (mutu 

pelayanan B). Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Unit Pelayanan di EJSC Malang masuk 

kategori Baik.  

4.2    Saran 

Dari hasil survey yang dilaksanakan pada periode bulan November s.d Desember Tahun 2020, 

tindak lanjut perbaikan yang perlu dilakukan berdasarkan hasil kesimpulan yaitu: 

1. Kinerja unit pelayanan di EJSC Malang masuk kategori Baik, sehingga perlu dilakukan 

upaya untuk mempertahankan kondisi tersebut dan meningkatkan kinerja menjadi lebih 

baik lagi pada survey yang akan dilakukan pada periode berikutnya;  

2. Unsur Pelayanan Kecamatan Klojen Kota Malang dengan nilai rata-rata terendah, sebesar 

3,26 yaitu pada unsur Produk/Hasil Layanan dan nilai rata-rata tertinggi 3,75 yaitu pada 

unsur Penanganan Pengaduan; 

3. Upaya yang perlu dilakukan adalah: 

a. Meningkatkan pelayanan dari yang kurang puas terhadap layanan yang diberikan oleh 

EJSC Malang; 

b. Lebih meningkatkan promosi karena masih banyak yang tidak mengetahui adanya 

EJSC di kalangan startup dan pengguna co-working space di Malang Raya. 

c. Memperbanyak Pelatihan tentang Digital Marketing, Fotografi, Pelatihan Bisnis dan 

UMKM. 
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LAMPIRAN 

 

                  

  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)   

  EJSC BAKORWIL MALANG   

  Pemerintah Provinsi Jawa Timur   

  Periode Tahun 2020   
  

       

  

        
 

        

  Nilai IKM 
 

Responden   

  

85.96 
 

Jumlah                                                  73 orang   

  
 

Jenis Kelamin :   Laki-laki                 44 orang   

  
 

Jenis Kelamin :   Perempuan                 29 orang   

  
 

  
 

    

  
 

Pendidikan     :  
SD/dibawahnya  1 orang   

  
 

                             SMP                          1 orang   

  
 

                             SMA                          28 orang   

  
 

                            D4/S1 39 orang   

  
 

                              S2 4 orang   

  
 

                              S3 0 orang   

    
 

  
 

  
 

    

  
Kategori Mutu 

Layanan : B 
 

Periode survei : November 2020 s.d. Desember 2020   

  
       

  

  Terima kasih atas penilaian yang telah anda berikan   

  Masukan anda sangat bermanfaat untuk kemajuan unit kai agar terus memperbaiki   

  dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat   

 


