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Kata Pengantar 

 

Puji syukur kepada Allah Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmat dan karunia kepada 

kita semua. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam 

beserta keluarga dan sahabatnya. Syukur alhamdulillah Pusat Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) telah dapat menyelesaikan 

semua kegiatan yang dibiayai oleh dana DIPA PNL dan Kementerian pada tahun anggaran 

2019 dengan baik.  

Atas kesempatan yang telah diamanatkan kepada P3M untuk mengelola, melaksanakan dan 

mengkoordinir kegiatan yang berada dibawah kewenangan P3M, atas amanat tersebut P3M 

telah berusaha sekuat tenaga untuk mengimplementasikan semua kegiatan dengan baik. 

P3M dalam melaksanakan kegiatannya telah menjalin komunikasi dengan civitas akademika 

PNL serta pihak eksternal yang berhubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Semua 

kegiatan yang dilaksanakan oleh P3M dengan satu tujuan utama untuk mendukung 

Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) kementerian dan rencana strategis (renstra) PNL, 

dengan harapan kesuksesan atas pencapaian yang diraih oleh P3M akan dapat menjadi 

pendukung untuk meningkatkan grade P3M dan PNL.  

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rizal Syahyadi, ST, M. Eng Sc selaku 

Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe dan Bapak Para Wakil Direktur di lingkungan PNL 

atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada P3M untuk mendukung setiap 

kegiatan yang dilaksanakan. Terakhir, ucapan terima kasih kami kepada segenap rekan – 

rekan civitas akademika Politeknik Negeri Lhokseumawe yang telah ikut membantu 

menyukseskan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh P3M.  

  

 Lhokseumawe, 15 Januari 2020 

 

 Kepala P3M PNL 

 

 ttd 

 

 Dr. Ir. Saifuddin, MT 

 NIP. 19660930199303003 

 

 



 2 

Laporan Hasil Survey 

 

1. Pendahuluan 

P3M PNL dalam tugasnya untuk melayani kepada seluruh pengguna jasa layanan di 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) telah melaksanakan 

seluruh kegiatannya dengan baik, akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi kualitas yang 

diharapkan oleh pengguna jasa layanan. P3M PNL dalam melaksanakan setiap kegiatannya 

dengan berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang telah dibakukan pada 

tingkat institusi PNL. 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan data dukung Akreditasi Perguruan Tinggi (APT), 

akreditasi program studi (APS) dan sebagai bahan referensi rujukan untuk evaluasi 

perbaikan layanan umum secara menyeluruh pada lembaga P3M PNL sebagai bagian dari 

rencana tindak lanjut (RTL) pada sistem manajemen, maka diperlukan pengukuran tingkat 

keberhasilan layanan berupa indeks kepuasan masyarakat (IKM)/evaluasi pengguna jasa 

layanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, adalah 

melakukan Survey indeks kepuasan masyarakat (pengguna jasa layanan) sebagai tolak 

ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang ada di P3M PNL. 

 

2. Maksud dan Tujuan 

Survey indeks kepuasan masyarakat (pengguna jasa layanan) dilaksanakan secara berkala 

setiap tahun sebanyak satu kali pada setiap akhir tahun anggaran dengan maksud untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan kinerja sistem manajemen terhadap pelayanan yang 

diberikan oleh P3M PNL kepada stake holder. Analisis yang diperoleh dari hasil survey yang 

dilakukan dengan tujuan sebagai rujukan dan sebagai bahan untuk mengevaluasi dan 

menetapkan arah kebijakan strategis P3M PNL dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan publik selanjutnya. 

 

3. Sasaran 

Sasaran survey indeks kepuasan masyarakat (pengguna jasa layanan P3M PNL) adalah para 

staf pengajar (dosen) yang telah memenangkan dana hibah penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dari sumber pendanaan DIPA PNL dan Kementerian pada tahun 

anggaran 2019 di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe. 
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4. Waktu Pelaksanaan  

Pelaksanaan survey indeks kepuasan masyarakat (pengguna jasa layanan P3M PNL) 

dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari pada tanggal 31 Desember 2019 s.d 6 Januari 2020. 

Mekanisme pelaksanaan survey dilaksanakan secara online dengan menggunakan fasilitas 

perangkat lunak google forms.  

 

5. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

5.1 Pengumpulan data 

Sasaran/populasi yang ditargetkan untuk mengikuti survey indeks kepuasan masyarakat 

adalah ketua pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari 

sumber dana DIPA PNL dan Kementerian pad tahun anggaran 2019. Jumlah 

sasaran/populasi untuk dilakukan survey sebanyak 110 orang dengan rincian 55 orang 

ketua pelaksana kegiatan penelitian dan 55 orang ketua pelaksana kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. Dari jumlah populasi tersebut yang mengikuti survey sebagai 

responden sebanyak 47 orang (42,72 %) dari total populasi.  

Metode survey dilaksanakan secara online dengan menggunakan perangkat lunak google 

forms yang dapat diakses dengan bebas dengan menggunakan berbagai media daring 

seperti smart phone, tablet dan komputer. Bagian dari survey antara lain memuat data 

responden dan pertanyaan kepuasan pengguna jasa untuk setiap unsur pelayanan. Saran 

dari pengguna jasa layanan terdapat pada setiap unsur pelayanan, hal ini berguna untuk 

mendapatkan sebuah umpan balik yang lebih spesifik terhadap suatu indeks kepuasan pada 

setiap unsur – unsur pelayanan untuk RTL selanjutnya. Data responden dan pertanyaan 

pada setiap unsur pelayanan sebagaimana disusun sebagai berikut: 

A. Data responden 

1. Nama 

2. NIP 

3. NIDN 

4. Jurusan 

5. Program Studi 

B. Kualitas informasi dan Komunikasi P3M 

1. Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap web P3M mendukung Bapak/Ibu 

dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
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2. Distribusi informasi oleh P3M tentang jenis hibah untuk penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat telah dapat terakses dengan baik oleh 

Bapak/Ibu. 

3. Kemudahan Bapak/Ibu dalam melakukan komunikasi dengan P3M 

4. Kecepatan respon P3M dalam menanggapi pertanyaan Bapak/Ibu 

5. Intensitas komunikasi Bapak/Ibu dengan P3M maupun sebaliknya 

6. Saran Bapak/Ibu terhadap tolok ukur kualitas informasi dan komunikasi P3M 

C. Kualitas pelayanan 

1. Kemudahan Bapak/Ibu menjumpai staf administrasi dan perangkat pimpinan 

P3M 

2. Pertanyaan, saran dan tanggapan dari Bapak/Ibu dilayani dengan baik oleh P3M 

3. Durasi waktu pelayanan dari P3M sudah memenuhi harapan Bapak/Ibu 

4. Bapak/Ibu mendapatkan arahan dan jawaban yang tepat terhadap kendala 

yang dihadapi terkait dengan kegiatan P3M 

5. Pelayanan yang diberikan kepada Bapak/Ibu sudah sesuai dengan SOP yang 

berlaku di P3M 

6. Saran Bapak/Ibu terhadap tolok ukur kualitas pelayanan P3M 

D. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

1. Ketersediaan akses terhadap jurnal online dan buku panduan mendukung 

Bapak/Ibu dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

2. Prosedur seleksi proposal, monev dan papaparan hasil penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dana internal (DIPA-PNL) sesuai dengan SOP 

3. Sistem pelaksanaan seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dan internal PNL telah memenuhi azas transparansi dan 

akuntablilitas 

4. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dana internal dan 

eksternal (Kementerian/Pemkab/BUMN/BUMD) difasilitasi dengan baik oleh 

P3M 

5. P3M memberikan informasi kepada Bapak/Ibu terkait tentang peraturan, 

panduan dan agenda pelaksanaaan kegiatan pelaksanaan kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat 

6. Kecukupan waktu yang diberikan oleh P3M untuk pelaksanaan kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
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7. Saran Bapak/Ibu terhadap tolok ukur kualitas kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat  

E. Kualitas produk/hasil karya    

1. Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh 

Bapak/Ibu dapat berdaya guna dan mempunyai nilai ekonomis. 

2. Hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Bapak/Ibu dapat 

langsung diimplementasikan dan direproduksi ulang oleh masyarakat   

3. Tingkat kepuasaan mitra terhadap hasil karya kerjasama kegiatan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat/mitra yang Bapak/Ibu lakukan 

4. Hasil kegiatan Bapak/Ibu mempunyai dampak sosial yang sangat baik kepada 

masyarakat/mitra 

5. Hasil kegiatan yang Bapak/Ibu lakukan telah sesuai dengan Kontrak 

6. Saran Bapak/Ibu terhadap tolok ukur dampak kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

F. Publikasi dan pelatihan/workshop 

1. P3M memfasilitasi publikasi artikel di jurnal/prosiding lokal, nasional 

terakreditasi dan internasional bereputasi. 

2. Kegiatan seminas nasional dan internasional memberikan manfaat kepada 

Bapak/Ibu untuk melakukan publikasi jurnal/prosiding 

3. P3M memfasilitasi pengurusan HAKI (hak cipta kekayaan intelektual) Bapak/Ibu 

dengan baik. 

4. P3M memfasilitasi pembiayaan kegiatan seminar internasional  

5. Kegiatan – kegiatan pelatihan/workshop yang dilaksanakan oleh P3M 

memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pemahaman Bapak/Ibu 

6. Ketersediaan dan kualitas jurnal di bawah binaan P3M di lingkup PNL telah 

memenuhi harapan Bapak/Ibu 

7. Saran Bapak/Ibu terhadap tolok ukur dampak kegiatan publikasi dan pelatihan 

workshop   

Pilihan jawaban nilai persepsi untuk setiap pertanyaan berdasarkan skala dari 1 - 5, dengan 

uraian penilaian kinerja sebagai berikut:  

1. Sangat tidak memuaskan/ sangat tidak setuju  

2. Tidak memuaskan/tidak setuju 

3. Cukup memuaskan 



 6 

4. Memuaskan/ Setuju 

5. Sangat memuaskan/ Sangat Setuju 

5.2 Pengolahan data 

Nilai indeks kepuasan pengguna jasa layanan dihitung dengan menggunakan nilai rata – 

rata tertimbang untuk masing – masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks 

kepuasan masyarakat terhadap 5 unsur pelayanan yang dikaji, maka setiap unsur 

pelayanan memiliki nilai penimbang yang sama yaitu sebesar 1/5 = 0,2. Nilai indeks 

kepuasan pengguna jasa layanan dihitung dengan menggunakan pendekatan nilai rata – 

rata tertimbang dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:  

 

IK =
Nilai total dari setiap pertanyaan pada masing − masing unsur pelayanan

total responden
x nilai penimbang 

Dimana: 

IK = Indeks kepuasan pengguna jasa layanan 

Dalam memudahkan interpretasi terhadap penilaian IK, maka rentang nilai 1 – 5 dapat 

disusun dalam skema mutu layanan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1 berikut:  

Tabel 1. Skema Mutu Pelayanan 

Nilai Persepsi Nilai Interval IK Mutu Pelayanan Kinerja unit Pelayanan 

1 1,00 – 1,79 E Sangat kurang memuaskan 

2 1,80 – 2,56 D Kurang memuaskan 

3 2,60 – 3,39 C Cukup memuaskan 

4 3,40 – 4,19 B Memuaskan 

5 4,20 – 5,00 A Sangat memuaskan 

Pada setiap unsur pelayanan mempunyai nilai karakteristik dan jumlah pertanyaan yang 

berbeda – beda, akan tetapi penilaian IK pada laporan ini menginterpretasikan setiap unsur 

pelayanan dianggap sama dan tidak ada unsur yang dianggap dominan dalam unit 

pelayanan. Karena setiap unsur pelayanan dianggap sama, maka jumlah bobot seluruh 

unsur pelayanan adalah 1,00. 

 

6. Hasil Survey 

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Pengguna Jasa Layanan P3M) yang telah 

dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2019 sampai 6 januari 2020, dengan jumlah 

responden sebanyak 47 responden dari unsur staf pengajar dari berbagai program studi 
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dan jurusan di Politeknik Negeri Lhokseumawe. Responden merupakan ketua pelaksana 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenangkan dana hibah 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari sumber pembiayaan dana DIPA PNL 

dan Kementerian pada tahun anggaran 2019. Daftar identitas yang berupa nama, NIDN, 

Prodi dan jurusan Responden sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2. Hasil perhitungan 

nilai indek kepuasan pengguna jasa layanan ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 2. Data Responden 

No Nama NIDN Jurusan Program Studi 

1 Musbar 0028107703 Teknik Sipil D4 TRKJJ 

2 Ipan Suandi 0010058004 Teknik Elektro Teknologi Rekayasa Jaringan 
Telekomunikasi  

3 Zairipan Jaya 0075092902 Teknik Sipil TKBG 

4 Ibrahim 0010117704 T. Sipil D3 TKBA 

5 Halim Zaini 0021086008 Teknik Kimia Teknologi Rekayasa Kimia Industri 

6 Fakhrur Razi 0008057005 Teknik Elektro Teknologi Telekomunikasi  

7 Mahdi 0002087004 TIK Teknik Informatika 

8 Yusri Hazmi 0018087005 Tata niaga Akuntansi 

9 Husaini 0031107303 TIK TRKJ 

10 Widdha 0019128701 Teknik Elektro Teknologi Elektronika 

11 Teuku Hasannuddin 0010107404 Teknik Elektro Teknologi rekayasa pembangkit 
energi 

12 Muhammad Razi 0020087805 Teknik Mesin D4 Teknik Manufaktur 

13 Hamdani, SST, MT 0011077405 Teknik Mesin Teknologi Industri 

14 Amri, SST. MT 0002027212 TIK TRKJ 

15 Supri Hardi  0023076906 Teknik elektro Teknologi listrik 

16 Yassir 0006017304 Teknik Elektro Teknologi Rekayasa Pembangkit 
Energi 

17 Rudi Syahputra 0014047510 Teknik Elektro Teknologi Listrik 

18 Fauzan 0012047406 Teknik Elektro TRPE 

19 Maimun 0008107006 Teknik Elektro Teknik Rekayasa Pembangkit Energi 

20 Radhiah 0012077304 Teknik Elektro Teknik Listrik 

21 Mukhlisul Muzahid 0023037902 Tata Niaga Akuntansi 

22 Erna Yusniyanti.S.Si., M.Si 0013108403 Teknik sipil Teknologi Konstruksi Bangunan Air 

23 Wahdaniah 0019078501 Teknik Mesij D3 Teknologi Mesin 

24 Dr. Teuku Rihayat, ST, MT 0010076904 Teknik Kimia Teknologi Rekayasa Kimia Industri 

25 Nelly Safitri, SST.,M.Eng.Sc., 
Phd 

0021017802 Teknik Elektro Teknologi Rekayasa Pembangkit 
Energi (TRPE) 

26 Dr. Suryani, ST.MT 0002087002 Teknik Kimia Teknologi Rekayasa Industri Kimia 

27 Eka kurniasih 0011028109 Teknik Kimia Teknologi Rekayasa Kimia Industri 

28 Azwar ST MSC 0014057602 Teknik mesin Teknik Rekayasa manufaktur 

29 Salahuddin 0005107404 Teknik Elektro Tekhnologi Elektronika 

30 Muhammad Nasir, SE. M.Si 0010057603 Tata Niaga ALKS 

31 Hamdani, SE., MSM 0005117809 Tata Niaga Perbankan dan Keuangan 
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32 Ali Imran 0003127408 Tataniaga Akuntansi 

33 Dasmi Husin, SE. M.Si. Ak, 

CA 

0017057304 Tata Niaga Akuntansi 

34 Dra.Jamilah, M.Pd. 0030126311 TIK D4 TRKJ 

35 Yusnimar M. Amin, S.Pd., 

M.TESOL 

0015077907 Teknik Sipil DIV TRKJJ 

36 Azwar 0014057602 Teknik Mesin Sarjana Terapan TRM 

37 Azwinur, ST.MT 0010057905 Teknik mesin Teknologi industri 

38 Ir.  Hanif, M. T 0003036311 Teknik Mesin DIII Teknik mesin 

39 Munawar Rusli 0018127204 Teknik Kimia Teknik Kimia 

40 Suryati 0018097901 T. Elekteo T. Telekomunikasi 

41 Saifuddin 0010065912 Teknik Mesin D3 Teknik Mesin 

42 Indra Mawardi 0002127205 Teknik Mesin TMPP 

43 Muhammad Arifai 0010077803 Tata Niaga Akuntansi 

44 Zulfikar.ST.MT 0001017007 T. Elektro Teknologi listrik 

45 Milawarni 0023027803 Teknik elektro Teknologi listrik 

46 Muhammad Arhami 0029107402 TIK TI 

47 Syukran 0008087704 teknik mesin D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur 

 
Tabel 3. Nilai rata – rata unsur pelayanan 

No Unsur Pelayanan 
Nilai Unsur 
Pelayanan 

 B.    Kualitas informasi dan Komunikasi P3M   

1 Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap web P3M mendukung 
Bapak/Ibu dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat. 

4,28 A 

2 Distribusi informasi oleh P3M tentang jenis hibah untuk penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat telah dapat terakses dengan baik 
oleh Bapak/Ibu. 

4,32 A 

3 Kemudahan Bapak/Ibu dalam melakukan komunikasi dengan P3M 4,36 A 

4 Kecepatan respon P3M dalam menanggapi pertanyaan Bapak/Ibu 4,13 B 

5 Intensitas komunikasi Bapak/Ibu dengan P3M maupun sebaliknya 4,04 B 

 Nilai rata - rata unsur pelayanan B 4,23 A 

 C.    Kualitas pelayanan   

6 
Kemudahan Bapak/Ibu menjumpai staf administrasi dan perangkat 
pimpinan P3M 

4,06 B 

7 
Pertanyaan, saran dan tanggapan dari Bapak/Ibu dilayani dengan baik 
oleh P3M 

4,09 B 

8 
Durasi waktu pelayanan dari P3M sudah memenuhi harapan 
Bapak/Ibu 

3,96 B 

9 
Bapak/Ibu mendapatkan arahan dan jawaban yang tepat terhadap 
kendala yang dihadapi terkait dengan kegiatan P3M 

4,13 B 

10 
Pelayanan yang diberikan kepada Bapak/Ibu sudah sesuai dengan 
SOP yang berlaku di P3M 

4,00 B 

 Nilai rata - rata unsur pelayanan C 4,05 B 

 D.    Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  

11 
Ketersediaan akses terhadap jurnal online dan buku panduan 
mendukung Bapak/Ibu dalam melakukan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat 

3,81 B 
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12 
Prosedur seleksi proposal, monev dan papaparan hasil penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat dana internal (DIPA-PNL) sesuai 
dengan SOP 

3,98 B 

13 
Sistem pelaksanaan seleksi proposal penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat dan internal PNL telah memenuhi azas 
transparansi dan akuntablilitas 

3,89 B 

14 
Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dana internal 
dan eksternal (Kementerian/Pemkab/BUMN/BUMD) difasilitasi dengan 
baik oleh P3M 

4,13 B 

15 
P3M memberikan informasi kepada Bapak/Ibu terkait tentang 
peraturan, panduan dan agenda pelaksanaaan kegiatan pelaksanaan 
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

4,32 A 

16 
Kecukupan waktu yang diberikan oleh P3M untuk pelaksanaan 
kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

4,26 A 

 Nilai rata - rata unsur pelayanan D 4,06 B 

 E.    Kualitas produk/hasil karya      

17 
Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan 
oleh Bapak/Ibu dapat berdaya guna dan mempunyai nilai ekonomis. 

4,11 B 

18 
Hasil kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Bapak/ 
Ibu dapat langsung diimplementasikan dan direproduksi ulang oleh 
masyarakat 

4,09 B 

19 
Tingkat kepuasaan mitra terhadap hasil karya kerjasama kegiatan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat/mitra yang Bapak/Ibu 
lakukan 

4,28 A 

20 
Hasil kegiatan Bapak/Ibu mempunyai dampak sosial yang sangat baik 
kepada masyarakat/mitra 

4,23 A 

21 Hasil kegiatan yang Bapak/Ibu lakukan telah sesuai dengan Kontrak 4,45 A 

 Nilai rata - rata unsur pelayanan E 4,23 A 

 F.    Publikasi dan pelatihan/workshop   

22 
P3M memfasilitasi publikasi artikel di jurnal/prosiding lokal, nasional 
terakreditasi dan internasional bereputasi. 

4,23 A 

23 
Kegiatan seminar nasional dan internasional memberikan manfaat 
kepada Bapak/Ibu untuk melakukan publikasi jurnal/prosiding 

4,38 A 

24 
P3M memfasilitasi pengurusan HAKI (hak cipta kekayaan intelektual) 
Bapak/Ibu dengan baik. 

4,28 A 

25 P3M memfasilitasi pembiayaan kegiatan seminar internasional 4,15 B 

26 
Kegiatan - kegiatan pelatihan/workshop yang dilaksanakan oleh P3M 
memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pemahaman 
Bapak/Ibu 

4,38 A 

27 
Ketersediaan dan kualitas jurnal di bawah binaan P3M di lingkup PNL 
telah memenuhi harapan Bapak/Ibu 

4,09 B 

 Nilai rata - rata unsur pelayanan F 4,25 A 

 Nilai rata – rata keseluruhan unsur pelayanan 4,16 B 

Berdasarkan rekapitulasi perhitungan nilai rata – rata unsur pelayanan indeks kepuasan 

yang ditampilkan pada Tabel 3 di atas menunjukkan hasil sebagai berikut: 

1. Unsur pelayanan B (kualitas informasi dan komunikasi P3M)  

- Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan: 4,23 

- Mutu pelayanan: A 
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2. Unsur pelayanan C (kualitas pelayanan) 

- Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan: 4,05 

- Mutu pelayanan: B 

3. Unsur pelayanan D (Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat) 

- Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan: 4,06 

- Mutu pelayanan: B 

4. Unsur pelayanan E (Kualitas produk/hasil karya) 

- Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan: 4,23 

- Mutu pelayanan: A 

5. Unsur pelayanan F (Publikasi dan pelatihan/workshop) 

- Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan: 4,25 

- Mutu pelayanan: A 

 
Nilai rata – rata indeks kepuasan pengguna jasa layanan P3M PNL sebesar 4,16 dengan 

kaualifikasi mutu layanan adalah B (memuaskan).  

 

6. Rencana Tindak Lanjut (RTL) 

Merujuk pada hasil penilaian dari setiap pertanyaan dan saran pada masing – masing unsur 

pelayanan yang didapat dari responden, ada beberapa point yang menjadi fokus P3M pada 

tahun 2020 untuk melakukan langkah peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa 

layanan. Pelayanan yang dilakukan dengan mempertimbangkan efek dari output dan 

outcomes yang didihasilkan untuk peningkatan grade P3M khususnya dan PNL pada 

umumnya.  

1. Peningkatan layanan dengan upaya melakukan pembenahan dan penguatan tata 

administrasi pada sistem manajemen internal P3M dalam memberikan pelayanan 

dan tanggapan terhadap pengguna jasa layanan dengan mempertimbangkan aspek 

efektifitas. 

2. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kredibilitas dalam bidang penilaian 

proposal, monitoring dan evaluasi hasil penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan menguatkan peran para reviewer internal PNL yang telah 

bersertifikasi nasional. 
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3. P3M akan berupaya sekuat tenaga untuk mendukung kegiatan – kegiatan yang 

terkait dengan bagian – bagian yang menjadi point penting dalam unsur penilaian 

grade P3M dan PNL, diantaranya: 

- Penguatan kapasitas staf pengajar dalam penyususan proposal penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

- Memfasilitasi dan membiayai atas aktifitas untuk menghasilkan jurnal 

internasional bereputasi yang terindeks scopus. 

- Memfasilitasi jurnal yang berada di lingkungan PNL untuk dapat terus 

meningkatkan peringkatnya sesuai dengan akun sinta kementerian. 

4. P3M akan terus konsisten dalam mengadakan kegiatan – kegiatan pelatihan, 

sosialisasi dan workshop yang relevan untuk upaya peningkatan kapasitas dan 

kinerja tenaga pengajar PNL pada bidang penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

 

7. Penutup 

Demikian hasil pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (Pengguna Jasa Layanan) pada 

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) PNL. Laporan ini sebagai bentuk 

penilaian kinerja serta masukan untuk melakukan upaya – upaya yang akan dilakukan oleh 

P3M dalam merumuskan program kerja kedepannya. Terimakasih yang tak terhingga P3M 

ucapkan atas atensi dan partisipasi atas keluangan waktu Bapak/Ibu responden yang telah 

mengisi kuesioner ini. Semoga kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan dasar dan acuan 

tentang gambaran kinerja pelayanan di P3M PNL pada tahun 2019. 
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Lampiran 1. Penilaian Responden 
 

 

B. Kualitas Informasi dan Komunikasi P3M 
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C. Kualitas Pelayanan 
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D. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

 



 16 
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E. Kualitas Produk/ Hasil Karya 
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F. Publikasi dan Pelatihan/Workshop 
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