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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT 

RESOR  SUMBAWA 
 
 

LAPORAN HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 
PADA SAT RES NARKOBA POLRES SUMBAWA  

 
 
 

I. PENDAHULUAN  
 

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sat narkoba melakukan 
survey terhadap Indek kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 
secara kuantitaif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan 
antara harapan dan kebutuhannya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting 
dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah 
menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif berbasis dari 
kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut 
dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan. Kualitas pelayanan 
publik merupakan sebuah indicator utama dalam penyelenggaraan pemerintah yang 
baik, mulai pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Untuk itu dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, pemerintah 
menetapkan kebijakan untuk melaksanakan Survey index Kepuasan Masyarakat bagi 
instansi penyelenggara pelayanan publik. 

 
Sebelumnya survey kepuasan masyarakat diatur dalam keputusan Menpan 

nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan IKM unit 
pelayanan instansi pemerintah namun dikarenakan belum mengacu kepada undang-
undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dan perlu adanya keselarasan 
dengan standar pelayanan maka diubah menjadi peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2017 tentang pedoman 
survey kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik. 

 
Ruang lingkup Survey Kepuasan Masyarakat ini didasarkan pada undang-

undang pelayanan publik yakni persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, 
produk spesifikasi pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana serta saran 
dan masukan. Survey kepuasan masyarakat harus dilaksanakan oleh penyelenggara 
pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi 
pelayanan publik dengan jangka waktu minimal 1 tahun sekali. 

 
1. Dasar Hukum 
 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; 
 

b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 
 

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 
 

d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 
 

e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
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f. Keputusan kapolri Nomor : Kep/580/VI/2016 tentang Petunjuk Pembangunan 
Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan wilayah 
Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan polri. 
 

g. Sureat Perintah Kapolres  Sumbawa Nomor : Sprin/193/I/HUK.6.6/2019 tanggal 
30 Januari 2019 tentang Penunjukan Tim kelompok kerja Pembangunan Zona 
Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Pilres Sumbawa. 

 
 

2. Maksud dan Tujuan    
 

a. Maksud  

Sebagai pedoman dan acuan bagi Sat Res Narkoba Polres Sumbawa dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas mutu 
kinerja dilingkungan Sat Res Narkoba Polres Sumbawa. 

b. Tujuan  

Untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan Sat Res Narkoba Polres 
Sumbawa secara berkala dan sebagai bahan menetapkan kebijakan  pelayanan 
publik dalam rangka meningkatan kualitas mutu pelayanan selanjutnya. 

 

3. Ruang Lingkup 
 
Ruanglingkup sebagai instrument penilaian dan evaluasi kinerja pelayanan public 
dilingkungan    Sat Res Narkoba Polres Sumbawa melalui penghitungan hasil 
survey  IKM ( Indeks kepuasan Masyarakat). 
 

4. Tata Urut 
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II. PELAKSANAAN 
 

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, penilaian dilakukan dengan 
cara memberikan kuisioner yang diberikan kepada masyarakat yang datang pada saat 
pembuatan SKTTN dan Pemeriksaan Saksi saksi terkait Tindak Pidana Narkotika. dari 
bulan Januari sampai Februari  2019 jumlah masyarakat yang di survey sebanyak 22 
orang dengan hasil penilaian rata-rata PUAS dengan pelayanan dan Fasilitas di 
Ruang Sat Res Narkoba Polres Sumbawa. 
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III. ANALISA DAN EVALUASI 

 
Jumlah peserta sekitar 22 orang dari jumlah Responder dengan memiliki kriteria 

pekerjaan,  umur, jenis kelamin, suku, dan golongan, jenjang pendidikan yang 
berbeda – beda .      
 

IV. HAMBATAN 
 

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Survei Index kepuasan 
masyarakat di Sat Res Narkoba polres Sumbawa adalah kurangnya sarana 
pendukung seperti alat bantu Komputer yang minim dan kurangnya personil yang 
belum sesuai dengan DSPP. 

 
VI. KESIMPULAN  
 

Proses  Pelayanan yang  dilaksanakan  di  Sat Res Narkoba Polres Sumbawa telah  
dilaksanakan  sesuai  dengan SOP  dan  Prosedur  yang  berlaku  dengan  
memperhatikan :  

    
a. Prosedur pelayanan tidak rumit / tidak mempersulit masyarakat.  

b. Proses pelayanan dilakukan secara cepat tanpa mengesampingkan aspek 
keamanan/prosedur yang berlaku (waktu disesuaikan dengan prosedur). 

c. Menanggapi / respon terhadap keluhan masyarakat. 

d. Dalam  hal faktor  penunjang  seperti  alat komputer  diusahakan dengan Renbut 
dan dengan anggaran  yang  ada.  

e. Melakukan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan pekerjaan  melalui  Anev 
mingguan yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa . 

 
VII. PENUTUP 
 

Demikian Laporan Survey Index Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Sat Res 
Narkoba Polres Sumbawa bulan Januari sampai bulan Februari 2019 untuk dijadikan 
sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh pimpinan. 

 
 

 
Sumbawa Besar, 01 Maret 2019 

KASAT RES NARKOBA 
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