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KUESIONER

SuRVEYKEPUASANMASYARAkAT(SKM)2020

SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA

I. DATA MASYARARAT (RESPONDEN)

(Lingkari kode angka sesuai jawaban Anda)

Nomor

Umur
5

Jenis Kelamin 1. Laki-lan 2. Perempuan

Pendidikan Terakhir
1 . SD kebaunh 4. Dl-D2-D3-D4
2. SLTP 5.S1

3. SLTA 6. Sl keatas

Usia
I.   <40th 3. 50-60 th
2. 40-50 th 5.    >60th

11. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG

pELAyANAN DALAM pENyELENGGARAAN RAPATraAPAT

(Lingkari huruf a,b,c atau d sesuai jawaban Anda pada pertanyaan berikut)

Apakahpersyaratanpenyelenggaraanrapat-rapatdiSekretariatDPRDKotaSalatigasudah
memenuhi protocol kesehatan? '
a. Tidak memenuhi
b. Kurang memenuhi
c. Mementhi
d. Sangat memenuhi

Apckahprosedurpenyelenggaraanrapat-rapatdiSekretariatDPRDKotaSalatigasudrh
sesuai dengan protocol kesehatan ?
a. Tidck memenuhi
b. Kurang memenuhi
c. Memenuhi
d. Sangat memenul

Apakchwalmpersiapanpenyelenggaraanrapat-rapatdiSekretariatDPRDKotaSalatiga
3.  sesuai dengan kcterrfuan yang berlcku? (cepat dalam melaksanakan persiapan

penyelenggaraan rapat?)
a. Tidck sesuni
b. Ktrmg sesuai
c. Sesuai
d. Sangat sesuni

Apckah biaya penyelenggrraan rapat-rapat di Sekretariat DPRD Kota Salatiga sudah sesuai
4.  dengan ketentun yang berlaku? (misalnya: ada puntli yang dikenai pada peserta rapat

untuk biaya penggandaan dan makan minum rapat)
a. Tidck sesuni
b. Kurang sesuai
c. Sesuni
d. Sangat sesuni

Apakali dalam penyelenggaraan rapat-rapat, Sekretariat DPRD memberiin
pendanpingan?
a. Tidak pemah
b. Kadang-kadang
c. Serin8
d. Selalu mendampinct



Apakch pendanping telch melayani penyelenggaraan rapat-rapat di Sekretariat DPRD Kota
6.  Salatiga, sesuni dengan ketentuan yang berlaku? (sesual dengan SOP penyelenggaraan rapat

di nasa pandemi?)
a. Tidak sesuai
b. Kurang sesuai
c. Sesuni
d. Sangat sesual

Apakah pendanping bersikap sopan dalan melayani penyelenggaraan rapat-rapat di
Sekretariat DPRD Kota Salatiga?
a. Tidck sopari'S
b. Kurang sopan
c. Sopan
d. Sangat sopan

Apckch pendamping telah menyediakan sarana plasarana yang memadai (sesual dengan
8.  protocol kesehatan) dalam penyelenggaraan rapat-rapat di Sekretariat DPRD Kota Salatiga

selama nasa pandemi?
a. Tidak sesual
b. Kurmg sesual
c. Sesuni
d. Sangat sesuai

Apahah Sekretariat DPRD Kota Salatiga segera melakukan perbaikan atas masckan dan
saran terhadap proses penyelenggaraan rapat-rapat yang ada ?
a. Tidak penal
b. Jarang menerima
c. Menerima
d Selalu meneina

Ill. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG

PELAYANAN DALAM PENDAMPINGAN KUNJUNGAN KERJA

(Lingkari hunrf a,b,c atau a sesuai jawaban Anda pada pertanyaan berikut)

1.£u::::::rmr=|::n:::::;::o=ncoyLeLk:s:ginar::::I?kunjungankeriadiseketariatDPRDKmsqugr

a. Tidak memenuhi
b. Kurmg memenuhi
c. Memenuhi
d. Sangat memenuhi

Apakah prosedur penyelenggaraan kunjungan keria di Sekretariat DPRD Kota Salalgr
sudeh sesuai dengan protocol kesehatan?
a. Tidak memenuhi
b. K-g memendi
c. Memenrfu
d. Sangat memenuhi

3.£Pr#?#epat¥=*:erknfinfe8r¥£=ankup:jnuyneE=gkge:=esk¥j#kFTqEprRE
a. Tidak sesual
b. Kurang sesuni
c. Sesuai
d. Sangat sesual



Apakchbiayapenyelenggaraankunjungankebasudahsesunidenganketentuanyang4.berlaku?(risalnya:adapungliyangdikenaikepadapesertakunjungankeriauntukkeriatan

tersebut)
a. Tidck sesual
b. Kurang sesuai
c. Sesuni
d. Sangat sesual

5.g::::g::pi::g::::?penyelenggaraankunjungankeria,SdrctariatDPRDmemberikan

a. Tidck pemch
I   b. Krfug-kadang

c. Serin8
d. Selalu mendanrinri

Apckah pendamping telch melayani penyelenggaraan kunjungan keria sesuai dengan
6.  ketentuan yang berlaku? (sesuni dengan SOP penyelenggaraan kunjungan kelja di nasa

pandemi?)
a. Tidak sesun
b. Kurang sesuni
c. Sesuai
d. Sangat sesuai

7.  Apakah pendaniping bersikap sopan dalan melayani penyelenggaraan kunjungan kelja?
a. Tidak sopan
b. Kurang sopan
c. Sopan
d. Sangat sopan

8.?r%#cii¥ens#gin)8dtaei'a:=eennyyeei:j#ri"kun?:Sgaan¥eyj:sge#i:amdal##;:;Can
a. Tidak s6sual
b. Kurang sesuai
c. Sesual
d. Sangat sesuni

9.ApakchSekretariatDPRDKotaSalatigasegeramelakukanperbaikanatasmasukandansaranterhadapprosespenyelenggaraankunjungankejayangada?

a. Tidak pemch
b. Jarang menerima
c. Menerima
d. Selalu menerima


