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PENII.A,IAN
INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUIMUR

DI KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA
BUPATI SUKABUMI,

a. bahwa dalam rangka mendorong kualitas layanan
infrastruktur di Kabupaten Sukabumi sesuai dingan
target RPJMD Tahun 2O2l _ 2026 perlt dilaksanakan
penilaian indeks kepuasan layanan infrastruktur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan
Bupati tentang penilaian Indeks Kepuasan Layanan
Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Sukabumi;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun l95O tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia tanggal g Agustus lgSO)
sebagaimana telah diubah dengan mengubah Undang_
Undang Nomor 14 Tahun l95O tentang pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 196g Nomor 31, Tambahaa
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2g5l);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2OO9 tentang
Pelayanan publik (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor lL2, tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 503g);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Idonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55g7)
sebagaimsla telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56O1);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL6 Nomor ll4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah dirubah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2O19 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol9 Nomor 187, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
(kmbaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021
Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4
Tahun 2O2l tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Tahun 202l-2026 (kmbaran Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2O2L Nomor
4,Tambahan kmbaran Daerah kabupaten Sukabumi
Nomor 89).



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURA.IT BT'PATI TENTANG PENIUIIAJT
XEPUASAII I,AYAITAIT INFRASTRT'KTUR
I{ABT'PATEI{ SUKABT'UI

INDEKS
uKLrl

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimalsud dengan:
1. Daera-h adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Ralyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat
atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelengara pelayanan publik.

6. Infrastmlrtur Daerah adalah semua fasilitas, baik frsik
maupun non fisik yang dibangun oleh Pemerintah untuk
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten
Sukabumi dalam lingkup sosial dan ekonomi.

7. Indeks Kepuasan Layanan Infrastrulrtur yang selanjutnya di
sebut IKLI adalah suatu ukuran yang digunakan untuk
mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan
infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah
Daerah.

8. Indikator Penilaian IKLI adalah instrumen penilaian yang
dijadikan patokan untuk melakukan pengukuran kinerja
layanan infrastruktur.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud Penilaian IKLI di Kabupaten Sukabumi adalah untuk
menghihrng tingkat kepuasan masyarakat terkadap layanan
infrastruktur daerah dalam rangka evaluasi capaian indikator



kinerja daerah sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD
Kabupaten Sukabumi taht:r: 2O2L-2O26 pada indikator capaian
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Pasal 3
Tujuan Penilaian IKLI meliputi:
a. mengarahkan capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan

infrastrulrhrr;
b. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan

kineda antar penyelenggara pemerintahan guna mempercepat
pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur Daerah;

c. mengembangkan kemampuan, motivasi, kreativitas dan inovasi
dalam mengakselerasi penyelenggaraan program
pembangunan yang terkait dengan peningkatan layanan
infrastruktur di Daerah;

d. meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyelenggarakan
pelayanan infrastruktur daerah;

e.menyelaraskan fungsi pengkoordinasian penyelenggaraan
pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

f. Mengetahui secara obyektif persepsi masyarakat terhadap
kine{a pelayanan infrastruktur, meliputi beberapa atribut yang
langsung dirasakan oleh masyarakat, yang bermuara pada
tingkat kepuasan atas pelayanan infrastruktur di Kabupaten
Sukabumi.

BAB III
PENII.,AIAN

Pasal 4
Sasaran Penilaian IKLI Tingkat Kabupaten Sukabumi meliputi
seluruh aktivitas penyelenggaraan program dan kegiatan
pembangunan infrastruktur oleh pemerintah baik pemerintah
pusat maupun daerah yang berada di wilayah kabupaten
sukabumi dalam upaya peningkatan pelayanan Pembangunan
Infrastruktur di Daerah, guna mendukung pencapaian visi dan
misi Daerah .

Pasal 5
Penilaian IKLI dilaksanakan dengan berasaskan :

a. transparansi, yaitu dilakukan dengan membuka keterlibatan
seluruh unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan
tanggungiawab dengan layanan Infrastruktur Daerah;

b. akuntabilitas, yaitu berdasarkan pada capaian kine{a
tertentu yang dapat diukur;



c. partisipatif, yaitu tumbuhnya keterlibatan stakeholder
pemerintahan dalam mengembangkan efektivitas kinerja
pembangunan infrastruktur Daerah;

d. sinergitas, yaitu diselenggarakan secara terpadu antara
Perangkat Daerah yang didukung oleh unit kerja organisasi
tingkat

e. Inovatif, mengimplementasikan ide-ide baru dalam
penyelenggaraan infrastrukhrr Daerah;

f. kreativitas, yaitu pengembangan proses pencapaian kinerja
berdasarkan kondisi kine{a yang dihadapi oleh Perangkat
Daerah melalui pengelolaan sumber daya organisasi yang
ada.

(1) Jenis Layanan
meliputi:

Pasal 6
sektor infrastrukfirr yang akan dinilai

a. Penyediaan Jalan dan Jembatan
b. Penyediaan Jaringan Irigasi
c. Penyediaan Transportasi
d. Penyediaan Infrastruktur Air Bersih
e. Penyediaan Sarana Persampahan
f. Penyediaan Infrastruktur Air Limbah
g. Penyediaan Jaringan Drainase
h. Penyediaan Infrastruktur Ruang Publik
i. Penyediaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan

Informasi
(2) Pengukuran indikator efektivitas pembangunan tiap jenis

infrastrulrtur tersebut menggunakan beberapa variabel,
yaitu:
a. Ketersediaan Fisik;
b. Kualitas Fisik;
c. Kesesuaian dengan Kebutuhan Masyarakat
d. Tingkat Pemanfaatan, dan
e. Kontribusi terhadap perekonomian.

(3) Pengambilan data sebagai dasar penghitungan indek
kepuasan layanan infrastruktur dilakukan melalui metode
sampling dan dianalisa menggunakan metode yang sesuai
secara akademis sebagaimana tercantum dalam l,ampiran
yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN PENIU.IAN

Pasal 7
Untuk melaksanakan Penilaian IKLI dibentuk Tim Penilai yang
ditetapkan melalui Keputusan Bupati.



Pasal 8
(1) Pelaksanaan Penilaian IKLI Tingkat Kabupaten

diselenggarakan oleh Tim Penilai tingkat Kabupaten, meliputi:
a. Menyampaikan kuisioner penilaian IKLI kepada

Masyarakat;
b. Penghitungan atas hasil kuisioner pelayanan

infrastruktur, sesuai indikator penilaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (21;

(2) Dafam melakukan penilaian capaian IKLI, Tim penilai
mempertimbangkan asas-asas penilaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V
HASIL PENILAIAN

Pasal 9
Hasil penilaian IKLI dituangkan dalam Berita Acara Penilaian IKLI
yang di susun oleh Tim, sebagai bahan evaluasi capaian indikator
tujuan RPJMD Kabupaten Sukabumi.

Pasal 1O

Pelaksanaan Penilaian IKLI Tingkat Kabupaten dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sukabumi; dan

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
KE*TENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukabumi.

Pasal 11

(1) Tim penilai melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
Penilaian IKLI Tingkat Kabupaten.

(2) Hasil evduasi terhadap pelaksanaan Penilaian IKLI Tingkat
Kabupaten sebagaim6l6 dimaksud pada ayat (1), dilaporkan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal Jf Desember 2021

UKABUMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 3l Desember 2O2l

S DAERAH KAETUPATEN SUKABUMI,

BERITA DAERAH KAETUPATEN SUKABUMI TAHUN 2O2INOMOR IH?

I a

t

4BU
(n

ra
t{t
a-

,*

1

I
u,

-{::

ADE SURYAMAN



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NoMoR I l.l9 fttfil..l TaZt
TANGGAL I At oeJ€.rAcA 7t2l
TENTANG : PENII,AIAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN INFRASTRUKTUR DI

KABUPATEN SUKABUMI

UBNODE PEITILIIIAN INDEKS I(EPUASAIT L/\YAIfAN IIfFRASTRT'KTUR
lIrLIl Dr KABITPATEI{ SITXAATTUT

Pendshulua!

Infrastrukhrr merupakan aspek yang penting dalam mendukung berbagai sektor
pada pembangunan suatu wilayah. Infrastrulctur di daerah mempunyai fungsi
keterkaitan dengan alrtifitas ekonomi dan sosial. Pembangunan infrastruktur
membentuk suatu sistem infrastruktur yang berfungsi mendukung

keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat atau komunitas.

Wilayah yang memiliki kelengkapan dan kualitas infrastruktur yang baik akan

berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Penyediaan infrastruktur sebagai komoditas yang berdimensi publik Qrublic
goods) merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah terlibat secara

langsung di dalam penyediaan infrastruktur dasar maupun infrastruktur
penunjang ekonomi. Penyediaan infrastruktur tersebut menjadi tugas yang

harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dalam proses

penyediaan infrastruktur tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi
memerlukan input dari masyarakat mengenai bagaimana penilaian masyarakat

terhadap pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan selama ini. Hal

tersebut dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat menilai dan

melakukan evaluasi terhadap pembangunan infrastrulrhrr yang telah dilakukan,
sehingga dapat mendorong kineda Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar lebih

baik lagi dalam penyediaan infrastruktur.

Salah satu indikator yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi
Tahun 202l-2026 adalah Capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
(IKLI). IKLI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat
kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten

Sukabumi. IKLI menjadi suatu alat yang menghasilkan gambaran mengetahui
perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam

aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Penilaian IKLI akan

dilaksanakan setiap tahun. Capaian dari penilaian IKLI ini diharapkan dapat
mendorong kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar lebih baik dalam
penyediaan infrastruktur bagi masyarakat.



Tlqlauaa Llteratur
Menurut Skoroboatova (2OL7l, Infrastrulrhrr dapat dikategorikan menjadi dua
jenis infrastruktur utama, yattu hard infrastructure dan sof infrastrucfine. Hard

infrastrudure merupakan infrastruktur yang memiliki bentuk fisik yang nyata

dan paling banyak berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat, contohnya

seperti bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga, saluran irigasi, bendungan,
jalan raya, dan lainnya. fufi inftastrucAtre merupakan hard inftastruchre tetapi
tidak memiliki bentuk fisik yang nyata, namun berguna dalam mendukung

infrastruktur frsik lainnya dan berkaitan dengan masalah kepuasan publik,
contohnya seperti pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan komunikasi,
ketersediaan saluran gas, dan lainnya. Berikut ini adalah infrastrulrtur di
Kabupaten Sukabumi yang akan dinilai:

1. Jalan dan Jembatan

Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum
penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam
jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa.

o Jalan Nasional, merupakan penghubung antar ibu kota provinsi. Status
jalan nasional juga diberikan pada jalan strategis nasional dan jalan tol.

. Jalan Provinsi, menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota

kabupaten/kota, antar ibu kota kabupaten/ kota dan jalan strategis
provinsi.

o Jalan Kabupaten/ Kota, merupakan bagan dari jaringan jalan sekunder

yang menghubungkan antar pusat pelayanan' dalam kabupaten/kota,
pusat perlayanan dengan persil (perumahan atau perkebunan), antar
persil dan antar pusat pemukiman di kabupaten/ kota. Ruas jalan

kabupaten di Kabupaten Sukabumi sebanyak 219 ruas jalan. Panjang
jalan kabupaten berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor

620 I Kep.9 5 I -DPIJ I 20 L7, sepanjang 7.266,7 7 4 krn.
r Jalan desa merupakan jalan terkecil, menghubungkan antar kawasan

atau antar pemukiman.

2. Jaringan Irigasi

Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, kebutuhan air baku juga

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air irigasi untuk pertanian pada
jaringan irigasi yang ada dan sesuai dengan kewenangan Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 6LLIKep.2O2O-PSDA/2O12

tentang penetapan status daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang

dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Sukabumi, terdapat 156 daerah



irigasi kewenangan kabupaten, dengan cakupan daerah irigasi seluas 28.131

Ha. Jaringan irigasi terdiri dari saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya

yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian,

pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi yang

dimaksud meliputi jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder.

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari

bangunan utama dan saluran induk/ primer. Jaringan irigasi sekunder adalah

bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder.

3. Transportasi

Transportasi memiliki peran sebagai prasarana bagi pergerakan manusia

dan/ atau barang yang timbul akibat adanya kegiatan di suatu wilayah. Di

Kabupaten Sukabumi, terdapat moda transportasi darat dan Angkutan Sungai,

Danau, dan Penyebrangan (ASDP) yang dapat mendukung kegiatan sehari-hari.

Adapun moda transportasi darat yang akan difokuskan dalam penilaian IKLI di

Kabupaten Sukabumi yaitu terminal sebagai tempat untuk mengatur

kedatangan dan pemberangkatan pangkalan kendaraan umurn serta memuat

atau menurunkan penumpang atau barang; angkutan kota sebagai moda

transportasi umum yang digunakan masyarakat untuk melakukan pe{alanan
jarak dekat; perlengkapan jalan yang meliputi rambu-rambu lalu lintas,

Penerangan Jalan Umum (PJU), dan petunjuk jalan. Sedangkan Angkutan

Sungai, Danau, dan Penyebrangan (ASDP) yang akan difokuskan dalam

penilaian IKLI adalah dermaga.

4. Infrastruktur Air Bersih

Air bersih adalah kebutuhan dasar manusia. Poin ke 6 (enam) dalam Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Sustain able Deuelopment Goals ISDGs) pada

sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses

air bersih dan sanitasi. Komponen pokok dalam sistem penyediaan air bersih

adalah unit sumber air baku, unit pengolahan air, unit transmisi dan unit
pelayanan. Air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan,

cekungan air tanah dan/ atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu

sebagai air baku untuk air minum. Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air
minum rumah tangga dilakukan melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air

Minum (SPAM) Perkotaan maupun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pedesaal. Sasaran Penyediaan Air Baku Untuk Kebutuhan Masyarakat adalah

meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat.



5. Sarana Persampahan

Sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik maupun

anorganik yang tidak digunakan lagl dan harus dikelola agar tidak

membahayakan lingkungan. Sistem persampahan terdiri dari pengumpulan

sampah oleh individu maupun komunal, pengangkutan sampah, dan

pemrosesan akhir sampah di TPA.

6. Infrastruktur AA Limbah

Air limbah bersumber dari air limbah domestik, air limbah non domestik, dan

air limbah tambahan/rembesan. Pengolahan air limbah dapat dilakukan secara

sistem setempat (on-site) dan sistem terpusat (off-site). Pengolahan ah limbah

dengan sistem setempat (on-site), dibuat secara individu dengan memerhatikan

persyaratan tertentu agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Pengolahan air
limbah dengan sistem terpusat (off-site), menggunakan sistem pengolahan air

[mbah dengan skala komunal menggunakan jaringan perpipaan untuk
menampung dan mengalirkan air limbah ke IPAL.

7. Jaringan Drainase

Jaringan drainase merupakan saluran untuk menampung dan mengalirkan

kelebihan air permukaan yang berasal dari air hujan agar tidak terjadi genagan.

Jaringan drainase yang baik mengurangi kemungkinan banjir, mengendalikan

permukaan air tanah, erosi tanah dan mencegah kerusakan jalan dan bangunan

yang ada. Sistem drainase bisa dikatakan baik apabila bisa berhubungan secara

sistematik antara satu dengan yang lainnya, yang bertujuan agar air mengalir

atau berjalan dengan baik.

8. Infrastruktur Ruang Publik

Infrastrulrtur ruang publik yang akan di fokuskan dalam penilaian IKLI di

Kabupaten Sukabumi yaitu kawasan pedestrian / trotoar dan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) atau taman. Kawasan pedestrian/ trotoar merupakan kawasan

khusus pejalan kaki yang dibangun untuk melindungi hak-hak pejalan kaki dari

kendaraan-kendaraan yang melintas di jalan utama. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang

tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Penyediaan RTH

memiliki tqiuan yaitu menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,

dan menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan

yang bergu.na untuk kepentingan masyarakat.



9. Infrastruktur Jaringan Komunikasi dan Informasi

Infrastrulrhrr jaringan komunikasi dan informasi yang akan di fokuskan dalam

penilaian IKLI di Kabupaten Sukabumi yaitu ketersediaan dan kualitas dari
jaringan internet di suatu wilayah. Ketersediaan jaringan internet saat ini
merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang kegiatan sehari-hari
masyarakat seperti bekerja, belajar, maupun hiburan. Selain itu, pelayanan

publik yang disediakan oleh pemerintah saat ini, berangsur-angsur beralih ke

sistem pelayanan secara online yang membutuhkan koneksi intemet.

Pengukuran efektivitas pembangunan tiap jenis infrastruktur mengadopsi dan

memodifikasi pendekatan Gibson, Donely dan Ivancevich yakni dengan

pendekatan teori sistem {L9971. Berdasarkan pendekatan ini batasan kriteria
efektif yakni: ketersediaan fisik (auailabilifu), kualitas fisrk (qualitgl, kesesuaian

(appropiatenessl, pemanfaatan (utilitgl dan penyerapan tenaga ke4a (job

creatian). Dalam hai ini, variabel penyerapan tenaga kerja kurang sesuai,

sehingga tidak digunakan. Selain empat variabel tersebut, terdapat variabel

tambahan yaitu kontribusi terhadap perekonomian. Berikut ini adatah
penjelasan dari masing-masing variabel:

1) Ketersediaan fisik (auailabilitgl

Setiap aktivitas belanja yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik tentunya akan

menghasilkan output yarrg berupa barang fisik. Hal ini dapat diartikan bahwa

ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja frsik.

2) Kualitas fisik (qualityl

Bahwa aspek efektivitas akan lebih nyata apabila cakupannya lebih luas, yaitu
tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukung kualitas output yang

baik dan optimal.

3) Kesesuaian (appropriatenessl

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah seharusnya sesuai dengan kebututran
masyarakat, sehingga bisa memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal

ini dilandasi dasar pemikiran bahwa kesesuaian antara kebijakan dengan

kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat selaku
penerima manfaat.

4) Pemanfaatan (utilitg)

Tingkat pemanfaatkan atas ouqrut yang telah dihasilkan. Semakin besar

pemanfaatan atas outryt maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya.

Tingkat pemanfaatan juga dapat dilihat dari intensitas masyarakat pengguna

infrastnrktur untuk menggunakan infrastruktur yang dinilai.



5) Kontribusi terhadap perekonomian.

Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan

perekonomian sehingga juga diperlukan untuk menilai seberapa besar

infrastruktur memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan

perekonomian daerah. Pemilihan jenis-jenis infrastuktur yang dijadikan sebagai

unsur atau variabel dalam pengukuran IKLI di setiap daerah berbeda-beda.

Berikut ini merupakan variabel dan indikator yang digunakan dalam

pengukuran IKLI di Kabupaten Sukabumi.

Tabel I. Variabel dan Indikator dalam Penilaian IKLI

No.

Variabel
Indikator Kepuasan

Layanan InfrastrukurJenis
Infrastrukur

Infrastrukur yang
difokuskan datram

penllalan

1
Jalan dan
Jembatan

1. Jalan Nasional
2. Jalan Provinsi
3. Jalan Kabupaten
4. Jalan Desa

1. Ketersediaa-n fisik
(auailabilitgl

2.Kualitas lisik (quality)

3. Kesesuaian
(appropriatenessl

4. Pemanfaatan (utilitgl

5. Kontribusi terhadap

2 Jaringan irigasi

1. Jaringan Irigasi
Provinsi

2. Jaringan Irigasi
Kabupaten

3. Jaringan Irigasi
Perdesaan

3 Transportasi

Terminal
Angkutan umum
Perlengkapan Jalan
(rambu, PJU, dan
petunjuk jalan)
Dermaga

4 I nfrastruktur Air
Bersih

Unit distribusi
(sambungan rumah)

5
Sarana
Persampahan

Tempat Sampah dan
Pengangkutan Sampah

6
Infrastruktur Air
Limbah IPAL Komunal

Jaringan
Drainase Jaringan Drainase

8
Infrastruktur
Ruang Publik

Kawasan pedestrian
(trotoar)

RTH/Taman

9
Infrastruktur
Komunikasi dan
Informasi

1. Jaringan Internet
2. Pelayanan Publik

Berbasis Sistem



tetodologi
Metode yang digunakan dalam pengukuran IKU terbagi menjadi 2 (dua), yaitu

metode pengambilan sampel dan metode analisa.

1. Penentuan Besar Sampel

Populasi dalam pengukuran IKLI yaitu jumlah total penduduk di Kabupaten

Sukabumi. Jumlah Penduduk Kabupaten Sukabumi tahun 202O sebanyak

2.665.424 jiwa (DPPKB Kabupaten Sukabumi, 2020). Populasi tersebut tersebar

di 47 Kecamatan, 381 desa, dan 5 kelurahan. Penentuan besar sampel

menggunakan rumus Slovin sebagai berikut.

-_ N
"-1*Ne2

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus slovin dan margin

error sebesar O,05, didapatkan jumlah sampel sebanyak 399,93 sampel dan

dibulatl<an menjadi 4OO sampel. Untuk mengantisipasi adanya kuesioner yang

tidak lengkap, maka jurnlah sampel ditambah 1O% sehingga total sampel

menjadi 440 sampel.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada pengukuran IKLI ini menggunakan Teknik

Proportioruate Stratified Random Sampling. Menurut Sugiyono (2OO7l, Teknik

Proportionate Stratified Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel

secara proporsional dari populasi yang mempunyai anggota populasi yang tidak
homogen dan berstrata. Dalam penilaian IKLI ini, sampel diharuskan untuk
mengisi beberapa pertanyaan dalam bentuk kuesioner yang diberikan baik
secara online maupun offline.

3. Metode Analisa

a. Analisis Statistik Deskriptif

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif.
Stastistik deskriptif adalah menganalisis data dengan mendeskripsikan atau
menggambarkan data yang telah ada tanpa bermaksud membuat kesimpulan
yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2OO7). Penyajian data dari responden

menggunakan tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adatah daftar nilai
data (bisa nilai individual atau nilai data yang sudah dikelompokkan ke dalam

selang interval tertentu) yang disertai dengan nilai frekuensi yang sesuai.

Pengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok dimaksudkan agar ciri-ciri
penting data tersebut dapat segera terlihat. Distribusi frekuensi ini akan
memberikan gambaran yang khas tentang bagaimana keragaman data dan sifat
keragaman data sangat penting untuk diketahui.



b. Skala Likert

Teknik analisis yang digunakan untuk menghitung IKLI yaitu menggunakan

Pengukuran Skala Likert. Skala Zilcer, adalah suatu skala psikometrik yang

umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling

banyak digunakan dalam riset berupa survey. Metode ini dikembangkan oleh

Rensis Likert. Skala Lilcert, adalah skala yang dapat dipergunakan untuk
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang

terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Zikerf responden diminta untuk
menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan

memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Menurut Sugiyono (2016), Skala
Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang,

atau kelompok orang tentang suatu fenomena. Skala likert yang digunakan
adalah rentang nilai 1-4 pada setiap pertanyannya. Desain bentuk jawaban

dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban
pertanyaan pilihan berganda. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat)

kategori, yaitu:

1) tidak baik, diberi nilai persepsi 1;

2) kurang baik, diberi nilai persepsi 2;

3) baik, diberi nilai 3;

4) sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Pada pengukuran Skala L:ikert, Setiap pertanyaan survey masing-masing unsur
diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang"
masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survey kepuasan
masyarakat terhadap unsur- unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur
pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan
rurnus, sebagai berikut:

Bobot nilai rata - rata tertimbang = !un!-o!t Bobot 
= 1 = w" lurn-l.q.h uns?./' x

N= bobot nilai per unsur
Contoh : jika unsur dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

Bobot nilai rata - rata tertimbang =
Jumloh Bobot

lumloh 1,,?'sur = 1=g,11

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-
rata. tertimbang dengan rumus :

SKM _
Total dari nilai persepst pe-r unsur 

x Nflai pentmbong
Total unsur yang terisi



Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100,

maka hasil penilaian tersebut diatas di konversikan dengan nilai dasar 25,

dengan rumus sebagai berikut :

SKM Unit Pelayanan x25

Untuk memudahkan dalam membuat kesimpulan mengenai kepuasan layanan
dari hasil konversi yang telah didapat, dapat dilihat berdasarkan tabel berikut
ini.

Tabel II. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai interval konversi, Mutu Pelayanan
dan Kine{a Unit Pelayanan

Nilai
Persepsi

Nilai Interval
(ND

Nilai Interval
Konversi

(NrK)

Mutu
Pelayanan

(x)

Kinerja Unit
Pelayanan

(v)

I 1,00-2,5996 25,00-64,99 D Tidak Baik

2 2,60 - 3,064 65,00-76,60 c Kurang Baik
3 3,0664 -

3,532

76,61-88,30 B Baik

4 3,5324 -
4,00

88,31-100,O0 A Sangat Baik

Sumber : Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2014.
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I,AMPIRAN II PERATURAN BUPATI SUI(ABUMI

NoMoR : H9 nmd 
".rtTANCTGAL : Ar OeJgeACR ?e lt

TENTANG : PEMI.AIAN INDEKS KEPUASAN I"AYANAN INFRASTRUIOUR DI

KABUPATEN SUKABUMI

FORIUAT KUESIONER A
suRvEr TNDEKS XEPUASAJT LltyAltArf TNT.RASTRUKTUR (IXLD

KABUPATEN SUKABUMI

Tanggal Survei

I. PROFIL RTSFOI{DEN

Waktu Survei

Nama
Jenis Kelamin
Usia
Alarnat
Pendidikan
Pekerjaan

:L /P
tahun

: SD / SLTP I swr. / Sl / 52 / 53
: PNS / TNI / POLRI / Swasta / Wirausaha /
l,ainnya..........

II. PERTAIYYAAIT

A. Jalaa daa Jernbataa

2

3

Apakah tersedia jafan dan
1. jembatan untuk mendukung

berbagai aldivitas anda ?

Apakah ketersediaan jalan dan
jembatan tersebut membantu
anda untuk menuju lokasi
tujuan anda ?

Bagaimana kondisi lisik jalan
dan jembatan yang sering anda
gunakan untuk beraldivitas ?

Apakah lebar jalan dan
jembatan tersebut memadai
untuk mendukung berbagai
aldivitas anda ?

Apakah jalan dan jembatan
yang sering anda gunakan
untuk berbagai aldivitas, ramai
dilalui oleh kendaraan pribadi,
angkutan penumpang maupun
angkutan barang ?

Apalah terjadi kemacetan pada
jalan dan jembatan yang sering
anda gunalan untuk berbagai
aktivitas tersebut ?

trYa E fidak

trYa D Tidak

Buruk 01 D2 E 3 tr4

5

6

Tidak
memad

ai

sepi ol tr2 D g B4 sangal
rzunal

trl o2 tr 3 tr4

ol D2 tr 3 a4

Sangat
Baik

Sangat
memadai

TidaI<
pernah
macet

Sering
macet

4.



7

8

B, Jartlgetr lrlg.ll
Apakah tersedia jaringan irigasi
untuk menunjang kegiatan
pertanian di wilayah tempat
tingqal anda ?

Bagaimana kondisi fisik
jaringan irigasi tersebut ?

Apakah debit/ volume air yang
dialirkan j aringan irigasi
tersebut memadai untuk
mengairi lahan pertanian ?

Apakah ketersediaan air pada
jaringan irigasi ini

lO. berkelanjutan atau ketersediaan
air hanya pada musim tertentu
saja?

Apakah adanya jaringan irigasi
ini berkontribusi terhadap

ll. peningketan produksi (karna
tedaminnya ketersediaan air
untuk p€rtanian) ?

t2
Apakah anda memanfaatkan
jaringan irigasi ini mengairi
lahan pertanian yang anda
kelola?

t4.

Apakah Anda menggunakan
jaringan air bersih
(PDAM/ SPAM Pedesaan)
tersebut sebagai sumber air
untuk memenuhi kebutuhan air
bersih di tempat tinggal Anda ?

(Jika Ya, silahkan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, jika tidak silahkan lanjutkan ke
bagian C terkait InfrastrLrktur Air Bersih)

OYa

Tidak
memad

ai

C Tersedia
setiap saat

DYa

trYa

EYa

Tidak
cukup

tr Tidak

tr Tidak

! Tidak

Buruk Ol tr2 E 3 O4 Sangat
Baik

Sangat
memadai

Sangat
Baik

Sangat
cukup

9 tr I o2 E 3 E 4

tr Hanya tersedia
pada musim
tertentu

Iaftrtnltur Alr Bcnth
PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), merupakan perusahaan daerah yangC. memberikan layanan penyediaan air bersih.
SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Pedesaan, merupakan program penyediaan air
bersih bagi masyarakat di pedesaan.

Apakah tersedia jaringan air
13. bersih (PDAM/SPAM Hesaan) D ya 0 Tidpk

di wilayah tempat tinggal Anda?

Qika Ya, silahkan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, jika tidak silahkan lanjutkan ke
bagian D terkait Infrastruldur Fersampahan)

(Jika Ya, silahkan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, jika tidak silahkan lanjutkan ke
bagian D terkait Infrastrulrtur Persampahan)

15.

lqgaimans kualitas air yang
diafirkan dari jaringan air
bersih (PDAM/SPAM Pedesaan)
tersebut?
Apakah volume/ debit air yang
dialirkan dari jaringan air
bersih (PDAM/SPAM Pedesaan)
tersebut cukup untuk
memenuhi kebutuhan air bersih
?

Buruk trl tr2 E 3 O4

16. trl tr2 D 3 u4

E Tidak



t7.

18.

2t.

D. P.rlrDFhr!
Apakah tersedia infrastrukur
persampahan (tempat

19. sampah/bak sampah/gerobak tr Ya tr Tidak
sampah) di witrayah tempa.t
tinggaf onda ?

(Jika Ya, silahkan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, jika tidak silahkan lanjutkan ke
bagian E terkait Infrastruktur Air Limbahl

20.

Apakah anda menggunakan
infrastruktur persampahan
(tempat sampah/bak
sampah/gerobak sampah)
tersebut untuk membuang
sampah ?
Begairnsna kondisi fisik
infrastruktur persampahan
(tempat sampah/bak
sampah/ gerobak sampah) yang
ada di wilayah tempat tinsgal
anda ?

Apakah sering tedadi
masalah/ kendala pada jaringan
air bersih (PDAM/ SPAM
Pedesaan) ?

Apa-kah biaya yang dikeluarkan
sesuai dengan kualitas air yang
didapatlan ?

Sering
ada

kendala
/masala

h

!Ya tr Tidak

Dl D2 0 3 tr4

o1 02 tr 3 tr4

tr Tidak tr

Tidak
pemah

ada
kendala/
masalah

Sangat
sesuai

Sangat
Baik

Sangat
memadai

sesuar

Buruk El tr2 o 3 D4

Apakah ketersediaan
22. infrastrukturpersampahan

tersebut telah memadai ?

Apakah tersedia p€layanan
23. pengangkutan sampah di

wilayah tempat tinggal anda ?

,q

26.

Tidak
memad

ai

trYa

Tidak
sesuai

tr1 u2 tr 3 n4

trYa tr Tidak tr

(Jika Ya, silahkan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, jika tidak silahkan lanjutkan ke
bagian E terkait Infrastruktur Air Limbah)

D

(Jika Ya, silahkan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, jika tidak silahkan lanjutlen ke
bagian E terkait In$astrukur Air I -itn!6[)

Tidak
Apakah pelayanan berjara Berjalan

pengangkutan sampah be{alan n o I tr 2 o 3 | 4 *1ry
aengan-baik a Hff'

DA-ll(
Apakah biaya yang dikeluarkan
sesuai dengan kualitas
pelayanan pengangkutan
sampah yang didapatkan ?

!1 a2 tr 3 a 4 Sanga!

hfrastnrttur Alr Ltrrbah
E. Septic tank komunal / IPAL Komunal merupakan infrastruktur pembuangan air lirnbrah

yang digunakan secara bersa:na oleh beberapa rumah tangga

Apakah tersedia septic tank
komunal/ bersarna (IPAL
komunal) di wilayah tempat
tinggal anda ?

27. nYa tr Tidak

Tidak
sesuai

Apakah anda menggunakan
24. layanan pengangkutan 5ampah

tersebut ?

tr



(Jika Ya, silahkan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, jika tidak silahkan lanjutkan ke
bagian F terkait Infrastruktur Jaringan Drainase)

Apakah anda menggunakan
septic tank komunal/ beraama

28. (IPAL komunal) untuk tr Ya tr fidak
pembuangan l''mbah rumah
ranqA ?

(Jika Ya, silahkan lanjutkan ke pcrtanyaan berikutnya, jika tidak silahkan lanjutkan ke
bagian F terkait Infrastrulrtur Jariogan Drainase)

Bagaimana kondisi frsik
29. jaringan septic tank komunal/

bersama (IPAL komunal)?
Buruk E1 D2 tr 3 tr4

Bagaimana kapasitas septic
30. tank komunal/ bersama (IPAL

komunal)?

Tidak
memad

ai

Tidak
memad

ai

EYa

Tidak
pernah

D Tidak

Sangat
Baik

Sangat
memadai

Sangat
Baik

Sangat
memadai

Sangat
sering

ol fr2 0 3 E4

ol tr2 E 3 tr4

JarhguDnllarc
tr. tnfrastrulrtur jaringan drainase merupakan infrastmlrtur untuk mengalirkan air hujan

agar tidak te{adi genangan baik di jalan maupun di kawasan permukiman.
Apakah tersedia jaringan untuk

.r mengalirkan air hujanr r' 
laotiasel ai * "ii, i"-p"t E Ya o Tidak

tinggal anda ?

(Jika Ya, silahkan lanjutkan ke peranyaan berikutnya, jika tidak silahkan lanjutkan ke
bagian G terkait Infrastruktur Trotoar)

32

Bagaimena kondisi fisik
jaringan untuk mengalirkan air
hujan (drainase) yang ada di
wilayah tempat tinggal anda ?

Apakah jaringan untuk
mengalirkan air hujan
(drainase) memiliki kapasitas
yang memadai sehingga tidak
terjadi genangan air hujan ?

Buruk E1 tr2 E 3 tr4

33.

G.

34.

Trotoas
Infrastmktur bagi pejafan kaki

Apakah tersedia trotoar di
daerah tempat tinggal anda ?

(Jika Ya, silahkan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, iika tidak silahkan tanjutkan ke
bagian H terkait RTH/Taman)

Apakah trotoar tersebut hanya
digunakan oleh pejalan kaki

35. (tidak digunal(an untuk tr ya n Tidak
kegiatan lain misalnya
berjualan, parkir, dsb) ?
Apakah anda sering

36. menggunakan trotoar untuk
berjafan kaki ?

E1 02 0 3 04

Buruk trl D2 E 3 B4 Sangat
Baik

lageirnanra kondisi frsik trotoar
37. yang ada di wilayah tempa.t

tinggal anda ?



H.

39.

Apakah anda merasa nyaman
38. dan aman saat berjalan kaki di

trotoar ?

Apakah anda sering
40. mengunjungi t^rnan kota (alun-

alur) ?

Bagaimana kondisi fisik ta'nan
41. kota (alun-alun) di wilayah

tempat tinggal anda ?

42. Apa-kah taman kota (alun-alun)
tersebut terawat dengan baik ?

Apal€h t ,nan kota (alun-alun)
43. tersebut ramai dikunjungi oleh

masyarakat umum ?

I. Ternlnal

Apakah ters€dia terminal di
wilayah tempat tinggal anda ?

Rner3 Tcftura Elfu |Rrg /Irora
Apakah tersedia tamaq [sta
(alun-alun) di wilayah tcmpat tr Ya tr Tidak
tinggal anda ?
(Jika Ya, silahkan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, jika tidak silahkan lanjutkan ke
bagian I Terminal)

Tida-k
nyama
n dan
tidak
aman

Tidak
pernah

Tidak
terawat

EYa tr Tidak

trYa ! Tidak

tr1 02 D 3 tr4

ol 02 B 3 D4

ol tr2 E 3 A4

Sangat
nyaman

dan
aman

Sangat
sering

Sangat
Baik

Sangat
terawat

Sangat
rarnat

Sangat
Baik

Sangat
ramai

Sangat
Baik

Buruk tr1 D2 tr 3 a4

Sepi D1 D2 E 3 !4

Qika Ya, silahkan lanjutkan ke p€rtanyaan berikutnya, jika tidak silahkan lanjutkan ke
bagian J Angkutan Umum)

45

47

Begaip6112 kondisi fisik
terminal tersebut ?

Apakah terminal tersebut ramai
digunakan orang-orang untuk
menunggu keberangkatan
kendaraan umum yang akan
digunakan menuju tempat
tujuannya ?

AogLutaa Unua
Apalah tersedia angkutan
umum di wilayah tempat tinggal
anda ?

Buruk Ol O2 tr 3 tr4

Sepi ot 02 tr 3 tr446

J

pika Ya, silahkan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, jika tidak silahkan lanjutkan ke
bagian K Perlengkapan Jalan)

Bagaimana kondisi fisik
48. angkutan umum yang ada di

wilayah tempat tinggal anda ?

B^gpimana penilaian anda
terhadap waktu tunggu untuk
menunggu angkutan umum ?

Buruk ol o2 tr 3 A4

trl o2 tr 3 E4 Ccpat49 Sangat
lama

44.



APakah snda 6grasa n,aman
5O. dan aman saat mengguna-kan

angkutan umum ?

Bagaimana tingkat keterisian
51. penumpang pada angkutan

umum?
Apakah tarif angkutan umum

52. tersebut sesuai dengan
pelayanan yalrg diberikan ?

Tidak
nyama
n dan
tidak
aman

Cender
ung

kosong

Tidak
sesuai

tr1 tr2 D 3 tr4

trl tr2 E 3 tr4

tr1 tr2 0 3 04

Sangat
nyaman

dan
aman

Terisi
p€nuh

Sangat
sesuai

Dcrtrsge
L. Dermaga adalah tempat berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang dan naik

turunnya orang atau penumpang dari dan ke atas kapal yang terdapat di Pelabuhan
laut ataupun di sungai dan danau yang dijadikan sebagqi penyebrangan orang/barang

Apakah perlengkapan j alan
55. tersebut dalam kondisi baik dan Buruk

berfungsi dengan baik ?

56

Apakah ketersediaan
perlengkapan jalan membantu
memhrikan petunjuk bagi
pengendara sehingga menjaga
keamanan dan keselamatan
Pengendara ?

Apakah perlengkapan jalan
54. yang tersedia saat ini sudah

memadai ?

57. Apakal: tersedia dermaga di
wilayah tempat tinggal anda ?

Bagaimana kondisi frsik
dermaga tersebut ?

Apakah dermaga tersebut rarnai
digunakan untuk bongkar muat
barang maupun naik-turun
penumpang ?

U. Jartagan Ilrteraet
Apa.kah di wilayah tempat

60. tinggal anda dapat tersambung
ke jaringan intemet ?

Batairaana kualitas koneksi
61. internet di urilayah tempat

tinggal anda ?

fidak
memad

ai

Tidak
memba

ntu

EYa tr Tidak

EYa tr Tidak

Dl n2 E 3 n4

trl D2 tr 3 tr4

trl D2 tr 3 tr4

Sangat
memadai

Sangat
Baik

Sangat
memban

tu

Sangat
Baik

Sangat
ramai

Sangat
Bai-k

(Jika Ya, silahkan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, jika tidak silahkan lanjutkan ke
bagian M Jaringan Internet)

58

59

Buruk trl tr2 O 3 D4

Sepi El D2 tr 3 tr4

Buruk tr1 02 ! 3 E4

E Perlengl.Ina.r.lu
^ Perlengkapan jalan terdiri dari rambu-rambu lalu lintas, Penerangan Jalan Umum

(PJU), dan petunjuk jalan.

Apakah tersedia perlengkapan
53. jalqn pa.da jalan yang sering D Ya D Tidak

anda gunakan ?

(Jika Ya, silahlen lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, jika tidalr silahkan lanjutkan ke
bagian L Dermaga)



62

Apakah anda sering
menggunakan internet untuk
berbagai aktivitas (belajar,
beke{a, dan yang lainnya) ?

. Pelayanan Publll Bcrbasls Sl3tcE

66

Apakah di wilayah tempat
tinggal anda terdapat pelayanan
publik yang berbasis sistem
(online) ?
Apakah anda pernah
menggunakan pelayanan publik
berbasis sistem (online) tersebut
?

!a gairnsn6 kualitas pelayanan
publik berbasis sistem (online)
yang pernah anda gunakan ?

Apakah dengan adanya
pelayanan public berbasis
sistem (online) mempermudah
dan mempercepat anda dalam
mendapatkan pelayanan pubtk
?

Tidak
pernah

trYa

trYa

Tidak
memud
ahkan

n Tidak

tr Tidak

Sangat
sering

Sangat
Baik

Sangat
memuda

hkan

tr1 tr2 tr 3 D4

63.

64.

65. Buruk tr1 D2 tr 3 E4

tr1 D2 tr 3 tr4
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KABT'PATEN SUXABI'UI

Tanggal Survei

III. PROFIL RESPONDEIT

Waktu Survei

Nama
Jenis Kelamin
Usia
Alprnat
Pendidikan
Pekerjaan

A.

tahun

: SD / SLTP/ sl,TA / Sl / 52 / 53
: PNS / TM / POLRI / Swasta / Wirausaha /
l.ainnya..........

TV. PERTAITTAAN

9
10

l1
t2
13

t4

Kctcttc.ll.rn
Apafetr hftartn*tur dlbosrh tnt
tcr...ll. dl slly.h tcnp.t t rggil
al& ?
Jalan dan Jembatan
Jaringan lrigasi
Terminal
Angkutan Umum
Perlengkapan Jalan (Ranbu,
Penerangan Jalan Umum (PJU), darr
Petunjuk Jalan)
Dermaga
Infrastruktur Air Bersih (Sembungan
Rumah PDAM/SPAM)

Persampahan (Tempat S€mpah dan
Pengsngkutan Sampah)
L:frastrukhrr Air I imbah (IPAL Komunal)
Jaringan Drainase
Kawasan Hestrian (Trotoar)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Taman
Jaringan Internet
Pelayanan Publik Berbasis Sistem
(Onfine)

Tersedla Ttd.t
ter.cdle

o
tr

o
tr

D

D

E

tr

tr

tr

tr
tr

tr

o

tr
tr
tr
o

o

tr

tr

o

D

E

tr

tr
o

tr

1

2

3

4

5

6

8

:L /P



9
10

t1
t2
13

l4

o

tr

D

tr

tr

tr

tr

o

tr

tr

tr

o
o

tr

D

tr
tr
tr

tr

E

o

tr

E

D

tr

B

tr

o

E

E

o
o

tr

tr

o

tr

E

E

tr

E

o

tr

tr

E

o
tr

o

tr

tr

E

tr

E

D

E

tr

tr

I
2

3
4

5

6

7

8

Ku.Ut a
B.SFtEarr Ln ltt ! Arlt hAedtthur
yrlg t rtGdh.tl rllFh teEprt
ttnggel endr ?
(isi in&astruktur yang tersedia saja, jika
tidak tersedia silahkan dilewati)
Jalan dan Jembatan
Jaringan lrigasi
Terminal
Angkutan Umum
Perlengkapan Jalan (Rambu,
Penerangan Jalan UmuE (PJU), dan
Petunjuk Jalan)
Dermaga
Infrastruldu Air Bersih (Sa:nbungan
Rumah PDAM/SPAM)

Persampahan (Tempat Sampah darl
Pengangkutan Sampah)
Infrastruldur Air Limbah (IPAL Komunal)
Jaringal Drainase
Kawasan Pedestrian (IYotoar)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) / Taman
Jaringan Intemet
Pelayanan Publik Berbasis Sistem
(Online)

Kesca[alsl
Apet h Lcbcrrdaa! lnta3trutrur yaag
tcr.cdh dt wllryeh tcnprt tlnggd
anala tIGrElretr! lnftertruhur yang
dlbututtal da! b€ryu!. tagl atldr
DAUPU! EAayrSAtAt aGGarA U.Eum ?
(isi infrastruktur yang tersedia saja, jika
tidak tersedia silahkan dilewati)
Jalan dan Jembatan
Jaringan Irigasi
Terminal
Angkutan Umum
Perlengkapan Jalan (Rarnbu,
Penerangan Jalan Umum (PJU), dan
Petunjuk Jalan)
Dermaga
lnfrastruktur Air Bersih (Sambungan
R',lnah PDAII,{/ SPAM)

Persampahan (Tempat Sampah dan
Pengangkutan Sampah)
Infrastruldur Air Limbah (IPAL Komunal)

Jaringan Drainase

Kawasell Pedestrian (Trotoar)

Ruang Terbuka Hliau (RTH) / Taman
Jaringan Internet
Pelayanan Publik Berbasis Sistem
(Online)

SqDgst Balt Bal.lr Kurang
BatL Tidek Batk

c.

9
10

11

12

13

L4

SsrgBt
dlbutuhLaa

daa
bcl8ura

DlbutuhleD
dan

berguna

Xura[g
dlbutuhta

n dan
kurang
berguna

Tt.lal
dlbutrhL

a dan
Udat

bcrguaa
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D

D
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tr
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o
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o
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o
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4

5

6

7
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D

E.

9
10

11

t2
13

l4

PcDatrhatar
Ape.tsb arda sGrlag ncnguaetan
lnftastuttut yarg ter.edla dl rfhFh
teElrat Urltgrl enda ?
(isi infrastrukfirr yang tersedia saja, jika
tidak tersedia sila}lkan dilewati)
Ja]an dan Jembatart
Jaringan Irigasi
Terminal
Angkutan Umum
Perlengkapan Jalan (Rambu,
Penerangan Jalan Umum (PJU), dan
Petunjuk Jdan)
Dermaga
Infrastruktur Air Bersih (Sambungan
Rumah PDAM/ SPAM)

Persampahaf {Teapat Sampah daa
Pengangkutan $ernpah)

Infrastruktur Air Limbah (IPAL Komunal)

Jaringan Drainase
Kawasan Pedestrian (Trotoar)

Ruang Terbuka Hiiau (RTH) / Taman
Jaringan Intemet
Pelayanan Publik Berbasis Sistem
(Online)

Kontrlbusl Terhadep Perelonoml.n
Aporrrr 6a""61trrt ysig ter3edla dl
wllayah tempat tl,lg:gal aaila
tnsa-iJalg bcrtagat Legtatan etonoml
rlal menberltan Lortrlbusl tcrhrdap
Perclolronlar ?
(isi infrastruktur yang tersedia saja, jika
tidak tersedia silahkan dilewati)
Jalan dan Jembatan
Jaringan Irigasi
Terminal
Angkutan Umum
Perlengkapan Jalan (Rambu,
Penerangan Jalar Umum (PJU), dan
Petunjuk Jalan)
Dermaga
Infrastruktur Air Bersih (Sambungan
Rumah PDAM/ SPAM)

Persampahan (Tempat Sernpal dan
Pengangkutan Sampah)
lnfrastruktur Air Limbah (IPAL Komunal)

Jaringaa Drainase

Kawasan Pedestrian (Trotoar)

Ruaag Terbuka Hijau (RTH) /Tarran
Jaringan Internet
Pelayanan Publik Berbasis Sistem
(Onfine)

SaagBt
s€rlEg

EGDgguDstr
E

&rba
DcrggEaala

!

Kuraag/*
rctlrl

EengSune
Lan

Tftlrt
pcrnrh

lrengSulal
lrt

tr

E

tr

E
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tr
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D
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E
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D
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E
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!
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Satlgrt
meau4lang
kcgiata!
clonoml

uenuEJaEg
kcgt ta!
ctolonl

Kura!g
menudaag
Lcgl.t !
etonoml

Ttdsk
menunJaag

Legt t n
ctoroEl

D
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!
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