
A. Profil Responden  

1. Nama    : ....................................  

2. Instansi   : ................................................  

3. Umur    : ………… tahun  

4. Jenis kelamin   :  1. Laki-laki  

                                 2. Perempuan  

5. Pendidikan terakhir:  1. Tidak Sekolah    5. Diploma (D1/D2/D3/D4).  

                    2. SD       6. Sarjana (S1)  

       3. SMP/SLTP                    7. Pasca Sarjana (S2/S3)  

                                 4. SLTA  

6. Pekerjaan Utama :  1. PNS                     5. Petani/Nelayan  

                2. TNI/Polri                           6. Pedagang  

                               3. Pegawai Swasta    7. Pelajar/Mahasiswa  

                               4. Wiraswasta                  8. Lainnya: ....................... 
 

 

B. Akses Responden terhadap layanan Pengadilan 

Jenis layanan Pengadilan yang pernah diakses dalam 1 (satu) tahun terakhir  
a. penyelesaian perkara, 
b.  konsultasi hukum, 
c.  layanan data,  
d. dan informasi. 
e. Pemangilan dan pemberitahuan 

Media komunikasi yang digunakan untuk mengakses layanan Pengadilan dalam 1 (satu) 
tahun terakhir: 

a. website, 
b. Email,  
c. Surat,  
d. Telepon, 
e. Datang langsung,  
f.      Fax, 
g.      dll 

Tujuan untuk mengunakan layanan :  
a. penyelesaian perkara,  
b. tugas kuliah,  
c. skripsi, 
d. penyebaran informasi/jurnalistik 

 

 



C. Kepuasan dan harapan konsumen Pengadilan 

1 (STP)  = Sangat Tidak Puas 1 (STP)  = Sangat Tidak Penting 

2 (TP) = Tidak Puas 2 (TP) = Tidak Penting 

3 (P) = Puas 3 (P) = Penting 

4 (SP)    = Sangat Puas 4 (SP)    = Sangat Penting 

 

 

 

 

Apakah saudara pernah berhubungan dengan pelayanan dikantor pengadilan Negeri Rote Ndao 

YA   TIDAK     

Jenis pelayanan apa yang ada minta  

GUGATAN    sebutkan ……………………………………………………………………………………………….. 

PERMOHONAN    sebutkan………………………………………………………………………………………………… 

KONSULTASI    Sebutkan………………………………………………………………………………………………… 

INFORMASI    Sebutkan………………………………………………………………………………………………… 

PERMINTAAN    Sebutkan………………………………………………………………………………………………… 

PEMANGGILAN   Sebutkan………………………………………………………………………………………………… 

PEMBERITAHUAN  sebutkan………………………………………………………………………………………………… 

Bagaimanakah menurut anda tentang persyaratan pelayanan yang sudah ditempel/dipublikasikan 

sangat tidak puas    (1) 

tidak puas     (2) 

puas     (3) 

sangat puas     (4) 

bagaimanakah menurut anda pemenuhan Persyaratan pelayanan penerimaan perkara perdata yang 

diajukan  

sangat sulit     (1) mudah   (3) 

sulit     ( 2) sangat mudah    (4) 



menurut anda bagaimanakah Alur dan prosedur pelayanan  

sangat tidak puas    (1) 

tidak puas     (2) 

puas                                (3) 

sangat puas     (4) 

 

bagaimanakah menurut  anda tentang waktu dalam pemenuhan pelayanan  

sangat lambat               (1) sangat  puas             (4)   

 lambat     (2) 

puas                                (3)   

Apakah informasi tentang biaya/tarif yang dikenakan untuk memperoleh layanan tersebut telah 

dipublikasikan ? 

1. Sangat tidak jelas 

2. Tidak jelas 

3. Jelas 

4. Sangat jelas 

Bagaimana menurut anda tentang biaya /tarif yang dikenakan untuk memperoleh layanan tersebut : 

1. Sangat Ringan  

2. Ringan  

3. Mahal  

4. Sangat Mahal   

 

Apakah hasil pelayanan yang didapatkan tersebut telah sesuai dan apa yang diinginkan? 

1. kurang 

2. cukup 

3. baik 

4. sangat baik 

 

Bagaimana kompetensi dari pemberi layanan pengadilan tersebut ? 

1. kurang 

2. cukup 

3. baik 

4. sangat baik 



 

Bagaimana perilaku dari pemberi layanan pengadilan tersebut ? 

1. kurang 

2. cukup 

3. baik 

4. sangat baik 

 

 

 

 

    

Bagaimanakah menurut anda perilaku pelaksana saat memberikan pelayanan 

sangat buruk    (1) 

buruk    (2) 

baik     (3) 

sangat baik    (4) 

bagaimanakah menurut anda tentang pelayanan yg dilakukan oleh jurusita dalam melalukan prsedur 

pemanggilan para pihak  

sangat buruk    (1) 

buruk    (2) 

baik     (3) 

sangat baik    (4) 

Bagaimanakah menurut anda tentang pelayanan yang dilakukan oleh jurusita dalam melakukan 

prosedur pemberitahuan 

sangat buruk   (1) 

buruk    (2) 

baik     (3) 

sangat baik    (4) 

D. Saran dan masukan 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 


