


PETUNJUK PENGISIAN E-SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA 

(Untuk User/ Responden) 
 
1. User masuk ke website Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta  

(www.pta-jakarta.go.id) dan memilih banner e-Survey 

 
 

2. Atau bisa melalui menu Layanan Publik  Survey Kepuasan Publik  Survey 
Kepuasan Masyarakat (SKM)  Kuesioner SKM, atau langsung klik di (https://pta-
jakarta.go.id/layanan-publik/survey-pelayanan-publik/ikm/kuesioner-skm)  

 



3. Mengisi Data Diri Responden 

 
 
 Nama Satker : diisi dengan nama Satuan Kerja Responden  

Contoh : PA Jakarta Pusat 
 Alamat : diisi dengan alamat kantor (bisa lengkap atau cukup nama daerahnya 

saja) dari Satker Responden 
Contoh : Jalan Rawasari Selatan, Jakarta Pusat  

 No. Telp/ Email : bisa diisi keduanya atau salah satu dengan nomor telp atau email 
pribadi atau kantor 
Contoh : 021-42802193/pa.jakpus@gmail.com 

 Nama Responden : diisi dengan nama Responden (tidak wajib) 
 Usia : memilih usia responden dengan range yang tersedia 
 Jenis Kelamin : memilih jenis kelamin (Lai-laki/ Perempuan) 
 Pendidikan terakhir : memilih dengan pendidikan terakhir responden dari pilihan 

pendidikan yang tersedia 
 Bagian/ Sub Bagian : diisi dengan bagian dari jabatan responden saat ini 

Contoh : Jurusita Pengganti 
 Lama bekerja di Satker : diisi dengan masa kerja responden pada satker sekarang 

Contoh : 5 tahun 
 



4. Klik tombol  untuk masuk ke halaman Petunjuk Penggunaan 

 
 

5. Klik tombol   untuk masuk ke halaman 
pertanyaan kuesioner 

 
 

6. Pilih jawaban yang Anda rasa tepat dengan mengklik pada pilihan jawaban yang 
tersedia 

7. Teruskan sampai 27 (dua puluh tujuh) pertanyaan yang tersedia 
8. Pada pertanyaan terakhir akan masuk ke halaman isian, yaitu Responden diminta 3 

(tiga) pertayaan isian berupa: 
 Tema/ Judul Bimtek : diisi dengan Tema/ Judul Bimbingan Teknis atau 

Sosialisasi yang pernah diikuti oleh responden 
 Bimtek/ Sosialisasi yang perlu diadakan: diisi dengan usulan Bimbingan Teknis 

atau Sosialisasi yang sekiranya perlu menjadi masukan untuk PTA DKI Jakarta 
agar dilaksanakan Bimtek/ Sosialisasi tersebut 

 Saran dan kritik : diisi dengan saran dan kritik yang membangun untuk 
pelayanan yang lebih baik di Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta 



 

 
 

9. Pengisian kuesioner telah selesai 

 
 

10. Terimakasih 
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