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PENGENALAN

 Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) memainkan peranan yang penting dalam pembangunan

bandar. Perbandaran dan pembangunan yang berlaku secara serentak dan drastik

menjadi cabaran kepada PBT dalam menyediakan perkhidmatan dan kemudahan.

 Penilaian terhadap perkhidmatan dan kemudahan PBT dapat membantu pihak kerajaan

di peringkat tempatan dalam merancang, mengurus serta menyelenggara perkhidmatan

dan kemudahan yang disediakan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi setempat.



OBJEKTIF KAJIAN

 Untuk membuat proses merangka bajet bagi tahun 2021

 Untuk mendapatkan maklumbalas dan cadangan daripada orang awam berkenaan

penambahbaikan perkhidmatan dan sosioekonomi di daerah Hulu Selangor.

 Menilai dan menambahbaik hala tuju matlamat MDHS untuk menyediakan perkhidmatan

yang cemerlang



SKOP KAJIAN

 Sampel kajian terdiri daripada 42 responden dari pelbagai bangsa iaitu Melayu, Cina,

India dan lain-lain di sekitar kawasan Hulu Selangor dan menggunakan kaedah soal

selidik atas talian.

 Jumlah responden berkurangan untuk kajian kali ini kerana tempoh kajian agak singkat

iaitu selama 7 hari dan modul kajian juga berbeza daripada tahun sebelumnya.

 Modul kajian kali ini tertumpu kepada dua aspek iaitu, ukuran terhadap perkhidmatan

asas MDHS dan kesukaran yang dihadapi oleh penduduk Hulu Selangor.



ANALISIS DATA
DEMOGRAFI

 Daripada 42 responden yang diterima 38 atau 90.5% adalah daripada bangsa Melayu

manakala baki 4.8% atau 2 responden masing adalah daripada bangsa India dan lain-

lain.



ANALISIS DATA
DEMOGRAFI

 Responden dari Kuala Kubu Bharu merupakan responden paling tinggi iaitu 11 responden,

diikuti dengan responden dari Batang Kali seramai 7 orang dan responden dari Serendah

serta Hulu Bernam pula seramai 6 orang, manakala Bukit Sentosa dan Rasa masing-

masing 5 responden dan Sungai Choh serta Kerling hanya 1 responden masing-masing.



ANALISIS DATA
UKURAN TERHADAP PERKHIDMATAN ASAS MDHS

 Bagi soal selidik bahagian pertama kami memfokuskan maklum balas tentang aspek

perkhidmatan asas MDHS kepada orang awam.

 7 soalan yang telah kami utarakan adalah seperti berikut:

- Penyelenggaraan Lampu Awam

- Perkhidmatan Khdmat Pelanggan

- Perkhidmatan Kutipan Sampah

- Tahap Penyelesaian Aduan

- Penyelenggaraan Landskap dan Rekreasi

- Perkhidmatan Pembersihan Awam

- Penyelenggaraan Jalan



ANALISIS DATA
UKURAN TERHADAP PERKHIDMATAN ASAS MDHS
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 Cara kajian ini dilakukan adalah dengan memberi pilihan kepada responden untuk

memilih skala kepentingan daripada skala 1 (paling penting) hingga 7 (kurang penting).

 Merujuk kepada carta bar tersebut, kami mendapati bahawa perkhidmatan kutipan

sampah merupakan perkhidmatan paling penting untuk penduduk di Hulu Selangor

kerana mendapat Skor Kajian paling rendah iaitu sebanyak 114 skor berbanding

penyelenggaraan landskap dan rekreasi yang mendapat skor kajian yang paling tinggi

iaitu sebanyak 217 skor merupakan perkhidmatan yang kurang penting

ANALISIS DATA
UKURAN TERHADAP PERKHIDMATAN ASAS MDHS



ANALISIS DATA
KESUKARAN YANG DIHADAPI PENDUDUK

 Bagi soal selidik bahagian kedua pula kami memfokuskan maklum balas tentang aspek

kesukaran yang sering dihadapi oleh penduduk di daerah Hulu Selangor.

 Antara 7 kesukaran yang telah kami senaraikan adalah seperti berikut:

- Perkhidmatan penghantaran makanan

- Capaian internet

- Perniagaan atas talian

- e-Hailing (Grab/Uber)

- Pusat beli belah

- Pengangkutan awam

- Restoran makanan segera



139
148

161 163
177

190
198

0

50

100

150

200

250

[Capaian Internet]  [Pusat Beli Belah] [Pengangkutan Awam] [e - Hailing

(Grab/Uber)]

[Restoran Makanan

Segera ]

[Perkhidmatan

Penghantaran

Makanan]

[Perniagaan Atas

Talian]

S
K

O
R

 K
A

JI
A

N

KESUKARAN YANG DIHADAPI

UKURAN KESUKARAN YANG DIHADAPI PENDUDUK

ANALISIS DATA
UKURAN KESUKARAN YANG DIHADAPI PENDUDUK



ANALISIS DATA
UKURAN KESUKARAN YANG DIHADAPI PENDUDUK

 Cara kajian ini dilakukan adalah dengan memberi pilihan kepada responden untuk

memilih skala kesukaran daripada skala 1 (paling sukar) hingga 7 (kurang sukar).

 Merujuk kepada carta bar tersebut, kami mendapati bahawa capaian internet

merupakan kesukaran paling ketara untuk penduduk di Hulu Selangor kerana mendapat

Skor Kajian paling rendah iaitu sebanyak 139 skor kajian berbanding 198 skor untuk

perniagaan atas talian yang merupakan kesukaran yang paling kurang diperlukan oleh

penduduk Hulu Selangor.



 Untuk bahagian ketiga, kami membuka ruang untuk orang awam memberi cadangan

atau pendapat secara bebas untuk dipertimbangkan.

 Terdapat 14 cadangan, pendapat serta aduan yang diterima. 

ANALISIS DATA
LAIN-LAIN CADANGAN



CADANGAN & PENDAPAT ADUAN

Penyediaan padang permainan/rekreasi & pengurusan binatang liar yang
menyulitkan penduduk

Coverage telco amat lemah...maxis,digi dsb

Mohon wujudkan kompleks sukan/riadah di Batang Kali Jalan dan tempat letak kereta dalam pangsapuri kos rendah perlu
diselenggarakan oleh MDHS.

Lampu jalan tukar ke Led di Jalan Ros Mintak pihak MDHS memantau premis-premis perniagaan yang tidak berlesen

Pemasangan CCTV di tempat strategik untuk membantu benteras jenayah di
pekan, kampung dan taman. Menyediakan tempat untuk pembuangan seperti
minyak masak, racun, bateri dan barangan toksik selain barangan kitar semula.
Pemasangan cable fiber optik untuk menampung kelajuan tinggi Internet.
Mengadakan hanya satu sahaja pusat penjualan arak dalam satu daerah atau
kawasan.

Mengadakan dialog dengan penduduk untuk mendengar masalah dan
pandangan.

Mohon dibina sebuah dewan terbuka di Taman keruing Rasa.

Hospital pakar

Perkhidmatan perbankan yg terhad di kawasan yg padat perlu diperhalusi

Hulu Bernam kawasan paling hujung di Selangor dan bergantung pada
kemudahan di Tg Malim. Kalau PKP, Hulu Bernam pekan mati.

Giatkan program keusahawanan bagi melatih belia berniaga daripada
mengharapkan peluang pekerjaan yg semakin mengecil

Pelaksanaan tu penting



RUMUSAN

 Kesimpulannya, melalui kaedah soal selidik yang dijalankan MDHS dapat mengukur tahap

kepentingan perkhidmatan yang diperlukan serta mengenalpasti tahap kesukaran yang

dihadapi oleh penduduk di dalam kawasan Daerah Hulu Selangor. Dengan hasil kajian ini

MDHS dapat memperbaiki mutu perkhidmatan serta meningkatkan infrastruktur yang

diperlukan penduduk di Hulu Selangor.


