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INTISARI

Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

penelitian dan pengembangan (litbang), kerjasama, standardidasi, pengujian, sertifikasi,

kalibrasi, pengembangan kompetensi industri dan beberapa pelayanan jasa teknis di bidang

kerajinan dan batik. Komitmen BBKB dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

selalu dioptimalkan dengan melakukan penilaian dan pengukuran kinerja unti pelayanan

publiknya. Diharapkan dengan hasil pengukuran ini BBKB dapat memperbaiki kekurangan

dalam layanan yang diberikan serta mempertahankan pelayanan yang sudah baik. Tujuan

dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui tingkat kinerja Balai Besar Kerajinan dan Batik

Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus sebagai

wahana menyerap aspirasi masyarakat baik berupa saran, harapan, sekaligus keluhan

terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk dijadikan pedoman kebijakan,

program dan strategi guna peningkatan pelayanan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa metode, yaitu penyiapan materi berupa

penyusunan kuesioner, penetapan responden dan lokasi dan pengumpulan data,

pengolahan data, metode pengolahan data, dan laporan hasil penyusunan indeks kepuasan

masyarakat layanan BBKB.

Hasil dari kegiatan ini yaitu didapatkannya nilai indeks kepuasan masyarakat layanan

BBKB. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari 178 responden yang

telah mengisi kuesioner adalah 3,69 (SANGAT BAIK)

Kata Kunci : indeks kepuasan masyarakat, peningkatan pelayanan
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada

masyarakat, sehingga sudah sewajarnya pemerintah untuk terus berupaya

utnuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu ukuran

keberhasilan pemerintah selaku penyelenggara pelayanan ditentukan oleh

tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan itu sendiri dicapai apabila

penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan

dan diharapkan oleh masyarakat selaku penerima pelayanan.

Sejalan dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam

hal pelayanan, BBKB sebagai unit penyelenggara pelayanan publik berusaha

untuk memenuhi harapan masyarakat dengan melakukan perbaikan pelayanan.

Guna mencapai hal tersebut, BBKB melakukan upaya pengukuran kepuasan

masyarakat pengguna jasa layanan BBKB melalui Survei Kepuasan

Masyarakat kepada pengguna layanan di BBKB. Diharapkan dapat terkumpul

feed back/umpan balik atas kinerja / kualitas pelayanan secara

berkesinambungan. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 16

Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Tindak lanjut dari kegiatan ini

diharapkan sebagai salah satu implementasi reformasi birokrasi dalam

mewujudkan kepemimpinan yang baik.

1.2. Tujuan

1.2.1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat selaku pengguna

jasa layanan (Pengujian, Kalibrasi, Batikmark, Sertifikasi,

Kunjungan, PKL/Penelitian, Perekayasaan, Konsultansi, dan
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Pelatihan atau Workshop) Balai Besar Kerajinan dan Batik

(BBKB). Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk:

1.2.2. Mendapatkan data Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap

pelayanan publik di BBKB

1.2.3. Menyerap aspirasi masyarakat baik berupa saran, harapan,

sekaligus keluhan terhadap pelayanan yang telah diberikan selama

ini untuk dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna

peningkatan pelayanan.

1.3. Keluaran Yang Diharapkan

1.3.1. Tingkat kepuasan masyarakat 3,6 (Sangat Baik) dengan skala 4

1.4. Perkiraan Manfaat dan Dampak

1.4.1. Mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing

unsur berdasarkan jenis layanan di Balai Besar Kerajinan dan

Batik Yogyakarta

1.4.2. Mengetahui kinerja penyelenggaraan pelayanan yang telah

dilaksanakan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta

secara periodik;

1.4.3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya

yang perlu dilakukan untuk memperbaiki layanan publik
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BAB II

METODOLOGI

2.1. Pendekatan dan Kerangka Teoritis

2.1.1. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 46/M-

IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kerajinan dan Batik

menyatakan bahwa BBKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian,

pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan

pengembangan kompetensi industri kerajinan dan batik sesuai kebijakan teknis yang

ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, BBKB juga mempunyai fungsi :

1. penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan

baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan

dalam bidang pelatihan teknis, konsultansi/penyuluhan, alih teknologi serta

rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan

pencemaran industri;

2. pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi

informasi;

3. pelaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk

industri kerajinan dan batik, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;

4. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana

kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKB, serta penyusunan

dan penerapan standarisasi industri kerajinan dan batik; dan;

5. pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBKB.

Dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan publik, BBKB menggunakan dasar

hukum sebagai berikut:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik
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2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu

Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat

3. Keputusan MenPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

4. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.

16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap

Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor :

46/M-IND/PER/6/2006 Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa Seksi Pemasaran

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran, diseminasi hasil kegiatan,

kontrak kerjasama usaha, pelayanan pengguna jasa dan pengembangan pasar.

2.1.2. Kualitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai segala bentuk pelayanan, dalam

bentuk barang maupun jasa yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan

oleh Instasi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha

Milik Negara/Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berpengaruh dengan

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi

harapan (Tjiptono, 2001). Kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketetapannya dalam

mengimbangi harapan konsumen (Tjiptono, 2007). Kualitas pelayanan

(service quality) dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi

masyarakat atas pelayanan yang nyata diterima/peroleh dengan pelayanan

yang sesungguhnya masyarakat harapkan/inginkan terhadap atribut-atribut

pelayanan.

Dalam melakukan perbaikan layanan diawali dengan melakukan evaluasi

terhadap kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanannya. Evaluasi

yang berwujud pengukuran kepuasan pengguna jasa merupakan elemen

penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih

efektif. Apabila pengguna jasa merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan
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yang disediakan, maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak efektif dan

efisien. Selain itu tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan

publik menjadi acuan penting untuk menilai kesungguhan pemerintah daerah

dalam melakukan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu perlu diketahui

persepsi dari pengguna layanan BBKB. Persepsi ini dapat menginterpretasikan

mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna layanan dalam

pemenuhan kebutuhan informasi mereka.

Survei penyusunan indeks kepuasan masyarakat ini dilakukan dengan

tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja Balai Besar Kerajinan dan Batik

Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sekaligus

sebagai wahana menyerap aspirasi masyarakat baik berupa saran, harapan,

sekaligus keluhan terhadap pelayanan yang telah diberikan selama ini untuk

dijadikan pedoman kebijakan, program dan strategi guna peningkatan

pelayanan.

2.1.3. Variabel Survey

Berpedoman pada Permenpan No. 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman

Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik,

maka variabel pelayanan publik yang akan diukur memuat 16 variabel yang

relevan, valid dan reliabel dengan harapan masyarakat memberikan

pendapatnya terhadap empat pilihan jawaban yang tersedia sebagaimana

kriteria sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

2. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang

diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis

pelayanannya;

3. Waktu pelayanan dan keberadaan petugas pelayanan, yaitu kesesuaian

waktu pelayanan dengan standar waktu yang telah ditetapkan serta

keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama,

jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
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4. Kedisiplinan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan

terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

5. Tanggung jawab, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas

dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

6. Kemampuan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas

dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;

7. Ketepatan waktu, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

8. Kesesuaian Produk/Jasa, yaitu kesesuaian pelayanan dengan standar yang

telah ditetapkan;

9. Keadilan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan

golongan/status masyarakat yang dilayani atau tidak pilih kasih;

10. Keramahan petugas pelayaan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta

saling menghargai dan menghormati;

11. Keterjangkauan biaya, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besamya

biaya yang ditetapkan;

12. Kesesuaian biaya, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan

biaya yang telah ditetapkan;

13. Kenyamanan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih,

rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada

penerima pelayanan;

14. Aksesbilitas, yaitu kemudahan untuk mendapatkan informasi layanan yang

ada;

15. Keberadaan maklumat, yaitu tersampaikannya informasi tentang maklumat

atau janji pelayanan kepada pengguna jasa;

16. Keberadaan sarana pengaduan/keluhan/saran, yaitu tersampaikannya

informasi tentang sarana pengaduan/keluhan/saran kepada pengguna jasa.
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2.1.4. Responden

Penentuan jumlah responden ditentukan mengacu pada Kepmenpan

No. 25 Tahun 2004 dengan metode Simple random sampling, yaitu teknik

pengambilan sampel secara acak, tanpa memperhatikan tingkatan yang ada

dalam populasi. Jumlah respondennya ditentukan dengan:

(Jumlah unsur/variabel + 1) x 10

2.1.5. Indeks Kepuasan Masyarakat

Kuesioner yang masuk akan diolah dalam bentuk data entri komputer

untuk mendapat IKM-nya. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai

rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung

indeks kepuasan masyarakat tehadap 16 unsur pelayanan yang dikaji, setiap

unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan memakai rumus

sebagai berikut :

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan

nilai rata-rata tertimbang ( 0,0625 ) dengan rumus sebagai berikut :

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai IKM yaitu antara 25

-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25,

dengan rumus sebagai berikut :
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Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu

Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.

NILAI
PERSEP

SI

NILAI
INTERVAL

IKM

NILAI
INTERVAL
KONVERSI

IKM
MUTU

PELAYANAN

KINERJA
UNIT

PELAYAN
AN

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak baik

2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang baik

3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik

4 3,26 – 4,00 81,26 – 100,00 A Sangat baik

Tabel 1. Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM

2.1.6. Metodologi Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pekerjaan yang dilaksankan dalam pelaksanaan survey

kepuasan masyarakat di Unit Pelayanan Publik BBKB adalah sebagai berikut:

Gambar 1.Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahapan Persiapan

Beberapan kegiatan yang dikelompokkan dalam tahapan ini adalah,

penyusunan dan penetapan tim, serta instrumen pendukung seperti

kuesioner dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Kerajinan dan

Batik. Desain kuesioner yang dirancang mengandung unsur-unsur yang

mengacu kepada aturan yang berlaku. Dalam desain kuesioner dikenal

beberapa tipe pertanyaan, yaitu:

a. Pertanyaan tertutup (closed question)

Adalah pertanyaan yang bersifat kuantitatif atau terukur dengan

menggunakan skala likert 4 (empat) point dan membatasi responden

4.
PELAPORAN

3.
OLAH DATA

2.
PENGUMPULAN

DATA
1.

PERSIAPAN
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dalam menyampaikan tingkat kepuasan atas indikator-indikator

pelayanan yang diharapkan.

b. Pertanyaan terbuka (open question)

Bersifat kualitatif yang tidak membatasi responden dalam

menyampaikan tingkat kepuasan, tidak diukur dalam angka.

Selain itu perlu disiapkan tools dalam kegiatan tersebut, seperti ATK,

ketersediaan sarana dan prasarana lainnya.

2. Tahapan Pengumpulan data

Survey dilakukan di lokasi Unit Pelayanan Publik dan lokasi pengguna

jasa (saat pengiriman instruktur, narasumber dan petugas pengambil

contoh). Selain itu pengumpulan data juga melalui internet berupa

kuesioner elektronik (e-survey). Target jumlah responden adalah sebanyak

170 orang (N+1 x 10). Pengumpulan data dilaksanakan dari Bulan Januari

2018 hingga November 2018.

3. Tahapan Olah Data

Pada tahap ini, dilakukan proses pemeriksaan data hasil survey,

pengkodean data, tabulasi data dan analisis data. Layak atau tidaknya

kuesioner diinput, penomoran dan kelengkapan jawaban dinilai pada

tahapan pemeriksaan. Sebagai bagian dari penelitian kuantitatif, data yang

terkumpul dalam penelitian biasanya berupa angka-angka yang merupakan

nilai dari variabel-variabel tertentu. Angka-angka tersebut kemudian

diinput didalam aplikasi secara soft copy dan dipastikan kebenaran data

yang akan diinput sehingga akan diperoleh nilai indeks kepuasan

masyarakat.

4. Tahapan Pelaporan

Tahapan pelaporan dan rekomendasi dilaksanakan secara triwulan dan

tahunan. Diharapkan dari laporan dan rekomendasi, dapat ditindaklanjuti

guna peningkatan kualitas pelayanan.
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2.2. Ruang Lingkup dan Lokasi Kegiatan

Survei IKM dilaksanakan terhadap pengguna jasa pengujian, kalibrasi,

batikmark, sertifikasi, kunjungan, PKL/penelitian, perekayasaan, konsultansi,

dan pelatihan atau workshop pada bulan Januari sampai dengan November

2018. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan di Unit Pelayanan Publik

Balai Besar Kerajinan dan Batik Jl. Kusumanegara No 7 Yogykarta dan

ditempat pengguna jasa.

2.3. Bahan danAlat

2.3.1. Bahan

- Surat Keputusan Ka. Balai Besar Kerajinan dan Batik tentang

Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat

- Kuesioner kepuasan masyarakat

- Jasa Layanan Balai Besar Kerajinan dan Batik

- Brosur profil dan tarif BBKB

- Data pengguna jasa

2.3.2. Alat

- ATK

- Komputer

- Printer

- Telepon

- Telepon Seluler

- SIL

- SIMPEL

- Intranet

- Email

2.4. Analisis Resiko Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini mempunyai beberapa resiko yang harus dikendalikan, yaitu:

1. Pengguna jasa tidak bersedia mengisi kuesioner kepuasan pengguna

jasa
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Penyebabnya karena formulir yang terlalu banyak poin atau pengguna

jasa terburu-buru. Pengendaliannya dengan memberikan pengertian

kepada pengguna jasa dan atau penyederhanaan formulir. Selain itu

sebagai daya tarik pengguna jasa untuk mengisi kuesioner maka

diberikan merchandise berupa gantungan kunci, ballpoint, atau

blocknote.

2. Pengguna jasa tidak memahami pertanyaan yang diajukan atau tidak

menjawab semua pertanyaan

Petugas memberikan penjelasan sebelum pengisian kuesioner
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BAB III

HASILDAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1. Persiapan Alat dan Bahan

Kegiatan ini dilaksanakan pada awal tahun. Kegiatan ini dilaksanakan

dengan tujuan agar setiap pelaksanaan kegiatan pelayanan di sepanjang tahun

2018 dapat terlaksana dengan lancar.

Hasil yang didapatkan dari kegiatan Persiapan Alat dan Bahan adalah

sebagai berikut:

a. Membentuk tim pelaksana survey kepuasan masyarakat dan diwujudkan

dalam SK Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik.yang terdiri dari

No. Nama Jabatan

1. Harnandito Paramadharma, S.Ds Ketua Tim

2. Ridwan Sahara, S.I.Kom Analis Data

3. Zuhat Rochmadi, B.Sc Surveyor

4. Sri Wigati Meisasi Surveyor

5. Romadhiah Nurul Anisah, S.Pd Surveyor

6. Rahayu Puspitasari, SP Surveyor

Tabel 2. Tim pelaksana survey kepuasan masyarakat

b. Menetapkan kuesioner yang diwujudkan dalam SK Kepala Balai Besar

Kerajinan dan Batik. Kuesioner ini berfungsi sebagai alat bantu untuk

mengumpulkan data dari pengguna jasa layanan BBKB. Dituangkan

dalam SK dengan Nomor 008/I.KP.Kpts/Bd/BBKB/I/2018 tentang

Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat Balai Besar Kerajinan dan Batik

Tahun 2018.



13

Gambar 2.Kuesioner Kepuasan Pelanggan

Bagian I : Identitas responden meliputi nama, no. Telp/email, umur,

jenis kelamin, jenis pelanggan, pendidikan, sumber informasi, jenis

layanan yang diberikan, frekuensi menggunakan layanan, keinginan

menggunakan layanan kembali, keinginan merekomendasikan layanan

kepada teman/kolega dan pertanyaan terbuka berupa kritik dan saran

Bagian II : Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan

yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-

unsur pelayanan yang dinilai. Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap

unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas

pelayanan.

3.1.2. Pengumpulan Data

Menetapkan responden, lokasi dan pengumpulan data. Responden yang

menjadi sasaran kuesioner merupakan pengguna jasa Pengujian,

Kalibrasi, Batikmark, Sertifikasi, Kunjungan, PKL/Penelitian,

Perekayasaan, Konsultansi, dan Pelatihan atau Workshop. Data diambil

saat pengguna jasa menggunakan layanan secara langsung di Balai

Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, di lokasi pelatihan pengiriman

instruktur dan juga diisi secara online melalui email yang dikirim pada

link google forms berikut ini :
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https://docs.google.com/forms/d/1msBRN1VSUpUCM26EgHA-

twgVSICTlHqJKm-1IJcG2RU/edit?usp=drive_web).

Waktu pengumpulan data responden dilaksanakan selama 11 bulan

kerja dari Januari sampai November 2018. Dari target jumlah responden

sebanyak 170 orang, tercapai sebanyak 178 orang.

3.1.3. Pengolahan Data

Kuesioner yang masuk akan diolah dalam bentuk data entri komputer

untuk mendapat IKM-nya. Nilai IKM dihitung dengan menggunakan “Nilai

rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, dalam menghitung

indeks kepuasan masyarakat tehadap 16 unsur pelayanan yang dikaji, setiap

unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Hasil akhir kegiatan

penyusunan indeks kepuasan masyarakat disusun dengan materi utama

sebagai berikut:

- Indeks per unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai

dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur

pelayanan.

- Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang

mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai

cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

Dilakukan penginputan dengan menggunakan sistem komputer pada 178

responden yang berhasil dikumpulkan, dengan komposisi sebagai berikut:

Pengujian Kalibrasi Batik
mark Sertifikasi Kunjungan PKL/

Penelitian Perekayasaan Konsultansi
Pelatihan
atau

Workshop
50 4 2 15 18 12 3 8 66

Tabel 3. Jumlah responden berdasarkan jenis layanan

https://docs.google.com/forms/d/1msBRN1VSUpUCM26EgHA-twgVSICTlHqJKm-1IJcG2RU/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/1msBRN1VSUpUCM26EgHA-twgVSICTlHqJKm-1IJcG2RU/edit?usp=drive_web
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Gambar 3. Prosentase responden berdasarkan layanan

Responden yang paling banyak adalah layanan pelatihan/pengiriman

instruktur, sebanyak 37% dan dilanjutkan dengan responden pengujian sebanyak

28%. Kedua jenis responden tersebut mendominasi jasa layanan di Balai Besar

Kerajinan dan Batik di tahun 2018. Diharapkan dengan mengambil persentase

terbesar dapat mencerminkan kondisi secara umum pengguna jasa di BBKB.

3.2 Pembahasan

Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan penelitian dan pengembangan, kerjasama, standardidasi, pengujian,

sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri untuk menumbuh

kembangkan industri kerajinan dan batik di Indonesia sesuai dengan kebijakan

teknis yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan, Balai Besar Kerajinan dan

Batik mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan jasa teknis, meliputi:

pelatihan teknis, konsultansi, alih teknologi serta rancang bangun industri,

inkubasi, penanggulangan pencemaran industri, pengujian, sertifikasi dan

kalibrasi. BBKB dalam hal ini sebagai salah satu organisasi penyelenggara
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pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian perlu meningkatkan

kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas

umum pemerintahan dan korporasi yang baik (good governance).

Pelaksanaan penyelenggaraan penyediaan jasa layanan balai dalam

prosesnya melibatkan pengguna jasa sebagai konsumen dan BBKB sebagai

penyelenggara. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses pelayanan

penyediaan dan penyelenggaraan jasa layanan balai harus segera diselesaikan

secepat mungkin dan menghasilkan penyelesaiaan yang terbaik dengan tidak

merugikan kepentingan kedua belah pihak (Pengguna jasa dan BBKB), dengan

harapan agar proses pelaksanaan penyelenggaraan penyediaan jasa layanan balai

dapat berkesinambungan dengan baik.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi seringkali tidak tuntas dan tidak

terselesaikan dengan baik karena masing-masing pihak (Pengguna jasa dan BBKB)

tidak dapat mengakomodasikan aspirasinya dengan baik. Permasalahan-

permasalahan yang terjadi pada BBKB baik secara teknis maupun non teknis,

tidak dapat diketahui oleh pengguna jasa. Begitu pula dengan harapan-harapan

yang diinginkan oleh para pengguna jasa dalam hal pelayanan penyelenggaraan

penyediaan jasa layanan balai tidak tersampaikan dengan baik kepada BBKB.

Adanya bagian BBKB yang menangani atau mencoba menjembatani

kendala/masalah ini juga tidak dapat menampung aspirasi pengguna jasa secara

proposional.

Peranan masyarakat selaku pengguna/penerima pelayanan dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan publik mutlak diperlukan guna menyelaraskan

kemampuan dan potensi BBKB dengan kebutuhan/kepentingan pengguna jasa

serta kondisi lingkungan. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik,

juga diwajibkan untuk mengumpulkan umpan balik/feedback dari pengguna jasa

sebagai salah satu masukan tindakan perbaikan dalam pelayanan publik.

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan,

BBKB sebagai unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi

harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan publik



17

yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan

masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang

disampaikan, sehingga memberikan dampak buruk terhadap rendahnya kepuasan

masyarakat, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya

yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei

Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan di BBKB.

3.1.1 Profil Responden

Pada survey kepuasan masyarakat di Pelayanan Publik BBKB

Tahun 2018, yang menjadi responden adalah pengguna jasa yang datang

langsung, menggunakan email ataupun pengguna jasa yang menikmati

layanan di lokasi pengguna jasa (seperti pengiriman instruktur, narasumber

dan juga petugas pengambil contoh/PPC). Secara umum karakter

responden terbagi dalam beberapa klasifikasi:

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari sebanyak 178 responden yang mengisi kuesioner, sebanyak

118-nya merupakan laki-laki atau sebesar 66%. Sedangkan sisanya

merupakan perempuan (34%).

Gambar 4. Prosentase responden berdasarkan jenis kelamin

b. Berdasarkan Usia

Pengguna jasa layanan di BBKB didominasi pada rentang usia 31-

50 tahun, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.
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Gambar 5. Pengguna jasa BBKB berdasarkan usia

c. Berdasarkan Pekerjaan

Layanan BBKB yang terbanyak digunakan oleh pengguna jasa

adalah layanan pengujian dan pelatihan. Layanan pengujian

dimanfaatkan saat pengadaan/lelang seragam dan produk rekstil

lainnya, sedangkan pelatihan dimanfaatkan instansi pemerintah

untuk pengembangan SDM. Sebagaimana ditunjukkan pada

gambar 5, 45% pengguna jasa merupakan PNS/TNI/Polri.

Gambar 6. Jenis pekerjaan pengguna jasa

d. Berdasarkan asal informasi layanan
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Pada tahun 2018 hasil survey menunjukkan bahwa rata-rata

pengguna jasa (sebanyak 53 orang) merupakan referal dari

pengguna jasa sebelumnya. Hal ini menggeser peran website yang

sebelumnya merupakan asal informasi utama bagi pengguna jasa.

Gambar 7. Asal informasi pengguna jasa

e. Berdasarkan Pendidikan

Gambar 8. Pendidikan Pengguna Jasa BBKB

Mayoritas pengguna jasa BBKB merupakan kelompok terdidik

dengan pendidikan terakhir sarjana (49%).
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Dari gambar-gambar di atas diketahui bahwa 66% responden

berjenis kelamin laki-laki (naik 3% dari 2017) dan sisanya yaitu 37%

berjenis kelamin perempuan. Berbeda dengan tahun sebelumnya,

pengguna jasa BBKB tahun 2018 paling besar berada pada usia produktif

antara 41-50 tahun (34%) sedangkan pada tahun 2017 paling besar berada

pada usia produktif antara 31-40 tahun (35%).

Adapun dari sisi jenis pekerjaan, terbesar ada di sektor pemerintah

56%, kelompok pendidikan mayoritas responden adalah sarjana sebesar

49%. Terjadi pergeseran tren komunikasi sumber informasi bagi pengguna

jasa, di tahun 2018 banyak pengguna jasa yang mendapatkan informasi

dari temannya (30%).

3.1.2 Analisis Tingkat Kepuasan Masyarakat

BBKB melaksanakan survei kepuasan masyarakat kepada

pengguna layanan di sepanjang tahun layanan 2018 dengan jumlah

responden sejumlah 178 responden dengan tingkat kepuasan masyarakat

sebesar 3,69 (skala 4).

Gambar 9. Unsur Kepuasan masyarakat
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Unsur Prosedur Pelayanan

Mencerminkan kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Dari grafik di

samping terlihat bahwa nilai untuk Prosedur Pelayanan di BBKB adalah 3.62

(naik 0,06 poin dari 3.56 pada 2017). Hal ini berarti bahwa prosedur

pelayanan di BBKB sudah semakin mudah, sederhana dan tidak berbelit-belit.

Unsur Persyaratan Pelayanan

Menggambarkan persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk

mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. Dari grafik

diketahui bahwa nilai IKM berdasarkan persyaratan pelayanan adalah 3,80

atau sangat baik (naik 0,23 poin dari sebelumnya 3.57).

UnsurWaktu Pelayanan & Keberadaan Petugas

Unsur ini menggambarkan mengenai waktu pelayanan dan keberadaan

petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan

tanggung jawabnya). Dari grafik di atas diketahui bahwa nilai IKM

berdasarkan kejelasan petugas pelayanan di BBKB naik 0,16 poin dari tahun

2017 (3.65) menjadi 3,81. Nilai tersebut menggambarkan bahwa waktu

pelayanan dan petugas pelayanan dikategorikan sangat baik.

Unsur Kedisplinan

Menggambarkan kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan

terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari grafik di atas diketahui bahwa nilai IKM berdasarkan kedisiplinan

petugas pelayanan di BBKB adalah 3,75 (naik 0,13 dari tahun 2017 atau

sebesar 3.62). Nilai ini menunjukkan bahwa kategori ini harus dipertahankan,

diantaranya dengan menampilkan jadwal waktu layanan pada papan

informasi di luar kantor sehingga pengguna jasa dapat mengetahui dengan

pasti waktu layanan yang diberikan oleh unit kerja.
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Unsur Tanggungjawab

Menggambarkan kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam

penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. Dari grafik di atas diketahui

bahwa nilai rata-rata IKM berdasarkan tanggung jawab petugas pelayanan

adalah 3,83 (pada 2017 sebesar 3.64 atau naik 0,19 poin). Kejelasan

kewenangan dan tanggung jawab petugas diukur dengan jumlah dan jenis

tenaga kerja yang memberikan pelayanan di unit kerja. BBKB juga telah

berupaya untuk meningkatkan jumlah pegawai yang bertujuan untuk

mendukung peningkatan tanggung jawab petugas.

Unsur Kemampuan

Menggambarkan tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas

dalam melakukan pekerjaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari grafik di atas diketahui bahwa nilai IKM berdasarkan kemampuan

petugas adalah 3,76 (capaian di 2017 adalah sebesar 3.60 atau naik 0,16).

Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan sangat berhubungan

dengan beban tanggung jawab seorang pegawai. Untuk itu dalam rangka

meningkatkan kapasitas dan kemampuan petugas, BBKB berupaya

mengikutsertakan pegawai yang terkait dengan fungsi pelayanan publik

untuk mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kompetensinya seperti bahasa

inggris dan sebagainya.

Unsur Ketepatan Penyelesaian

Capaian pada tahun 2017 unsur ketepatan waktu penyelesaian pelayanan

adalah 3.45 atau terendah dibandingkan unsur yang lain. Dilakukan perbaikan

dengan melakukan quality control pada layanan jasa di BBKB, hasilnya

adalah ketepatan waktu penyelesaian layanan di BBKB adalah sebesar 97%

dan hanya 3% yang tidak tepat. Hal tersebut berpengaruh pada unsur

ketepatan waktu penyelesaian pelayanan dalam survey IKM sehingga pada

tahun 2018 terdongkrak menjadi 3,69 atau naik 0,24 poin. Beberapa faktor

yang mempengaruhi kategori ini, diantaranya adalah jumlah sampel yang
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diuji di tiap laboratorium sangat banyak, yang mengakibatkan terjadinya

antrian sampel yang akan diuji dan menyebabkan terjadinya keterlambatan

pengeluaran hasil uji dari waktu yang telah ditetapkan, kurangnya petugas

yang melakukan pengujian di laboratorium, serta masih terdapat keterbatasan

sarana dan prasarana yang mendukung pengujian di laboratorium.

Unsur Kesesuaian Produk/Jasa

Pada tahun 2018, BBKB memasukkan unsur baru dalam survey kepuasan

masyarakat yaitu kesesuaian produk/jasa. Menggambarkan bahwa apa yang

diberikan kepada pengguna jasa sesuai dengan permintaan atau apa yang

disepakati sebelum menerima layanan. Unsur ini dirain dengan poin 3,72 atau

sangat baik. Harapan pengguna jasa dapat dipenuhi dengan baik oleh

penyelenggara layanan jasa. Namun untuk peningkatan pelayanan, dapat

diperjelas pada hal-hal yang akan diterima pengguna jasa, di sisi lain

peningkatan kompetensi juga diperlukan untuk mempertahankan nilai.

Unsur Keadilan

Unsur keadilan yang menggambarkan pelaksanaan pelayanan dengan tidak

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani naik sebesar 0,14

poin dari 3,62 menjadi 3,76. Hal ini menunjukkan bahwa petugas dalam

memberikan pelayanan tidak membedakan golongan / status masyarakat.

Unsur Keramahan

Menggambarkan sifat ramah, kebaikan hati dan keakraban (dalam melayani)

petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap

menghargai dan menghormati. Dari grafik diatas terlihat bahwa nilai IKM

keramahan petugas pelayanan di BBKB adalah 3,85 naik dari tahunu 2017

sebesar 0,16 poin (3.69). Unsur ini merupakan yang tertinggi di tahun 2017

dan 2018. Ke depannya maka sikap ramah tersebut harus selalu dipertahankan

dan ditingkatkan.
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Unsur Keterjangkauan Biaya

Unsur ini merupakan salah satu unsur baru yang dimasukkan di survey tahun

2018, dimana BBKB berusaha mengukur keterjangkauan biaya dari sudut

pandang pengguna jasa. BBKB memungut biaya dengan menggunakan

standar di PP No 47 Tahun 2011 pada beberapa layanan yang berlum tercover

atau sudah tidak relevan, digunakan SPK sebagai payung hukum. Pada unsur

ini, pengguna jasa memberikan nilai 3,58 atau sangat baik, sehingga dapat

disimpulkan bahwa pengguna jasa masih terjangkau dengan biaya yang

ditetapkan.

Unsur Kesesuaian Biaya

Menggambarkan kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya

yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan pelayanan yang telah

diterima. Berdasarkan grafik diatas terlihat nilai IKM kesesuaian biaya

pelayanan adalah adalah 3,56 atau naik tipis 0,09 dari 3,47pada tahun 2017.

Proses penagihan biaya dilakukan oleh unit pelayanan publik dengan

berdasarkan tagihan dalam aplikasi SIMPONI Kementerian Keuangan

(https://simponi.kemenkeu.go.id) yang langsung masuk ke kas negara

sehingga tidak ada kemungkinan terjadi perbedaan antara biaya yang

dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.

Unsur Kenyamanan

Menggambarkan kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi

dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima

pelayanan. Nilai IKM untuk unsur ini adalah 3,74 atau naik 0,24 (terbesar)

dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 3.50. BBKB akan terus berupaya

untuk melengkapi sarana guna memberikan rasa nyaman kepada pengguna

jasa, termasuk dengan penambahan personil untuk sarana kebersihan dan

melengkapi sarana ruang tunggu untuk pengguna jasa.

https://simponi.kemenkeu.go.id
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UnsurAksesbilitas

Aksesbilitas menggambarkan kemudahan pengguna jasa dalam mengakses

informasi di BBKB, selain didukung dengan kebijakan keterbukaan informasi

publik juga banyaknya sarana komunikasi yang tersedia baik secara online

maupun offline. Unsur baru dalam survey kepuasan masyarakat ini berada

pada poin 3,72.

Unsur Maklumat Pelayanan

Maklumat Pelayanan BBKB adalah ”Dengan ini kami menyatakan bahwa

kami siap menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan

yang sudah ditetapkan demi kepuasan Anda.” Unsur ini menggambarkan

kesesuaian antara maklumat yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan

pelayanan yang diberikan. Dari grafik diketahui bahwa nilai IKM

berdasarkan unsur Maklumat Pelayanan di BBKB adalah sebesar 3,39 atau

turun 0,14 dari 3.53 pada tahun 2017. Nilai tersebut menggambarkan tingkat

kesesuaian antara maklumat dengan pelayana yang diberikan dalam kategori

sangat baik/sesuai. Merupakan unsur yang terendah, sehingga perlu untuk

disosialisasikan secara lebih masif agar nilai unsur ini bisa terdongkrak.

Unsur Keberadaan Sarana Pengaduan

Keberadaan Sarana Pengaduan menggambarkan kemudahan pengguna jasa

untuk menyampaikan saran, kritik serta pengaduan layanan jasa. Telah

tersedia kotak saran dengan form pengaduan, penyampaian secara online di

signature email dan desk layanan pengaduan. Unsur baru dalam survey

kepuasan masyarakat ini berada pada poin 3,43.

3.1.3 Analisis Loyalitas dan Referal Masyarakat

BBKB melaksanakan survei kepuasan masyarakat kepada

pengguna layanan di sepanjang tahun layanan 2018 dengan memasukkan

komponen loyalitas pengguna jasa. Responden juga digali informasinya

terkait frekuensi menggunakan layanan BBKB, dan terbanyak merupakan

pengguna jasa baru atau sebesar 45%. Hal ini dimungkinkan karena
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pengguna jasa memberikan referensi kepada teman dan koleganya tentang

layanan di BBKB (98% menyatakan bersedia).

Gambar 10. Frekuensi Pengguna Menggunakan Jasa BBKB

Gambar 11. Kesediaan Pengguna Jasa Mereferensikan BBKB kepada

teman

3.1.4 Analisis Saran dan Kritik

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kritik adalah

kecaman atau tanggapan kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan

baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Bisa

dibilang, kritik berarti mengkoreksi perbuatan atau tindakan yang telah

dilakukan. Kritik juga bisa dimaksudkan sebagai upaya memberikan opini
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yang berbeda untuk menunjukkan kekurangan dan kekeliruan atas suatu

opini. Kritik yang baik adalah kritik yang bersifat objektif dan disertai

dengan saran.

Bersumber dari KBBI, saran adalah pendapat (usul, anjuran, cita-cita)

yang dikemukakan untuk dipertimbangkan oleh orang yang dikenai saran.

Dengan kata lain, saran berarti solusi untuk memperbaiki kesalahan atau

kekeliruan. Ini berarti, saran bisa dibilang sebagai opini yang disampaikan

untuk memperbaiki kecacatan suatu opini.

Pada kuesioner terdapat kolom pertanyaan terbuka yang berisi kritik

dan saran yang bebas diisi oleh reposnden. Hasil yang didapatkan tidak

semua responden mengisi kolom tersebut, adapun responden yang mengisi

dapat diklasifikasikan berdasarkan 3 kelompok, yaitu negatif, neutral dan

positif. Nada negatif yang dihitung merupakan kritik membangun serta

harapan dari pengguna jasa terhadap layanan untuk masa yang akan datang.

Nada neutral yang dihitung berdasarkan tidak adanya kritik serta saran

yang dituliskan atau antara ekspektasi dengan kenyataan telah sesuai.

Sedangkan nada positif dihitung berdasarkan analisa kepuasan para

pengguna jasa yang dituangkan dalam kolom kritik dan saran.

Dari gambar di bawah dapat dilihat bahwa klasifikasi kritik dan

saran yang disampaikan kepada BBKB melalui kuesioner dengan nada

negatif sejumlah 57 buah (32%) turun dari tahun 2017 sebesar 84 buah

(36%), sedangkan neutral/tidak mengisi ada 75 buah (42%) sedangkan

pada 2017 ada 80 buah (35%). Adapun positif 26 buah (26) turun dari 68

buah (29%) pada 2017.

Gambar 12. Klasifikasi nada kritik dan saran layanan BBKB
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Pengguna jasa pada tahun 2018 cenderung tidak mengisi kolom saran

dan kritik (42%) hal ini bisa dimungkinkan karena 2 hal, yaitu karena layanan

yang diberikan sudah baik dan keinginan sudah terakomodir atau karena

pengguna jasa sudah tidak peduli lagi dengan layanan yang diberikan.

Nada negatif menempati porsi kedua sebanyak 32% atau 57 buah dari

178 kuesioner yang dihitung. Meski dimasukkan ke dalam kelompok negatif,

namun kritik dan saran yang disampaikan tidak bisa diartikan dengan

kekecewaan pada layanan karena isi dari kritik tersebut bersifat membangun

dengan pernyataan kepuasan dan mengharapkan perbaikan secara

berkelanjutan.

Kelompok kritik dan saran yang bernada negatif dikelompokkan lagi

ke dalam beberapa jenis, yaitu : Sarana-prasarana, SOP, Waktu, SDM, Biaya,

Ruang lingkup Layanan, Informasi, Konten layanan dan Lainnya. Hasil dari

penghitungan yang telah dilakukan pada 95 buah kritik dan saran yang

diberikan dapat dilihat pada gambar 12.

Gambar 13. Klasifikasi kritik dan saran

Pengelompokan dimaksudkan untuk membuat skala prioritas perbaikan

layanan BBKB di masa mendatang. Berikut adalah pengelompokan saran dan

kritik (dari paling banyak hingga paling sedikit) yang disampaikan oleh

responden :

Waktu

Sebanyak 18 kritik dan saran (2017 sebanyak 24 kritik) dimasukkan dalam

dalam kelompok waktu. Responden yang masuk dalam kelompok ini
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mengharapkan proses penyelesaian layanan yang dipercepat, seperti layanan

uji dan kalibrasi. Adapun responden jasa pelatihan mengharapkan waktu

pelatihan yang diefisienkan dan juga diperpanjang.

Konten layanan

Terdapat 8 buah kritik dari sebelumnya 19 buah (2017) kritik dan saran yang

masuk dalam kelompok konten layanan. Responden pada kelompok ini

mengharapkan perbaikan layanan pada variasi dan inovasi produk pelatihan,

desain, materi yang bilingual dan materi/bahan yang disampaikan.

Lainnya

Responden dengan kelompok lainnya, mengharapkan perbaikan dalam hal

adanya asrama, kesinambungan (jenjang pelatihan), perbaikan quality control

dan terjalinnya kerjasama dalam hal jasa layanan. Pada tahun 2018 sebanyak

8 responden (Tahun 2017 ada 7 responden) mengisi kritik dan saran terkait

hal ini.

Ruang lingkup Layanan

Sama dengan di tahun 2017, terdapat 7 buah kritik dan saran yang masuk

dalam kelompok ruang lingkup layanan. Responden pada kelompok ini

mengharapkan pengembangan ruang lingkup layanan baik pengujian atau

kalibrasi, dan membuka akses laboratorium untuk pengguna layanan.

Informasi

Sebanyak 5 kritik dan saran dimasukkan dalam dalam kelompok informasi.

Responden yang masuk dalam kelompok ini mengharapkan informasi

layanan dan fasilitas secara lebih detail, informasi pameran dan penggunaan

email serta sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Pada tahun 2017 ada 16

kritik terkait informasi.

Sarana-prasarana

Terdapat 5 kritik (pada tahun 2017 ada 19 kritik dan saran) yang masuk

dalam kelompok sarana-prasarana. Kelompok ini mengharapkan perbaikan
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layanan pada pendingin ruangan, display ruangan, tempat duduk aula dan alat

pengujian.

Biaya

Responden dengan kelompok ini, menyayangkan biaya layanan pengujian

yang terlalu besar. Tindakan perbaikan yang diharapkan tentunya mengarah

pada revisi tarif yang lebih murah. Dibandingkan tahun sebelumnya yang

terdapat 1 kritik dan saran, pada tahun ini ada 2 kritik yang masuk dalam

kelompok ini.

SDM

Sebanyak 2 kritik dan saran dimasukkan dalam dalam kelompok SDM atau

sumber daya manusia. Responden yang masuk dalam kelompok ini

mengharapkan penambahan jumlah SDM.

SOP

Ada 2 kritik yang masuk dalam kelompok ini, dimana penguna jasa

menginginkan volume uji yang lebih banyak, sehingga lebih banyak

pengguna jasa yang terlayani.

\
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Hasil dari kegiatan ini yaitu didapatkannya nilai indeks kepuasan

masyarakat layanan BBKB. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

yang diperoleh dari 178 responden yang telah mengisi kuesioner, dengan

cara nilai unsur pelayanan dikalikan dengan 0.0625 dan hasilnya 3, 69

(kinerja SANGAT BAIK)

2. 66% responden berjenis kelamin laki-laki dan 34% berjenis kelamin

perempuan. Responden BBKB paling besar berusia 41-50 tahun (34%),

dengan jenis pekerjaan terbesar ada di sektor pemerintah 45%, kelompok

pendidikan mayoritas responden adalah sarjana sebesar 49%. Responden

mengetahui tentang layanan BBKB berasal dari petugas pelayanan sebesar

30% disusul informasi dari teman sebesar 30%. Adapun mayoritas

responden yang mengisi kuesioner adalah pengguna jasa baru sebesar 45%.

Sebesar 96% reponden memiliki keinginan menggunakan jasa layanan

BBKB kembali. Adapun pengguna jasa menyatakan bersedia untuk

mereferensikan layanan BBKB kepada teman atau kolega sebesar 98%.

3. Nilai terendah IKM adalah unsur keberadaan maklumat pelayanan (3.39).

Faktor yang mempengaruhi kategori ini adalah pengguna jasa tidak

mengetahui keberadaan maklumat pelayanan yang ada.

4. Nilai IKM tertinggi (3.85 ) adalah unsur keramahan petugas yang

menggambarkan sifat ramah, kebaikan hati dan keakraban (dalam

melayani) petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

dengan tetap menghargai dan menghormati.

5. Jasa layanan sertifikasi memiliki nilai indeks tertinggi atau sebesar 3,80,

sedangkan jasa layanan batikmark dengan nilai indeks terendah atau

sebesar 3,44.
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6. Klasifikasi kritik dan saran yang disampaikan kepada BBKB melalui

kuesioner dengan nada negatif sejumlah 57 buah (32%), neutral 75 buah

(42%) dan positif 46 buah (26%). Kritik dan saran terbanyak (18)

termasuk dalam kelompok waktu. Responden mengharapkan proses

penyelesaian layanan yang dipercepat, seperti layanan uji dan kalibrasi.

Adapun responden jasa pelatihan mengharapkan waktu pelatihan yang

diefisienkan dan juga diperpanjang.

2. Saran

Diharapkan semua lini untuk bisa mempertahankan nilai IKM layanan

yang telah dicapai

Setelah kegiatan ini maka pihak-pihak penyelenggara layanan teknis

yang menerima kritik dan saran dari pengguna jasa diharapkan

menindaklanjuti dengan melakukan berbagai perbaikan. Adapun landasan

prioritas disesuaikan dengan hasil survey.
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