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Kata Pengantar
Good governance bagi beberapa perusahaan atau Lembaga dilakukan dengan melakukan
penilaian dan pengukuran kinerja Lembaga terkait. Salah satu kinerja yang diukur adalah
bagaiman Lembaga tersebut memberikan layanan kepada para pelanggannya. Tidak
terkecuali pada Kementerian Perindustrian melalui Unit Pelayanan Publik yang merupakan
satu unit yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai konsumen atau pelanggan.
Evaluasi berkelanjutan yang bertujuan untuk memantau upaya perbaikan berkelanjutan
dilakukan salah satunya dengan melakukan survey kepuasan pelanggan. Pada akhir tahun
2019, Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian telah melakukan survey
pelanggan yang bertujuan untuk mendapatkan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat
pada Unit Pelayanan Publik (UPP) Pusat Kementrian Perindustrian.
Laporan akhir IKM ini disusun untuk memaparkan hasil survey pelanggan yang akan
memberikan informasi terkait dengan indeks kepuasan masyarakat pada Unit Pelayanan
Publik (UPP) Puast Kementrian Perindustrian, yang akan diukur adalah pelayanan langsung
yang diberikan oleh petugas terkait dan melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINAS)

Dengan Hormat
Penyusun
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Pendahuluan
Latar Belakang
Lembaga pemerintah sebagai wakil Negara untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara berkewajiban melayani setiap
warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka
pelayanan publik. Salah satu upaya untuk mengetahui dan memantau apakah amanat UUD
1945 tersebut sudah terpenuhi atau belum adalah dengan melakukan survey kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan lembaga tersebut.
Menurut Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diuraikan bahwa,
pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan,
bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur
pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada pengertian dari Departemen Dalam Negeri
(2004) menyebutkan bahwa “Pelayanan Publik adalah Pelayanan Umum”‟ dan mendefinisikan
“Pelayanan Umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu
yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal tercipta kepuasan dan keberhasilan.
Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa”.
Dari uraian tersebut dipahami bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan
aparat pemerintah dan berorientasi pada upaya memberikan bantuan kepada masyarakat
yang membutuhkannya sehingga menciptakan suatu kondisi yang mencerminkan kepuasan
masyarakat akan pelayanan yang dilakukan.
Unit Pelayanan Publik (UPP) Pusat Kementerian Perindustrian bertugas memberikan
pelayanan kepata masyarakat atau badan hukum atas permintaan informasi, konsultasi, dan
pelayanan publik yang berada pada:
1. Direktorat Jenderal Industri Agro
4

2. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
3. Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika .
Perkembangan teknologi memberikan satu impact positif pada masyarakat dengan
menjadikan masyarakat semakin dinamis dan memiliki kemudahan untuk akses berbagai
informasi yang tentunya juga membuat masyarakat menjadi lebih kritis. Kondisi ini menuntut
Lembaga manapun termasuk Lembaga negara untuk berupaya lebih kuat dalam memberikan
kepuasan pada masyarakat sebagai pelangan. Kepuasan pelanggan sendiri didefinisikan
sebagai „jumlah pelanggan atau persentase total pelanggan yang menyampaikan tentang
pengalamannya dengan perusahaan/Lembaga, produknya atau layanan yang diberikan
sesuai dengan kriteria kepuasan itu sendiri.
Menjawab kondisi ini, maka penyusunan indeks kepuasana masyarakat menjadi satu upaya
yang perlu dilakukan, sehingga akan membantu Lembaga penyelenggara untuk membuat
evaluasi dan keputusan ke depannya agar lebih mengedepankan pelayanan yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Dengan mendapatkan informasi kepuasan melalui indeks
kepuasan ini maka Lembaga dapat melakukan perbaikan upaya yang meningkatkan kualitas
pelayanannya.
Peraturan Perundangan
Dasar

dari

penyusunan

Indeks

Kepuasan

Masyarakat

adalah

peraturan

perundangan sebagai berikut:
1.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
yang Bersih dan Bebas KKN.

2.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038).

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
RI Nomor 25 Tahun 2009.

4.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan
Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat.

5

5.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.

6.

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
7.

Peraturan

Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

Nomor:PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan
Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.
8.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun
2009

tentang

Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

dengan

Partisipasi

Masyarakat.
9.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 34/M-IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik
Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian
Perindustrian.

10. Peraturan Menteri Perindustrian No. 55/M-IND/PER/6/2011 tentang Unit Pelayanan
Publik Kementerian Perindustrian.
11. Peraturan Menteri Perindustrian No. 19/M-IND/PER/3/2016 tentang Ketentuan
Pemberian Rekomendasi Impor Barang Komplementer, Barang untuk Keperluan
Tes Pasar, dan/atau Pelayanan Purna Jual
12. Instruksi Menteri Perindustrian No. 101/M-IND/3/2013 tentang Peningkatan
Kualitas dan Integritas Pelayanan Publik pada Unit Kerja di Lingkungan
Kementerian Perindustrian.
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor:
63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik.
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
16 tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
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Maksud dan Tujuan
Pembuatan indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap UPP Pusat Kementerian
Perindustrian ini dimaksudkan sebagai usaha untuk bisa memperoleh gambaran kualitas
pelayanan publik yang dilakukan secara berkala. Sehingga bukan hanya dapat diketahui
seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat sebagai pelanggannya, namun juga dapat
mengetahui perkembangan kinerja UPP terutama terkait dengan kriteria pelayanan
terhadap publik.
Sasaran
Sasaran yang ingin dicapai dengan dibuatnya Indeks Kepuasan Masarakat pada UPP Pusat
Kementerian Perindustrian yaitu:
1.

Diperoleh informasi terkait dengan kepuasan masyarakat atas upaya keberlanjutan
UPP dalam melayani masyarakat, sehingga upaya perbaikan setiap tahun tidak
terputus dari upaya tahun sebelumnya;

2.

Diperoleh informasi kepuasan masyarakat atas kinerja UPP dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat pada tahun 2019, sehingga dapat diketahui juga
apakah ada peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun sebelumnya;

3.

Diperoleh informasi kepuasan masyarakat atas layanan publik yang dilaksanakan
oleh UPP selama tahun 2019;

4.

Diperoleh saran dan masukan perbaikan atau rekomendasi atas penyelenggaraan
pelayanan public dari para pengguna jasa UPP yang dapat dimanfaatkan untuk
perbaikan di tahun mendatang;

5.

Tersusunnya dokumen survey kepuasan masyarakat terhadap UPP tahun 2019.

Ruang Lingkup
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik (UPP) Pusat
Kementerian Perindustrian dilakukan pada layanan penerbitan Rekomendasi/ Pertimbangan
Teknis pada Unit Pelayanan Publik (UPP) Pusat Kementerian Perindustrian, di Direktorat
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan
Perikanan; Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar; Direktur
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Industri Kimia Hulu; Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi; Direktur Industri Semen,
Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Non Logam; Direktorat Industri Tekstil, Kulit dan
Alas Kaki; Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian; Direktorat Industri
Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan; Direktorat Industri Elektronika dan
Telematika; dan Direktorat Industri Logam, yang dilakukan melalui:
1.

Ruang Pelayanan Unit Pelayanan Publik (UPP) Pusat Kementerian Perindustrian;

2.

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Manfaat
Data dari hasil survey Kepuasan Masyarakat secara berkala ini akan memberikan manfaat
sebagai berikut:
1. Mengetahui profile penyelenggaraan pelayanan publik dari setiap unit di UPP Pusat
Kementerian

Perindustria,

baik

yang

menggambarkan

kelemahan

maupun

keunggulan;
2. Memiliki pijakan atau landasan yang berbasis data ilmiah untuk melakkukan upayaupaya perbaikan penyelenggaraan pelayanan pelanggan;
3. Mendapatkan informasi terkait dengan harapan dan kebutuhan masyarakat terhadap
setiap unit kerja yang ada di UPP Pusat Kementerian;
4. Mendapatkan umpan balik atas apa yang telah dilakukan oleh UPP Pusat sehingga
memberikan arah untuk perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan di
masa mendatang.
5. Survey yang rutin dilaksanakan secara berkala akan memberikan gambaran profile
dan informasi dinamika kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarkat.
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Profil Organisasi
Membangun kepercayaan masyarakat dan dunia usaha atas pelayanan publik
merupakan kegiatan yang dilakukan penyelenggara pelayanan untuk memenuhi
tuntutan masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh pelayanan publik. Hal ini
perlu dilakukan untuk mewujudkan tanggung jawab Aparatur khususnya di Kementerian
Perindustrian dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Berikut ini adalah profil dari
Unit Pelayanan Publik (UPP) Pusat Kementerian Perindustrian:
Nama Instansi

:

Unit Pelayanan Publik (UPP) Pusat Kementerian
Perindustrian

Alamat

: Gedung Kementerian Perindustrian Lantai 4
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta 12950

No. Telp/Fax

: 021-525 5509 ext 2340

Email

: humas@kemenperin.go.id

Jenis Pelayanan

: 1. Pemberian informasi dan konsultasi iklim investasi;
2. Klinik pengembangan desain kemasan dan merk;
3. Pemberian

informasi

dan

konsultasi

tata cara

pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI);
4. Pemberian informasi dan konsultasi sertifikasi SNI
dan pengujian barang pada Laboratorium;
5. Layanan dunia usaha/industri non perizinan dalam
bentuk

Rekomendasi,
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Pertimbangan

Teknis

dan

lainnya.

Asas Pelayanan : 1. Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan

dan

disediakan secara memadai serta mudah dimengerti;
2. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-udangan;
3. Kondisional,

yaitu

sesuai

dengan

kondisi

dan

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan
tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas;
4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat
dalam

penyelenggaraan

memperhatikan

pelayanan

aspirasi,

kebutuhan

public

dengan

dan

harapan

masyarakat;
5. Kesamaan hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak
membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan
status social ekonomi;
6. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemberi dan
penerima pelayanan public harus memenuhi hak dan
kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan yang
berlaku
Biaya Pelayanan :

Untuk

memperoleh pelayanan

biaya kecuali untuk pelasanaan
ketentuan yang berlaku
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pada UPP tidak dipungut
sertifikasi SNI

sesuai

Persyaratan Administrasi :
A. Industri
1. Surat Permohonan kepada Direktur Jenderal Teknis;
2. Akte Perusahaan;
3. Surat Izin Usaha Industri (SIUI);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Nomor Induk Berusaha (NIB);
6. NPWP;
7. Nomor Induk Kepabeanan (NIK) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Daftar Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI);
9. Nomor pengenal Importir Khusus (NPIK);
10. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku.
B. Importir
1. Surat Permohonan kepada Direktur Jenderal Teknis;
2. Akte Perusahaan;
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Nomor Induk Berusaha (NIB);
6. NPWP;
7. Nomor Induk Kepabean (NIK) dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Daftar Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI);
9. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang
berlaku.
Visi, Misi, Motto, dan Maklumat Pelayanan :
Visi: “Menjadi Unit Pelayanan Publik yang Kredibel Dalam Memberikan Pelayanan Publik”.

Misi:
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1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik di sektor industri;
2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang pelayanan publik;
3. Membangun sistem pelayanan publik secara online;
4. Menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penyelenggara pelayanan
publik.
Motto: “Melayanani dengan Cepat, Mudah, Transparan dan Rendah Hati”
Maklumat Pelayanan : “Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan
sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini,
kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Alur Pelayanan

:

1. Perusahaan/pemohon

menginput

formulir

isian

dan

mengunggah

dokumen

pendukung;
2. Perusahaan/ pemohon mengirim dokumen permohonan secara elektronik
3. Unit UPP memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku; apabila:
- Tidak sesuai, permohonan ditolak.
- Jika dokumen lengkap, UPP akan meneruskan permohonan kepada Ditjen Pembina
industry
4. Ditjen memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku; apabila:
- Jika tidak lengkap dan sesuai, permohonan ditolak.
- Jika dokumen lengkap dan benar, diproses untuk diterbitkan
5. Proses penerbitan pertek, rekomendasi, dan tanda pendaftaran (5 hari)
6. Perusahaan/ pemohon menerima penerbitan pertek, rekomendasi, dan tanda
pendaftaran.
Daftar jenis produk untuk penerbitan pertimbangan teknis, rekomendasi, surat keterangan,
atau tanda pendaftaran secara elektronik:
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A. Pertimbangan Teknis
No

Jenis Produk

Pertimbangan Teknis Untuk SNI Wajib
Industri Logam
1.

Besi/baja kawat baja beton pratekan untuk keperluan konstruksi beton

2.

Penyambung pipa berulir dari besi cor meleable hitam

3.

Baja tulangan beton

4.

Baja lembaran lapis sen

5.

Baja lembaran, pelat dan gulungan canai panas

6.

Baja lembaran dan gulungan lapis paduan aluminum-seng

7.

Baja lembaran dan gulungan canai dingin

8.

Baja profil

9.

Tali kawat baja dan kawat baja untuk minyalk dan gas bumi

10.

Kabel listrik

11.

Kompor gas LPG satu tungku

12.

Kompor gas LPG jenis dua dan tiga tungku

13.

Tabung baja LPG

Industri Elektronik
14.

Setrika listrik

15.

Pompa air listrik

16.

Pesawat TV – CRT

17.

Pendingin ruangan

18.

Lemari pendingin

19.

Mesin cuci

Industri Alat Transportasi
20.

Pelek kendaraan motor

Industri Makanan
21.

Tepung terigu non makanan

Industri Minuman
22.

Kopi lain yang menggunakan bahan baku kopi instan
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No

Jenis Produk

Pertimbangan Teknis Untuk Fasilitas Impor Mesin, Barang Dan Bahan
23.

Impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan/ pengebangan
industri dalam rangka penanaman modal dalam rangka pemberian fasilitas
pembebasan bea masuk

B. Rekomendasi
No

Jenis Produk

Industri Logam
1.

Impor barang komplementer, barang tes pasar dan barang purna jual

2.

Penjualan hasil produksi kawasan berikat ke tempat yang lain dalam wilayah
pabean

Industri Logam
3.

IP/IT (IU) Besi atau Baja

4.

Impor limbah non B3 logam

5.

Ekspor skrap logam

6.

Kendaraan bermotor dalam bentul CKD

Industri Alat Transportasi
7.

Kendaraan bermotor dalam bentuk IKD

8.

Izin usaha industry cakram optik

Industri Kimia Hilir
9.

Impor limbah non B3 tekstil dan aneka

Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki, Dan Aneka
10.

Impor limbah non B3 tekstil dan aneka

Industri Makanan
11.

Persetujuan impor gula kristal rafinasi

12.

Persetujuan usaha industry rokok
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No

Jenis Produk

Industri Minuman dan Tembakau
13.

Izin usaha industry minuman beralkohol

14.

Izin usaha industrin rokok

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
15.

Impor limbah non B3 kertas

16.

Ekapor produk industry pulp dan kertas berbahan baku non kayu dan
kertas bekas

Kawasan Industri
17.

Rekomendasi dalam rangka permohonan izin prinsip pembangunan
Kawasan industri

C. Surat Keterangan
No

Jenis Produk

Industry Logam, Industri Mesin
1.

Surat keterangan konsultasi SPPT SNI untuk produk :
1. Kompos gas dua dan tiga tungku
2. Kompor gas satu tungku
3. Tabung baja LPG
4. Talikawatbaja
5. Baja profil
6. fBj.D
7. Bj.P
8. Bj. LS
9. Bj. LAS
10. PC bar dan strad
11. Penyambung pipa
12. Kabel berinsulasi PVC
13. Baja untuk kepentingan umum
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14. Katup untuk tabung baja LPG
15. Regulatortekanantinggi
16. Regulatortekananrendah
17. Meter air
18. Converter kit
Industri Minuman
2.

Surat keterangan air minum non AMDK

D. Tanda Pendaftaran
No

Jenis Produk

Industry Elektronika Telematika
1.

Telepon seluler, computer genggam dan computer tabulet

Industry Alat Transportasi
2.

Kendaraan bermotor

3.

Surat pengakuan keagenan kendaraan bermotor

4.

Pelek kendaraan bermotor

5.

Sepeda

16
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Kerangka Teori
Pergeseran atau perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari Reinventing

Government (Kewirausahaan birokrasi), Good governance (Kepemerintahan yang Baik), New
Public Management (Manajemen baru publik), ke New Public Service (Pelayanan baru publik),
merupakan pergeseran jati diri pemerintahan modern untuk memenuhi tuntutan keinginan
dan kebutuhan publik menjadi murah, tepat waktu, puas dan bahagia lahir batin. Keberadaan
situasi yang dinamis ini tidak dapat dihindari oleh semua penyelenggara pemerintahan,
termasuk di Indonesia.
Menurut Moenir (2008) mendefinisikan pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang
berlangsung secara rutin dan berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan orang dalam
masyarakat. Selanjutnya Sinambela (2008) mengemukakan bahwa pelayanan adalah setiap
kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan
kepuasan

meskipun

hasilnya

tidak

terikat

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut

maka

pada

suatu

pelayanan

produk
dapat

secara

diartikan

fisik.
sebagai

kegiatan yang bersifat rutin dan berkesinambungan dalam masyarakat yang tentunya
berkaitan dengan kepuasan batin dari penerima pelayanan dalam hal ini adalah masyarakat.
Berikut ini merupakan dua jenis model perspektif psikologi dari kepuasan para pelanggan,
yaitu:
• Model Kognitif.
Penilaian dengan model seperti ini, yaitu dengan cara menilai perbedaan antara suatu
kumpulan dari kombinasi atribut yang lebih dipandang ideal untuk setiap individu dan
persepsinya tentang kombinasi dari atribut yang sebenarnya. Sehingga, indeks dari kepuasan
pelanggan akan diukur dengan perbedaan antara yang ingin diwujudkan oleh para pelanggan
dalam membeli suatu produk yang berupa barang atau jasa dan seperti apa yang
sesungguhnya telah ditawarkan oleh pelanggan. Pada model jenis ini, kepuasan pelanggan
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hanya dapat dicapai dengan dua macam cara utama, yaitu dengan mengubah penawaran
perusahaan yang sesuai dengan idealnya. Dan yang kedua adalah dengan meyakinkan
pelanggan atau konsumen bahwa yang ideal itu juga masih belum tentu sesuai dengan
kenyataan yan sebenarnya.
Model kognitif yang paling sering dijumpai adalah:
1. The Expectancy Disconfirmation Model.
Pada model jenis ini, terdapat dua macam variabel kognitif yang bisa sangat mempengaruhi
kepuasan para pelanggan, yaitu prepurchase (expectation) adalah berupa keyakinan dari
kinerja yang telah diantisipasi dari suatu produk atau jasa dan yang kedua adalah berupa
disconfirmation, yaitu perbedaan antara harapan sebelum membeli dan setelah membeli.
Sedangkan dalam penilaiannya terdapat tiga macam model, yaitu 1) apakah kinerja dari
produk sudah melebihi dari apa yang selama ini telah diharapkan; 2) apakah kinerja dari
produk sama persis seperti apa yang diharapkan; atau 3) apakah kinerja produk bahkan
menjadi lebih rendah dari yang pernah diharapkan.
2. Equity Theory.
Teori ini mengukur kepuasan seseorang dengan rasio hasil yang dapat diperolehnya
dibandingkan dengan input yang telah digunakan, apakah dirasakan lebih fair atau adil? Atau
dapat dikatakan bahwa orang akan merasa lebih puas apabila manfaat terhadap produknya
sama dengan manfaat yang telah diperoleh oleh orang lain?
3. Attribution Theory.
Teori atribusi berhubungan dengan tentang bagaimana individu yang menginterpretasikan
peristiwa-peristiwa dan tentang bagaimana hal ini berkaitan dengan pemikiran mereka dan
perilaku. Teori dari atribusi mengasumsikan bahwa orang dapat mencoba untuk menentukan
mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu, atribut yang menyebabkan
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terjadinya perilaku. Seseorang yang telah berusaha untuk memahami mengapa orang lain
dapat melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih dari atribut yang menyebabkan
perilaku tersebut.
Terdapat tiga penyebab utama dari kegagalan atau keberhasilan suatu hasil, sehingga dapat
diketahui produk tersebut memang cukup memuaskan atau tidak bagi para pelanggan, yaitu,
Stabilitas, Locus of causality dan controllability.
• Model Afektif.
Dari model jenis ini akan dapat diketahui bahwa penilaian para pelanggan atau konsumen
terhadap barang atau jasa tidak semata-mata hanya didasarkan pada perhitungan secara
rasional saja, namun juga harus berdasarkan dengan kebutuhan subjektif, aspirasi dan
pengalaman. Model afektif jenis ini lebih menitik beratkan kepada tingkat aspirasi, perilaku
belajar, emosi, perasaan spesifik, suasana hati. Terdapatnya fokus seperti ini yang bertujuan
untuk dapat menjelaskan dan mengukur tingkat kepuasan dalam suatu kurun waktu.
Pendekatan Persepsi dalam Pelayanan
Teori Persepsi
Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam merespon
kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi juga dapat diartikan sebagai
pandangan terhadap pelayanan yang telah diterima oleh konsumen. Sangat memungkinkan
bahwa persepsi konsumen tentang pelayanan menjadi berbeda dari kenyataannya, hal ini
dikarenakan ketidaktahuan konsumen terhadap semua fakta yang ada atau telah konsumen
telah salah dalam menginterpretasikan fakta tersebut. Persepsi sering kali berbicara lebih
kuat dibandingkan dengan fakta, sehingga menimbulkan kesan bahwa persepsi konsumen
terlihat lebih bermanfaat daripada menunjukkan fakta yang belum tentu dapat diterima oleh
konsumen.
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Menurut Setiadi (2003) persepsi seseorang dibentuk oleh tiga pengaruh, yaitu :
1. Karakteristik dari stimuli;
2. Hubungan stimuli dengan sekelilingnya;
3. Kondisi-kondisi didalam diri sendiri.
Stimuli adalah setiap bentuk fisik, visual atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi
tanggapan individu. Seseorang merasakan bentuk atau warna, sentuhan, aroma suara dan
rasa dari stimuli. Perilaku seseorang kemudian dipengaruhi oleh persepsi-persepsi fisik ini.
Proses persepsi merupakan “proses psikologis kompleks yang dimulai dari aktivitas memilih,
mengorganisasikan, dan menginterpretasikan sehingga konsumen dapat memberikan makna
atas suatu obyek” (Suryani, 2008). Tahapan-tahapan dari persepsi adalah sebagai berikut :

1. Seleksi (Perceptual Selection)
2. Pengorganisasian (Perceptual Organization)
Langkah yang dilakukan oleh konsumen setelah menetapkan apa yang diinginkan dalam
preferensi konsumen adalah sasaran, sehingga perlu adanya pengukuran terhadap
preferensi tersebut melalui peta persepsi (perceptual mapping). Menurut Schifman & Kanuk
(2007) pemetaan persepsi adalah suatu teknik yang dapat membantu penyelenggara
layanan dalam menentukan bagaimana konsumen memandang layanan mereka serta
hubungannya dengan layanan lainnya pada satu atau lebih karakteristik yang relevan.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun
2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan
Publik
Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan ini meliputi:
1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan;
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3. Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil
dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
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Metode Survey
Upaya dalam mengumpulkan data yang akan dijadikan landasan dalam membuat keputusan
pasti diperlukan metode ilmiah yang sistematis dalam pengumpulan dan analisis data yang
terkumpul. Terdapat beberapa jenis metode penelitian yang dapat dilakukan, salah satunya
adalah metode survey yang sering digunakan untuk penelitian terapan yang bersifat praktis.
Menurut Sugiyono (2009) dan (Creswell, 2012) pengertian metode survey adalah penelitian
yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada
populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang
diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan
antar variabel, baik variable sosiologis maupun psikologis. Tujuan penelitian survey adalah
untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta
karakter-karakter yang khas dari kasus atau kejadian suatu hal yang bersifat umum.
Dalam survey kepuasan masyarakat yang dilakukan UPP Pusat Kementerian Perindustrian
telah ditentukan ruang lingkup penelitiannya. Meliputi:
Variable penelitian
Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan dengan menggunakan 9 ruang lingkup berdasarkan
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16
Tahun 2014 mengenai Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik. Ruang lingkup tersebut telah dikembangkan menjadi variabel/unsur sesuai
dengan karakteristik pelayanan Pusat Kementerian Perindustrian:
A. Pelayanan pada Ruang Pelayanan Unit Pelayanan Publik (UPP) Pusat Kementerian
Perindustrian:
1. Kemudahan prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. Kesesuaian Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
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3. Keberadaan petugas pelayanan, yaitu ada atau tidaknya petugas di lokasi pelayanan
yang tersedia pada masing-masing tahapan pelayanan pada saat jam pelayanan
berlangsung;
4. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu rasa tanggung jawab dan kejelasan
wewenang petugas dalam menjalankan pekerjaannya;
5. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki
petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
6. Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
7. Kesopanan petugas pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan
pelayanan

kepada

masyarakat

secara

sopan

serta

saling

menghargai

dan

menghormati;
8. Keramahan petugas pelayanan, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan
pelayanan

kepada

masyarakat

secara

ramah

serta

saling

menghargai

dan

menghormati;
9. Kesesuaian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan
biaya yang telah ditetapkan;
10. Kenyamanan pelayanan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih,
rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima
pelayanan;
11. Maklumat Pelayanan adalah dipenuhinya pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
12. Ketanggapan petugas pelayanan adalah respon petugas pelayanan terhadap keluhan
masyarakat. Kemudian terdapat juga penilaian terhadap kesesuaian tindak lanjut atas
pengaduan yang disampaikan oleh penerima layanan.
Selain variabel-variabel di atas, terdapat pertanyaan terbuka yaitu mengenai:
1. Media dalam memperoleh informasi pelayanan
2. Kejelasan informasi pelayanan
3. Keterangan status wajib pajak
4. Sistem pemantauan pada website
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5. Pengajuan keluhan/pengaduan

B. Pelayanan pada Aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS):
1. Kemudahan prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan melalui SIINAS
yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. Kesesuaian Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang
diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu rasa tanggung jawab dan kejelasan
wewenang petugas dalam memberikan pelayanannya;
4. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki
petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
5. Ketepatan

waktu

penyelesaian

pelayanan,

yaitu

target

penerbitan

rekomendasi/pertimbangan teknis melalui aplikasi SIINAS;
6. Kelancaran akses, yaitu tingkat kelancaran akses aplikasi SIINAS yang

dirasakan

pengguna pada saat digunakan;
7. Efektifitas aplikasi, yaitu tingkat keefektifan aplikasi SIINAS dalam

pengurusan

pelayanan;
8. Efisiensi aplikasi, yaitu efisiensi dari aplikasi SIINAS dalam memberikan

pelayanan

kepada pengguna layanan;
9. Kemudahan penggunaan aplikasi, tingkat kemudahan penggunaan aplikasi SIINAS
(user friendly);
10. Kesesuaian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan
biaya yang telah ditetapkan;
11. Maklumat Pelayanan adalah dipenuhinya pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
12. Ketanggapan petugas pelayanan adalah respon petugas pelayanan terhadap keluhan
masyarakat. Kemudian terdapat juga penilaian terhadap kesesuaian tindak lanjut atas
pengaduan yang disampaikan oleh penerima layanan.
Selain variabel-variabel di atas, terdapat pertanyaan terbuka yaitu mengenai:
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1. Media dalam memperoleh informasi pelayanan
2. Kejelasan informasi pelayanan
3. Keterangan status wajib pajak
4. Sistem pemantauan pada aplikasi
5. Masalah/kesulitan penggunaan aplikasi
6. Pengajuan keluhan/pengaduan
Penyusunan Kuisioner
Dalam Survei Kepuasan Masyarakat digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan
data. Kuisioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat.
Kuesioner dibagi atas 5 (lima) bagian yaitu:
Bagian I

Identitas unit pelayanan, termasuk jenis pelayanan yang dilakukan oleh
responden.

Bagian II

Identitas responden, meliputi: nama, usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir.

Bagian

Mutu

III

kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur- unsur pelayanan yang

pelayanan

publik, pendapat

penerima pelayanan

yang

memuat

dinilai
Bagian IV

Harapan terhadap mutu pelayanan publik, pendapat penerima pelayanan
dengan pemberian suatu nilai dengan range nilai tertentu terhadap unsurunsur pelayanan yang ditanyakan

Bagian V

Saran/ opini/ pendapat responden terhadap unit pelayanan.

Penyusunan Bentuk Jawaban
Survei Kepuasan Masyarakat
Bentuk jawaban untuk menentukan hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui pertanyaan
dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan pada
Unit Pelayanan Publik (UPP) Pusat Kementerian Perindustrian, mulai dari kategori sangat baik
sampai dengan tidak baik. Untuk kategori tidak baik diberi nilai persepsi 1, kurang baik dari
nilai persepsi 2, baik diberi nilai persepsi 3, sangat baik diberi nilai persepsi 4.
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Contoh penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan:


Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana,
alurnya tidak mudah, loket terlalu banyak, sehingga prosesnya tidak efektif.



Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum
mudah, sehingga prosesnya belum efektif.



Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasakan mudah,
sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.



Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat
mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Harapan
Responden diminta untuk memberikan suatu nilai terhadap mutu pelayanan publik sesuai
dengan harapannya. Range nilai jawaban adalah 1 (satu) hingga 10 (sepuluh). Maksud dari
nilai harapan adalah nilai yang diberikan oleh responden terhadap keinginan/ harapan
responden terhadap mutu pelayanan yang ideal pada Unit Pelayanan Publik (UPP) Pusat
Kementerian Perindustrian.
Saran Perbaikan
Responden diminta untuk memberikan saran perbaikan sehingga diharapkan dapat
meningkatkan kinerja dari Unit Pelayanan Publik (UPP) Pusat Kementerian Perindustrian.
Penetapan Responden dan Lokasi
Sampel responden
Responden adalah masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan pada Unit Pelayanan
Publik (UPP) Pusat Kementerian Perindustrian dan aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINAS). Jumlah responden ini adalah sebanyak 108 orang. Pengumpulan data dilakukan
terhadap responden yang telah menerima pelayanan Unit Pelayanan Publik (UPP) Pusat
Kementerian Perindustrian dan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) dengan
proporsional terhadap waktu dan banyaknya pemohon.
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Pengumpulan Data
a. Data Primer
Pengumpulan data pada Unit Pelayanan Publik (UPP) Pusat Kementerian Perindustrian
dilakukan dengan metode wawancara, sedangkan pengumpulan data pada aplikasi Sistem
Informasi Industri Nasional (SIINAS) dilakukan dengan teknik metode survei yaitu survei
secara elektronik melalui aplikasi google form.
b. Data Sekunder
Selain dilakukan pengumpulan data secara langsung, juga dilakukan pengumpulan data
internal untuk memahami visi, misi, serta profil pelayanan publik dan pengguna layanan Unit
Pelayanan Publik (UPP) Pusat Kementerian Perindustrian dan Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINAS).
Metode Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1.

Indeks ini disusun berdasarkan 108 responden yang mengisi survey.

2.

Kepuasan masyarakat diukur dengan nilai perseptual yang mengikuti skala 1 – 4
a) Persepsi paling negative diberikan skor 1
b) Persepsi paling positif diberikan skor 4

3. Pembuatan kategori:
a) Menetapkan Range = Nilai skala tertinggi – Nilai skala terendah R = 4 – 1 = 3
b) Menetapkan kategori persepsi yaitu 4 kategori (K= 4)
c) Menetapkan Interval untuk pengkategorian (I = R/K) I = 3/4 = 0,75
d) Dibuat kategorisasi:
Kategori 1
1 + 0,75 = 1,75 – 0,01 = 1,74; kategori Tidak Baik (D) = 1 – 1,74
Kategori 2
1,75 + 0,75 = 2,25 – 0,01 = 2,24; kategori Kurang Baik (C) = 1,75 – 2,24
Kategori 3
2,25 + 0,75 = 3,25 -0,01 = 3,24; kategori Baik (B) = 2,25 – 3,24
Kategori 4
3,25 + 0,75 = 4,00; kategori Sangat Baik (A) = 3,25 – 4,00
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4. Untuk memudahkan interpretasi maka skor IKM yang ada dikalikan 25 sehingga dalam
skala 1 – 4 maka akan sama dengan 25 – 100.
5. Tabel norma konversi Skala, interval IKM, Konverso Interval IKM, Mutu Pelayanan dan
Interpretasi:
Kategori
1
2
3
4

Interval IKM
1,00 – 1,74
1,75 – 2, 24
2,25 – 3,24
3,25 – 4,00

Konversi
Interval
IKM
25 – 43,5
43,51 – 56
56,01 – 81
81,01 - 100

Mutu
Pelayanan

Interpretasi

D
C
B
A

Tidak Baik
Kurang baik
Baik
Sangat Baik

Penyusunan laporan
Hasil pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah dilakukan akan disusun dalam Laporan Akhir
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat untuk diserahkan kepada pihak terkait.
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Hasil Analisis Data dan
Pembahasan
Profil Responden
Survey IKM 2019 dilakukan pada bulan Juni – Desember 2019 dengan gambaran responden
survey dilakukan dengan mengolah data-data demografis dari para responden survey. Secara
umum, dari sisi usia responden paling muda adalah usia 18 tahun dan paling tua adalah 63
tahun, dengan rata-rata usia responden adalah 33,86 tahun.
Pada tabel berikut ini akan dipaparkan terkait dengan informasi unit kerja, pendidikan dan
jenis kelamin responden.
Tabel : gambaran aspek demographis responden
Aspek
Demographis
Unit Kerja (N = 108)
 ILMATE
 IKTA
 AGRO
 NA

Frekwensi

Persentase (%)

NA
8%

76
16
7
9

ILMATE
70%

Status Lembaga (N =
108)
 Perusahaan
sendiri
 Pihak ketiga/biro
jasa
 NA

76
18
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IKTA
15%

Agro
7%

14

NA
13%
Biro Jasa
17%

Pendidikan (N =
108)
 SMP ke bawah
 SMA
 D1 – D4
 Sarjana (S1)
 Magister (S2) ke
atas
 NA
Jenis
108)




Perusah
aan
Sendiri
70%

SMP Ke
S2 Ke
atas NA Bawah
SMA
6% 4% 3%
16%

3
17
22
55
7

D1 - D4
20%

S1
51%

4

Kelamin (N =
Laki-laki
Perempuan
NA

Perempua
n
18%

86
20
2

NA
2%

Laki-laki
80%

Sumber: Data Survey 2019
Berdasarkan table gambaran aspek demografis responden survey diperoleh gambaran bahwa
responden survey sebagian besar berasal berkaitan dengan pelayanan dari Ditjen Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE), kemudian Ditjen Industri Kimia,
Farmasi dan Teksil dan terakhir adalah Ditjen Industri Agro. Dari 108 responden ada 9
responden yang tidak menyebutkan asal unit kejanya. Sedangkan status kelembagaan
responden sendiri paling besar dari perusahaan sendiri dibandingkan yang dari pihak ketiga
atau biro jasa. Tingkat Pendidikan responden paling banyak dari tingkat sarjana. Sebagian
besar responden survey adalah laki-laki.
Sumber Media Informasi
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Dalam proses pelayanan yang dilakukan oleh UPP Pusat dapat diberikan kategori sumber
informasi yang dapat diakses oleh para pelanggan. Sumber informasi tersebut adalah melalui
petugas pelayanan, website UP2 dan media social.

SUMBER INFORMASI
Social Media
5%

NA
10%
Petugas
Pelayanan
41%

Website UP2
44%

Gambar 1: Grafik prosentase sumber informasi yang diakses
Dari gambar 1 diperoleh informasi bahwa para pelanggan mendapatkan akses informasi
sebagian besar melalui website UP2 kemudian melalui petugas pelayanan dan pilihan terakhir
adalah melalui media social. Dalam survey terkait dengan sumber informasi terdapat 10%
yang tidak menyebutkan sumber informasi apa yang digunakan. Masih berkaita dengan
media sumber informasi yang diberikan, dari survey ini diperoleh informasi tekait dengan
kejelasan informasi yang diberikan pada sumber media informasi yang ada.

KEJELASAN INFORMASI
Tidak jelas
5%

NA
1%

Jelas
94%

Gambar 2: Grafik kejelasan informasi yang disampaikan
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Gambar 2 menginformasikan belum 100% informasi yang diberikan dipersepsi sebagai
informasi yang jelas, sehingga perlu digali terkait dengan informasi apa yang masih belum
memiliki kejelasan dalam penyampaiannya.
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPP Pusat dan SIINAS
Hasil survey tahun 2019 memberikan informasi tingkat kepuasan masyarakat atas layanan
UPP Pusat Kementerian Perindustrian secara menyeluruh sebesar 3,44 yang berada dalam
rentang 3,25 – 4 dan berada dalam kategori sangat baik. Sedangkan kepuasan pelanggan
terkait dengan SIINAS menunjukkan nilai sebesar 3,52 yang berada dalam rentang 3,25 –
4,00 dan berada dalam kategori sangat baik. Data selengkapnya terdapat pada tabel berikut.
Tabel: Indek Kepuasan Masyarakat pada pelayanan UPP Pusat dan SIINAS
No
1.

Unit/Sistem
Pelayanan
UPP Pusat

2

SIINAS

Nilai ratarata IKM
3,44

Konversi

Interpretasi

86

Mutu
Pelayanan
A

3,52

88

A

Sangat Baik

Sangat Baik

Sumber: Olah Data Survey Kompilasi 2019
Berdasarkan table IKM UPP Pusat dan SIINAS, dapat dilihat bahwa untuk Aplikasi pelayanan
SIINAS mendapatkan hasil yang sangat baik sehingga masih dapat dipergunakan dengan
beberapa peningkatan di aspek-aspek tertentu (lihat hasil analisis lengkap bagian
selanjutnya). Demikian juga IKM untuk unit pelayanan berada dalam kategori sangat baik.
Hasil Survey Harapan Pelanggan terhadap UPP Pusat dan SIINAS
Survey kepuasan tahun 2019 ini juga melakukan pendataan terhadap harapan para
pelanggan dengan menggunakan 12 kriteria yang digunakan dalam survey IKM 2019. Hasil
survey dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel: Harapan Pelanggan terhadap pelayanan UPP Pusat dan SIINAS
No
1.

Unit/Aplikasi
Pelayanan
UPP Pusat

2

SIINAS

Nilai ratarata Harapan
3,66

Konversi

Kategori

91,4

Sangat Penting

3,61

90,4

Sangat Penting

Berdasarkan tabel harapan pelanggan, diperoleh informasi bahwa harapan pelanggan
terhadap kualitas pelayanan UPP dan Aplikasi SIINAS sangat besar. Apabila diperhatikan
dengan tabel IKM maka maka dapat disimpulkan bahwa haparan pelanggan lebih besar
dibandingkan dengan persepsi pelanggan akan pelayanan yang diterima maupun akan
aplikasi SIINAS. Dengan demikian, meskipun sudah berada dalam kategori sangat baik,
namun dalam hal detail perlu dilakukan perbaikan. Upaya peningkatan IKM dapat dilakukan
dengan

memperhatikan

aspek-aspek

detailnya

yang

akan

dijelaskan

pada

bagian

selanjutnya.
Hasil Analisis Survey IKM Berdasarkan 12 Kriteria yang Diukur
Hasil Analisis aspek yang diungkap dalam indeks kepuasan masyarakat terhadap Kemenperin
secara menyeluruh diperoleh dari rata-rata iKM dari 12 kriteria yang diukur yaitu sebesar
3,44. Bila kita melihat table konversi tersebut di atas maka Konversi IKM menjadi 86 dalam
kategori Sangat Baik. Dengan demikian IKM terhadap Kemenperin sebesar 86 dari rentang
skor 25 – 100. Tabel berikut ini menjelaskan IKM, konversi IKM dan Interpretasi pada setiap
aspek atau kriteria yang diukur.
Tabel IKM berdasarkan 12 kriteria Ukur
Kode
U1
U2
U3.1
U3.2
U4.1

Pernyataan

IKM

Konversi

Kategori

Kemudahan prosedur pelayanan melalui aplikasi
SIINAS
Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan
informasi yang diperoleh

3,39

84,75

A

3,22

80,5

A

Tanggung jawab Petugas UP2 (Front Office) dalam
melayani
Tanggung jawab Petugas direktorat (Back Office)
dalam melayani

3,43

85,75

A

3,33

83,25

A

Kemampuan melayani Petugas UP2 (Front Office)

3,5

87,5

A

34

Kode

Pernyataan

IKM

Konversi

Kategori

Kemampuan melayani Petugas Direktorat (Back
Office)
Ketepatan waktu penerbitan rekomendasi melalui
Aplikasi SIINAS

3,44

86

A

2,95

73,75

B

U6

Kelancaran akses aplikasi SIINAS

3,26

81,5

A

U7

Efektifitas aplikasi SIINAS

3,29

82,25

A

U8

Efisiensi aplikasi SIINAS

3,18

79,5

B

U9

Apakah aplikasi SIINAS mudah digunakan

3,96

99

A

3,94

98,5

A

3,92

98

A

3,26

81,5

A

3,26

81,5

A

U4.2
U5

U10

Apakah menggunakan aplikasi SIINAS dikenakan
biaya
U11
Petugas melaksanakan janji atau maklumat
pelayanan
U12.1 Ketanggapan petugas pelayanan UP2 (Front
Office)
U12.2 Ketanggapan petugas pelayanan Direktorat (Back
office)
Sumber: Hasil Olah Data Survey 2019; A = Sangat Baik; B

= Baik.

Infografis dari tabel di atas dapat dilihat dari gambar 3 berikut ini, yang menyampaikan
secara berperingkat dari setiap aspek ukur.

IKM
Series1
Kemudahan penggunaan aplikasi SIINAS

99

Kesesuaian biaya pelayanan

98.5

Maklumat pelayanan

98

Kemampuan petugas pelayanan

86.75

Kemudahan prosedur pelayanan SIINAS

84.75

Tanggung jawab petugas pelayanan

84.5

Efektivitas aplikasi SIINAS

82.25

Kelancaran akses SIINAS

81.5

Ketanggapan petugas

81.5

Kesesuaian persyaratan pelayanan

80.5

Efisiensi aplikasi SIINAS

79.5

Ketepatan waktu penyelesaian rekomendasi

73.75
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Gambar 3. Hasil survey IKM terhadap 12 kriteria ukur
Dari gambar 3 diperoleh informasi bahwa tiga kriteria ukur yang memiliki IKM tertinggi
adalah kemudahan aplikasi SIINAS, kesesuaian biaya pelayanan, dan dilaksanakannya
maklumat pelayanan oleh para petugas pelayanan.

Hasil Survey Harapan Pelanggan terhadap UPP Pusat Berdasarkan 12 Kriteria
Ukur
Dalam survey IKM tahun 2019 juga dilakukan pengumpulan data terkait dengan harapan
masyarakat terhadap UPP Pusat yang diukur berdasarkan 12 kriteria pengukuruan IKM
dengan memberikan pernyataan seberapa penting ke 12 kriteria tersebut. Dari hasil analisis
data diperoleh gambaran selengkapnya terhadap harapan pelanggan baik terhadap
pelayanan UPP Pusat maupun terhadap aplikasi SIINAS. Hasil selengkapnya dalam tabel
berikut.
Tabel: Indeks Harapan Pelanggan terhadap UPP Pusat berdasarkan 12 kriteria ukur
No

Pernyataan Harapan

Skor
Harapan

Konversi

Kategori

1

Kemudahan prosedur pelayanan SIINAS

3,56

89

SP

2

Kesesuaian persyaratan pelayanan

3,59

89,75

SP

3

Tanggung jawab petugas pelayanan

3,65

91,25

SP

4

Kemampuan petugas pelayanan

3,68

92

SP

5
6

Ketepatan waktu penyelesaian rekomendasi
Kelancaran akses SIINAS

3,7
3,66

92,5
91,5

SP
SP

7

Efektivitas aplikasi SIINAS

3,69

92,25

SP

8

Efisiensi aplikasi SIINAS

3,68

92

SP

9

Kemudahan penggunaan aplikasi SIINAS

3,66

91,5

SP

10

Kesesuaian biaya pelayanan

3,38

84,5

SP

11

Maklumat pelayanan

3,62

90,5

SP

12

Ketanggapan petugas

3,76

94

SP

Sumber: data olah survey 2019; SP = Sangat Penting
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Gambaran hasil survey terkait dengan harapan para responden terhadap pelayanan petugas
yang tercermin dalam 12 kriteria ukur survey dapat dilihat dalam gambar 4 berikut.

Harapan
Series1
Kemudahan penggunaan aplikasi SIINAS

94

Kesesuaian biaya pelayanan

92.5

Maklumat pelayanan

92.25

Kemampuan petugas pelayanan

92

Kemudahan prosedur pelayanan SIINAS

92

Tanggung jawab petugas pelayanan

91.5

Efektivitas aplikasi SIINAS

91.5

Kelancaran akses SIINAS

91.25

Ketanggapan petugas

90.5

Kesesuaian persyaratan pelayanan

89.75

Efisiensi aplikasi SIINAS

89

Ketepatan waktu penyelesaian rekomendasi

84.5

Gambar 4. Grafik harapan responden atas 12 kriteria ukur IKM
Gambar 4 menjelaskan bahwa berdasarkan peringkat dari 12 kriteria ukur maka terlihat
bahwa urutan terpenting dari kriteria ukur menunjukkan urutan yang sama dengan persepsi
kepuasan terhadap kriteria ukur. Artinya pemenbuhan harapan responden secara berurut
sudah tercapai, jadi ketika responden menyatakan bahwa yang terpenting dari 12 kriteria
ukur itu adalah kemudahan aplikasi sinas, maka kepuasan tertingginya juga terhadap aspek
kemudahan aplikasi SIINAS.
Hasil kesesuaian antara harapan dan capaian kepuasan pelanggan dapat dilihat pada gambar
5 yang menyajikan infografis kedudukan IKM dan harapan pelanggan. Perbedaan harapan
dan capaian yang dirasakan responden dapat terlihat bahwa ada beberapa kriteria yang telah
terpenuhi harapan pelanggan ada yang belum terpenuhi. Informasi ini dapat dilihat pada
grafik yang tersaji pada gambar 5 berikut,
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Harapan dan Persepsi Pelayanan yang di terima Pelanggan
3.66

Kemudahan penggunaan aplikasi SIINAS

3.96
3.38

Kesesuaian biaya pelayanan

3.94
3.62

Maklumat pelayanan

3.92

3.68
3.47

Kemampuan petugas pelayanan

3.56
3.39

Kemudahan prosedur pelayanan SIINAS

3.65

Tanggung jawab petugas pelayanan

3.38
3.69

Efektivitas aplikasi SIINAS

3.29
3.66

Kelancaran akses SIINAS

3.26
3.76

Ketanggapan petugas

3.26
3.59

Kesesuaian persyaratan pelayanan

3.22
3.68

Efisiensi aplikasi SIINAS

3.18

3.7

Ketepatan waktu penyelesaian rekomendasi

2.95
0

0.5

1

Diharapkan

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

Diterima

Gambar 5: Grafik perbandingan Harapan dan Persepsi Pelayanan yang diterima pelanggan
(Sumber: data olah survey 2019)
Berdasarkan gambar 5 dapat di pahami bahwa kriteria ukur yang kepuasan pelanggannya
telah melebihi harapan pelanggan adalah:
1. kemudahan penggunaan aplikasi SIINAS
2. kesesuaian biaya yang muncul dari proses permohonan melalui aplikasi SIINAS
3. penyampaian maklumat pelayanan oleh petugas
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Dengan demikian hal ini menjadikan upaya UPP Pusat terkait dengan kriteria ukur tersebut
dapat dikategorikan sangat baik karena melebihi harapan konsumen dalam pelaksanaannya.
Sedangkan Sembilan kriteria ukur lainnya belum mampu memenuhi harapan para pelanggan
walaupun pelaksanaannya sudah dipersepsikan sangat baik oleh pelanggan kecuali terkait
dengan kriteria ketepatan waktu dan efisiensi aplikasi SIINAS yang berada dalam kategori
baik. Ke Sembilan kriteria ukur yang harapan responden tidak sesuai dengan kepuasan
pelanggan yang dirasa oleh responden terdapat pada kriteria ukur:
1. Kemampuan petugas pelayanan
2. Kemudahan prosedur pelayanan melalui aplikasi SIINAS
3. Tanggung jawab petugas pelayanan
4. Efektivitas aplikasi SIINAS
5. Kelancaran aplikasi SIINAS
6. Ketanggapan petugas pelayanan
7. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan infiormasi
8. Efisiensi aplikasi SIINAS
9. Ketepatan waktu penyelesaian rekomnendasi
Analisis Pada Setiap Kriteria Ukur Survey
Pengurusan keterangan status wajib pajak (KSWP)
Dalam kriteria ukur ini ditanyakan apakah konsumen diminta untuk mengurus keterangan
status wajib pajak (KSWP).

DIMINTA MENGURUS KSWP
NA
13%

Ya
18%

Tidak
69%

Gambar 6: Grafik pengurusan KSWP
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Berdasarkan gambar 6 dapat diketahui bahwa 69% menyatakan tidak diminta melakukan
pengurusan KSWP dan 18% menyatakan diminta mengurus sedangkan selebihnya memilih
untuk tidak menjawab. Dari data ini perlu diperhatikan kembali apakah KSWP ini merupakan
kewajiban untuk mengurusnya atau tidak.
Tanggungjawab Petugas Pelayanan
Kriteria petugas yang melaksanakan tugas pelayanan dengan penuh tanggungjawab diukur
pada dua kategori petugas yaitu front office (UP2) dan petugas direktorat (Back office).

TANGGUNG JAWAB PETUGAS UP2
(FRONT OFFICE)
Sangat
bertanggu
ngjawab
43%

TANGGGUNGJAWAB PETUGAS
DIREKTORAT (BACK OFFICE)

NA
1%

Sangat
bertangg
ungjawab
32%

NA
5%

Kurang
bertangg
ungjawab
1%

Bertanng
gung
jawab
[PERCENT
AGE]

bertanggu
ng jawab
[PERCENT
AGE]

Gambar 7: Grafik tanggungjawab petugas front office dan back office
Berdasarkan gambar 7, maka dapat diperoleh informasi bahwa petugas front office
dipersepsikan pelanggan sebagai petugas yang memiliki tanggungajawab bagus dan sangat
bagus. Namun ada 1 % dari responden yang tidak memberikan jawaban pada pertanyaan
ini.
Selain itu gambar 7 juga menjelaskan bahwa petugas back office dipersepsikan sangat
bertanggung jawab sebanyak 32%, bertanggung jawab 62% dan kurang bertanggung jawab
1%. Sedangkan ada 5% yang tidak memberikan responnya atas pertanyaan ini. Dari data ini,
maka masih perlu dilakukan upaya penguatan kembali kepada para petugas pelayanan agar
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semakin besar pelayan yang mempersepsikan bahwa petugas pelayanan sangat bertanggung
jawab atas tugas yang diberikan padanya.
Kemampuan Petugas
Kriteria kemampuan Petugas berkaitan dengan kemampuan/kompetensi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan pada survey tahun 2019

dengan

tetap melakukan

evaluasi terhadap petugas front office dan back office.

PETUGAS UP 2 (FRONT OFFICE)
NA
1%

Sangat
mampu
50%

PETUGAS DIREKTORAT (BACK OFFICE)

Kurang
mampu
1%

NA
6%

Mampu
48%

Tidak
mampu
1%

Kurang
mampu
1%

Sangat
Mampu
44%

Mampu
48%

Gambar 8: Grafik kemampuan petugas front office dan back office
Gambar 8 menjelaskan bahwa terdapat 1 % petugas back office yang dipersepsikan tidak
mampu, terdapat 1% petugas front office dan back office yang dipersepsikan kurang
mampu. Namun lebih dari 40% responden memberikan persepsi bahwa petugas sangat
mampu/kompeten dan mampu dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat.
Selain berkaitan dengan kemampuan para petugas pelayanan, ketanggapan dari petugas
pelayanan dalam memberikan layanan juga diukur dalam survey ini. Hasil pengukuran
kepuasan akan ketanggapan para petugas dapat dilihat pada gambar 9 berikut.
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KETANGGAPAN PETUGAS PELAYANAN UP2
(FRONT OFFICE)
Tidak
Kurang
NA
tanggap
tanggap
9%
1%
2%
Sangat
tanggap
27%
Tanggap
61%

KETANGGAPAN PETUGAS PELAYANAN
DIREKTORAT (BACK OFFICE)
Kurang
tanggap
NA
1%
17%

Sangat
tanggap
22%

Tanggap
60%

Gambar 9. Grafik Ketanggapan Petugas Pelayanan
Berdasarkan gambar 9 dapat dipahami bahwa ketanggapan petugas UP2 (front office) ada
mendapatkan penilaian tidak tanggap (1%) dan kurang tanggap (2%). Sedangkan petugas
(direktorat) (back

office) mendapatkan penilaian

kurang

tanggap

1%. Sedangkan

berdasarkan tabel IKM yang menggunakan 12 kriteria ukur, aspek ketanggapan petugas ini
baik petugas front office maupun back office memiliki IKM 81,5 yang berada pada kategori
sangat baik (A). Namun dengan memperhatikan gambar 7 dapat diperoleh lebih detail pada
petugas mana yang menunjukkan prosentase penilaian pada skala yang baik. Sehingga
masih ada upaya yang perlu ditingkatkan dalam hal ketanggapan petugas pelayanan ini.
Maklumat Pelayanan
Dalam proses pelayanan, petugas pelayanan memiliki janji atau maklumat pelayanan yang
menjadi dasar atau landasan untuk menjalankan fungsinya. Terkait dengan pelaksanaan
maklumat pelayanan ini, petugas pelayanan dinilai oleh para responden survey dan sebagian
besar respondden menyatakan bahwa para petugas sudah melaksanakan maklumat
pelayanan ini. Namun ada sebagian kecil dari responden yang menilai bahwa petugas
pelayanan belum melaksanakan maklumat pelayanan tersebut. Info selengkapnya dapat
dilihat pada gambar 10.
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PETUGAS MELAKSANAKAN JANJI ATAU
Tidak
MAKLUMAT PELAYANAN
melaksana
NA
4%

kan
4%

Melaksana
kan
92%

Gambar 10. Pelaksanaan maklumat pelayanan petugas

Aplikasi SIINAS
Terkait dengan aplikasi SIINAS, dalam survey ini diukur terkait dengan kriteria ukur yang
tertuang dalam tabel berikut. Secara menyeluruh terkait aplikasi SIINAS skor rata-rata IKM
sebesar 3,52 yang dikonversikan menjadi 88 dalam kategori sangat baik (A).
Tabel: IKM, konversi IKM dan Interpretasi pada setiap aspek atau kriteria yang diukur terkait
dengan SIINAS.
Kode
U1

Kemudahan prosedur pelayanan melalui aplikasi
SIINAS

3,39

Konversi
IKM
84,75

T4.1

Mengetahui bahwa penerbitan rekomendasi bisa
melalui Aplikasi SIINAS
Pernahkah memantau penerbitan rekomendasi
melalui Aplikasi SIINAS

4,0

100,0

A

3,96

99

A

3,36

84

A

3,45

86,25

A

2,95

73,75

B

3,26
3,29

81,5
82,25

A
A

3,18

79,5

B

T4.2
T4.3
T4.4
U5
U6
U7
U8

Kriteria yang Diukur

IKM

Kemudahan system pemantauan penerbitan
rekomendasi/pertimbangan teknis pada aplikasi
SIINAS
Persepsi akan kebermanfaatan system pemantauan
pada aplikasi SIINAS untuk memantau
perkembangan permohonan yang dilakukan
Ketepatan waktu penerbitan rekomendasi melalui
Aplikasi SIINAS
Persepsi kelancaran akses aplikasi SIINAS
Persepsi efektifitas aplikasi SIINAS dalam
pengurusan pelayanan
Persepsi efisiensi Aplikasi SIINAS dalam memberikan
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Kategori
A

Kode

Kriteria yang Diukur

IKM

Konversi
IKM

Kategori

99
98,5

A
A

pelayanan

U9
U10

Apakah aplikasi SIINAS mudah digunakan
3,96
Apakah menggunakan aplikasi SIINAS dikenakan
3,94
biaya
Sumber: Hasil Olah Data Survey 2019; A = Sangat Baik; B = Baik

Aplikasi SIINAS
U5

Ketepatan waktu penerbitan rekomendasi melalui Aplikasi SIINAS

2.95

U8

Persepsi efisiensi Aplikasi SIINAS dalam memberikan pelayanan

3.18

U6

Persepsi kelancaran akses aplikasi SIINAS

3.26

T4.1 U9 T4.2 U10 T4.4 U1 T4.3 U7

3.52

Persepsi efektifitas aplikasi SIINAS dalam pengurusan pelayanan

3.29

Kemudahan system pemantauan penerbitan
rekomendasi/pertimbangan teknis pada aplikasi SIINAS

3.36

Kemudahan prosedur pelayanan melalui aplikasi SIINAS

3.39

Persepsi akan kebermanfaatan system pemantauan pada aplikasi
SIINAS untuk memantau perkembangan permohonan yang…

3.45

Apakah menggunakan aplikasi SIINAS dikenakan biaya

3.94

Pernahkah memantau penerbitan rekomendasi melalui Aplikasi
SIINAS

3.96

Apakah aplikasi SIINAS mudah digunakan

3.96

Mengetahui bahwa penerbitan rekomendasi bisa melalui Aplikasi
SIINAS

79.5
81.5
82.25
84
84.75
86.25
98.5
99
99
100

4
0

Konversi

73.75

20

40

60

80

100

120

IKM

Gambar 11: Grafik Aplikasi SIINAS
Berdasarkan tabel tersebut dan juga gambar 11 dapat dipahami bahwa berkaitan dengan
aplikasi SIINAS dapat diperoleh informasi bahwa semua responden mengetahui bahwa
penerbitan rekomendasi dapat melalui aplikasi SIINAS. Namun dapat diketahui juga bahwa
masih banyak yang menemui kesulitan dalam menggunakannya, sehingga IKM yang terkait
dengan aspek kesulitan dalam menggunakan SIINAS yang paling rendah kepuasannya.
Artinya banyak yang tidak puas terkait dengan adanya kendala/masalah/kesulitan dari para
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responden dalam menggunakan SIINAS. Dua kriteria ukur lainnya yang belum masuk ke
dalam kategori sangat memuaskan (A) adalah ketepetan waktu penerbitan rekomendasi
melalui aplikasi SIINAS dan efisiensi dari aplikasi SIINAS itu sendiri. Meskipun tiga kriteria
ukur itu termasuk terendah dibandingkan kriteria ukur lainnya, namun berada dalam kategori
Baik.
Dari hasil survey diperoleh informasi terkait dengan apakah responden pernah mengajukan
keluhan melalui aplikasi SIINAS. Hasil survey dapat dilihat pada gambar 12.

PERNAH MENGAJUKAN
KELUHAN PENGGUNAAN SIINAS
NA
[PERCENTAGE
]

Tidak Pernah
[PERCENTAGE
]

Gambar 12. Grafik Pengajuan Keluhan Penggunaan SIINAS
Dari gambar 12 dapat dijelaskan bahwa 99% responden menyatakan tidak pernah
mengajukan keluhan akan penggunaan Aplikasi SIINAS. Hal ini menjadi satu indikasi bahwa
aplikasi SIINAS memberikan manfaat dan mudah untuk dijalankan.
Tindak Lanjut Pengaduan
Pengaduan yang diajukan oleh para pelanggan, akan memberikan kesan atau positif atau
memuaskan apabila mendapatklan respon yang bagus dan ada tindak lanjut dari petugas
atas pengaduan yang dilakukan. Dalam survey ini diperoleh informasi bahwa tindak lanjut
pengaduan yang dilakukan pelanggan 99% menyatakan sesuai dengan harapan, ada 1 %
yang tidak memberikan tanggapan atas pertanyaan yang diajukan ini. Infografisnya terlihat
pada gambar 13.
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TINDAK LANJUT PENGADUAN SESUAI
HARAPAN
NA
[PERCEN
TAGE]

Sesuai
[PERCEN
TAGE]

Gambar 13. Grafik informasi tindak lanjut pengaduan
Kesesuaian Syarat Pelayanan dengan Informasi
Kriteria ini berkaitan kesesuaian antara persyaratan pelayanan yang harus dipenuhi, dengan
informasi yang diperoleh. Dalam survey tahun 2019 ini diperoleh informasi bahwa masih ada
yang menyatakan kurang sesuai (gambar 14)

KESESUAIAN SYARAT PELAYANAN DAN
Kurang
INFORMASI
sesuai
3%

Sangat
sesuai
25%

Sesuai
72%

Gambar 14. Grafik kesesuaian. Syarat pelayanan dan informasi
Gambar 14 memberikan informasi ada 3% responden yang mempersepsikan kurang seseuai
antara informasi yang diperoleh dengan persyaratan pelayanan yang seharusnya diberikan.
Hal ini dijelaskan menandakan masih diperlukannya upaya untuk melakukan review terhadap
aplikasi SIINAS maupun mekanisme pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan.
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Hasil Lengkap Survey Harapan Pelanggan
Pada bagian ini akan dipaparkan terkait dengan hasil survey harapan pelanggan terhadap 12
kriteria ukur IKM yang digunakan di lingkungan Kemenperin. Derajat harapan yang diukur
dinyatakan ke dalam penting atau tidaknya kriteria ukur yang diajukan. Apabila responden
menyatakan suatu kriteria ukur itu penting untuk diperhatikan, maka pada kriteria ukur itu
pelanggan berharap dapat dipenuhi dengan baik oleh petugas pelayanan.
Harapan terhadap Kemudahan Penggunaan Aplikasi SIINAS
Kementrian

Perinsdustrian

menjalankan

system

pelayanan

yang

dilakukan

dengan

menggunakan aplikasi SIINAS. Dari survey yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa
kemudahan dalam penggunaan Aplikasi SIINAS merupakan salah satu kriteria yang paling
penting. Informasi lengkap terlihat dalam gambar 15.

KEMUDAHAN PENGGUNAAN APLIKASI SIINAS
NA
6%
Penting
32%

Sangat penting
62%

Gambar 15. Grafik harapan pelanggan atas kemudahan penggunaan aplikasi SIINAS
Dalam gambar 15 diperoleh informasi dari semua responden menyampaikan bahwa
kemudahan penggunaan aplikasi SIINAS merupakan aspek yang sangat penting dan penting
unntuk diperhatikan. Dengan kondisi ini, diharapkan aspek kemudahan penggunaan aplikasi
SIINAS dapat dipenuhi oleh Kementerian Perindustrian. Survey 2019 ini menginformasikan
bahwa harapan tertingi dari responden adalah kemudahan penggunaan aplikasi SIINAS.
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Harapan terhadap Kesesuaian Biaya Pelayanan
Aspek biaya dalam setiap aktivitas kerja merupakan aspek yang sensitive, sehingga
kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan apa yang diperoleh merupakan keharusan.
Ketidaksesuaian yang ada meskipun sangat sedikit, akan mampu memicu ketidak puasan
bagi yang mengalaminya. Hasil survey menyebutkan bahwa kesesuaian biaya pelayanan
merupakan kriteria kepuasan pelanggan yang menempati peringkat kedua dari harapan
pelanggan. Gambaran ini dapat dilihat pada gambar 16.

KESESUAIAN BIAYA PELAYANAN
NA
12%

Tidak penting
6%

Kurang penting
2%

Penting
34%

Sangat penting
46%

Gambar 16. Grafik harapan pelanggan atas kesesuaian biaya pelayanan
Gambar 16 menjelaskan variasi tanggapan dari aspek kesesuaian biaya pelayanan, dan
apabila diakumulasi antara penilaian sangat penting dan penting, maka ada 82% respon
yang menggambarkan aspek ini harus dipenuhi oleh Kementerian Perindustrian.
Harapan terhadap Maklumat Pelayanan
Aspek maklumat pelayanan merupakan janji dan komitmen petugas pelayanan untuk
melayani dengan baik dan tidak mengecewakan. Responden beranggapan pernyataan
maklumat pelayanan ini merupakan aspek penting yang diharapkan dapat disampaikan dan
dilaksanakan oleh petugas pelayanan di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam survey
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ini, aspek maklumat pelayanan menjadi harapan di peringkat tiga yang diharapkan konsumen
dapat dipenuhi oleh kementerian. Kejelasan datanya dapat dilihat pada gambar 17.

MAKLUMAT PELAYANAN
NA
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Gambar 17. Grafik harapan pelanggan atas pernyataan maklumat pelayanan
Harapan terhadap Kemampuan Petugas Pelayanan
Aspek kemampuan petugas pelayanan dalam melayani, dari sisi harapan pelanggan tidak
dipisahkan apakah petugas front office atau back office. Aspek ini menempati peringkat ke
empat terkait dengan aspek yang penting untuk pelayanan dan harapan pelanggan aspek ini
dapat dipenuhi oleh kementerian. Gambaran data terkait dengan aspek ini dapat terlihat
pada gambar 18.

KEMAMPUAN PETUGAS PELAYANAN
NA
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Gambar 18. Grafik harapan pelanggan akan kemampuan petugas pelayanan
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Harapan terhadap Kemudahan Prosedur Pelayanan
Kemudahan prosedur pelayanan menjadi salah satu kriteria ukur harapan responden
terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kementrian Perindustrian. Dari survey diketahui
bahwa 55% menyatakan sangat penting dan 39% menyatakan penting (gambar 19). Hal ini
menjelaskan bahwa keberadaan kriteria ini adalah aspek yang penting dan harus ada untuk
bisa menjadi salah satu kriteria kepuasan pelanggan. Meskipun ada responden yang
menyatakan tidak penting namun hal ini tidak menjadikan kemudahan prosedur pelayanan
menjadi aspek yang tidak perlu diberikan. Sebagai tambahan informasi, aspek ini Bersama
kemampuan petugas pelayanan dalam melayani berada di peringkat empat dari harapan
pelanggan.

KEMUDAHAN PROSEDUR PELAYANAN
Tidak penting
1%

NA
5%

Penting
39%

Sangat
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55%

Gambar 19. Grafik harapan terhadap kemudahan prosedur pelayanan
Harapan terhadap Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
Tanggung jawab petugas pelayanan yang salah satunya adalah petugas dapat ditemui
pelanggan di jam pelayanan, menempati aspek yang dianggap penting dan diharap ada oleh
pelanggan berada dalam peringkat ke lima. Semua responden menyatakan aspek ini adalah
sangat penting dan penting yang keberadaannya diharapkan dapat dipenuhi oleh
kementerian dalam pelaksanaan pelayanan. Apalagi apabila dari dilihat dari sumber informai
pelayanan pelanggan keberadaan petugas pelayanan sebagai sumber informasi menempati
posisi kedua setelah website kementerian. Distribusi respon responden atas aspek tanggung
jawab petugas tersaji dalam gambar 20.
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TANGGUNG JAWAB PETUGAS PELAYANAN
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Gambar 20. Grafik harapan pelanggan atas tanggung jawb petugas pelayanan
Harapan terhadap Efektifitas dan Efisiensi Aplikasi SIINAS
Aplikasi SIINAS merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk memudahkan proses
pemberian layanan kepada para pelanggan. Sehingga efektivitas dan efisiensi aplikasi ini
menjadi keharusan yang dipenuhi oleh kementerian. Pelanggan juga memiliki harapan yang
cukup besar akan efektivitas dan efisiensi aplikasi ini. Gambaran respon responden survey
terhadap aspek ini dapat dilihat pada gambar 21.
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Gambar 21. Grafik harapan pelanggan atas Efektivitas dan Efisiensi Aplikasi SIINAS
Gambar 21 memberikan informasi bahwa sebaran respon atas hararpan terhadap efektivitas
dan efisiensi aplikasi SIINAS berada pada kategori sangat penting dan penting. Hal ini
menjelaskan bahwa kementerian harus memberikan perhatian besar untuk terwujudnya
harapan para pelanggan yang diwakili oleh responden survey 2019. Dalam survey 2019,
meskipun kedua aspek ini berkategori sangat baik (A), namun dibandingkan keseluruhan
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kriteria ukur, aspek efesiensi aplikasi SIINAS menempati urutan kedua dari bawah, yang
artinya masih perlu upaya besar agar memenuhi harapan para pelanggan.
Harapan terhadap Kelancaran Akses SIINAS
Aplikasi yang dikembangkan untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan kegiatan
biasanya menjadi tidak menyenangkan apabila aplikasi tersebut memiliki akses yang tidak
lancar. Hal ini yang mendasari kelancaran akses SIINAS menjadi salah satu kriteria ukur
dalam survey ini. Hasil gambaran respon responden terkait dengan harapan terhadap
kelancaranakses SIINAS dapat dilihat di gambar 22.
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Gambar 22. Grafik harapan pelanggan atas kelancaran akses SIINAS
Berdasarkan data yang ada, maka dapat dipahami bahwa harapan pelanggan akan
kelancaran akses SIINAS tergolong besar, terlihat dengan adanya penilaian sangat penting
dan penting. Tidak ada penilaian kurang atau tidak penting, sehingga dengan kondisi ini,
maka sudah seharusnya kementerian melakukan evaluasi untuk mengoptimalkan terus
kelancaran akses aplikasi SIINAS.
Harapan terhadap Ketanggapan Petugas
Keberadaan petugas pelayanan yang cepat tanggap masih merupakan kunci dalam
pelayanan, meskipun sudah didukung media lainnya seperti website maupun aplikasi
pelayanan seperti SIINAS. Hal ini yang mendasari aspek ketanggapan petugas dalam
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memberikan pelayanan dijadikan salah satu kriteria ukur dalam survey ini. Gambar 23
menjelaskan respon para responden terkait dengan aspek ukur ketanggapan petugas.

KETANGGAPAN PETUGAS
NA
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Gambar 23. Grafik harapan pelanggan atas ketanggapan petugas pelayanan
Gambar 23 menjelaskan respon para reponden terhadap aspek ukur ketanggapan petugas.
Seperti halnya aspek ukur yang lain, pada aspek ini respon responden juga pada kategori
sangat penting dan penting. Hal ini menandakan aspek ini harus tetap dikelola agar semakin
meningkat ketanggapan akan kebutuhan pelanggan sehingg ke depan kualitas pelayanan
juga semakin membaik.
Harapan terhadap Kesesuaian Persyaratan Pelayanan
Aspek ukur kesesuaian persyaratan pelayanan merupakan aspek yang perlu diukur karena
tidak sedikit kasus kekecewaan pelanggan dikarenakan syarat pelayanan yang diumumkan
tidak sama ketika berhadapan dengan petugas pelayanan. Gambar 24 memperlihatkan
respon para responden terkait dengan pertanyaan survey yang berkaitan dengan aspek ukur
kesesuaian persyaratan pelayanan.
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KESESUAIAN PERSYARATAN PELAYANAN
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Gambar 24. Grafik harapan pelanggan atas kesesuaian persyaratan pelayanan
Gambar 24 juga menegskan kembali bahwa aspek kesesuaian persyaratan pelayanan ini
akan berdampak pada kredibiltas petugas pelayanan dan kementerian, karena aspek ukur
kesesuaian persyaratan pelayanan ini direspon sangat penting dan penting oleh para
responden survey.
Harapan terhadap Ketepatan Waktu Penyelesaian Rekomendasi
Aspek waktu dalam aktivitas kerja merupakan hal yang crucial, termasuk dalam hal
pelayanan. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan maklumat pelayanan,
bahwa dalam memberikan pelayanan harus berkualitas, termasuk ketepatan waktu sesuai
yang dijanjikan dalam melayani. Survey IKM 2019 juga mencantumkan aspek ketepatan
waktu dalam penyelesaian rekomendasi guna mengetahui bagaimana harapan pelanggan
atas aspek ini. Gambar 25 menunjukkan hasil sebaran data respon dari para responden.
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Gambar 25. Grafik harapan pelanggan atas ketepatan waktu penyelesaian rekomendasi
Data dari gambar 25 menjelaskan bahwa respon dari para responden lebih bervariasi tidak
hanya sangat penting dan penting, namun ada sedikit responden (1%) yang menyatakan
bahwa aspek ini kurang penting. Namun karena respon sangat penting dan penting yang
mayoritas (94%) maka aspek ketepatan waktu tetap harus diupayakan untuk lebih bagus.
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Simpulan dan Saran
Simpulan
Berlandaskan pada hasil analisis data yang diperoleh dari survey Indeks Kepuasan
Masyarakat pada UPP Pusat Kementerian Perindustrian dan SIINAS tahun 2019 maka dapat
disimpulkan:
1. Profile responden survey sebagian besar berasal berkaitan dengan pelayanan dari
Direktorat Jenderal Industri Agro ; Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan
Tekstil ; Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.
Sedangkan status kelembagaan responden sendiri paling besar dari perusahaan
sendiri dibandingkan yang dari pihak ketiga atau biro jasa. Tingkat Pendidikan
responden paling banyak dari tingkat sarjana. Sebagian besar responden survey
adalah laki-laki dengan rata-rata usia 33,86 tahun.
2. Survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan dibantu Google Form, ada
108 responden yang mengisi kuesioner yang diedarkan.
3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Kemenperin secara menyeluruh diperoleh dari
rata-rata IKM dari 12 kriteria yang diukur yaitu sebesar 3,44 Bila kita melihat table
konversi maka Konversi IKM menjadi 86 dalam kategori Sangat Baik (A). Dengan IKM
terkecil pada kriteria ketepatan waktu penerbitan rekomendasi melalui Aplikasi SIINAS
dengan IKM 2,95 yang dikonversi menjadi 73,75 kategori Baik (B) dan yang paling
tinggi skor IKM pada kriteria SIINAS mudah digunakan dengan skor IKM 3,96 yang
dikonversi 99 kategori sangat baik (A). Bila dilihat berdasarkan kategori yang ada, 12
kriteria Indeks Kepuasan Masyarakat berada pada kategori baik sebanyak dua kriteria
dan kategori sangat baik pada sepuluh kriteria.
4. Terkait dengan SIINAS, dengan 11 kriteria yang ada, terdapat 9 aspek ukur berada
pada kategori sangat baik (A) dan 2 aspek ukur berada dalam kategori sangat baik
(B). IKM untuk SIINAS secara menyeluruh sebesar 3,52 dengan skor konversi pada 88
kategori sangat baik (A). Yang terbaik adalah bahwa semua responden menyatakan
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mengetahui SIINAS, IKM =4 (100) dengan kategori snagat baik (A). Hal ini
menjelaskan awareness terhadap keberadaan SIINAS sangat baik karena sosialisasi
yang baik pula. Aspek ketepatan waktu penerbitan rekomendasi melalui Aplikasi
SIINAS memiliki skor IKM paling rendah yaitu 2,95 (73,75) kategori Baik (B).
5. Survey juga memberikan informasi terkait dengan harapan responden (pelanggan)
terhadap 12 aspek ukur IKM yang tertuang dalam pengukuran derajat kepentingan
dari keberadaan 12 aspek ukur terebut. Dari survey harapan diperoleh informasi untuk
UPP Pusat Rata-rata skor harapannya adalah 3,66 (91,4) dengan kategori sangat
penting dan untuk aplikasi SIINAS skor harapannya 3,61 (90,4) dengan kategori
sangat penting. Berdasarkan skor menyeluruh IKM dan skor harapan maka dapat
disimpulkan bahwa harapan para pelanggan masih belum maksimal terpenuhi karena
skor IKM (indeks kepuasan masyarakat) masih lebih rendah daripada skor harapan
masyarakat. Bila dilihat lebih detail lagi, maka aspek ukur yang masih sudah
memenuhi harapan masyarakat adalah kemudahan penggunaan aplikasi SIINAS,
kesesuaian biaya pelayanan dan petugas menyampaikan pernyataan maklumat
pelayanan.

Saran
1. Terkait dengan aplikasi SIINAS yang dirasa mudah digunakan oleh para pelanggan
perlu dilakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk semakin meningkatkan efisiensi
dari aplikasi SIINAS termasuk dalam ketepatan waktu terkait dengan penyelenggaraan
atau pemberian rekomendasi.
2. Terkait dengan petugas UPP masih perlu dikuatkan lagi komitmennya untuk
melaksanakan pernyataan maklumat pelayanan dengan lebih menguatkan cepat
tanggap (kepekaan) akan kebutuhan para pelanggan sehingga tidak terjadi
kekecewaan para pelanggan. Cara paling sederhana adalah berada di tempat kerja
atau pos pelayanan di jam-jam pelayanan.
3. Harapan pelanggan akan pelayanan UPP dan aplikasi SIINAS sangat tinggi, namun
implementasinya masih dibawah harapan pelanggan, artinya kementerian harus
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menjalankan

suatu

upaya

yang

bersifat

integrative

dan

menyeluruh

untuk

meningkatkan pelayanannya, meskipun saat ini sudah dipersepsikan sangat baik.
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