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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu penyelenggara pelayanan Publik,
memberikan pelayanan perijinan dan nonperijinan sesuai dengan pelimpahan
kewenangan dari Bupati sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor
5 Tahun 2017. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut diperlukan berbagai
regulasi teknis sebagai sumber rujukan dalam penyelengaraan kegiatan. Demikian
pula DPMPTSPNAKER bertanggung jawab memenuhi standar pelayanan sebagai
jaminan kualitas pelayanan serta mencapai berbagai target indikator kinerja yang
pada gilirannya diharapkan dapat memenuhi tuntutan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan yang diberikan.
Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2000, perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai tolok ukur untuk
menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu, data indeks kepuasan
masyarakat dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih
perlu perbaikan dan menjadi pendorong bagi penyelenggara pelayanan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan.
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Dalam Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanan Reformasi Birokrasi pada
Program Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, digunakan berbagai
indikator, salah satunya adalah penilaian kepuasan terhadap pelayanan melalui
kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kegiatan survei ini
wajib dilakukan secara berkala oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, disebutkan
bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan
Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Survei Kepuasan
Masyarakat dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik melakukan pemenuhan kebutuhan
pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap
warga negara dan penduduk. Selain itu, setiap penyelenggara pelayanan publik
berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan
organisasi secara berkala dan berkelanjutan.
Berdasarkan hal-hal tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara mengadakan
kegiatan evaluasi berupa Survei Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan.
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Survei ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatan
kualitas pelayanan di Bidang PTSP. Ada pun pelaksanaan survei dilakukan secara
swakelola bekerja sama dengan BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dirancang oleh BPS untuk
mengidentifikasi tingkat kebutuhan dan tingkat kepuasan pengguna layanan di
Bidang PTSPDPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pelaksanaan survei
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.
1.2

Tujuan
Secara umum, tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mendapatkan bahan

evaluasi dengan cara mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna
layanan pada Bidang PTSP yang mana hasil dari evaluasi ini dapat dijadikan
masukan dalam penyusunan rencana kegiatan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik.
1.3

Kode Verifikasi Survei Oleh BPS
Kegiatan SKM ini diverifikasi oleh BPS dengan kode survei V.20.6308.002.

1.4

Metodologi

1.4.1 Metodologi Pengumpulan Data
Pengumpulan data SKM dilakukan pada tanggal 1 Agustus – 20 September
2020. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap
responden. Responden SKM adalah responden yang pernah mendapatkan
pelayanan secara langsung yang mengetahui kualitas layanan perizinan (perizinan
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dan nonperizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai
Utara selama tahun 2020. Responden bersifat purposive (dapat dipilih langsung
oleh pencacah) tanpa melihat jenis perizinan yang diajukan.
1.4.2 Metodologi Analisis Data
Hasil SKM dianalisis dengan menggunakan beberapa metode analisis, yaitu
analisis deskriptif, analisis tabulasi silang, analisis gap, dan Importance and
Performance Analysis (IPA). Analisis ini juga dilengkapi dengan penyajian dalam
bentuk Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ada pun data yang dianalisis adalah
informasi mengenai karakteristik pengguna layanan dan tingkat kepuasan
pengguna layanan.
1. Analisis Tabulasi Silang
Tabulasi silang merupakan tabel yang menggambarkan hubungan dua atau
lebih variabel. Perbedaan dan hubungan antar dua atau lebih variabel
dapat diidentifikasi dengan tabulasi silang. Tabulasi silang akan membantu
dalam memahami profil pengguna layanan.
2. Analisis Gap
Analisis gap adalah analisis mengenai kesenjangan antara harapan
pengguna layanan dengan kinerja pelayanan yang diberikan oleh unit
pelayanan yang bersangkutan.
3. Importance and Performance Analysis (IPA)
Tujuan metode IPA untuk mengukur hubungan antara persepsi konsumen
dengan prioritas peningkatan kualitas pelayanan. IPA mempunyai fungsi
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utama untuk menampilkan informasi berkaitan dengan faktor-faktor
pelayanan yang sangat memengaruhi kepuasan dan faktor-faktor
pelayanan yang perlu ditingkatkan (improvement).

𝑋̅
Tingkat
Kepentingan

A

B

Tingkatkan

Pertahankan

Kinerja

Kinerja

𝑌̅

C

D

Prioritas

Cenderung

Rendah

Berlebihan

Tingkat Kepuasan

Gambar 1.1. Diagram Cartesius Importance and Performance Analysis (IPA)

Diagram Cartesius digunakan untuk menggambarkan hubungan antara
rata-rata tingkat kepentingan (importance) dan rata-rata tingkat kepuasan
(performance), seperti yang terdapat pada Gambar 1.1. Pada gambar tersebut,
rata-rata tingkat kepentingan dilambangkan dengan 𝑌̅ dan rata-rata tingkat
kepuasan dilambangkan dengan 𝑋̅.
Keempat kuadran Cartesius tersebut memiliki arti sebagai berikut:
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-

Kuadran pertama (kuadran A), “Tingkatkan Kinerja” (high importance &
low performance).
Kuadran ini terletak di sebelah kiri atas, yang berarti prioritas utama unit
pelayanan adalah peningkatan kinerja (performance improvement).
Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap penting oleh
pengguna layanan, tetapi pada kenyataannya kinerja atribut pelayanan
tersebut belum sesuai dengan harapan para pengguna layanan. Kinerja
atribut pelayanan tersebut lebih rendah dari harapan pengguna layanan
terhadap atribut pelayanan tersebut.

-

Kuadran kedua (kuadran B), “Pertahankan Kinerja” (high importance &
high performance).
Kuadran ini terletak di sebelah kanan atas, yang berarti kinerja sudah dapat
memenuhi

harapan

pengguna

layanan

dan

diusahakan

untuk

mempertahankan kinerja tersebut. Kuadran ini memuat atribut pelayanan
yang dianggap penting oleh pengguna layanan dan kinerja atribut
pelayanan dianggap sudah sesuai dengan yang dirasakan oleh pengguna
layanan, sehingga tingkat kepuasannya relatif tinggi. Atribut pelayanan
yang termasuk dalam kuadran ini harus tetap dipertahankan.
-

Kuadran ketiga (kuadran C), “Prioritas Rendah” (low importance & low
performance).
Kuadran ini terletak di sebelah kiri bawah, yang berarti prioritas rendah.
Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting oleh
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pengguna layanan dan pada kenyataannya kinerja atribut pelayanan
tersebut tidak terlalu istimewa. Peningkatan kinerja atribut pelayanan
yang termasuk dalam kuadran ini dapat dipertimbangkan kembali karena
pengaruhnya terhadap manfaat yang dirasakan oleh pengguna layanan
sangat kecil.
-

Kuadran keempat (kuadran D), “Cenderung Berlebihan” (low importance
& high performance).
Kuadran ini terletak di sebelah kanan bawah, yang berarti kinerjanya
berlebihan sementara pengguna layanan menganggap kurang penting.
Kuadran ini memuat atribut pelayanan yang dianggap kurang penting oleh
pengguna layanan.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Penyusunan IKM mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penghitungan IKM dilakukan
terhadap 18 atribut pelayanan (variabel) yang dinilai oleh pengguna
layanan dengan menggunakan skala likert satu sampai empat.
Berdasarkan hasil penghitungan IKM, jumlah nilai dari setiap unit
pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan.
Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan,
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merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan
dengan penimbang yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur).
Contoh:
Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan
adalah sebagaimana tabel berikut:
Tabel 1.1 Unsur SKM dan Nilai Unsur SKM
No

Unsur SKM

Nilai Unsur SKM

1.

Persyaratan

A

2.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

B

3.

Waktu Penyelesaian

C

4.

Biaya/Tarif

D

5.

Produk Spesifikasi jenis pelayanan

E

6.

Kompetensi pelaksana

F

7.

Perilaku pelaksana

G

8.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

H

9.

Sarana dan Prasarana

I

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara:
(a x 0,11) + (b x 0,11) + (c x 0,11) + (d x 0,11) + (e x 0,11) + (f x 0,11)
+ (g x 0,11) + (h x 0,11) + (i x 0,11) = Nilai Indeks (X)
Dengan demikian nilai indeks (X) unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan
sebagai berikut:
Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar
X x 25 = y
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Mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.2 Nilai Interval, Klasifikasi Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval (NI)

Nilai Interval
Konversi
(NIK)

Mutu
Pelayanan
(x)

Kinerja Unit
Pelayanan
(y)

1

1,00 – 2,5996

25,00 – 64,99

D

Tidak baik

2

2,60 – 3,064

65,00 – 76,60

C

Kurang baik

3

3,0644 – 3,532

76,61 – 88,30

B

Baik

4

3,5324 – 4,00

88,31 – 100,00

A

Sangat baik

Nilai
Persepsi

1.5

Jumlah Sampel
Jumlah sampel SKM sebanyak 333 pengguna layanan perizinan (perizinan

dan nonperizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER tanpa melihat jenis
perizinan yang diajukan. Sampel total mengacu pada jumlah pengguna layanan di
tahun 2019, yaitu sebanyak 3.708 pengguna layanan. Mengacu pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik maka jumlah sampel minimal
sebanyak 333 pengguna layanan.
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BAB II
SEGMENTASI PENGGUNA LAYANAN

2.1

Pengguna Layanan Menurut Kelompok Umur
Pengguna layanan adalah responden yang pernah mendapatkan
pelayanan terkait perizinan (perizinan dan non perizinan) secara langsung
dan mengetahui kualitas layanan perizinan (perizinan dan non perizinan)
pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara selama
tahun 2020. Untuk memudahkan pada saat berwawancara, penggguna
layanan yang diwawancarai dibatasi untuk yang berumur lebih dari 15
tahun.

46 - 55
10.21

56 - 65 > 65
3.00 0.30

15 - 25
14.41

36 - 45
24.32

26 - 35
47.75

Gambar 2.1 Persentase Pengguna Layanan Perizinan (Perizinan dan non
Perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara
Menurut Kelompok Umur Tahun 2020
Berdasarkan Gambar 2.1, pengguna layanan terbanyak adalah
pengguna layanan berumur 26-35 tahun (47,75%), disusul pengguna
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layanan berumur 36-45 tahun (24,32%). Pengguna layanan berumur 15-25
tahun sebanyak 14,41%, pengguna layanan berumur 46-55 tahun
(10,21%), pengguna layanan berumur 56-65 tahun sebanyak 3% dan paling
sedikit pengguna layanan berumur lebih dari 65 tahun sebanyak 0,3%.

2.2

Pengguna Layanan Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki
38.74

Perempuan
61.26

Gambar 2.2 Persentase Pengguna Layanan Perizinan (Perizinan dan non
Perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020
Gambar 2.2 menunjukkan persentase pengguna layanan perizinan
(perizinan dan non perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu
Sungai Utara tahun 2020. Pengguna layanan didominasi oleh pengguna layanan
perempuan dengan persentase sebesar 61,26%. Sementara itu, 38,74% pengguna
layanan adalah laki-laki.
2.3

Pengguna Layanan Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan
Karakteristik pengguna layanan menurut tingkat pendidikan penting

diketahui. Pada umumnya, semakin tinggi tingkat pendidikan, pengguna layanan
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akan semakin berharap untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Pengguna
layanan berasal dari berbagai jenjang pendidikan.

S2/S3
2.10

Tidak tamat/tamat SD/sederajat
0.60

SMP/sederajat
1.50

SMA/sederajat
20.42

Diploma/S1
75.38

Gambar 2.3 Persentase Pengguna Layanan Perizinan (Perizinan dan non
Perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara
Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan Tahun 2020
Karakteristik pengguna layanan menurut pendidikan terakhir yang
ditamatkan dikelompokkan menjadi lima, yaitu tidak tamat/tamat SD/Sederajat,
SMP/sederajat, SMA/sederajat, Diploma/S1 dan S2/S3. Berdasarkan Gambar 2.3,
pengguna layanan didominasi oleh pengguna layanan dengan tingkat Diploma/S1
(75,38%). Pengguna layanan paling sedikit pada jenjang Pendidikan tidak tamat
atau tamat SD/sederajat.
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2.4

Pengguna Layanan Menurut Jenis Pembuatan Perizinan

Pertama kali
membuat
36.34

Perpanjangan
63.66

Gambar 2.4 Persentase Pengguna Layanan Perizinan (Perizinan dan non
Perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara
Menurut Jenis Pembuatan Perizinan Tahun 2020
Gambar 2.4 menunjukkan persentase pengguna layanan perizinan
(perizinan dan non perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu
Sungai Utara menurut jenis pembuatan perizinan tahun 2020. Pengguna layanan
didominasi oleh pengguna layanan perizinan bersifat perpanjangan dengan
persentase sebesar 63,66 persen. Sementara itu, sebesar 36,34 persen pengguna
layanan merupakan pengguna yang pertama kali membuat perizinan.
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2.5

Pengguna Layanan Menurut Pekerjaan Utama
Pekerjaan utama dikelompokkan menjadi enam, yaitu PNS/TNI/Polri,

pegawai

BUMN/BUMD,

pegawai

swasta,

pengusaha/wiraswasta,

pelajar/mahasiswa, dan lainnya. Konsep pekerjaan utama yang digunakan adalah
pekerjaan pengguna layanan pada saat pencacahan.
PNS/TNI/Polri
48.95

Lainnya
30.03

Pelajar/
Mahasiswa
3.00
Pengusaha/
Wiraswasta
9.61

Pegawai
Swasta
6.61

Pegawai
BUMN/BUMD
1.80

Gambar 2.5 Persentase Pengguna Layanan Perizinan (Perizinan dan non
Perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara
Menurut Pekerjaan Utama Tahun 2020
Berdasarkan Gambar 2.5, sebagian besar pengguna layanan adalah
PNS/TNI/Polri (48,95 persen), salah satunya adalah PNS yang bertugas bidang
kesehatan. Adapun pengguna layanan dengan dengan jenis pekerjaan lainnya
memiliki persentase sebesar 30,03 persen. Persentase pengguna layanan dengan
pekerjaan utama sebagai pengusaha/wiraswasta sebesar 9,61 persen, pegawai
swasta sebesar 6,61 persen, pelajar/mahasiswa sebesar 3,00 persen, pegawai
BUMN/BUMD sebesar 1,80 persen.
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BAB III
ANALISIS KEPUASAN LAYANAN

Pengukuran kualitas layanan perizinan (perizinan dan non perizinan) pada
Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020
menggunakan unsur SKM yang meliputi:
1. Persyaratan
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu
jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan
penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian
Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif
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.
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5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
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
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,
pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak
(komputer dan mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak
(gedung).
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3.1

Gambaran Umum Kepuasan Pengguna Layanan Terhadap Unsur Kualitas
Layanan

Gambar 3.1 menunjukkan gambaran umum kepuasan pengguna layanan
terhadap layanan yang diperoleh pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten
Hulu Sungai Utara tahun 2020 menurut unsur kualitas layanan. Terlihat bahwa
tujuh dari sembilan unsur kualitas layanan, lebih dari 90 persen pengguna layanan
merasa puas terhadap layanan yang diberikan.
Unsur biaya/tarif serta unsur persyaratan merupakan unsur yang memiliki
persentase tertinggi untuk pengguna layanan yang puas, yaitu sebesar 97,00
persen. Hal ini dikarenakan informasi terkait biaya/tarif yang dibayarkan sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Unsur persayaratan sesuai dengan yang tertera
pada informasi yang diberikan. Adapun unsur yang memiliki persentase terendah
untuk pengguna layanan perizinan yang puas adalah unsur sarana dan prasarana
(84,98 persen) dan unsur perilaku pelaksana (88,59 persen).
Pada Gambar 3.2, terlihat bahwa pengguna layanan yang menyatakan
tidak puas pada unsur sarana dan prasarana paling banyak pada rincian ruang
pelayanan perizinan dan fasilitas toilet selalu dalam kondisi nyaman dan bersih
(10,81 persen). Sebanyak 6,31 persen pengguna layanan menyatakan tidak puas
pada tempat parkir cukup dan aman dan pengguna layanan menyatakan tidak
puas pada ruang tunggu pelayanan luas dan nyaman.
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Sarana dan Prasarana
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Perilaku Pelaksana

15.02

84.98

4.50

95.50

11.41

Kompetensi Pelaksana

7.21

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

3.90

Biaya/Tarif

3.00

Waktu Penyelesaian

8.71

Sistem, mekanisme, Prosedur

4.20

Persyaratan

3.00

88.59
92.79
96.10
97.00
91.29
95.80
97.00

Tidak Puas

Puas

Gambar 3.1. Persentase Kepuasan Layanan Perizinan (Perizinan dan non
Perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara
Menurut Unsur Kualitas Layanan Tahun 2020

10.81

Ruang pelayanan perizinan dan fasilitas toilet
selalu dalam kondisi nyaman dan bersih

Tempat parkir cukup dan aman

Ruang tunggu pelayanan luas dan nyaman

89.19

6.31
93.69

6.31
93.69

Tidak Puas

Puas

Gambar 3.2. Persentase Kepuasan Pengguna Layanan Perizinan (Perizinan dan
non Perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara
Pada Unsur Sarana dan Prasarana Menurut Atribut Tahun 2020
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Pada Gambar 3.3, terlihat bahwa pengguna layanan yang menyatakan
tidak puas pada unsur perilaku pelaksana paling banyak pada rincian petugas
pelayanan perizinan (perizinan dan non perizinan) sigap, cekatan, dan sungguhsungguh dalam melayani pengguna layanan (7,31 persen). Sebanyak 6,91 persen
pengguna layanan menyatakan tidak puas pada rincian petugas pelayanan disiplin
dan adil dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan. Sebesar 6,61
persen pengguna layanan menyatakan tidak puas pada rincian petugas pelayanan
sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
Sebesar 4,50 persen pengguna layanan menyatakan tidak puas pada rincian
petugas pelayanan memberikan informasi yang diperlukan dengan jelas, termasuk
jenis perizinan dan non perizinan yang akan dibuat.

Petugas pelayanan perizinan memberikan informasi
yang diperlukan dengan jelas, termasuk jenis perizinan
yang akan dibuat

4.50
95.50

Petugas pelayanan perizinan sopan dan ramah dalam
memberikan pelayanan kepada pengguna layanan

6.61

Petugas pelayanan perizinan disiplin dan adil dalam
memberikan pelayanan perizinan kepada pengguna
layanan

6.91

Petugas pelayanan perizinan sigap, cekatan, dan
sungguh-sungguh dalam melayani pengguna layanan

7.51

93.39

93.09

92.49

Tidak Puas

Puas

Gambar 3.3. Persentase Kepuasan Pengguna Layanan Perizinan (Perizinan dan
non Perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara
Pada Unsur Perilaku Pelaksana Menurut Atribut Tahun 2020
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3.2

Kepuasan Pengguna Layanan
Keberhasilan pelayanan dapat diukur dengan persentase kepuasan

pengguna layanan terhadap pelayanan perizinan (perizinan dan non perizinan)
Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020.
Berdasarkan Gambar 3.4, pengguna layanan yang merasa puas dengan pelayanan
yang diberikan adalah sebesar 77,48 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
pelayanan yang diberikan sudah cukup baik, namun ke depannya harus terus
ditingkatkan.

22.52

77.48

Puas

Tidak Puas

Gambar 3.4. Persentase Kepuasan Pengguna Layanan Perizinan (Perizinan dan non
Perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun
2020
Kepuasan pengguna layanan dapat dilihat berdasarkan atribut pelayanan.
Berdasarkan Gambar 3.5, atribut pelayanan dengan persentase pengguna layanan
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dengan tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada atribut Persyaratan pelayanan
perizinan yang dipenuhi sesuai dengan persyaratan pelayanan perizinan yang
diinformasikan dengan persentase sebesar 98,50 persen. Sementara itu,
persentase pengguna layanan yang tingkat kepuasan terendah terdapat pada
atribut Ruang pelayanan perizinan dan fasilitas toilet selalu dalam kondisi nyaman
dan bersih (88,89 persen).
1. Persyaratan pelayanan perizinan mudah dipahami dan
dipenuhi
2. Persyaratan pelayanan perizinan yang dipenuhi sesuai
dengan persyaratan pelayanan perizinan yang diinformasikan

2.40

3. Kejelasan informasi dan alur prosedur pelayanan perizinan

3.60

4. Pelaksanaan prosedur pelayanan perizinan sesuai dengan
yang diinformasikan
5. Waktu dan jadwal pelayanan perizinan diinformasikan dan
dapat dipahami dengan jelas
6. Jadwal pelayanan perizinan sesuai dengan jadwal yang
ditetapkan
7. Informasi biaya/tarif pelayanan perizinan diinformasikan dan
dapat dipahami dengan jelas
8. Biaya pelayanan perizinan yang dibayarkan sesuai dengan
biaya pelayanan perizinan yang diinformasikan
9. Jenis pelayanan perizinan diinformasikan dan dapat
dipahami dengan jelas
10. Petugas pelayanan perizinan yang melayani dapat diketahui
dengan jelas dan pasti
11. Petugas pelayanan perizinan sigap, cekatan, dan sungguhsungguh dalam melayani pengguna layanan
12. Petugas pelayanan perizinan disiplin dan adil dalam
memberikan pelayanan perizinan kepada pengguna layanan
13. Petugas pelayanan perizinan sopan dan ramah dalam
memberikan pelayanan kepada pengguna layanan
14. Petugas pelayanan perizinan memberikan informasi yang
diperlukan dengan jelas, termasuk jenis perizinan yang akan…
15. Kejelasan sarana pengaduan/saran dan tindak lanjut
pengaduan/saran

3.30

1.50

6.91
5.11
2.10
2.70
3.90
7.21
7.51
6.91
6.61
4.50
4.50

16. Ruang tunggu pelayanan luas dan nyaman

6.31

17. Tempat parkir cukup dan aman

6.31

18. Ruang pelayanan perizinan dan fasilitas toilet selalu dalam
kondisi nyaman dan bersih

10.81

Tidak Puas

97.60
98.50
96.40
96.70
93.09
94.89
97.90
97.30
96.10
92.79
92.49
93.09
93.39
95.50
95.50
93.69
93.69
89.19

Puas

Gambar 3.5. Persentase Kepuasan Pengguna Layanan Perizinan (Perizinan dan non
Perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara
Menurut Atribut Pelayanan Tahun 2020
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3.3

Gap Analysis Pengguna Layanan Terhadap Pelayanan yang Didapatkan
Kepuasan pengguna layanan terhadap layanan perizinan (perizinan dan

non perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER tergantung pada tingkat
kepentingan pelayanan itu sendiri. Artinya, seberapa penting suatu pelayanan
bagi pengguna layanan akan berpengaruh pada seberapa puas pengguna layanan
terhadap kualitas pelayanan tersebut. Pada bagian ini, akan dianalisis mengenai
tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan
perizinan (perizinan dan non perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER
Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Kepuasan pengguna layanan tersebut dianalisis lebih lanjut dengan gap
analysis untuk memotret tingkat kepentingan (harapan) pengguna layanan
dibandingkan dengan tingkat kepuasan (kinerja) pengguna layanan terhadap
layanan

perizinan

(perizinan

dan

non

perizinan)

DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara.

pada

Bidang

PTSP

Gap analysis menganalisis

kesenjangan antara harapan pengguna layanan dengan kinerja pelayanan pada
layanan

perizinan

(perizinan

dan

non

perizinan)

pada

Bidang

PTSP

DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam gap analysis, upaya
perbaikan kinerja pelayanan dilakukan dalam rangka mengurangi kesenjangan.
Bahkan, jika perlu, tidak ada kesenjangan yang terjadi pada kinerja pelayanan
tahun berikutnya.
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Kepentingan

3.34

Kepuasan

Gap

3.08

0.26

Gambar 3.6. Tingkat Kepentingan, Tingkat Kepuasan, dan Gap Pelayanan
Perizinan (Perizinan dan non Perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020
Berdasarkan Gambar 3.6, tingkat kepentingan, tingkat kepuasan, dan gap
pelayanan perizinan (perizinan dan non perizinan) pada Bidang PTSP
DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 sebesar 0,26. Artinya,
angka gap cukup kecil dan menggambarkan pelayanan cukup memuaskan
pengguna layanan. DIbandingkan angka tahun 2019 gap sebesar 0,30 poin, lebih
rendah atau turun sebesar 0,04 poin. Meskipun angka semakin turun namun di sisi
lain karena masih terdapat gap berarti pelayanan perizinan (perizinan dan non
perizinan) yang diberikan pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER masih belum sesuai
dengan harapan pengguna layanan.
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1
18
17

2

0.0205

0.0177

3
0.0117
0.0104 0.0152

16
0.0150
15

4
0.0135
0.0182

0.0120

0.0150

14

0.0157

5

6

0.0129
0.0174
13

7

0.0130
0.0137

0.0180
12
0.0182
11

8

0.0160
9
10

Gambar 3.7. Gap Pelayanan Pada Layanan Perizinan (Perizinan dan non
Perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara
Menurut Atribut Penyusun Kualitas Layanan Tahun 2020
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Adapun gap pada masing-masing atribut penyusun kualitas layanan dapat
dilihat pada gambar 3.7. Semakin besar nilai gap, berarti semakin besar pula
kesenjangan antara harapan dan kepuasan yang dirasakan pengguna layanan atau
semakin buruk. Semakin kecil nilai gap berarti kepuasan yang dirasakan sudah
sesuai dengan harapan atau semakin baik.
Nilai gap terbesar pada atribut Ruang pelayanan perizinan dan fasilitas
toilet selalu dalam kondisi nyaman dan bersih (0,0205). Hal ini berarti harapan
untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik pada atribut ruang pelayanan dan
fasilitas toilet, tetapi pelayanan yang dirasakan jauh dari harapan atau penilaian
pada kualitas layanan rendah.
Nilai gap terkecil pada atribut Persyaratan pelayanan perizinan yang
dipenuhi sesuai dengan persyaratan pelayanan perizinan yang diinformasikan
(0,0104).
3.4

Importance and Performance Analysis Pengguna Layanan Terhadap
Pelayanan yang Didapatkan
Bagian ini menganalisis kepuasan pengguna layanan terhadap layanan

perizinan (perizinan dan non perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER
Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan atribut layanan serta prioritas
perbaikan kinerja pelayanan. IPA memetakan atribut pelayanan ke dalam empat
kuadran yang dipisahkan oleh rata-rata tingkat kepentingan (harapan) pada
sumbu Y dan rata-rata tingkat kepuasan (kinerja) pada sumbu X. Sehingga,
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prioritas perbaikan kinerja pelayanan yang harus dilakukan oleh layanan perizinan
(perizinan dan non perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu
Sungai Utara dapat dianalisis.
Dalam IPA, upaya perbaikan kinerja dilakukan dalam rangka mencapai
target nilai kinerja sesuai dengan rata-rata kinerja hasil penilaian pengguna
layanan serta mencapai target nilai harapan sesuai dengan rata-rata harapan yang
diinginkan pengguna layanan.
Kuadran A memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan lebih
dari rata-rata harapan tetapi nilai kinerja kurang dari rata-rata kinerja. Oleh karena
itu, atribut pelayanan yang berada pada kuadran A menjadi prioritas utama
perbaikan. Berdasarkan Gambar 3.8, atribut pelayanan yang menjadi prioritas
utama perbaikan oleh layanan perizinan (perizinan dan non perizinan) pada
Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:
1. Waktu dan jadwal pelayanan perizinan diinformasikan dan dapat
dipahami dengan jelas (atribut 5).
2. Petugas pelayanan perizinan sigap, cekatan, dan sungguh-sungguh
dalam melayani pengguna layanan (atribut 11).
3. Petugas pelayanan perizinan disiplin dan adil dalam memberikan
pelayanan perizinan kepada pengguna layanan (atribut 12).
4. Tempat parkir cukup dan aman (atribut 17).
5. Ruang pelayanan perizinan dan fasilitas toilet selalu dalam kondisi
nyaman dan bersih (atribut 18).
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Kuadran A

Kuadran B

Kuadran C

Kuadran D

Gambar 3.8. Importance and Performance Analysis Pada Layanan Perizinan (Perizinan
dan non Perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara
Tahun 2020

Kuadran B memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan dan
nilai kinerja lebih dari rata-rata. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada
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pada kuadran B sudah dapat memenuhi harapan pengguna sehingga perlu
dipertahankan kinerjanya. Berdasarkan Gambar 3.8, atribut pelayanan yang perlu
dipertahankan kinerjanya oleh layanan perizinan (perizinan dan non perizinan)
pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah:
1. Kejelasan informasi dan alur prosedur pelayanan perizinan (atribut
3).
2. Biaya pelayanan perizinan yang dibayarkan sesuai dengan biaya
pelayanan perizinan yang diinformasikan (atribut 8).
3. Petugas pelayanan perizinan sopan dan ramah dalam memberikan
pelayanan kepada pengguna layanan (atribut 13).
4. Petugas pelayanan perizinan

memberikan informasi yang

diperlukan dengan jelas, termasuk jenis perizinan yang akan dibuat
(atribut 14).
Kuadran C memetakan atribut pelayanan yang memiliki nilai harapan dan
nilai kinerja di bawah rata-rata. Oleh karena itu, atribut pelayanan yang berada
pada kuadran C perlu diperbaiki namun prioritasnya lebih rendah dibandingkan
atribut pelayanan yang berada pada kuadran A. Berdasarkan Gambar 3.8, atribut
pelayanan yang harus diperbaiki dengan prioritas rendah oleh layanan perizinan
(perizinan dan non perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu
Sungai Utara adalah:
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1. Jadwal pelayanan perizinan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan
(atribut 6).
2. Petugas pelayanan perizinan yang melayani dapat diketahui dengan
jelas dan pasti (atribut 10).
3. Ruang tunggu pelayanan luas dan nyaman (atribut 16).
Kuadran D memetakan atribut pelayanan yang memilki nilai harapan di
bawah rata-rata harapan tetapi kinerja di atas rata-rata kinerja. Oleh karena itu,
atribut pelayanan yang berada pada kuadran D sudah melebihi harapan pengguna
layanan. Berdasarkan Gambar 3.8, atribut pelayanan pada layanan perizinan
(perizinan dan non perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu
Sungai Utara dengan kinerja pelayanan sudah melebihi harapan pengguna layanan
adalah:
1. Persyaratan pelayanan perizinan mudah dipahami dan dipenuhi (atribut
1).
2. Persyaratan pelayanan perizinan yang dipenuhi sesuai dengan
persyaratan pelayanan perizinan yang diinformasikan (atribut 2).
3. Pelaksanaan prosedur pelayanan perizinan sesuai dengan yang
diinformasikan (atribut 4).
4. Informasi biaya/tarif pelayanan perizinan diinformasikan dan dapat
dipahami dengan jelas (atribut 7).
5. Jenis pelayanan perizinan diinformasikan dan dapat dipahami dengan
jelas (atribut 9).
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6. Kejelasan sarana pengaduan/saran dan tindak lanjut pengaduan/saran
(atribut 15).
3.5

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pengguna Layanan Terhadap
Pelayanan yang Didapatkan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) digunakan untuk mendapatkan

gambaran tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan
oleh layanan perizinan (perizinan dan non perizinan) pada Bidang PTSP
DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penghitungan IKM dilakukan
terhadap 9 unsur dan 18 atribut pelayanan.
Perkembangan kepuasan pengguna layanan dapat dilihat melalui nilai IKM.
Berdasarkan Tabel 3.1, IKM pelayanan pada layanan perizinan (perizinan dan non
perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun
2020 sebesar 76,93. Nilai tersebut masuk dalam kategori baik. Namun, dibanding
tahun 2019, nilainya mengalami penurunan 0,22 poin.

77.15
76.93

2019

2020

Gambar 3.9. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Bidang PTSP
DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019-2020
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Pada Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik nilai mutu
pelayanan terhadap layanan perizinan (perizinan dan non perizinan) pada Bidang
PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara masuk kategori B atau
dengan kinerja unit pelayanan Baik. Berdasarkan nilai interval konversi, kategori B
jika masuk dalam interval 76,61 - 88,30.
Nilai rata-rata pada masing-masing unsur dapat dilihat pada gambar 3.10.
Secara umum, pengguna layanan sudah menyatakan puas. Kategori di atas nilai
3,00 dapat diinterpretasikan bahwa secara umum pengguna layanan sudah
menyatakan puas. Angka di bawah 3,00 berarti pengguna layanan secara umum
menyatakan belum puas terhadap layanan yang didapat. Unsur dengan nilai
tertinggi adalah unsur perilaku pelaksana (biaya/tarif), sebesar 3,1141.
Tabel 3.1. Nilai Penyusun IKM pada Masing-Masing Unsur Pelayanan Pada Layanan
Perizinan (perizinan dan non perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2020

No

Unsur Pelayanan

Jumlah Nilai Per
Unsur

NRR Per Unsur

NRR
Tertimbang Per
Unsur

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Persyaratan

1034.50

3.1066

0.3451

2

Sistem, mekanisme, Prosedur

1033.50

3.1036

0.3448

3

Waktu Penyelesaian

1016.50

3.0526

0.3391

4

Biaya/Tarif

1037.00

3.1141

0.3460

5

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

1027.00

3.0841

0.3426

6

Kompetensi Pelaksana

1016.00

3.0511

0.3390

7

Perilaku Pelaksana

1022.50

3.0706

0.3411

8

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1025.00

3.0781

0.3420

9

Sarana dan Prasarana

1011.33

3.0370

0.3374
3.0772

IKM Unit Pelayanan

76,93

Mutu Pelayanan

B

Kinerja Unit Pelayanan

Baik

31

Sarana dan Prasarana

3.0370

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

3.0781

Perilaku Pelaksana

3.0706

Kompetensi Pelaksana

3.0511

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

3.0841

Biaya/Tarif

3.1141

Waktu Penyelesaian

3.0526

Sistem, mekanisme, Prosedur

3.1036

Persyaratan

3.1066

Gambar 3.10. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan Pada Layanan Perizinan (Perizinan
dan non Perizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2020
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BAB IV
PENUTUP

4.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penyusunan IKM, kesimpulan yang dapat diambil adalah
sebagai berikut:
1. Pengguna layanan perizinan (perizinan dan nonperizinan) pada Bidang
PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara didominasi oleh
pengguna berumur 26 – 35 tahun sebanyak 47,75 persen; berjenis kelamin
perempuan sebanyak 61,26 persen; berpendidikan Diploma/S1 sebanyak
75,38 persen; perizinan bersifat perpanjangan sebanyak 63,66 persen; dan
pekerjaan utama sebagai PNS/TNI/Polri sebanyak 48,95 persen.
2. Secara umum, sebanyak 77,48 persen pengguna layanan merasa puas dan
22,52 persen merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan.
3. Pengguna layanan perizinan (perizinan dan nonperizinan) yang paling
banyak menyatakan puas ada pada unsur biaya/tarif, yaitu sebesar 97,00
persen dan unsur yang memiliki persentase terendah yang menyatakan
puas adalah unsur sarana dan prasarana, yaitu sebanyak 84,98 persen.
4. Rata-rata tingkat kepentingan layanan perizinan

(perizinan dan

nonperizinan) Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara
sebesar 3,34 poin dan rata-rata tingkat kepuasan sebesar 3,08 poin. Gap
antara tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan sebesar 0,26 poin.
5. Hasil IPA menyebutkan bahwa atribut yang terletak pada kuadran A adalah
waktu dan jadwal pelayanan perizinan diinformasikan dan dapat dipahami
dengan jelas; petugas pelayanan perizinan sigap, cekatan, dan sungguhsungguh dalam melayani pengguna layanan; petugas pelayanan perizinan
disiplin dan adil dalam memberikan pelayanan perizinan kepada pengguna
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layanan; tempat parkir cukup dan aman; dan ruang pelayanan perizinan
dan fasilitas toilet selalu dalam kondisi nyaman dan bersih.
6. Hasil IPA menyebutkan bahwa atribut yang terletak pada kuadran B adalah
kejelasan informasi dan alur prosedur pelayanan perizinan; biaya
pelayanan perizinan yang dibayarkan sesuai dengan biaya pelayanan
perizinan yang diinformasikan; petugas pelayanan perizinan sopan dan
ramah dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan; dan
petugas pelayanan perizinan memberikan informasi yang diperlukan
dengan jelas, termasuk jenis perizinan yang akan dibuat.
7. Hasil IPA menyebutkan bahwa atribut yang terletak pada kuadran C adalah
jadwal pelayanan perizinan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; petugas
pelayanan perizinan yang melayani dapat diketahui dengan jelas dan pasti;
dan ruang tunggu pelayanan luas dan nyaman.
8. Hasil IPA menyebutkan bahwa atribut yang terletak pada kuadran D adalah
persyaratan pelayanan perizinan mudah dipahami dan dipenuhi;
persyaratan pelayanan perizinan yang dipenuhi sesuai dengan persyaratan
pelayanan

perizinan

yang

diinformasikan;

pelaksanaan

prosedur

pelayanan perizinan sesuai dengan yang diinformasikan; informasi
biaya/tarif pelayanan perizinan diinformasikan dan dapat dipahami
dengan jelas; jenis pelayanan perizinan diinformasikan dan dapat dipahami
dengan jelas; dan kejelasan sarana pengaduan/saran dan tindak lanjut
pengaduan/saran.
9. Indeks Kepuasan Masyarakat pada layanan perizinan (perizinan dan
nonperizinan) pada Bidang PTSP DPMPTSPNAKER Kabupaten Hulu Sungai
Utara tahun 2020 sebesar 76,93 dengan kinerja unit pelayanan Baik.
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4.2

Saran
Secara umum, saran yang diberikan oleh pengguna layanan adalah sebagai
berikut:
1. Petugas pelayanan harus lebih mengayomi, meningkatkan kedisiplinan
waktu kerja, ramah 3S (senyum, sapa, sopan), rasa peduli terhadap
pengunjung, dan kejelasan dalam informasi (memberi keterangan sesuai
yang dibutuhkan).
2. Petugas pelayanan harus selalu siap sedia/standby pada masing-masing
loket pelayanan.
3. Petugas harus mematuhi jam pelayanan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dan meningkatkan pelayanan pada jam kerja.
4. Petugas menjelaskan prosedur dan alur terutama pada bagian persyaratan
agar pengunjung yang baru pertama kali mengurus perizinan tidak
kebingungan.
5. Petugas agar lebih teliti dalam pengetikan identitas agar pengunjung tidak
perlu kembali ke Kantor DPMPTSP untuk memperbaiki penulisan.
6. Apabila petugas atau pegawai yang berwenang sedang tidak ada di tempat
sebaiknya dapat digantikan petugas lain.
7. Pelayanan, waktu tunggu, dan penerbitan perizinan agar bisa dipercepat
dan persyaratan dipermudah.
8. Pelayanan melalui website agar selalu diupdate dan sebaiknya diberikan
informasi progres pengajuan berkas sudah sejauh mana.
9. Sebaiknya diperjelas lagi tentang informasi dan alur pelayanan perizinan
sesuai jenis izin yang akan diurus, lama waktu pengurusan izin, berapa
maksimal izin yang dapat diurus dalam satu waktu, hendaknya proses
perizinan harus tepat waktu dalam penyelesaian.
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10. Sebaiknya ada sosialisasi tentang informasi jenis pelayanan perizinan
melalui media sosial dan media massa agar dapat diketahui oleh
masyarakat luas.
11. Ruang

pelayanan/ruang

tunggu

perlu

direnovasi

agar

memiliki

pencahayaan yang lebih terang, bersih, rapi, dan tata ruang yang lebih
baik.
12. Toilet harus selalu bersih agar pengunjung merasa nyaman.
13. Menyediakan alat tulis untuk sarana pengaduan.
14. Sebaiknya ada satpam yang mengarahkan pengunjung dan petugas parkir
agar kendaraan menjadi lebih aman.
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4.3

Rekomendasi
Rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan layanan adalah sebagai
berikut:
1. Nilai IKM berkategori baik, namun angkanya hanya berselisih 0,32 poin dari
batas interval bawah kinerja unit pelayanan kategori baik. Jika
dibandingkan dengan tahun 2019, nilai IKM mengalami penurunan sebesar
0,22. Sehingga untuk meningkatkan nilai IKM harus segera mungkin
membenahi unsur pelayanan yang kurang bagus.
2. Unsur yang harus segera diperbaiki adalah unsur waktu penyelesaian,
terutama pada atribut waktu dan jadwal pelayanan perizinan
diinformasikan dan dapat dipahami dengan jelas; unsur perilaku
pelaksana, terutama pada atribut petugas pelayanan perizinan sigap,
cekatan, dan sungguh-sungguh dalam melayani pengguna layanan dan
atribut petugas pelayanan perizinan disiplin dan adil dalam memberikan
pelayanan perizinan kepada pengguna layanan; serta unsur sarana dan
prasarana, terutama pada atribut tempat parkir cukup dan aman dan
ruang pelayanan perizinan dan fasilitas toilet selalu dalam kondisi nyaman
dan bersih.
3. Secara umum, keenam unsur lainnya sudah menggambarkan kondisi yang
memuaskan. Penilaian kepuasan dari pengguna layanan harus lebih baik di
tahun depan. Hal ini untuk menghindari gap antara harapan dan kepuasan
pengguna layanan yang semakin membesar.
4. Perlu memperhatikan dan memenuhi saran dari pengguna layanan pada
bagian 4.2 Saran.
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