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I. PENDAHULUAN 

 

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk 

meningkatkan mutu pelayanan tamu di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, kepada setiap tamu yang berkunjung diberikan formulir evaluasi untuk 

mengetahui tingkat kepuasan tamu terhadap fasilitas pelayanan, petugas pelayanan, 

pencapaian tujuan kedatangan dan kualitas pelayanan yang diterima.  

Penyampaian kuesioner kepuasan pengguna layanan ini merupakan bagian dari 

manajemen pelayanan tamu dengan standar ISO 9001:2015 yang diatur dalam 

SOP_153/PK.1 tentang Prosedur Pengukuran Kepuasan Tamu. Hasil kuesioner 

tersebut direkap setiap hari dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan DJPK kepada para stakeholder, terutama untuk mengetahui bila terjadi 

keterlambatan atau penyimpangan terhadap prinsip-prinsip good governance agar 

segera diperbaiki, sehingga tujuan pelayanan dapat tercapai. Dari hasil kuesioner ini 

pula kita dapat menetapkan kebijakan tertentu untuk menindaklanjuti keluhan tamu 

yang disampaikan selama proses pelayanan. 

 

II. METODOLOGI SURVEY 

 

Survey dilakukan dengan cara memberikan formulir kuesioner kepada tamu 

yang berkunjung ke DJPK. Sampel yang diambil selama bulan Maret 2017 sebanyak 

338 responden. Kuesioner yang dibagikan berisi 5 pertanyaan mengenai tingkat 

kepuasan pengguna layanan, di mana masing-masing memiliki 5 alternatif jawaban. 

Masing-masing alternatif jawaban diberi bobot antara 5 – 1 (Sangat Puas – Tidak Puas) 

dan digunakan untuk menghitung tingkat kepuasan tamu. 

 

III. HASIL KUESIONER PELAYANAN 

Berikut adalah hasil kuesioner tamu selama periode bulan Maret 2017:  

 

1.   Terkait dengan kelengkapan dan kenyamanan fasilitas Ruang Pelayanan 

Terpadu Keuangan Daerah DJPK 
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Hasil kuesioner yang tercermin dalam diagram di atas menunjukkan mayoritas 

tamu Sangat Puas akan kelengkapan dan kenyamanan fasilitas di Ruang 

Pelayanan Terpadu 72% atau 179 responden, Puas 27% atau 66 responden, 

Cukup Puas 1% atau 3 Responden, Tidak ada yang menyatakan Kurang Puas 

serta tidak ada tamu yang merasa  Tidak Puas. 

 

2. Terkait kualitas dan sikap Petugas Pelayanan  

 

 

Hasil kuesioner terkait dengan kualitas dan sikap petugas, sebanyak 148 

responden atau 60% tamu Sangat Puas, sedangkan 94 responden atau 38% 

mengatakan Puas, dan 6 responden atau 2% menyatakan Cukup Puas,tidak ada 

yang menyatakan Kurang puas serta tidak ada tamu yang merasa Tidak Puas. Dari 

hasil kritik dan saran yang ditulis tamu, kami mendapat masukan bahwa 

ketidakpuasan tersebut disebabkan waktu kedatangan petugas konsultasi yang 

cukup lama dan kurangnya penguasaan materi yang dikonsultasikan. 

 

3. Apakah tujuan kunjungan  Anda (secara substantif) telah terpenuhi sesuai 

dengan harapan? 

 

 

Hasil kuesioner terkait dengan tujuan kedatangan menunjukkan bahwa 46% atau 

115 responden tujuannya sudah terpenuhi, 46% atau 113 responden menyatakan 

Puas dengan pencapaian tujuan kedatangannya, 8% atau 20 responden 

menyatakan cukup puas ,tidak ada tamu yang menyatakan kurang puas serta 

tidak ada tamu yang menyatakan Tidak Puas dan Tidak Terpenuhi tujuan 

kedatangannya ke DJPK. 
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Dari hasil masukan saran dan kritik yang ditulis oleh tamu, ketidakpuasan tamu 

disebabkan petugas konsultasi yang melayani tidak memberikan 

penjelasan/informasi yang dibutuhkan/ditanyakan, posisi petugas konsultasi 

tidak sesuai dengan jabatan tamu yang berkonsultasi 

4. Apakah proses pelayanan kami sudah efisien (waktu)? 

 

Hasil kuesioner terkait efisiensi waktu menunjukkan bahwa 119 tamu atau 48% 

menyatakan Sangat Efisien, 44% atau 108 tamu menyatakan Efisien, dan 10% 

atau 25 tamu menyatakan Cukup Efisien,Tidak ada tamu yang menyatakan 

Kurang Efisien, dan tidak ada tamu yang menyatakan Tidak Efisien.  

 

Hal ini perlu menjadi perhatian bagi kita karena dalam tata cara penerimaan tamu 

yang telah diatur dalam Surat Edaran Sesditjen Perimbangan Keuangan Nomor 

SE-02/PK.1/2012 menyebutkan bahwa waktu tunggu tamu paling lama adalah 10 

menit. Sedangkan dalam pelaksanaan di lapangan masih dijumpai beberapa kasus 

di mana tamu harus menunggu lebih dari 10 menit, sebagaimana tercantum dalam 

Laporan Evaluasi Kinerja Ruang Pelayanan Terpadu. 

 

5. Adanya Praktek Pungutan Liar Oleh Petugas 

 

 
 

Pertanyaan ini dimaksudkan untuk memberi pengawasan terhadap kemungkinan 

adanya praktek-praktek administrasi pemerintahan yang bertentangan dengan 

prinsip-prinsip good governance  dan Nilai - Nilai Kementerian Keuangan, salah 

satunya adalah praktek pungutan liar.  

 

Semua pelayanan yang diberikan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan tidak 

dipungut biaya. Sebagai bukti pengawasan di lapangan, hasil kuesioner 

menunjukkan bahwa 100% responden atau 248 responden menyatakan tidak ada 

praktek pungutan liar, dan 0% atau 0 responden menyatakan Ada. 
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IV. KESIMPULAN 

 

Setelah menganalisa hasil kuesioner tamu di Bulan Maret 2017, masing-masing 

jawaban tamu kita berikan bobot 5-1 (Sangat Puas – Tidak Puas) untuk kemudian 

dihitung dan mendapatkan tingkat kepuasan rata-rata tamu, sebagaimana dalam 

perhitungan di bawah ini: 

 

No. 
Pertanyaan 

Alternatif Jawaban 

Sangat  
Puas 

Puas 
Cukup  
Puas 

Kurang 
 Puas 

Tidak 
 Puas 

Poin  5 4 3 2 1 

1 

Terkait dengan kelengkapan 
dan kenyamanan fasilitas 
Ruang Pelayanan Terpadu 
Keuangan Daerah DJPK 

179 66 3 0 0 

2 
Terkait kualitas dan sikap 
Petugas Pelayanan 

148 94 6 0 0 

3 

Pemenuhan tujuan  
kunjungan  Anda (secara 
substantif) sesuai dengan 
harapan 

115 113 20 0 0 

4 
Efisiensi waktu dalam 
proses pelayanan 
 

119 108 25 1 0 

TOTAL 
561 381 54 1 0 

Poin 5 4 3 2 1 

Hasil Perkalian dengan Poin 
2805 1524 162 2 0 

Rata-rata Pencapaian Kepuasan  
= (2805+1524+162+2+0) : (561+381+54+1+0) 
=  4538:994 =  4.56 (Puas) 

 

Berdasarkan perhitungan hasil kuesioner di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

tingkat kepuasan pelanggan atas pelayanan yang diberikan oleh DJPK melalui Ruang 

Pelayanan Terpadu mencapai 4.56 poin, yakni pelanggan Puas. Pencapaian ini 

melebihi target tingkat kepuasan pelayanan tamu yang telah ditetapkan dalam 

program mutu di bulan Desember 2012 yakni sebesar 3,5 poin. 

 

Khusus pertanyaan ke-5, yakni tentang pengawasan good governance dalam 

pelaksanaan pelayanan tamu., 100% atau 248 responden menyatakan bahwa tidak ada 

pelayanan yang bertentangan dengan good governance termasuk tidak dijumpai 

adanya pungutan liar yang dilakukan oleh Petugas. 



 

Secara umum, pelayanan tamu DJPK telah dinilai baik oleh stakeholder yang datang 

berkunjung. Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas pelayanan, kualitas petugas 

pelayanan, transparansi informasi keuangan daerah, dan pengawasan terhadap 

tindakan pungutan liar, mendapat sambutan yang positif. Hal ini harus kita 

pertahankan dan lebih ditingkatkan. 

 

Namun  demikian, ada hal-hal yeng perlu mendapat perhatian khusus dalam 

pelayanan ini, antara lain kompetensi petugas konsultasi baik hard competency 

maupun soft competency, efisiensi waktu pelayanan perlu menjadi perhatian dan harus 

diperbaiki. Kedatangan petugas konsultasi untuk menemui tamu perlu dipercepat, 

jika memang berhalangan atau ada rapat internal, harap segera memberitahu 

Supervisor atau petugas resepsionis di Ruang Pelayanan Terpadu, agar tamu tidak 

menunggu terlalu lama. Hasil kuesioner ini menjadi evaluasi kita agar dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan DJPK kepada masyarakat.  

 

 

 


