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KATA PENGANTAR 

 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, 

Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan 

rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan 

laporan hasil kegiatan tentang Survei Kepuasan Pelanggan pada Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2019. 

Laporan ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari 

berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan hasil survei ini. Untuk 

itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah 

berkontribusi dalam pembuatan laporan ini. 

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya bahwa masih ada 

kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu 

dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami 

dapat memperbaiki laporan hasil survei ini. Akhir kata kami berharap semoga laporan 

hasil kegiatan Survei Kepuasan pelanggan ini dapat memberikan manfaat maupun 

inpirasi terhadap peningkatan pelayanan dan kinerja pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon. 

 
Cirebon,       Desember 2019  
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A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan dunia demikian cepatnya sehingga membuat setiap instansi baik 

Swasta maupun Pemerintah harus meningkatkan perannya di berbagai bidang 

termasuk dalam hal kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan bagi pemerintah 

adalah memberikan pelayanan prima, yaitu melayani masyarakat sesuai dengan 

yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang. 

Meningkatnya tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan publik oleh 

pemerintah, merupakan konsekuensi dari perubahan mindset masyarakat 

terhadap pola hubungan pemerintah-masyarakat-dunia usaha (tri pilar dalam 

konsepsi governance). Masyarakat saat ini bukan hanya mempersoalkan 

terpenuhi atau tidaknya kebutuhan akan pelayanan publik, akan tetapi sudah 

mempertanyakan mutu atau kualitas layanan publik yang mereka terima dari 

pemerintah. Pemerintah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pelayanan 

publik yang semakin baik dan berkualitas menuju tata pemerintahan yang baik 

dan bersih (good and clean government). 

Salah satu bentuk pengukuran terhadap pelayanan kepada pelanggan dalam 

suatu Instansi Pemerintah adalah melakukan Survey Kepuasan Pelanggan 

sesuai dengan standar ISO Manajemen Mutu 9001:2000.  Pada dasarnya 

organisasi harus memiliki prosedur yang terdokumentasi, lebih dari sekedar 

bahwa proses telah berjalan, proses tersebut WAJIB memiliki prosedur kerja 

yang memang terdokumentasi dapat berupa media seperti SOP dan juga media 

elektronik yang relevan. 

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, yang di dalamnya mengamanatkan bahwa Negara 

berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak 

dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan 

amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Regulasi tersebut juga telah dilengkapi dengan instrumen yang lebih aplikatif, 

yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Regulasi tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Cirebon 

melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor No 15 Tahun 2012 

Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 Pedoman 

Penyusunan Dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Satuan Kerja 

Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Cirebon, yang secara teknis mengatur tingkat kepuasan masyarakat terhadap 

kinerja pemerintah. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah. 

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, tentunya sesuai dengan harapan 

dan tuntutan masyarakat. Adanya keluhan masyarakat baik yang disampaikan 

secara langsung atau melalui media merupakan wujud keinginan perbaikan 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat secara prima.  

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat mendekati harapan, 

kebutuhan, dan tuntutan masyarakat, tentunya memerlukan berbagai langkah 

dan upaya yang bersungguh-sungguh. Salah satu langkah yang diperlukan 

adalah mengukur kualitas pelayanan melalui tingkat kepuasan masyarakat yang 

dilayani. Langkah ini dapat dilaksanakan hingga pada lingkup terkecil 

penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu Unit Pelayanan Publik yang dalam 

keseharian berinteraksi langsung dengan masyarakat. 

Menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan, 

Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon sebagai salah satu 

unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, pada tahun 2018 

ini melaksanakan Survey Kepuasan Pelanggan dalam rangka penyusunan 
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Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP). Kegiatan ini melibatkan Perangkat Daerah 

yang menjadi mitra kerja pelayanan BPPPPD.  

Selain untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat kepuasan pelanggan 

terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh BPPPPD Kota Cirebon, hasil 

Survei Kepuasan Pelanggan juga menyajikan penilaian pelanggan (Perangkat 

Daerah) pada masing-masing unsur pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan 

hasil survei tersebut, akan dapat disusun rencana perbaikan pada unsur-unsur 

pelayanan yang masih mendapatkan penilaian paling rendah, rencana 

peningkatan pada unsur-unsur yang mendapat penilaian sedang, dan upaya-

upaya mempertahankan untuk unsur-unsur pelayanan yang telah mendapatkan 

penilaian tinggi oleh Perangkat Daerah. 

 

B. TUJUAN 
Tujuan pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan pada BPPPPD Kota Cirebon 

adalah untuk:  

1. mengetahui secara berkala kinerja pelayanan pada BPPPPD Kota Cirebon; 

2. mengukur persepsi pelanggan (Perangkat Daerah) terhadap kualitas 

pelayanan yang diselenggarakan oleh BPPPPD Kota Cirebon 

3. menyiapkan bahan formulasi kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik, 

khususnya terkait kebutuhan penentuan prioritasnya; 

4. mengetahui perbedaan persepsi atau kesenjangan antara harapan Perangkat 

Daerah dengan tingkat kualitas pelayanan yang mereka terima; 

5. menyediakan media dan ruang partisipasi bagi pelanggan (Perangkat Daerah) 

untuk ikut terlibat dalam proses evaluasi terhadap pelayanan yang 

diselenggarakan oleh BPPPPD Kota Cirebon. 
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C. MANFAAT 

Survei Kepuasan Pelanggan yang menghasilkan Indeks Kepuasan Pelanggan 

pada BPPPPD Kota Cirebon diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. menjadi sumber rujukan untuk mengetahui kelemahan, kekurangan, atau 

kekuatan dari masing-masing unsur pelayanan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik; 

2. menyajikan data tingkat kinerja pelayanan publik secara periodik;  

3. menumbuhkan semangat perbaikan dan perubahan pada semua aparatur di 

lingkungan BPPPPD Kota Cirebon 

4. menjadi umpan balik dalam perbaikan pelayanan, dimana masyarakat atau 

Perangkat Daerah bisa terlibat secara aktif mengawasi penyelenggaraan 

pelayanan BPPPPD. 

 

D. METODE SURVEI KEPUASAN PELANGGAN 

1. Lokasi Survei Kepuasan Pelanggan 

Survei Kepuasan Pelanggan dilaksanakan pada BPPPPD Kota Cirebon. 

2. Penentuan Responden 

Responden yang ditentukan sesuai dengan cakupan jenis pelayanan 

BPPPPD Kota Cirebon yaitu meliputi 31 Perangkat Daerah yang menjadi 

mitra BPPPPD Kota Cirebon.  

Perincian jumlah responden dimaksud adalah sebagai berikut:  

1. Perangkat Daerah Kecamatan                   :  5 responden;  

2. Perangkat Daerah Dinas                       : 17 responden;  

3. Perangkat Daerah Badan, Kantor dan Lainnya   :   9 responden. 
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3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 

2019 ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner sebagai instrumen survei. 

Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap Penyelenggaraan 

Pelayanan BPPPPD Kota Cirebon. Kuesioner tersebut mencakup 4 (empat) 

unsur penilaian sebagai berikut: 

1. PENILAIAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA 

Penilaian terhadap aparatur sipil negara ini meliputi:  

 Keramahan, kesopanan dan sikap dalam pelayanan 

 Penampilan dan kerapian berpakaian 

 Respon/kecepatan dalam pelayanan 

 Inisiatif dalam membantu 

 Penguasaan terhadap materi dalam konsultasi  

 Kualitas layanan secara keseluruhan dalam menunjang 

kelancaranaktivitas tugas / pekerjaan 

 

2. PENILAIAN TERHADAP SARANA DAN PRASARANA 

 Penilaian terhadap sarana dan prasarana meliputi: 

 Tempat Parkir 

 Ruang Tunggu/Resepsionis 

 Kenyamanan ruang konsultasi 

 Kebersihan ruang konsultasi 

 Keamanan di sekitar lingkungan 

 Kebersihan toilet / WC 
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3. PENILAIAN TERHADAP PROSES PERENCANAAN 

Penilaian terhadap proses perencanaan meliputi: 

 Sosialisasi jadwal perencanaan 

 Kelengkapan alat bantu penyusunan perencanaan (form/tabel) 

 Kecukupan waktu dalam desk perencanaan 

 Kemudahan dalam berkoordinasi 

 Kontrol terhadap hasil desk perencanaan 

 Kerjasama tim perencana kota 

4. PENILAIAN TERHADAP PRODUK PRODUK PERENCANAAN (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) 

Penilaian terhadapa produk-produk perencanaan meliputi: 

 Ketepatan pendistribusian hasil dokumen perencanaan 

 Dokumen perencanaan mudah dipahami 

 Dokumen perencanaan mudah diimplementasikan 

 Tampilan dokumen perencanaan menarik 

 Dokumen/file perencanaan mudah diakses 

Guna memperoleh data yang akurat dan obyektif, responden diberi 

pertanyaan terkait 4 (empat) unsur penilaian pelayanan dimaksud. Adapun 

pengisian kuesioner dilakukan dengan metode, yaitu: 

a. Mengirimkan kuesioner kepada Perangkat Daerah pengguna layanan 

untuk diisi  dan dikirimkan kembali ke BPPPPD Kota Cirebon; 

b. Dalam rangka melengkapi perolehan data, dilakukan juga recall untuk 

memperjelas dan mengeksplorasi informasi dari responden, sehingga 

analisis data akan lebih akurat. 
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4. Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) pada BPPPPD Kota 

Cirebon dilaksanakan dengan melakukan penghitungan data yang masuk dari 

31 kuesioner yang dikirim sebanyak 30 responden yang mengirimkan kembali 

kuesionernya kepada BPPPPD Kota Cirebon. Dari 30 data yang masuk, 

dilakukan coding terlebih dahulu untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan 

dalam kuesioner yaitu:  Sangat Puas = 5; Puas = 4; Cukup Puas = 3; Tidak 

Puas = 2; Sangat Tidak Puas = 1. Kemudian dilakukan entry data sebanyak 

30 responden, kemudian melakukan tabulasi data. Tabulasi merupakan suatu 

proses pembuatan tabel-tabel sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. 

Tabulasi data dilakukan terhadap masing-masing unsur pelayanan, dengan 

menggunakan tabel pengolahan data IKP. 

Nilai IKP dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata” masing-masing unsur 

penilaian. Dalam penghitungan IKP terhadap 4 (empat) unsur penilaian 

pelayanan yang dikaji, masing-masing memiliki rentang jawaban Sangat 

Puas, Puas, Cukup Puas, Tidak Puas.  

 

Untuk memperoleh nilai IKP, digunakan pendekatan nilai rata-rata dengan 

rumus sebagai berikut: 
 

IKP = 
Total dari Nilai Persepsi Responden  

  
Total Responden 

 

Agar hasil penilaian IKP lebih mudah untuk diinterpretasikan, yaitu antara 20– 

100, maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 20, dengan 

rumus sebagai berikut: 

IKP Satuan Organisasi   x   20 

 

Untuk mengukur kualitas pelayanan digunakan tabel nilai sebagai pedoman. 

Tabel tersebut adalah sebagai berikut:  
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Tabel 1 

Nilai Persepsi, Interval Kepuasan, Interval Konversi IKP,  
Mutu Pelayanan dan Kinerja 

 

NILAI 
PERSEPSI 

NILAI INTERVAL 
KEPUASAN 

NILAI INTERVAL 
KONVERSI IKP 

MUTU 
PELAYANAN KINERJA  

1 1,00 – 1,80 20,0 – 36,0 E Tidak baik 

2 1,81 – 2,60 36,1 – 52,0 D Kurang baik 

3 2,61 – 3,40  52,1 – 68,0  C Cukup 

4 3,41 – 4,20  68,1 – 84,0 B Baik 

5 4,21 – 5,00  84,1 – 100,0 A Sangat baik 

 

E. DESKRIPSI UNIT PELAYANAN BPPPPD 

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPPPD) sebagai Perangkat 

Daerah berperan sebagai unsur penunjang urusan Pemerintahan di bidang 

perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. 

Tugas pokok dan fungsi BPPPPD yang bertanggung jawab terhadap 

perencanaan pembangunan, berwenang mengkoordinasikan, mensinergikan 

dan mengharmonisasikan Rencana Pembangunan Daerah sebagai satu 

kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan 

pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, 

politis, serta atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom-up) 

b. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi 

1. TUGAS POKOK 

BPPPPD mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah 

daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang 

perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian pengembangan 

daerah.  
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2. FUNGSI 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, BPPPPD 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas bidang 

perencanaan pembangunan dan bidang penelitian pengembangan; 

b. Mengkoordinasikan penyusunan bidang perencanaan pembangunan  dan 

bidang penelitian pengembangan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan 

pembangunan dan bidang penelitian pengembangan; dan 

d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

F. HASIL PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN PELANGGAN 

Berdasarkan isian responden pada kuesioner Survei Kepuasan Pelanggan, maka 

dapat diperoleh Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan. Jumlah tersebut merupakan 

hasil penjumlahan Nilai Persepsi pada masing-masing Unsur Pelayanan dari 

semua reponden yang memberikan jawaban melalui kuesioner. Adapun Jumlah 

Nilai per Unsur Pelayanan pada satuan organisasi di BPPPPD Kota Cirebon 

adalah sebagai berikut: 

1. Penilaian Terhadap Aparatur Sipil Negara 

Penilaian terhadap aparatur sipil negara ini meliputi:  

 Keramahan, kesopanan dan sikap dalam pelayanan 

 Penampilan dan kerapian berpakaian 

 Respon/kecepatan dalam pelayanan 

 Inisiatif dalam membantu 

 Penguasaan terhadap materi dalam konsultasi 

 Kualitas layanan secara keseluruhan dalam menunjang kelancaran 

aktivitas tugas / pekerjaan 
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Berdasarkan isian responden pada kuesioner Survei Kepuasan Pelanggan, maka 

dapat diperoleh Jumlah Nilai Persepsi Terhadap Unsur Aparatur Sipil Negara di 

BPPPPD Kota Cirebon sebagai berikut: 

Tabel 2 

Nilai Persepsi Terhadap Unsur Aparat Sipil Negara  

No Unsur Aparatur Sipil Negara Jumlah Nilai Rata-rata 
1. Keramahan, kesopanan dan sikap 

dalam pelayanan 

124,00 4,133 

2. Penampilan dan kerapian berpakaian 127,00 4,233 

3. Respon/kecepatan dalam pelayanan 124,00 4,133 

4. Inisiatif dalam membantu 121,00 4,033 

5. Penguasaan terhadap materi dalam 

konsultasi 

124,00 4,133 

6. Kualitas layanan secara keseluruhan 

dalam menunjang kelancaran 

aktivitas tugas / pekerjaan 

123,00 4,100 

 TOTAL 743 4,130 

 

2. PENILAIAN TERHADAP SARANA DAN PRASARANA 

 Penilaian terhadap sarana dan prasarana meliputi: 

 Tempat Parkir 

 Ruang Tunggu/Resepsionis 

 Kenyamanan ruang konsultasi 

 Kebersihan ruang konsultasi 

 Keamanan di sekitar lingkungan 

 Kebersihan toilet / WC 

Berdasarkan isian responden pada kuesioner Survei Kepuasan Pelanggan, maka 

dapat diperoleh Jumlah Nilai Persepsi Terhadap Sarana dan Prasarana di 

BPPPPD Kota Cirebon sebagai berikut: 
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Tabel 3 

Nilai Persepsi Terhadap Unsur Sarana dan Prasarana  

No Unsur Sarana & Prasarana Jumlah Nilai Rata-rata 
1. Tempat Parkir 102 3,400 

2. Ruang Tunggu/Resepsionis 126 4,200 

3. Kenyamanan ruang konsultasi 122 4,067 

4. Kebersihan ruang konsultasi 125 4,167 

5. Keamanan di sekitar lingkungan 123 4,100 

6. Kebersihan toilet / WC 122 4,067 

 TOTAL 720 4,000 

 

3. PENILAIAN TERHADAP PROSES PERENCANAAN 

Penilaian terhadap proses perencanaan meliputi: 

 Sosialisasi jadwal perencanaan 

 Kelengkapan alat bantu penyusunan perencanaan (form/tabel) 

 Kecukupan waktu dalam desk perencanaan 

 Kemudahan dalam berkoordinasi 

 Kontrol terhadap hasil desk perencanaan 

 Kerjasama tim perencana kota 

Berdasarkan isian responden pada kuesioner Survei Kepuasan Pelanggan, maka 

dapat diperoleh Jumlah Nilai Persepsi Terhadap proses perencanaan di BPPPPD 

Kota Cirebon sebagai berikut: 

Tabel 4 

Nilai Persepsi Terhadap Unsur Sarana dan Prasarana  

No Unsur Proses Perencanaan Jumlah Nilai Rata-rata 
1. Sosialisasi jadwal perencanaan 119 3,967 

2. Kelengkapan alat bantu penyusunan 
perencanaan (form/tabel) 

121 4,033 

3. Kecukupan waktu dalam desk 
perencanaan 

115 3,833 

4. Kemudahan dalam berkoordinasi 123 4,100 

5. Kontrol terhadap hasil desk 
perencanaan 

118 3,933 

6. Kerjasama tim perencana kota 120 4,000 

 TOTAL 716 3,980 
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4. PENILAIAN TERHADAP PRODUK-PRODUK PERENCANAAN (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) 

Penilaian terhadapa produk-produk perencanaan meliputi: 

 Ketepatan pendistribusian hasil dokumen perencanaan 

 Dokumen perencanaan mudah dipahami 

 Dokumen perencanaan mudah diimplementasikan 

 Tampilan dokumen perencanaan menarik 

 Dokumen/file perencanaan mudah diakses 

Berdasarkan isian responden pada kuesioner Survei Kepuasan Pelanggan, maka 

dapat diperoleh Jumlah Nilai Persepsi Terhadap Produk-produk Perencanaan 

(RPJPD, RPJMD, RKPD) di BPPPPD Kota Cirebon sebagai berikut: 

Tabel 5 

Nilai Persepsi Terhadap Unsur Sarana dan Prasarana  

No Unsur Produk Perencanaan Jumlah Nilai Rata-rata 

1. Ketepatan pendistribusian hasil 
dokumen perencanaan 

116 3,867 

2. Dokumen perencanaan mudah 
dipahami 

121 4,033 

3. Dokumen perencanaan mudah 
diimplementasikan 

118 3,933 

4. Tampilan dokumen perencanaan 
menarik 

120 4,000 

5. Dokumen/file perencanaan mudah 
diakses 

119 3,967 

 TOTAL 594 3,960 
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.Adapun Jumlah Nilai Rata-rata per Unsur Pelayanan dalam survey kepuasan 

pelanggan BPPPPD Kota Cirebon adalah sebagai berikut: 

Tabel 6 

Jumlah Nilai per Unsur Pelayanan  
 

No Unsur Pelayanan Jumlah Nilai Rata-rata 

1. 
PENILAIAN TERHADAP APARATUR 

SIPIL NEGARA 743 4,128 

2. 
PENILAIAN TERHADAP SARANA 

DAN PRASARANA 720 4,000 

3. 
PENILAIAN TERHADAP PROSES 

PERENCANAAN 716 3,978 

4. 

PENILAIAN TERHADAP PRODUK-

PRODUK PERENCANAAN (RPJPD, 

RPJMD, RKPD) 
594 3,960 

 

Konversi Indeks  

Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) didapatkan sebagai hasil pengalian 

antara hasil nilai rata-rata (sebagaimana hasil pada Tabel 6 dengan nilai 

dasar 20.  

Dengan demikian nilai IKP yang diperoleh masing-masing unsur pelayanan 

pada BPPPPD Kota Cirebon adalah sebagai berikut; 

1. Penilaian Terhadap Aparatur Sipil Negeri memperoleh nilai : 4,128 x 20 

(nilai dasar) = 82,56. 

2. Penilaian terhadap Sarana dan Prasarana memperoleh nilai : 4,000 x 20 

(nilai dasar) = 80,00.  

3. Penilaian terhadap proses perencanaan memperoleh nilai : 3,978 x 20 

(nilai dasar) = 79,56.  

4. Penilaian terhadap Produk-Produk Perencanaan (RPJPD, RPJMD, 

RKPD) memperoleh nilai : 3,960 x 20 (nilai dasar) = 79,02. 
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Selanjutnya nilai IKP yang diperoleh BPPPPD Kota Cirebon adalah angka 

rata-rata dari nilai IKP yang diperoleh masing-masing unsur pelayanan, 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

IKP OPD = 
IKP(1) + IKP(2) + IKP(3) + IKP(4)  

Jumlah unsur pelayanan  
 

Sehingga Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2018 pada BPPPPD Kota 

Cirebon telah menghasilkan nilai IKP = 

 

 

 

 
 

 

Nilai tersebut kemudian dikonversi ke dalam tingkat Mutu Pelayanan dan 

Kinerja, dengan pedoman sebagai berikut: 

 

Tabel 7 

Konversi Indeks 

NILAI INTERVAL KONVERSI 
IKP MUTU PELAYANAN KINERJA 

20,0 – 36,0 E Tidak baik 

36,1 – 52,0 D Kurang baik 

52,1 – 68,0  C Cukup 

68,1 – 84,0 B Baik 

84,1 – 100,0 A Sangat baik 

 

Sehingga nilai IKP yang mencapai 80,38 jika dikonversikan dengan pedoman 

sebagaimana Tabel 7, maka didapatkan hasil sebagai berikut: 

 Mutu Pelayanan  68,1 - 84,0  = B. 

 Kinerja                  68,1 - 84,0 = Baik 

80,38 
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Jika dibandingkan dengan pencapaian IKP Tahun sebelumnya (2018) yang 

sebesar 77,56 terlihat adanya kenaikan sekitar 2,82 point. Hal ini 

dimungkinkan karena ada kenaikan nilai dari beberapa unsur pelayanan yang 

dijadikan indikator. serta adanya perubahan unsur penilaian terkait dengan 

aplikasi perencanaan (Simreda) yang sudah tidak dimanfaatkan lagi sehingga 

diganti dengan penilaian unsur proses perencanaan secara umum.  

Apresiasi/Penghargaan, Kritik, maupun Saran dari Responden 

Kuesioner yang digunakan sebagai instrumen dalam Survei Kepuasan 

Pelanggan Tahun 2019 ini menyediakan ruang bagi responden untuk 

menuliskan apresiasi/penghargaan, kritik, maupun saran. Penyediaan ruang 

ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi responden berpendapat 

secara leluasa atas penyelenggaraan pelayanan publik. 

Dari sisi kepentingan penyelenggara pelayanan publik, isian responden pada 

ruang dimaksud akan sangat membantu ketajaman analisis, sehingga 

semakin mendekati kebenaran. 

Beberapa saran dan masukan telah dirangkum sebagai berikut: 

1. Agar BPPPPD meningkatkan mutu pelayanan 

2. Agar lebih diperhatikan lahan untuk parkir kendaraan, perlu untuk 

memperluas area parkir 

3. Agar meningkatkan kemampuan SDM dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat yang membutuhkan 

4. Dokumen yang telah dikirim oleh Perangkat Daerah harap diarsipkan 

dengan baik agar mudah dalam pencarian dan tidak meminta ulang ke 

Perangkat Daerah 

5. Waktu penyusunan perencanaan dan pelaporan mohon diberikan 

waktu yang cukup 

6. BPPPPD perlu peningkatkan SDM yang berkualitas IT 

7. Agar BPPPPD lebih memperbanyak kunjungan ke Perangkat Daerah 

8. Dimohon apabila akan mencetak RPJMD/RKPD konfirmasi lagi 

dengan Perangkat Daerah 

9. Agar dapat menambahkan waktu desk perencanaan bagi Perangkat 

Daerah yang kompleks dengan anggaran yang besar 

10. Agar BPPPPD mempertahankan yang sudah bagus dan meningkatkan 

yang kurang 
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11. Rapat sering tidak sesuai jadwal (mulur), diharapkan ke depan dapat 

lebih menghargai waktu 

12. Pada saat penelitian RKA/asistensi agar untuk hadir ditempat sesuai 

jadwal yang ditentukan sehingga bisa keliling ke yang lain 

13. Peningkatan sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang 

aktifitas 

14. Perlu ada ruang konsultasi khusus 

15. Perlu membuat lahan parkir kayak di mall 

16. Terkadang masih ada dua versi yang berbeda antar bidang dalam 

penyampaian informasi ke Perangkat Daerah, sebaiknya berkoordinasi 

dahulu dengan bidang-bidang di internal BPPPPD baru sampaikan ke 

Perangkat Daerah 

17. Mohon ditingkatkan pelayanan kepuasan masyarakatnya 

18. Perangkat Daerah mohon untuk memberdayakan kelurahan jangan 

langsung ke kecamatan 

19. Penetapan indikator kinerja partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan kurang tepat 

20. Sosialisasi ke Perangkat Daerah harus ditingkatkan 

21. Lebih disiapkan lagi mengenai jadwal perencanaan, pemahaman 

personil, kecukupan waktu penyusunan rencana 

22. Waktu penyusunan dokumen rencana dan pengendalian evaluasi agar 

diberi waktu lebih panjang 

 

G. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil Survei Kepuasan Pelanggan Tahun 2019 atas pelayanan 

yang diberikan oleh BPPPPD Kota Cirebon kepada pelanggan (Perangkat 

Daerah), secara umum baik. Adapun kesimpulan hasil survey tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Mutu pelayanan yang diberikan oleh BPPPPD Kota Cirebon  masuk dalam 

kategori BAIK 

b. Kinerja pelayanan pada BPPPPD Kota Cirebon masuk dalam kategori BAIK 

Meskipun secara umum hasil Survei Kepuasan Pelanggan pada BPPPPD Kota 

Cirebon masuk dalam kategori baik namun upaya peningkatan kualitas 

pelayanan masih perlu terus dilakukan secara berkesinambungan dan 
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berkelanjutan. Hal ini dilakukan agar BPPPPD Kota Cirebon terus melakukan 

perbaikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat.   

 

H. RENCANA TINDAK LANJUT 

Berdasarkan hasil survei kepuasan pelanggan tersebut, BPPPPD akan terus 

melakukan: 

a. Koreksi terhadapat kondisi sarana dan prasarana yang sudah ada agar 

pelanggan merasa nyaman. 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar sesuai dengan 

standar yang diharapkan pelanggan. 

c. Berkoordinasi secara internal dan eksternal untuk mendapat masukan dalam 

upaya peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. 

 

I. PENUTUP 

Demikian Laporan Survey Kepuasan Pelanggan ini disusun sebagai 

dasar dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan pada Badan Perencanaan 

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon. 

 

 

 

 

 


























