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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kami persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2020 dapat diselesaikan. 

Masyarakat pada era ini menginginkan kualitas pelayanan publik yang prima dari 

instansi pemerintah sehingga evaluasi dan perbaikan layanan merupakan suatu 

hal yang wajib dilakukan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) diarahkan untuk 

mengetahui item perbaikan yang perlu direspon dengan harapan bahwa 

kepuasaan dan kepercayaan masyarakat kepada layanan pemerintah terus 

mengalami peningkatan. 

Hal ini mengingat bahwa pelayanan publik merupakan wujud nyata dari 

fungsi aparatur negara sebagai abdi negara. Pelayanan publik didefinisikan 

sebagai pemberian layanan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada 

organisasi sesuai dengan aturan dan tata cara yang ditetapkan. Dalam 

prosesnya, berbagai cara dilakukan untuk terus memperbaiki pelayanan publik 

oleh setiap instansi pemerintah, namun pada kenyataannya masih sering 

dijumpai keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. 

Kondisi tersebut disinyalir karena pendekatan yang dipilih dalam upaya 

perbaikan pelayanan tidak dipadukan dengan catatan keinginan masyarakat 

sebagai pengguna layanan. Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

juga disusun berdasarkan analisa tabulasi data hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangat Daerah (OPD) 

di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Laporan ini juga disusun untuk 

menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat, permasalahan dan tantangan yang 

dihadapi serta rekomendasi perbaikan pelayanan publik Kota Surakarta. 

Melalui hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), di harapkan dapat 

menjadi motivasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dalam 

mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan 

akuntabilitias serta kepercayaan masyarakat kepada jajaran Pemerintah Kota 

Surakarta. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang telah  



secara aktif melaksanakan dan menindaklanjuti temuan hasil SDM sebagai

upaya perbaikan pelayanan. Demikian, semoga tujuan dan keinginan dapat

mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima dan profesional di Kota

Surakarta dapat diwujudkan dengan optimal dan berkesinambungan.

Qr rralrarla l1 lant tari il11 'lvvr gr\qr Lgt vqr rugr

KOTA SURAKARTA,

FX. HADI RUDYATMO

il



iii 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR  ..................................................................................    i 

DAFTAR ISI  ................................................................................................  iii 

BAB I   PENDAHULUAN  ...........................................................................   1 

A. Latar Belakang  ............................................................................   1 

B. Tujuan ..........................................................................................   3 

C. Metode .........................................................................................   3 

1. Tahap Pelaksanaan SKM  .......................................................   3 

2. Karakteristik Populasi  .............................................................   4 

3. Sampel dan Jumlah Responden  .............................................   4 

4. Bentuk Kuesioner  ....................................................................   4 

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data  ...........................   6 

D. Tim SKM  .....................................................................................   8 

E. Jadwal SKM  ................................................................................   9 

BAB II   ANALIS DATA  ............................................................................   10 

A. Hasil Pengolah Data  .................................................................   10 

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Surakarta Tahun 2020    15 

BAB III   PENUTUP  ................................................................................   113 

A. Kesimpulan  .............................................................................   113 

B. Rekomendasi  ..........................................................................   114 



1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pemerintah memiliki fungsi dan tujuan memberikan pelayanan 

kepada masyarakat dengan menjalankan peran organisasi publik non profit 

yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik 

yang diberikan didasarkan atas fungsi, peran, kewajiban dan tujuan 

didirikannya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat baik jasa maupun 

layanan. Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka 

pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, seperti 

yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik dimana mekanisme berpedoman pada pelayanan publik 

yang diselenggarakan oleh masing-masing organisasi.  

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah hasil dari evaluasi 

kinerja dan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Unit 

Pelayanan Publik (UPP) Pemerintah Kota Surakarta setiap tahun. Hasil 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Pelayanan Publik (UPP) 

Pemerintah Kota Surakarta setelah dilakukan penghitungan rekapitulasi, 

akan mendapatkan hasil Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menjadi 

bahan evaluasi perbaikan dan peningkatan kinerja oleh Unit Pelayanan 

Publik (UPP) pada periode berikutnya. 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 

(UPP) pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan 

dibandingkan  pada tahun 2019, meskipun Pemerintah Kota Surakarta 

mengalami situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang mengakibatkan 

pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit 

Pelayanan Publik (UPP) menjadi kurang maksimal. Berdasarkan jumlah 

Unit Pelayanan Publik yang telah melaporkan hasil Indek Kepuasan 

Masyarakat (IKM) Tahun 2020 kepada Bagian Organisasi Sekretariat 

Daerah Kota Surakarta dengan rincian 35 OPD, 54 Kelurahan, dan 33 UPT, 

dan 4 BUMD dari jumlah total 126 Unit Pelayanan Publik (UPP) Pemerintah 

Kota Surakarta. Apabila diihat partisipasi Unit Pelayanan Publik (UPP) Kota 

Surakarta pada tahun 2019 yakni 84 Unit Pelayanan Publik yang 

melaporkan hasil Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 120 Unit 

Pelayanan Publik (UPP). Berdasarkan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Pelayanan Publik (UPP) 

tahun 2020 mengalami kenaikan 30 %. 
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Namun demikian, pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) pada Unit Pelayanan Publik pada tahun 2020 masih 

mengalami kendala dan hambatan antara lain :  

1. Terdapat beberapa Unit Pelayanan Publik (UPP)  belum memahami 

aturan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. 

2. Keterbatasan SDM Unit Pelayanan Publik (UPP) yang menangani 

pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara 

berkala.  

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Bagian 

Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta melakukan upaya dan 

menyusun strategi serta mekanisme Unit Pelayanan Publik (UPP) dalam 

pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020 antara lain :  

1. Menyusun Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta tanggal 

13 Januari 2020 Nomor 067/64 Tentang Penyusunan Dan Review 

Standar Operasional Prosedur Serta Pelaksanaan Survei Kepuasan 

Masyarakat Tahun 2020 dan dikirimkan ke selurah penyelenggara 

Unit Pelayanan Publik (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kota 

Surakarta. 

2. Menyusun Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta tanggal 

17 Juni 2020 Nomor 067/1144 Tentang Pelaksanaan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020 dan dikirmkan ke seluruh 

penyelenggara Unit Pelayanan Publik (UPP) di Lingkungan 

Pemerintah Kota Surakarta. 

3. Mengirimkan Surat Permohonan Data Hasil Pelaksanaan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2020 Tanggal 17 Juni 2020 

Nomor 067/2061 kepada seluruh penyelenggara Unit Pelayanan 

Publik (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. 

4. Melakukan pendampingan kepada Unit Pelayanan Publik (UPP) yang 

melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara 

mandiri. 

5. Melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Bagian 

Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta secara proaktif kepada 

Unit Pelayanan Publik (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kota 
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Surakarta dengan menggunakan media komunikasi telephone dan 

media online Whatsapp. 

 
B. Tujuan 

Tujuan diadakannya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah 

untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan 

dan meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik. Dari hasil 

pengukuran kepuasan masyarakat, dimaksudkan untuk :  

1. Mengetahui tingkat kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) yang 

dilaksanakan Pemerintah Kota Surakarta kepada masyarakat secara 

berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik pada periode berikutnya. 

2. Mendapatkan informasi mengenai kualitas pelayanan (quality 

service) dan jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan publik, 

untuk tujuan menentukan prioritas perbaikan pelayanan oleh 

Pemerintah Kota Surakarta. 

3. Mengevaluasi program perbaikan kualitas pelayanan publik yang 

telah dilakukan serta untuk menentukan strategi dan rencana 

perbaikan ke depan. 

4. Meningkatkan angka partisipasi Unit Pelayanan Publik (UPP) dalam 

pelaksanaan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), 

sehingga mampu menaikkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota 

Surakarta. 

 

C. Metode 

1. Tahapan Pelaksanaan SKM 

Langkah - langkah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang 

dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Menyusun instrumen survei 

b. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel 

c. Menentukan responden 

d. Melaksanakan survei 

e. Mengolah hasil survei 

f. Menyajikan dan melaporkan hasil 
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2. Karakteristik Populasi 

Setiap perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan pemerintah 

Kota Surakarta adalah Unit Pelayanan Publik, sebanyak 126 yang terdiri 

dari : 

a. Perangkat Daerah sejumlah 35; 

b. Unit Kerja sejumlah 33 UPT dan 54 Kelurahan; 

BUMD sejumlah 4. 

Karakteristik populasi UPP terdiri atas : 

Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga 

instansi pemerintah dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari 

aparatur penyelenggara pelayanan publik. Karakteristik populasi terdiri 

atas : 

a. Internal, dimana penerima layanan merupakan perangkat daerah / 

Unit Kerja / BUMD di Lingkungan pemerintah Kota Surakarta.  

b. Eksternal, dimana penerima layanan selain sebagaimana dimaksud 

pada point a. 

 
3. Sampel dan Jumlah Responden 

Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat 

pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan, atau yang pernah 

menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan. 

Mempertimbangkan karakteristik populasi diatas, Jumlah 

responden ditetapkan minimal 100 untuk tiap OPD dan minimal 50 untuk 

unit kerja 

 
4. Bentuk Kuesioner 

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 

2020 merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit 

Penyelenggara Pelayanan Publik. Unsur-unsur yang yang menjadi 

fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terdiri 

dari 9 unsur yang terdiri dari : 

a. Persyaratan Pelayanan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam 

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif. 
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b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan 

yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk 

pengaduan. 

c. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan. 

d. Biaya atau Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima 

layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan 

kesepakatan antar penyelenggara dan masyarakat.  

e. 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. 

f. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki 

oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan 

pengalaman. 

g. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan. 

h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

i. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat 

dalam mencapai maksud dan tujuan.  

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang 

utama terselenggara suatu proses (usaha, pembangunan proyek). 

Sarana digunakan untuk benda yang bergerak dan prasarana untuk 

benda yang tidak bergerak.  

 
Bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam : 

a. Bagian Pertama berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang 

dilakukan survei 

b. Bagian Kedua berisikan identitas responden, antar lain jenis 

kelamin, usia pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan 

untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi 

(penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh. 

c. Bagian Ketiga berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun 

tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban 

dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban 

tidak terstruktur (pertanyan terbuka) berupa pertanyaan dengan 
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jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, 

saran, kritik dan apresiasi. 

d. Bentuk jawaban didesain dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan 

dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. 

Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif 

untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas 

pelayanan dimulai dari sangat baik/ sangat puas sampai dengan 

tidak baik/ tidak puas. 

 
Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu: 

a. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1 

b. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2 

c. Baik, diberi nilai persepsi 3 

d. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4. 

 
5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kota 

Surakarta menggunakan Teknik Survei diantaranya : 

a. Kuesioner dengan wawancara tatap muka 

b. Kuesioner elektronik (e-survei) 

c. Wawancara tidak berstruktur melalui wawancara mendalam 

Secara teknis tabulasi dan pengolahan data akan dilakukan 

dengan komputer menggunakan software Microsoft Excel, dengan 

urutan tahapan sebagai berikut : 

a. Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam 

formulir mulai dari unsur pertama sampai dengan unsur terakhir. 

b. Untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan indek 

unit pelayan adalah :  

(1) Nilai Rata-Rata Per Unsur Pelayanan 

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan secara 

vertikal sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh 

responden, kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata per 

unsur pelayanan, jumlah nilai masing-masing unsur 

pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. 

Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur 

pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan 

dikalikan nilai bobot rata-rata tertimbang. Untuk mengetahui 
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nilai rata-rata tertimbang dihitung dengan rumus sebagai 

berikut : 

             Bobot Nilai Rata-Rata    Jumlah Bobot           1 

             Tertimbang                  =                         =               = 0,11 

                                                      Jumlah Unsur           9 

 

(2) Nilai Indek Pelayanan 

Untuk mendapatkan nilai indek unit pelayanan, dengan cara 

menjumlahkan seluruh unsur dari nilai rata-rata tertimbang. 

Untuk mengetahui nilai indek unit pelayanan dihitung dengan 

cara sebagai berikut : 

 

 

 

 

Tabel 1.1  Nilai Unsur SKM 

NO UNSUR SKM NILAI 

1 Persyaratan A 

2 Sistem, Mekanisme, Prosedur B 

3 Waktu Penyelesaian C 

4 Biaya/ Tarif D 

5 
Produk Spesifikasi Jenis 

Pelayanan 
E 

6 Kompetensi Pelaksanaan F 

7 Perilaku Pelaksana G 

8 
Penanganan Pengaduan, Saran 

dan Masukan 
H 

9 Sarana dan Prasarana I 

 

Hasil nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dihitung dengan 

menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur 

pelayanan. Dalam penghitungan indek kepuasan masyarakat (SKM) 

terhadap seluruh unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan 

memiliki penimbang yang sama. Untuk memperoleh nilai Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) unit pelayanan digunakan pendekatan 

nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:  

 

       (A x 0,11) + (B x 0,11) + (C x 0,11) + (D x 0,11) + (E x 0,11) +       
(Fx0,11) + (Gx 0,11) + (H x 0,11) + (I x 0,11) = Nilai Indeks (X) 
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Total dari Nilai Persepsi Per Unsur 

SKM = x Nilai Penimbang 

Total unsur yang   terisi 

 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) yaitu antara 25 -100, maka hasil penilaian 

tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus 

yaitu:  

 

 

 

Selanjutnya nilai persepsi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), 

nilai interval  Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), nilai interval konversi 

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Mutu Pelayanan Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) dan Kinerja Unit Pelayanan Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) dapat diintepretasikan sebagaimana tersaji pada 

tabel interval kategori penilaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Interval Kategori Penilaian 

Nilai 

Persepsi 

Nilai Interval 

(NI) 

Nilai Interval 

Konversi (NIK) 

Mutu 

Pelayanan (X) 

Kinerja Unit 

Pelayanan (Y) 

1 1,00  –  2,5996 25,00 – 64,55 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 

Sumber : PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 

 
D. Tim SKM 

Tim SKM dibentuk oleh masing – masing UPP yang terdiri dari 

Penanggungjawab dan Pelaksana SKM, masyarakat yang terdiri dari: 

1. Pengarah. 

2. Pelaksana, terdiri dari: 

a) Ketua. 

b) Anggota sekaligus sebagai surveior sebanyak- 

banyaknya 5 orang. 

3. Sekretariat sebanyak-banyaknya 3 orang. 

 

 

SKM UNIT PELAYANAN X 25  
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E. Jadwal SKM 

Survei periodik adalah survei yang dilakukan oleh penyelenggara 

pelayanan publik terhadap layanan publik yang diberikan kepada 

masyarakat. Survei ini, dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu 

(periode) tertentu. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal 

melakukan survei 1 (satu) tahun sekali. SKM pada UPP di lingkungan 

Pemerintah Kota Surkarta mulai bulan Januari Sampai dengan Oktober 

2020 
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BAB II 

ANALISA DATA  

 

Analisis meliputi data kuesioner, perhitungan, dan deskripsi hasil 

analisis. Hasil analisis harus memberikan penjelasan atau pemahaman 

mengenai berbagai faktor pemicu kelemahan dan/atau kelebihan pada 

setiap komponen yang diukur. Selain itu, hasil analisa survei tersebut dapat 

dibandingkan dengan hasil survei 1 tahun sebelumnya. 

 
A. Hasil Pengolahan Data  

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Lingkungan Pemerintah 

Kota Surakarta dilaksanakan secara menyeluruh pada 126 Unit Pelayanan 

Publik (UPP). Berdasarkan hasil pengolahan data pelaksanaan Survei 

Kepuasan Masyarakat (SKM) yang telah dilaksanakan oleh Unit Pelayanan 

Publik (UPP), akan diolah menjadi satu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) Kota Surakarta Tahun 2020. Adapun hasil penilaian Unit Pelayanan 

Publik (UPP) Kota Surakarta Tahun 2020 sebagaimana terlampir pada 

Lampiran 1 terdiri atas : 

1. Kategori Sangat Baik adalah 11,90% atau 15 (lima belas) Unit 

Pelayanan Publik (UPP), meliputi : 

1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta 

2) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Surakarta. 

3) Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kota Surakarta 

4) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kota 

Surakarta 

5) UPT Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Surakarta Kota 

Surakarta 

6) UPT Pusat Kesehatan Hewan Kota Surakarta 

7) UPT Puskesmas Pucangsawit Kota Surakarta 

8) UPT Puskesmas Gambirsari Kota Surakarta 

9) Kelurahan Gandekan Kota Surakarta 

10) Kelurahan Sewu Kota Surakarta 

11) Kecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta 

12) Kelurahan Pasar Kliwon Kota Surakarta 

13) Kelurahan Semanggi Kota Surakarta 

14) Kelurahan Mojo Kota Surakarta 

15) Kelurahan Kestalan Kota Surakarta 
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2. Kategori Baik adalah 88,09 % atau 111 (seratus sebelas) Unit 

Pelayanan Publik (UPP), meliputi : 

1) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah 

Kota Surakarta 

2) Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 

Kota Surakarta 

3) UPT Solo Technopark Kota Surakarta 

4) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kota 

Surakarta 

5) Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Surakarta 

6) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 

Kota Surakarta 

7) UPT Rumah Sewa Kota Surakarta 

8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta 

9) Dinas Perdagangan Kota Surakarta 

10) UPT Metrologi Legal Kota Surakarta 

11) Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota 

Surakarta 

12) Dinas Kesehatan Kota Surakarta 

13) UPT Laboratorium Kesehatan Kota Surakarta 

14) UPT Instalasi Farmasi Kota Surakarta 

15) RSUD Bung Karno Kota Surakarta 

16) UPT Puskesmas Pajang Kota Surakarta 

17) UPT Puskesmas Penumping Kota Surakarta 

18) UPT Puskesmas Purwosari Kota Surakarta 

19) UPT Puskesmas Jayengan Kota Surakarta 

20) UPT Puskesmas Kratonan Kota Surakarta 

21) UPT Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta 

22) UPT Puskesmas Gajahan Kota Surakarta 

23) UPT Puskesmas Purwodiningratan Kota Surakarta 

24) UPT Puskesmas Ngoresan Kota Surakarta 

25) UPT Puskesmas Sibela Kota Surakarta 

26) UPT Puskesmas Nusukan Kota Surakarta 

27) UPT Puskesmas Manahan Kota Surakarta 

28) UPT Puskesmas Gilingan Kota Surakarta 

29) UPT Puskesmas Banyuanyar Kota Surakarta 

30) UPT Puskesmas Setabelan Kota Surakarta 
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31) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota 

Surakarta 

32) Sekretariat DPRD Kota Surakarta 

33) Inspektorat Kota Surakarta 

34) Sekretariat Daerah Kota Surakarta 

35) Dinas Pendidikan Kota Surakarta 

36) UPT Sanggar Kegiatan Belajar Kota Surakarta 

37) UPT Pusat Layanan Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif Kota 

Surakarta 

38) Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta 

39) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta 

40) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta 

41) Dinas Sosial Kota Surakarta 

42) UPT Rumah Potong Hewan Kota Surakarta 

43) UPT Aneka Usaha Perikanan Kota Surakarta 

44) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 

45) Dinas Perhubungan Kota Surakarta 

46) UPT Transportasi Kota Surakarta 

47) Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Surakarta 

48) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Surakarta 

49) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kota Surakarta 

50) Dinas Kebudayaan Kota Surakarta 

51) UPT Museum Kota Surakarta 

52) Dinas Pariwisata Kota Surakarta 

53) UPT Kawasan Wisata Kota Surakarta 

54) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta 

55) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta 

56) Kecamatan Jebres Kota Surakarta 

57) Kelurahan Sudiroprajan Kota Surakarta 

58) Kelurahan Pucangsawit Kota Surakarta 

59) Kelurahan Jebres Kota Surakarta 

60) Kelurahan Mojosongo Kota Surakarta 

61) Kelurahan Purwodiningratan Kota Surakarta 

62) Kelurahan Tegalharjo Kota Surakarta 

63) Kelurahan Kepatihan Kulon Kota Surakarta 

64) Kelurahan Kepatihan Wetan Kota Surakarta 

65) Kelurahan Jagalan Kota Surakarta 

66) Kecamatan Serengan Kota Surakarta 
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67) Kelurahan Kemlayan Kota Surakarta 

68) Kelurahan Jayengan Kota Surakarta 

69) Kelurahan Kratonan Kota Surakarta 

70) Kelurahan Tipes Kota Surakarta 

71) Kelurahan Serengan Kota Surakarta 

72) Kelurahan Danukusuman Kota Surakarta 

73) Kelurahan Joyotakan Kota Surakarta 

74) Kecamatan Laweyan Kota Surakarta 

75) Kelurahan Penumping Kota Surakarta 

76) Kelurahan Sriwedari Kota Surakarta 

77) Kelurahan Purwosari Kota Surakarta 

78) Kelurahan Kerten Kota Surakarta 

79) Kelurahan Jajar Kota Surakarta 

80) Kelurahan Karangasem Kota Surakarta 

81) Kelurahan Pajang Kota Surakarta 

82) Kelurahan Sondakan Kota Surakarta 

83) Kelurahan Laweyan Kota Surakarta 

84) Kelurahan Bumi Kota Surakarta 

85) Kelurahan Panularan Kota Surakarta 

86) Kelurahan Joyosuran Kota Surakarta 

87) Kelurahan Kauman Kota Surakarta 

88) Kelurahan Kampung Baru Kota Surakarta 

89) Kelurahan Kedung Lumbu Kota Surakarta 

90) Kelurahan Baluwarti Kota Surakarta 

91) Kelurahan Gajahan Kota Surakarta 

92) Kelurahan Sangkrah Kota Surakarta 

93) Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 

94) Kelurahan Keprabon Kota Surakarta 

95) Kelurahan Timuran Kota Surakarta 

96) Kelurahan Ketelan Kota Surakarta 

97) Kelurahan Punggawan Kota Surakarta 

98) Kelurahan Gilingan Kota Surakarta 

99) Kelurahan Nusukan Kota Surakarta 

100) Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta 

101) Kelurahan Banjarsari Kota Surakarta 

102) Kelurahan Joglo Kota Surakarta 

103) Kelurahan Banyuanyar Kota Surakarta 

104) Kelurahan Sumber Kota Surakarta 
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105) Kelurahan Manahan Kota Surakarta 

106) Kelurahan Mangkubumen Kota Surakarta 

107) Kelurahan Setabelan Kota Surakarta 

108) Bank Solo Kota Surakarta 

109) Pdam Kota Surakarta 

110) TSTJ Kota Surakarta 

111) Pedaringan Kota Surakarta 

 
Gambar 4.1 Prosentase Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2020     

 

Sangat Baik
11.90 %

Baik 88,09 %

PENILAIAN KINERJA UNIT PELAYANAN PUBLIK 
TAHUN 2020
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B. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Surakarta Tahun 2020 

Analisis SKM pada setiap UPP di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, sebagai berikut : 

NO UPP NILAI Ketegori ANALISIS UNSUR SKM REKOMENDASI 

1 BADAN PENDAPATAN, 

PENGELOLAAN 

KEUANGAN DAN 

ASET DAERAH KOTA 

SURAKARTA 

86.35 BAIK Berdasarkan hasil  

responden sejumlah 300 

stakeholder dengan ruang 

lingkup pelayanan 

meliputi pelayanan  PBB, 

pajak hotel, pajak 

restoran, pajak parkir, 

pajak air tanah, BPHTB, 

pajak reklame, 

pengurangan pajak 

daerah, pembetulan 

pembatalan penghapusan 

dan pengurangan sanksi 

administrasi. Unsur 

terendah adalah U2 

terkait prosedur dengan 

nilai 3,37. Bahwa 

prosedur pelayanan yang 

1. BPPKAD Kota Surakarta perlu menjaga 

komitmen dan meningkatkan pelayanan 

yang baik, mudah cepat, akurat, 

responsive dan ramah. 

2. Masyarakat sebagai pelanggan dari 

pelayanan yang mendapatkan value 

dari penyedia pelayanan. Value ini 

berasal dari produk, pelayanan, sistem, 

atau sesuatu yang bersifat emosi 

(membuat senang/puas, nyaman, 

harapan /ekspektasinya terpenuhi). 

3. Perlu meningkatkan sistem pelayanan 

online yang sudah ada 

4. Meningkatkan kesopanan dan 

keramahan petugas pelayanan. 

5. Melakukan pendataan wajib pajak 

secara rutin dan meningkatkan 

keakuratan/update data wajib pajak 
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telah dilaksanakan oleh  

BPPKAD, dinilai masih 

kurang maksimal oleh 

masyarakat. 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.62. Bahwa layanan 

pengaduan yang 

dilaksanakan di BPPKAD, 

dinilai masyarakat sudah 

baik/puas. 

6. Meningkatkan ketepatan waktu 

pelayanan 

2 BADAN 

PERENCANAAN 

PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN 

DAERAH KOTA 

SURAKARTA 

79.97 BAIK Berdasarkan hasil  

responden sejumlah 380 

stakeholder, dengan 

ruang lingkup pelayanan 

terdiri dari pelayanan ijin 

penelitian, pelayanan ijin 

survei, pelayanan ijin 

KKN/Magang/PKL, 

1. Pengaduan pelayanan lebih 

dipermudah dengan memberikan dan 

melengkapi fasiltas, sarana dan 

prasarana yang di pahami oleh 

stakeholder.  

2. Untuk unsur terkait biaya, agar lebih 

memberikan sosialisasi dengan 

frekwensi yang lebih sering, sehingga  
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NO UPP NILAI Ketegori ANALISIS UNSUR SKM REKOMENDASI 

pelayanan lomba 

kreatifitas dan inovasi, 

pelayanan konsultasi 

perencanaan.  Unsur 

terendah adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

2.84. Bahwa pelayanan 

pengaduan di 

BAPPPEDA masih perlu 

untuk ditingkatkan lagi. 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait Biaya /tarif dengan 

nilai 3,61. 

masyarakat akan dilebih mengerti 

pengertian biaya yang murah dan atau 

gratis. Pada unsur ini penilaian 

pelanggan dengan kategori baik, 

sehingga perlu dipertahankan. 

3 UPT SOLO 

TECHNOPARK KOTA 

SURAKARTA 

77.50 BAIK Unsur terendah adalah 

U4 terkait biaya/tarif 

dengan nilai 2.86. Bahwa 

penilaian masyarakat di 

UPT Technopark untuk 

biaya/tarif masih rancu 

1. Memberikan pemahaman kepada 

pelanggan dengan melaksanakan 

sosialisasi terkait pelayanan gratis, atau 

menyediakan banner berdiri di ruang 

tunggu dengan tulisan pelayanan gratis.  
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NO UPP NILAI Ketegori ANALISIS UNSUR SKM REKOMENDASI 

antara murah dan atau 

gratis.  

Unsur tertinggi adalah U9 

dengan nilai 3.44 

2. Pelayanan yang sudah baik, sebaiknya 

dipertahankan dan ditingkatkan pada 

tahun berikutnya. 

4 BADAN 

KEPEGAWAIAN, 

PENDIDIKAN DAN 

PELATIHAN DAERAH 

KOTA SURAKARTA 

83.22 BAIK Berdasarkan hasil  

responden sejumlah 100 

stakeholder, dengan 

ruang lingkup pelayanan 

meliputi Layanan Surat 

Keluar/Masuk, Layanan 

Cuti, Layanan KGB, 

Layanan Diklat, Layanan 

CPNS, Layanan 

Magang/PKL, Layanan 

Kenaikan Pangkat, 

Layanan Finger Print, 

Layanan Pensiun, 

Layanan Mutasi 

Masuk/Keluar Kota, 

Layanan Mutasi Internal, 

1. Mempersiapkan dan melengkapi 

sarana dan prasarana yang belum bisa 

memfasilitasi stakeholder di BKPPD.  

2. Pelayanan yang mendapat apresiasi 

tinggi dari masyarakat, sebaiknya 

dipertahankan dan ditingkatkan . 
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Layanan Pembinaan 

Kepegawaian, layanan 

Promosi Jabatan. Unsur 

terendah adalah U8 

sarana dan prasarana, 

dengan nilai 2.97. Bahwa 

sarana dan prasarana 

masih kurang 

memuaskan. 

Unsur tertinggi adalah 

biaya tarif, dengan nilai 

3.97. 

5 KANTOR KESATUAN 

BANGSA DAN POLITIK 

KOTA SURAKARTA 

87.18 BAIK Berdasarkan hasil  

responden sejumlah  57 

stakeholder dengan ruang 

lingkup pelayanan yaitu  

pelayanan perijinan. 

Unsur-unsur penilaian 

SKM secara rata-rata 

sudah baik. 

Unsur penilaian SKM, untuk periode dapat 

dilampirkan sehingga dapat dianalisis unsur 

apa saja yang perlu untuk ditingkatkan 

hasilnya, sehingga hasilnya lebih baik. 
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NO UPP NILAI Ketegori ANALISIS UNSUR SKM REKOMENDASI 

6 DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERTANAHAN KOTA 

SURAKARTA 

79.01 BAIK Berdasar hasil  responden 

sejumlah 123 stakeholder 

dengan ruang lingkup 

pelayanan terdiri dari 

Pelayanan Pemakaman, 

Pelayanan pengelolaan 

Rusunawa, Pelayanan 

Fasilitasi RTLH, 

Pelayanan Proda, 

Pelayanan Sewa Eks 

Gedung Sekolah. Unsur 

terendah adalah U3 

terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 2.98 

Unsur tertinggi adalah U7 

terkait perilaku pelaksana 

dengan nilai 3.32  

Penyebab kecepatan 

dalam pelayanan kurang 

maksimal: 

1. Melakukan evaluasi SDM, peningkatan 

kualitas SDM pada waktu melaksanakan 

pelayanan dengan mengadakan pelatihan/ 

workshop atau sejenisnya terhadap SDM 

khususnya bidang pelayanan. 

2. Memasang banner yang berisi informasi 

persyaratan penempatan rusun di Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kota Surakarta. 

3. Menambah anggaran untuk perbaikan 

Rusunawa.  
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NO UPP NILAI Ketegori ANALISIS UNSUR SKM REKOMENDASI 

1. Waktu penempatan 

rusun : banyak dari 

calon penghuni Ketika 

akan mendaftarkan 

layanan rusunawa 

belum mengetahui 

persyaratan yang 

harus dipenuhi. 

Sehingga memakan 

waktu untuk proses 

pendaftaran. Lamanya 

waktu pendaftaran 

akan terakumulasi 

hingga proses 

penempatan, 

sehingga waktu 

penempatan semakin 

lama/panjang. 
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2. Aduan terkait 

kerusakan bangunan 

rusunawa. 

Penanganan terhadap 

aduan kerusakan 

bangunan tidak bisa 

secepat yang 

diharapkan, 

dikarenakan anggaran 

untuk pemeliharaan 

rusun. Dimana 

anggaran yang ada 

tidak bisa menutup 

semua kerusakan, 

sehingga penanganan 

yang selama ini 

berjalan berdasarkan 

urutan prioritas. 

Sedangkan usaha 

untuk pemberdayaan 
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masyarakat dengan 

menerapkan iuran 

untuk perbaikan 

kerusakan susah 

untuk diterapkan. 

7 UPT RUMAH SEWA 

KOTA SURAKARTA 

80.29 BAIK Unsur terendah adalah 

U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

2.90. 

Unsur tertinggi U9 terkait 

penanganan pengaduan 

dengan nilai 3.74.   

Pelayanan dilaksanakan dengan waktu yang 

efektif, cepat, tepat, akurat dengan melihat, 

mengevaluasi, menyeleksi SDM yang 

berkualitas dengan melaksanakan pelatihan 

atau workshop. 

8 DINAS 

PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN, 

PELINDUNGAN ANAK 

DAN PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT KOTA 

SURAKARTA 

86.09 BAIK Berdasar hasil   

responden sejumlah 100 

stakeholder, bahwa 

masyarakat memberikan 

penilaian apresiasi 

terhadap unsur terendah 

adalah U8 terkait sarana 

Mempersiapkan, memfasilitasi dan 

melengkapi sarana dan prasarana yang belum 

sesuai di  DPPAPM. 

Untuk unsur tertinggi yang didapat dari 

apresiasi masyarakat, sebaiknya 

dipertahankan dan ditingkatkan. 
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dan prasarana dengan 

nilai 3.19. 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya dengan nilai 

3.92 

9 UPT PELAYANAN 

TERPADU 

PEREMPUAN DAN 

ANAK SURAKARTA 

KOTA SURAKARTA 

90.09 SANGAT 

BAIK 

Unsur terendah adalah 

U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.30. 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

Pelayanan dilaksanakan dengan waktu yang 

efektif, cepat, tepat, dan akurat dengan 

melihat, mengevaluasi, menyeleksi SDM yang 

berkualitas dengan cara melaksanakan 

pelatihan, workshop atau sejenisnya. 

10 DINAS 

KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL 

KOTA SURAKARTA 

90.32 SANGAT 

BAIK 

Berdasarkan hasil  

responden sejumlah 100 

dengan ruang lingkup 

survei adalah pelayanan 

pelayanan satu paket 

terdiri dari Sapu Kuwat, 

Bening Kekasihku, 

Jemput Bola KTP El 

Kecepatan waktu pelayanan,  khususnya 

untuk peningkatan kinerja utamanya pada 

SDM yang menempati posisi pelayanan.  
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Lansia - Difabel, hasil 

Unsur SKM dengan Nilai 

tertinggi adalah U4 terkait 

biaya/tarif dengan nilai 

3.96 dan Nilai terendah 

adalah U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.36. 

11 DINAS 

PERDAGANGAN KOTA 

SURAKARTA 

85.15 BAIK Berdasar hasil   

responden sejumlah 150 

stakeholder dengan ruang 

lingkup pelayanan terdiri 

dari Pelayanan Surat 

Keterangan Asal (SKA), 

Pelayanan Pengajuan 

Surat Hak Penempatan 

(SHP), Pelayanan 

prosedur pengajuan 

penempatan shelter PKL. 

Unsur terendah adalah 

Perlunya upaya yang sistematis , terencana 

dan berkelanjutan untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas SDM. Meningkatkan 

koordinasi secara internal dan eksternal, 

pembagian tugas dan wewenang sesuai 

dengan tupoksi yang telah ditetapkan agar 

pelaksanaan pekerjaan tidak menghambat 

pelayanan kepada masyarakat. 
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U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.30. 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

12 UPT METROLOGI 

LEGAL KOTA 

SURAKARTA 

82.33 BAIK Berdasar hasil kuesioner, 

responden sejumlah 50 

stakeholder dengan ruang 

lingkup pelayanan pada 

pedagang pasar, 

pelayanan terhadap 

masyarakat, perusahaan 

timbangan dan SPBU 

meliputi Unsur terendah 

adalah U4 terkait 

biaya/tarif dan  U8 terkait 

sarana dan prasarana 

dengan nilai 3.00 

1. UPT Metrologi Legal Dinas 

Perdagangan Kota Surakarta perlu 

untuk meningkatkan kinerja yang sudah 

dilakukan selama ini. Hal ini dilakukan 

untuk mengantisipasi perubahan 

harapan dan kepuasan masyarakat di 

waktu yang akan datang. 

2. Atribut SKM yang perlu diperbaiki agar 

masyarakat merasa puas akan 

pelayanan yang diberikan adalah  

• Biaya/tarif yang berarti bahwa 

masyarakat menghendaki 

penurunan ongkos yang 

dikenakan kepada penerima 
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Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.72 

layanan dalam mengurus dan 

/atau memperoleh pelayanan 

dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara dan masyarakat. 

• Sarana dan prasarana yang 

berarti bahwa masyarakat 

menghendaki untuk peningkatan 

sarana yang meliputi segala 

sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat dalam mencapai 

maksud dan tujuan dan 

prasarana yang meliputi segala 

sesuatu yang merupakan 

penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses. 

13 DINAS 

PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN 

79.17 BAIK Berdasarkan hasil 

kuesioner, responden 

sejumlah 150 stakeholder 

1. Perlu adanya upaya untuk 

mempertahankan kualitas pelayanan 
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KELUARGA 

BERENCANA KOTA 

SURAKARTA 

dengan ruang lingkup 

pelayanan meliputi 

Pelayanan KIE yang 

dilakukan oleh PLKB dan 

Pelayanan KIE yang 

dilakukan oleh Kader.  

Unsur terendah adalah 

U1 terkait persyaratan 

dengan nilai 3.09. 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.39. 

yang sudah baik dengan melakukan 

upaya kualitas secara konsisten. 

2. Diperlukan upaya kemudahan 

persyaratan pelayanan bagi calon 

akseptor KB untuk mendapatkan 

pelayanan KB gratis. 

14 DINAS KESEHATAN 

KOTA SURAKARTA 

85.11 BAIK Berdasar hasil responden 

sejumlah 100 stakeholder 

Unsur terendah adalah 

U9 terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.52 

Unsur tertinggi adalah U6 

terkait kompetisi 

1. Upaya peningkatan kecepatan 

pelayanan dan penanganan pengaduan 

dengan cara menambah petugas. 

2. Secara periodik produk layanan dan 

standar pelayanan untuk dievaluasi 

sehingga apabila terdapat produk 

layanan segera dalam standar 

pelayanan. 



29 

NO UPP NILAI Ketegori ANALISIS UNSUR SKM REKOMENDASI 

pelaksana dengan nilai 

3.00 

3. Adanya perbaikan sarana dan 

prasarana 

4. Perlu dievaluasi kembali kesesuaian 

persyaratan dengan jenis pelayanan. 

5. Upaya peningkatan kompetensi 

petugas dipelayan melalui diklat atau 

On Job Training (OJT). 

15 UPT LABORATORIUM 

KESEHATAN KOTA 

SURAKARTA 

80.55 BAIK Berdasarkan hasil 

responden kuesioner 

sejumlah 100 maka unsur 

terendah adalah U6 

terkait kompetisi 

pelaksana dengan nilai 

3.30. 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.52 

SDM pelayanan sebaiknya memiliki 

pengetahuan yang luas, keahlian, ketrampilan 

dan pengalaman untuk menunjang pelayanan 

kepada masyarakat. 
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16 UPT INSTALASI 

FARMASI KOTA 

SURAKARTA 

83.70 BAIK Berdasar hasil  responden 

kuesioner sejumlah 50 

maka unsur terendah 

adalah U1 terkait 

persyaratan dengan nilai 

2.80 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.90 

1. Meningkatkan kemampuan personil 

untuk melakukan pelayanan dengan 

lebih cepat. 

2. Membuat form monitoring layanan. 

17 RSUD BUNG KARNO 

KOTA SURAKARTA 

78.69 BAIK Berdasar hasil kuesioner 

dengan responden 

sejumlah 50 dengan 

ruang lingkup pelayanan 

rawat inap dan pelayanan 

poliklinik. Unsur terendah 

adalah U8 terkait sarana 

dan prasarana dengan 

nilai 2.88, U3 terkait 

kecepatan waktu 

pelayanan dengan nilai 

1. Kualitas dan kelengkapan sarana dan 

prasarana sangat menunjang sebuah 

pelayanan. Rendahnya indek kualitas 

sarana dan prasarana kemungkinan 

disebabkan karena sebagian 

masyarakat belum terpapar informasi 

tentang peralatan atau sarana yang 

dimiliki pihak RSUD Bung Karno. Untuk 

menaikkan indek ini pemberian 

informasi tentang kuantitas dan kualitas 
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2.98, dan U2 kemudahan 

prosedur pelayanan  

dengan nilai 2.84 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.90 

sarana dan prasarana pelayanan UPT 

RSUD Bung Karno perlu ditingkatkan. 

2. Rendahnya indek kecepatan waktu 

pelayanan kemungkinan disebabkan 

karena kecepatan waktu pelayanan non 

medis lainnya yang masih kurang 

optimal, seperti kecepatan penginputan 

diagnose dan resep pada SIM-RS. 

Kecepatan pengisian SIM-RS sangat 

berpengaruh pada total rata-rata 

kecepatan seluruh pelayanan karena 

pengisisan SIM-RS dilakukan mulai dari 

pendaftaran sampai pembayaran di 

kasir. 

Untuk menaikkan indek ketrampilan dan 

kecepatan petugas dalam pelayanan 

non teknis perlu ditingkatkan baik 

dengan cara pelatihan. 

Rendahnya indek kemudahan prosedur 

pelayanan kemungkinan disebabkan 
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karena masih terbatasnya sumber daya 

manusia terutama dibagian 

pembayaran (kasir). Tempat 

pembayaran (kasir) hanya tersedia di 1 

(satu) lokasi. Sementara poliklinik yang 

terdapat dilantai 2 belum tersedia 

tempat pembayaran (kasir), sehingga 

pasien yang dilayani di lantai 2  masih 

harus ke kasir untuk menyelesaikan 

pembayaran. Hal ini akhirnya 

berpengaruh pada kecepatan waktu 

pelayanan.  

18 UPT PUSKESMAS 

PAJANG KOTA 

SURAKARTA 

81.11 BAIK Ruang lingkup pelayanan 

yang telah dilaksanakan 

meliputi pelayanan gigi, 

pelayanan pemeriksaan 

umum, pelayanan 

gizi/rawat inap, pelayanan 

pemeriksaan umum, 

pelayanan ruang obat 

Sosialisasi hasil oleh pengelola kepuasan 

pelanggan kepada seluruh pegawai melalui 

lokakarya mini Bulan Agustus 2020. Bersama 

dengan semua unit melanjutkan pelayanan 

yang mengutamakan mutu dan keselamatan 

pasien sehingga memenuhi kepuasan 

pelanggan. Melakukan survei dan penilaian 

hasil survei pada periode selanjutnya.  
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induk, pelayanan 

fisioterapi, pelayanan 

ruang obat pustu, 

pelayanan pendaftaraan, 

pelayanan pendaftaran 

pustu, pelayanan 

pendaftaran induk, 

pelayanan KIA induk, 

pelayanan KIA pustu.  

Unsur-unsur pelayanan 

SKM secara rata-rata 

sudah baik.  

19 UPT PUSKESMAS 

PENUMPING KOTA 

SURAKARTA 

88.47 BAIK Berdasar hasil responden 

sejumlah 360 stakeholder 

dengan ruang lingkup 

pelayanan meliputi 

pelayanan pendaftaran, 

pelayanan apotek, 

pelayanan poli umum, 

pelayanan pustu, 

Perlunya upaya yang sistematis , terencana 

dan berkelanjutan untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas SDM. Meningkatkan 

koordinasi secara internal dan eksternal, 

pembagian tugas dan wewenang sesuai 

dengan tupoksi yang telah ditetapkan agar 

pelaksanaan pekerjaan tidak menghambat 

pelayanan kepada masyarakat. 
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pelayanan KIA, 

pelayanan poli gigi, 

pelayanan laborat, 

pelayanan kesling, 

pelayanan gizi, pelayanan 

imunisasi, pelayanan KB.  

Unsur terendah adalah 

U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.34 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.81 

20 UPT PUSKESMAS 

PURWOSARI KOTA 

SURAKARTA 

83.51 BAIK Berdasar hasil responden 

sejumlah 150 stakeholder 

dengan ruang lingkup 

meliputi pelayanan KIA, 

pelayanan umum, 

pelayanan poli gigi, 

pelayanan apotik maka 

Melakukan peningkatan pelayanan untuk 

semua kegiatan sesuai SOP. 

Melakukan peningkatan pelayanan terhadap 

pasien yang memerlukan pelayanan khusus 

dan menyiapkan petugas informasi yang stand 

by di loket pendaftaran. 
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unsur terendah adalah U3 

terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 3.09 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.84 

21 UPT PUSKESMAS 

JAYENGAN KOTA 

SURAKARTA 

86.00 BAIK Berdasar hasil responden 

sejumlah  379 stakeholder   

maka unsur terendah dari 

9 unsur adalah U8 terkait 

sarana dengan nilai 3.15 

dan unsur tertinggi adalah 

U2 terkait prosedur 

dengan nilai 3.63 

Perbaikan dan peningkatan terkait sarana dan 

prasarana yang ada di UPT Puskesmas 

Jayengan guna kelancaran pelayanan kepada 

masyarakat. 

22 UPT PUSKESMAS 

KRATONAN KOTA 

SURAKARTA 

80.96 BAIK Berdasar hasil responden 

sejumlah 100 stakeholder 

maka unsur terendah dari 

kuesioner adalah U3 

Pelayanan dilaksanakan dengan waktu yang 

efektif, cepat, tepat, akurat dengan melihat, 

mengevaluasi, menyeleksi SDM yang 

berkualitas dengan melaksanakan pelatihan, 

workshop maupun sejenisnya. 
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terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 2.99 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.69 

23 UPT PUSKESMAS 

SANGKRAH KOTA 

SURAKARTA 

84.00 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 379.  

Unsur terendah adalah 

U8 terkait sarana dan 

prasarana dengan nilai 

2.98 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.73 

1. Melakukan capacity building untuk 

petugas di bagian pelayanan. 

2. Perbaikan sarana dan prasarana 

penunjang pelayanan untuk 

peningkatan pelayanan terhadap 

masyarakat.  

 

24 UPT PUSKESMAS 

GAJAHAN KOTA 

SURAKARTA 

79.41 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 360 

stakeholder dengan ruang 

lingkup meliputi 

pelayanan KIA, 

pelayanan umum, 

1. Mempertahankan dan meningkatkan 

mutu pelayanan dengan memberikan 

pelayanan dengan exelent service.  

2. Melengkapi dan memperbaiki sarana 

dan prasarana yang masih kurang dan 

belum memadai.  
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pelayanan poli gigi, 

pelayanan laboratorium 

pelayanan loket, 

pelayanan apotik 

pelayanan VK dan nifas, 

pelayanan IGD, 

pelayanan MTBS. Unsur 

terendah adalah U8 

terkait sarana dan 

prasarana dengan nilai 

3.06 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.38 

25 UPT PUSKESMAS 

PURWODININGRATAN 

KOTA SURAKARTA 

83.11 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 768 

stakeholder dengan ruang 

lingkup pelayanan 

meliputi pelayanan 

pendaftaran, pelayanan 

1. Tetap mempertahankan kualitas 

layanan baik Usaha Kesehatan 

Perseorangan (layanan klinis) maupun 

upaya Kesehatan masyarakat (UKM). 

2. Perlunya upaya yang sistematis , 

terencana dan berkelanjutan untuk 
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pemeriksaan umum 

induk, pelayanan pustu, 

pelayanan puskesmas 

keliling, pelayanan ruang 

kesgilut, pelayanan KIA, 

pelayanan ruang KB, 

pelayanan ruang MTBS, 

pelayanan ruang 

imunisasi, pelayanan 

ruang laboratorium, 

pelayanan ruang farmasi, 

pelayanan kegiatan UKM. 

Unsur terendah adalah 

U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.11 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.60 

meningkatkan kualitas dan kuantitas 

SDM. Meningkatkan koordinasi secara 

internal dan eksternal , pembagian 

tugas dan wewenang sesuai dengan 

tupoksi yang telah ditetapkan agar 

pelaksanaan pekerjaan tidak 

menghambat pelayanan kepada 

masyarakat. 
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26 UPT PUSKESMAS 

NGORESAN KOTA 

SURAKARTA 

82.98 BAIK Berdasar hasil responden 

sejumlah 160 stakeholder 

dengan ruang lingkup 

adalah seluruh 

pengunjung di UPT 

Puskesmas Ngoresan. 

Unsur terendah adalah 

U1 terkait persyaratan 

dengan nilai 3.27 

Unsur tertinggi adalah U6 

terkait kompetensi 

pelaksana dengan nilai 

3.44 

1. Pengguna layanan yang masih 

mengalami kesulitan dalam memenuhi 

persyaratan yang dibutuhkan, sehingga 

petugas pelayanan harus bisa 

menjelaskan persyaratan pelayanan 

dengan lebih teliti dan rinci.  

2. Media persyaratan pelayanan dapat 

disediakan melaui leaflet ruang 

pelayanan, website, email, dan layanan 

telepon. 

3. Petugas pelayanan dapat memberikan 

penyuluhan tentang persyaratan 

pelayanan pada waktu mengadakan 

kegiatan diluar gedung. 

27 UPT PUSKESMAS 

SIBELA KOTA 

SURAKARTA 

80.23 BAIK Berdasar hasil responden 

sejumlah 338 stakeholder 

dengan ruang lingkup 

pelayanan meliputi 

pelayanan pendaftaran, 

pelayanan umum, 

Melaksanakan koordinasi kepada pimpinan 

(Ka Puskesmas) untuk melengkapi sarana dan 

prasarana serta fasilitas yang belum lengkap 

guna untuk kelancaran pelayanan terhadap 

masyarakat, dalam hal ini pengusulan 

pembelian kursi tunggu.  
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pelayanan KIA, 

pelayanan gigi, pelayanan 

apotik, pelayanan 

laboratorium, pelayanan 

MTBS maka unsur 

terendah adalah U8 

terkait sarana prasarana 

dengan nilai 3.04 dan 

unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.64 

28 UPT PUSKESMAS 

PUCANGSAWIT KOTA 

SURAKARTA 

88.94 SANGAT 

BAIK 

Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 100 

stakeholder dengan ruang 

lingkup pelayanan 

meliputi pelayanan poli 

umum, pelayanan 

pendaftaran, pelayanan 

farmasi, pelayanan poli 

gigi, pelayanan KIA, 

Melengkapi sarana dan prasarana pada unit 

pelayanan sesuai dengan perencanaan dan 

masukan pelanggan.  
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pelayanan MTBS, 

pelayanan imunisasi, 

pelayanan KB, pelayanan 

poli ISPA, pelayan IMS, 

pelayanan IVA test, 

pelayanan laborat, 

pelayanan akupuntur. 

Unsur terendah adalah 

U8 terkait sarana 

prasarana dengan nilai 

3.42 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.85 

29 UPT PUSKESMAS 

NUSUKAN KOTA 

SURAKARTA 

79.44 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 100, 

Unsur terendah adalah 

U3 terkait waktu 

1. Sistem pendaftaran yang 

membutuhkan input nomor pendaftaran 

yang membutuhkan waktu, sehingga 

perlunya penambahan jumlah komputer 

dan peningkatan pada sistem 
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pelayanan dengan nilai 

2.93. 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.28 

pendaftaran untuk peningkatan 

pelayanan. 

2. Kurangnya sarana prasarana pada 

ruang loket pendaftaran dengan media 

computer, sehingga perlunya 

penambahan jumlah computer. 

3. Perlunya tambahan SDM yang 

berkualitas melihat pada pelayanan 

pendaftaran memiliki SDM yang 

terbatas jumlahnya. 

30 UPT PUSKESMAS 

MANAHAN KOTA 

SURAKARTA 

77.77 BAIK Berdasar hail responden 

sejumlah 50, maka unsur 

terendah pada kuesioner  

adalah U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.30 dan unsur tertinggi 

adalah U4 terkait 

biaya/tarif dengan nilai 

4.00 

Unsur penilaian SKM, untuk periode dapat 

dilampirkan sehingga dapat dianalisis unsur 

apa saja yang perlu untuk ditingkatkan 

hasilnya, sehingga hasilnya lebih baik. 
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31 UPT PUSKESMAS 

GILINGAN KOTA 

SURAKARTA 

83.83 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 400 

dengan ruang lingkup 

pelayanan meliputi 

pelayanan laboratorium, 

pelayanan kamar obat, 

pelayanan sanitasi, 

pelayanan imunisasi, 

pelayanan KIA, 

pelayanan KB, pelayanan 

Kesehatan gigi dan mulut, 

pelayanan RPU, dan 

pelayanan pendaftaran. 

Unsur terendah adalah 

U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.14 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

Melakukan evaluasi SDM, peningkatan 

kualitas SDM pada waktu melaksanakan 

pelayanan dengan mengadakan pelatihan/ 

workshop atau sejenisnya terhadap SDM 

khususnya bidang pelayanan. 
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pengaduan dengan nilai 

3.71 

32 UPT PUSKESMAS 

BANYUANYAR KOTA 

SURAKARTA 

80.15 BAIK Berdasar hasil responden 

sejumlah 100, unsur 

terendah adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

2.92 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.92 

Pengaduan pelayanan lebih dipermudah 

dengan memberikan dan melengkapi fasiltas, 

sarana dan prasarana yang di pahami 

pelanggan.  

 

33 UPT PUSKESMAS 

SETABELAN KOTA 

SURAKARTA 

84.36 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 100 

stakeholder dengan ruang 

lingkup terdiri dari 

pelayanan pendaftaran, 

pelayanan KIA-KB, 

pelayanan poli umum, 

pelayanan poli gigi, 

pelayanan apotik/kamar 

Perlunya upaya yang sistematis , terencana 

dan berkelanjutan untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas SDM. Meningkatkan 

koordinasi secara internal dan eksternal , 

pembagian tugas dan wewenang sesuai 

dengan tupoksi yang telah ditetapkan agar 

pelaksanaan pekerjaan tidak menghambat 

pelayanan kepada masyarakat. 
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obat, dan pelayanan 

laboratorium. Unsur 

terendah adalah U3 

terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 3.17 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.76 

34 UPT PUSKESMAS 

GAMBIRSARI KOTA 

SURAKARTA 

97.90 SANGAT 

BAIK 

Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 130 

stakeholder dengan ruang 

lingkup pelayanan 

meliputi pelayanan 

pendaftaran, pelayanan 

umum, pelayanan gigi, 

pelayanan KIA, 

pelayanan gizi, pelayanan 

laborat, dan pelayanan 

obat. Unsur terendah 

Perlunya upaya yang sistematis , terencana 

dan berkelanjutan untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas SDM. Meningkatkan 

koordinasi secara internal dan eksternal, 

pembagian tugas dan wewenang sesuai 

dengan tupoksi yang telah ditetapkan agar 

pelaksanaan pekerjaan tidak menghambat 

pelayanan kepada masyarakat. 
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adalah U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.30. 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

35 DINAS KOMUNIKASI, 

INFORMATIKA, 

STATISTIK DAN 

PERSANDIAN KOTA 

SURAKARTA 

83.09 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 200 

stakeholder dengan ruang 

lingkup pelayanan di Solo 

Car Free Day, unsur 

terendah adalah U1 

terkait persyaratan 

pelayanan dan U2 terkait 

sistem, mekanisme, dan 

prosedur dengan nilai 

3.19 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

Pada unsur persyaratan pelayanan tindak 

lanjut yang dapat direkomendasikan yaitu: 

1. Mengevaluasi persyaratan existing 

2. Menyederhanakan persyaratan dengan 

tetap mengacu peraturan perundang-

undangan.  

Pada unsur Sistem, Mekanisme, Prosedur 

tindak lanjut yang dapat direkomendasikan 

adalah : 

1. Melaksanakan review SOP 

2. Melakukan rekayasa ulang SOP 

3. Melakukan proses otomatisasi 

beberapa aktivitas SOP dengan 
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pengaduan dengan nilai 

3.60 

memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK) 

36 DINAS PENANAMAN 

MODAL DAN 

PELAYANAN 

TERPADU SATU 

PINTU KOTA 

SURAKARTA 

91.51 SANGAT 

BAIK 

Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 450 

dan ruang lingkup survei 

adalah pelayanan IMB, 

SIUP TD, OSS, Reklame. 

Unsur-unsur pelayanan 

SKM secara rata-rata 

sudah baik. 

Menginformasikan kepada masyarakat 

persyaratan prosedur pelayanan online 

dengan cara memberikan informasi secara 

detail melalui website atau dengan cara 

membuat banner/spanduk berdiri sehingga 

informasinya dapat dibaca jelas oleh 

masyarakat serta menyediakan petugas 

khusus informasi.  

Menjaga konsistensi dalam pelayanan dengan 

menjaga sikap dan perilaku petugas pada saat 

memberikan pelayanan. Secara kontinyu 

memberikan peningkatan kompetensi petugas 

terutama terkait persyaratan yang dibutuhkan 

dalam suatu ijin, sehingga petugas pelayanan 

dapat memberikan informasi yang sama dan 

akurat.  
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37 SEKRETARIAT DPRD 

KOTA SURAKARTA 

83.22 BAIK Berdasar hasil responden 

sejumlah 196 

stakeholder, maka   unsur 

terendah dari 9 unsur 

adalah U5 terkait produk 

layanan dengan nilai 2.93 

dan unsur tertinggi adalah 

U9 terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.72 

1. Memberikan pelayanan dan produk 

pelayanan yang sesuai dengan yang 

diharapkan oleh stakeholder. 

2.  Meningkatkan kualitas pelayanan dan  

produk layanan yang lebih mudah 

transparan.  

38 INSPEKTORAT KOTA 

SURAKARTA 

83.84 BAIK Berdasar hasil responden 

sejumlah 27, unsur 

terendah adalah U3 

terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 3.11 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.88 

Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM , 

misalnya melalui pelatihan, workshop atau 

sejenisnya sehingga dapat menjadi SDM yang 

berwawasan dan memiliki kemampuan dalam 

melayani dan menangani keinginan publik. 
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39 SEKRETARIAT 

DAERAH KOTA 

SURAKARTA 

84.18 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 150, 

unsur terendah adalah U3 

terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 3.17 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.81 

Melakukan evaluasi SDM, peningkatan 

kualitas SDM pada waktu melaksanakan 

pelayanan dengan mengadakan pelatihan/ 

workshop atau sejenisnya terhadap SDM 

khususnya bidang pelayanan. 

 

40 DINAS PENDIDIKAN 

KOTA SURAKARTA 

87.04 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 100 

dengan ruang lingkup 

pelayanan PPDB, mutasi 

siswa, Surat Keterangan 

Kehilangan Ijasah, 

Laporan Ijasah Hilang, 

Legalisir Ijasah,Surat 

Keterangan Penulisan 

Ijasah, Konsultasi 

Konversi Nilai Piagam, 

Mencari Informasi KIP 

Melakukan seleksi dan evaluasi SDM, dengan 

memberikan pelatihan dan sejenisnya 

sehingga output yang dicapai dengan 

mendapatkan kualitas dan kuantitas SDM 

yang telah terpilih, sehingga pelayanan yang 

diberikan dapat memuaskan bagi 

stakeholdernya. 
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yang tidak keluar, 

Kepegawaian, Keuangan, 

Umum, Konsultasi 

Pendidikan, PAUD dan 

Dikmas, Konsultasi 

Magang, Konsultasi 

Magang Proyek, Ijin 

Magang, Magang, 

Praktek Kependidikan, 

PKL, Ijin Penelitian, 

Pengelola Gaji, SPJ, 

Dansos, Pembayaran 

Dansos mendapatkan 

unsur terendah adalah U3 

terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 3.16 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.99 
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41 UPT SANGGAR 

KEGIATAN BELAJAR 

KOTA SURAKARTA 

85.18 BAIK Berdasar hasil responden  

sejumlah 50 maka unsur 

terendah adalah U8 

terkait sarana dan 

prasarana dengan nilai 

2.67 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

1. Mengusulkan untuk ijin bangunan baru 

disebabkan karena kondisi bangunan 

yang sudah tidak layak digunakan untuk 

kegiatan belajar mengajar. 

2. Mengajukan tambahan anggaran untuk 

tahun 2021 untuk kegiatan 

pemeliharaan rutin/berkala Gedung 

kantor.  

42 UPT PUSAT LAYANAN 

DISABILITAS DAN 

PENDIDIKAN 

INKLUSIF KOTA 

SURAKARTA 

92.94 BAIK Berdasarkan hasil 

responden kuesioner 

sejumlah 50 orang maka   

Unsur terendah adalah 

U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.52. Penyebab waktu 

pelayanan berada diunsur 

paling rendah karena 

memang untuk waiting list 

mendapatkan keterapian 

1. Menambah tenaga terapis di UPT. 

PLDPI sehingga jam keterapian bisa 

bertambah. 

2. Mengkelompokkan kebutuhan terapi 

klien yang paling dibutuhkan, sehungga 

untuk keterapian yang tidak sangat 

dibutuhkan bisa digunakan untuk 

waiting list yang lebih membutuhkan 

keterapian tersebut. 
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di UPT PLDPI termasuk 

lama. Hal ini disebabkan 

oleh jadwal keterapian 

yang sudah penuh, dan 

belum ada klien yang 

memenuhi kriteria untuk 

ketuntasan layanan 

keterapian.  

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.98. 

43 DINAS PEMADAM 

KEBAKARAN KOTA 

SURAKARTA 

84.01 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 121, 

unsur terendah adalah U8 

terkait sarana dan  

prasarana dengan nilai 

3.20 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.67 

Melakukan perawatan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana yang ada di Dinas 

Pemadam Kebakaran. Misal melakukan sevis 

kendaraan mobil kebakaran secara rutin, 

perawatan mesin, pemeliharaan komputer.  
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44 SATUAN POLISI 

PAMONG PRAJA 

KOTA SURAKARTA 

77.41 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 100 

stakeholder maka unsur 

terendah adalah U3 

terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 2.65 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.61. 

Agar pelayanan yang diberikan cepat, akurat, 

tepat , maka SDM terutama bidang pelayanan 

melaksanakan pelatihan agar mempunyai 

wawasan luas, memiliki kemampuan dalam 

melayani dan menangani keinginan publik. 

Perlu adanya tekad yang kuat untuk 

memberikan pelayanan sesuai dengan target 

waktu yang telah ditetapkan dengan 

meningkatkan konsolidasi dan koordinasi 

internal dan eksternal, pembagian tugas dan 

wewenang sesuai dengan tupoksi yang telah 

ditetapkan agar pelaksanaan pekerjaan tidak 

menghambat pelayanan kepada masyarakat. 

45 DINAS PEKERJAAN 

UMUM DAN 

PENATAAN RUANG 

KOTA SURAKARTA 

83.25 BAIK Berdasar hasil responden 

sejumlah 100 stakeholder 

dengan ruang lingkup 

pelayanan meliputi  

Pelayanan perijinan 

galian tanah untuk fiber 

optic dari bidang sumber 

1. Pelayanan pengaduan dalam sistem 

ULAS maupun telepon yang lebih 

responsive 

2. Penambahan personil pelayanan 

mengingat banyaknya laporan 

pengaduan kerusakan fasilitas umum. 
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daya air, pelayanan sewa 

alat berat dari bidang cipta 

karya, pelayanan 

pengurusan rekomendasi 

penutupan saluran air dari 

bidang sumber daya air, 

pelayanan pemakaian 

kekayaan daerah/ tanah 

negara atau pemakaian 

tanah untuk tempat 

tinggal atau usaha dari 

bidang perencanaan dan 

pemanfaatan ruang, 

pelayanan gangguan 

penerangan jalan umum 

dari bidang bina marga, 

pelayanan pelaporan 

kerusakan jalan dari 

bidang bina marga, 

pelayanan pelaporan 

3. Harga sewa pemakaian tanah yang 

dirasakan masyarakat terlalu mahal 

sehingga perlu di tanggapi. 

4. Peningkatan control kondisi dan 

pemeliharaan pada alat berat dengan 

baik 

5. Peningkatan sosialisasi aplikasi ULAS 

dan kontak laporan aduan. 

6. Memberikan informasi yang cepat, 

jelas, tepat,  dan memuaskan kepada 

masyarakat terkait keluhan yang belum 

bisa ditangani dengan baik. 
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kerusakan fasilitas umum 

lainnya dari bidang bina 

marga. Unsur terendah 

adalah U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.07 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.81 

46 DINAS SOSIAL KOTA 

SURAKARTA 

83.97 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 100 

stakeholder, dengan 

ruang lingkup pelayanan 

meliputi PKH, BPNT, 

Bantuan Sosial Tunai 

(BST), Layanan Anak 

Rentan/PLKSAI. Unsur 

terendah adalah U8 

terkait saran dan 

Tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk 

peningkatan mutu layanan pada periode 

berikutnya meliputi : 

1. Memasang tulisan GRATIS di tempat yang 

mudah terlihat oleh masyarakat/ penerima 

layanan. 

2. Melakukan capacity building untuk petugas 

di bagian pelayanan. 

3. Perbaikan sarana dan prasarana penunjang 

pelayanan bilamana diperlukan. 
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prasarana dengan nilai 

3.11 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.85 

4. Menjaga konsistensi seluruh pegawai di 

Dinas Sosial Kota Surakarta dalam 

pemberian layanan kepada masyarakat. 

47 DINAS TENAGA 

KERJA DAN 

PERINDUSTRIAN 

KOTA SURAKARTA 

91.41 SANGAT 

BAIK 

Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 250, 

unsur SKM dengan nilai 

tertinggi adalah U3 yaitu 

3.86 dan nilai terendah 

adalah U9 sebesar 3.42 

Tindak lanjut penanganan pengaduan yang 

masih lambat untuk memberikan informasi 

atau pelayanan kepada stakeholder, sehingga 

hal tersebut dapat menjadikan perhatian untuk 

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian agar 

melakukan review SOP Pengaduan Keluhan 

Pelanggan, memasang mekanisme 

pengaduan pelanggan dan menambah sarana 

pengaduan. 

48 DINAS PERTANIAN, 

KETAHANAN PANGAN 

DAN PERIKANAN 

KOTA SURAKARTA 

89.56 SANGAT 

BAIK 

Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 300, 

Unsur SKM dengan nilai 

tertinggi adalah U3 yaitu 

Sarana dan prasarana  yang terdapat pada 

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan, dan 

Perikanan pada pandemik COVID-19, Dinas 

Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan 

Kota Surakarta telah menerapkan protokol 
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3.96 dan nilai terendah 

adalah 3.01 

kesehatan pada setiap tamu dan karyawan 

yang memasuki area Dinas Pertanian 

Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota 

Surakarta, salah satunya dengan hanya 

membuka akses satu pintu masuk dan keluar 

untuk setiap tamu dan karyawan. Termasuk 

juga adanya pemeriksaan suhu tubuh, 

pencucian tangan atau menggunakan 

handsanitizer sebelum memasuki area Dinas 

Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan 

Kota Surakarta.  

49 UPT RUMAH POTONG 

HEWAN KOTA 

SURAKARTA 

87.13 BAIK Berdasar hail responden 

sejumlah 15 Unsur 

terendah adalah U8 

terkait sarana dan  

prasarana dengan nilai 

3.20 

Unsur tertinggi adalah U1 

terkait persyaratan 

Mempersiapkan, memfasilitasi dan 

melengkapi sarana dan prasarana yang belum 

sesuai di UPT Rumah Potong Hewan Kota 

Surakarta. 
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pelayanan dengan nilai 

4.00 

50 UPT PUSAT 

KESEHATAN HEWAN 

KOTA SURAKARTA 

90.70 SANGAT 

BAIK 

Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 51, 

dengan ruang lingkup 

adalah pecinta hewan 

yang memeriksakan 

hewan peliharaannya di 

klinik hewan, Unsur 

terendah adalah U8 

terkait sarana dan  

prasarana dengan nilai 

3.52 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.88 

Mempersiapkan, memfasilitasi dan 

melengkapi sarana dan prasarana yang belum 

sesuai di Pusat Kesehatan Hewan Kota 

Surakarta. 

 

51 UPT ANEKA USAHA 

PERIKANAN KOTA 

SURAKARTA 

86.87 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 51 

orang, dengan ruang 

Dengan menerapkan protokol kesehatan pada 

setiap tamu dan karyawan yang memasuki 

UPT. Aneka Usaha Perikanan Dinas Pertanian 
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lingkup pengguna jasa 

yang mendapat 

pelayanandari UPT. 

Aneka Usaha Perikanan 

Dinas Pertanian Unsur 

terendah adalah U8 

terkait sarana dan 

prasarana dengan nilai 

3.05 

Unsur tertinggi adalah U3 

terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 3.86 

KPP salah satunya dengan membuka akses 

satu pintu masuk dan keluar untuk setiap tamu 

dan karyawan. Termasuk juga adanya 

pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan dengan 

sabun, dan menggunakan handsanitizer 

sebelum memasuki UPT Usaha Perikanan 

Dinas Pertanian KPP 

52 DINAS LINGKUNGAN 

HIDUP KOTA 

SURAKARTA 

82.66 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 100 

stakeholder dengan ruang 

lingkup pelayanan yang 

terdiri dari Rekomendasi 

Ijin Lingkungan, 

Pelayanan Sampah, 

Limbah B3, Kebersihan 

1. Perlunya sosialisasi secara rutin untuk 

peraturan yang berlaku terkait 

lingkungan hidup terutama kepada 

perusahaan/instansi untuk 

meminimalisir pencemaran lingkungan. 

2. Perlunya sinkronisasi antar instansi 

pemerintah agar tidak ada 
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Fasilitas Umum, 

Penataan Lingkungan, 

Penebangan/Perempelan 

Pohon, Pengaduan 

Pencemaran Lingkungan, 

Pengawasan  

Pencemaran Lingkungan, 

Pelayanan Data dan 

Informasi, Rekomendasi 

Teknis Ijin Pembuangan 

Air Limbah. Unsur 

terendah adalah U8 

terkait sarana prasarana 

dengan nilai 3.00 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.73. 

miskomunikasi sehingga kegiatan 

dapat terkoordinasi dengan baik. 

3. Diharapakan pelaporan rutin dapat 

menggunakan layanan online agar 

efektif dan efisien. 

4. Perlu terus untuk mempertahankan dan 

meningkatkan kinerja pelayanan yang 

telah dilaksanakan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat terutama di 

bidang lingkungan hidup. 
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53 DINAS 

PERHUBUNGAN KOTA 

SURAKARTA 

78.37 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah100, 

maka  unsur terendah 

adalah U5 terkait produk 

layanan dengan nilai 2.89 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.89 

Produk layanan yang diberikan dan yang 

diterima oleh masyarakat adalah produk yang 

telah ditetapkan. Melakukan promosi melalui 

banner atau spanduk dan sejenisnya. 

 

54 UPT TRANSPORTASI 

KOTA SURAKARTA 

77.78 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 100 

maka unsur terendah 

adalah U8 terkait sarana 

dan prasarana dengan 

nilai 2.89. Kurangnya 

prasarana informasi 

terkait jalur atau rute 

untuk membedakan 

setiap armada terkait 

Papan Koridor pada 

Armada Angkot, 

1. Diperlukan sosialisasi ke warga 

masyarakat membuat desain terkait 

sarana informasi papan koridor, yang 

tidak menghambat perjalanan, 

khusunya akses jalan kampung. 

2. Mengevaluasi driver yang kurang 

disiplin waktu dalam melaksanakan 

tugas agar sesuai SOP. 

3. Sistem informasi berbasis online 

menyesuaiakan kebutuhan situasi 

kondisi sekarang. Rancangan desain 

kebutuhan yang berbasis online 
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penyebabnya adalah 

terkait papan koridor pada 

armada yang tidak 

dipasang, dikarenakan 

menambah ketinggian 

pada armada, 

mengakibatkan akses 

masuk pada jalan 

kampung yang terhambat 

karena palang atau 

gapura. Keterlambatan 

waktu kedatangan pada 

armada, sehingga 

penumpang beralih ke 

transportasi yang lain, 

penyebabnya adalah jam 

operasional driver tidak 

sesuai dengan SOP. 

Kurangnya sistem 

informasi yang berbasis 
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online sehingga 

memudahkan pelayanan 

masyrakat, penyebabnya 

dikarenakan baru adanya 

perancangan sistem.  

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.45 

55 DINAS KOPERASI DAN 

USAHA KECIL 

MENENGAH KOTA 

SURAKARTA 

84.52 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 300 

stakeholder dengan ruang 

lingkup terdiri dari   

1. Keikutsertaan pelatihan 

aplikasi laporan keuangan 

koperasi berbasis online. 

Pada pelayanan ini unsur 

pelayanan terendah yaitu 

kejelasan petugas 

pelayanan yang 

Meyediakan SDM yang berkompeten , 

berkualitas, wawasan luas dan 

berpengalaman sehingga dalam 

melaksanakan pelayanan dapat dilaksanakan 

secara efektif dan efisien. 
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disebabkan karena 

kurangnya personil yang 

bertugas pada waktu 

pelayanan.   

2. Keikutsertaan pelatihan 

AMT bagi koperasi. Pada 

jenis pelayanan ini yang 

mendapatkan apresiapai 

terendah dari masyarakat 

adalah unsur pelayanan 

tanggungjawab petugas 

pelayanan. Hal ini 

disebabkan karena 

kurangnya personil yang 

menunggu pada saat 

pelaksanaan pelatihan.   

3. Keikutsertaan  Bimtek 

Penguatan Kapasitas 

Kelembagaan bagi 

Koperasi Pemula. Unsur 
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terendah pada pelayanan 

ini disebabkan karena 

pendaftaran peserta 

pelatihan sudah dibuka 

sejak Bulan Januari tetapi 

pelaksanaan pelatihan 

pada Bulan Februari 

sehingga peserta 

membutuhkan waktu 

untuk menunggu 

pelaksanaan pelatihan 

lebih lama. 

4. Keikutsertaan 

Sosialisasi prinsip-prinsip 

pemahaman 

perkoperasian. Secara 

keseluruhan unsur 

pelayanan yang diberikan 

petugas Dinas Koperasi 

UKM sudah baik. Unsur 
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pelayanan terendah yaitu 

kejelasan petugas 

pelayanan yang 

disebabkan karena 

kurangnya personil yang 

bertugas dalam 

melaksanakan pelayanan 

tersebut.    

5. Keikutsertaan pelatihan 

menjahit. Unsur 

pelayanan “keadilan 

mendapatkan pelayanan” 

mendapatkan nilai 

terendah yang 

disebabkan karena 

semua peserta pemula 

maka waktu yang 

diberikan selama 15 hari 

masih kurang tapi sebagai 

narasumber sudah 
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memaksimalkan waktu 

tersebut, sehingga dalam 

pelaksanaan 

menimbulkan rasa yang 

tidak adil. Hal ini 

disebabkan peserta 

pemula memiliki 

pertanyaan dan 

penjelasan yang harus 

mereka pahami. Tetapi 

karena kurangnya waktu 

pada sesi pertanyaan, 

sehingga terdapat peserta 

yang tidak mendapatkan 

kesempatan untuk 

bertanya kepada 

narasumber.  

6. Keikutsertaan pelatihan 

Boga. Unsur terendah 

adalah U3 terkait waktu 
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pelayanan dengan nilai 

3.30. 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00.  

56 DINAS KEPEMUDAAN 

DAN OLAHRAGA 

KOTA SURAKARTA 

80.05 BAIK Berdasar hasil responden 

sejumlah 100 

stakeholder, maka unsur 

terendah adalah U8 

terkait sarana dan 

prasarana dengan nilai 

2.94 dan unsur tertinggi 

adalah U4 terkait 

biaya/tarif dengan nilai 

3.47 

Mempersiapkan, memfasilitasi dan 

melengkapi sarana dan prasarana yang belum 

sesuai di Dinas Kepemudaan dan Olah raga  

 

57 DINAS KEARSIPAN 

DAN PERPUSTAKAAN 

KOTA SURAKARTA 

80.78 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 73 

stakeholder, ruang 

lingkup pelayanan 

dilaksanakan pada 

Sebaiknya persyaratan pada pelayanan di 

Dinas Kerasipan dan Perpustakaan Daerah 

lebih mudah, sederhana, dapat dipahami oleh 

stakeholder. 
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pelayanan perpustakaan. 

Unsur terendah adalah 

U1 terkait persyaratan 

dengan nilai 3.06 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00.  

Dalam pelayanan dilihat 

dari indicator pengunjung 

untuk akses jalan yang 

menuju perpustakaan 

selain satu jalur juga 

belum ada angkutan 

umum yang melewati 

Dinas Kearsipan dan 

Perpustakaan Daerah. 

58 DINAS KEBUDAYAAN 

KOTA SURAKARTA 

77.55 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 75 

dengan ruang lingkup 

meliputi layanan wayang 

Pengaduan pelayanan lebih dipermudah 

dengan memberikan dan melengkapi fasiltas, 

sarana dan prasarana yang di pahami 

pelanggan.  
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orang, layanan sanggar,  

layanan museum maka 

Unsur terendah adalah 

U8 terkait sarana dan 

prasarana dengan nilai 

2.88 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.41 

 

59 UPT MUSEUM KOTA 

SURAKARTA 

80.91 BAIK Berdasar hasil responden 

kuesioner sejumlah 50 

maka unsur terendah 

adalah U8 terkait sarana 

prasarana dengan nilai 

2.96 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.46. 

Mempersiapkan, memfasilitasi dan 

melengkapi sarana dan prasarana yang belum 

sesuai di UPT Museum Kota Surakarta. 
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60 DINAS PARIWISATA 

KOTA SURAKARTA 

84.05 BAIK Berdasarkan ruang 

lingkup pelayanan pada 

pelaksanaan SKM yakni 

ijin pemakaian kereta, 

maka unsur terendah 

adalah U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.11 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.75 

Melakukan seleksi dan evaluasi SDM, dengan 

memberikan pelatihan dan sejenisnya 

sehingga output yang dicapai dengan 

mendapatkan kualitas dan kuantitas SDM 

yang telah terpilih, sehingga pelayanan yang 

diberikan dapat memuaskan bagi 

stakeholdernya. 

61 UPT KAWASAN 

WISATA KOTA 

SURAKARTA 

84.93 BAIK Berdasar hasil responden 

kuesioner sejumlah 71 

maka unsur terendah 

adalah U1 terkait 

persyaratan dengan nilai 

3.26 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

Pemberian persyaratan terkait kegiatan 

pelaksanaan kepada masyarakat, sebaiknya 

memiliki syarat-syarat yang mempermudah 

masyarakat, jelas, tidak berbelit-belit , 

sederhana, dan simple.  
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pengaduan dengan nilai 

3.71 

62 RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH KOTA 

SURAKARTA 

78.85 BAIK Ruang lingkup pelayanan 

di RSUD meliputi 

pelayanan farmasi, 

pelayanan laboratorium, 

pelayanan radiologi, 

pelayanan fisioterapi, 

pelayanan rawat jalan, 

pelayanan ranap anak, 

pelayanan ranap dewasa, 

pelayanan ranap 

kebidanan, pelayanan 

maternitas, pelayanan 

hemodialisa, pelayanan 

ICU, pelayanan 

perinatology. Unsur 

terendah dari 9 unsur  

adalah U8 terkait sarana 

Melihat SKM tahun ini yang mencapai 78.85 % 

dari 12 unit pelayanan, tantangan kedepan 

adalah bagaimana meningkatkan angka 

partisipasi pelaksana SKM menjadi 100 % 

sehingga pada tahun yang sama juga mulai 

bisa dilakukan upaya peningkatan kualitas 

pelayanan, monitoring evaluasi bagi unit 

pelayanan yang belum pernah menjadi objek 

monev RSUD Kota Surakarta. Sehingga indek 

kepuasan masyarakat akan menjadi lebih 

objektif dan representative apabila seluruh unit 

pelayanan di lingkungan RSUD Kota Surakarta 

berpartisipasi dalam pelaksanaan SKM tahun 

2021 mendatang. 
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dan prasarana dengan 

nilai 3.08 

Unsur tertinggi adalah U1 

terkait kesesuian 

persyaratan pelayanan 

dengan nilai 3.19 

63 BADAN 

PENANGGULANGAN 

BENCANA DAERAH 

KOTA SURAKARTA 

77.94 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 150 

stakeholder maka 

penilaian apresiasi 

masyarakat terhadap 

Unsur terendah adalah 

U5 terkait produk layanan 

dengan nilai 2.85 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.77 

1. Perlu upaya untuk mempertahankan 

kualitas  pelayanan yang sudah baik. 

2. Perlu upaya peningkatan sosialisasi 

kepada masyarakat tentang 

persyaratan prosedur pelayanan BPBD 

dengan menempelkan Maklumat 

pelayanan. 

3. Meningkatkan kedisiplinan dengan 

mentaati ketentuan jam kerja pelayanan 

serta melayani pemohon sesuai dengan 

prioritas permasalahan. 

4. Agar unit pelayanan pada BPBD dapat 

meningkatkan mutu pelayanan dengan 

penyediaan sumber daya manusia yang 
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berkompeten dan sarana prasarana 

memadai bagi pengguna pelayanan 

(misalnya penyediaan Running Tape 

tentang Kondisi sungai, Kawasan rawan 

bencana untuk memonitor situasi) 

64 KECAMATAN JEBRES 

KOTA SURAKARTA 

88.04 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 107, 

dengan ruang lingkup 

pelayanan e-KTP dan 

pelayan KIA makan Unsur 

terendah adalah U1 

terkait persyaratan 

dengan nilai 3.3 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

Guna peningkatan pelayanan masyarakat 

khususnya untuk pelayanan persyaratan di 

Kecamatan Jebres yang telah 

mengoptimalkan sosialisasi persyaratan 

pelayan, salah satunya adalah menempatkan 

dan memberbantukan linmas untuk melakukan 

koreksi terhadap dokumen persyaratan 

sebelum masyarakat mengajukan kepada 

petugas pelayanan, sehingga apabila ada 

syarat dokumen yang belum lengkap dapat 

dilengkapi terlebih dahulu. 

Persepsi masyarakat terkait biaya mengenai 

kewajaran biaya masih-berbeda-beda. 

Contohnya persepsi masyarakat terkait biaya 

fotocopy dokumen dianggap sebagai beban 
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pelayanan, sehingga masyarakat akan 

menjawab murah sedangkan pada kondisi riil 

layanan di Kecamatan Jebres tanpa pungutan 

biaya/gratis. 

65 KELURAHAN 

SUDIROPRAJAN 

KOTA SURAKARTA 

82.97 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 164. 

Unsur terendah adalah 

U6 terkait kompetensi 

pelaksana dengan nilai 

3.02 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

Sebaiknya SDM memilik pengetahuan, 

wawasan yang luas, keahlian, ketrampilan dan 

pengalaman untuk mendukung kegiatan 

pelayanan terhadap masyarakat di Kelurahan 

Sudiroprajan Kota Surakarta. 

66 KELURAHAN 

GANDEKAN KOTA 

SURAKARTA 

89.52 SANGAT 

BAIK 

Berdasarkan hasil 

reponden sejumlah 50 

maka Unsur terendah 

adalah U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.42 

1. Melakukan sosialisasi persyaratan 

terbaru kepada masyarakat agar 

masyarakat mengetahui persyaratan 

yang benar sehungga menurunkan 

kejadian berkas tidak lengkap. 
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Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

2. Membuat peraturan agar pemohon 

datang sendiri untuk mengurus berkas 

(tidak diwakilkan) 

3. Melakukan koordinasi dengan instansi 

terkait tentang waktu pelayanan. 

4. Memfasilitasi pelayanan kependudukan 

secara online dari pihak kelurahan agar 

masyarakat tidak merasa kesulitan. 

67 KELURAHAN 

PUCANGSAWIT KOTA 

SURAKARTA 

84.47 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50 

Unsur terendah adalah 

U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.14 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.38 

Faktor SDM menjadi salah satu faktor yang 

secara signifikan memainkan peran dalam 

upaya peningkatan waktu penyelesaian. 

Pelayanan.  

Memiliki SDM yang berwawasan luas, teliti, 

mampu memberi penjelasan secara singkat 

tetapi jelas adalah salah satu factor untuk 

memberikan pelayan kepada masyarakat, 

sehingga waktu pelayanan menjadi lebih 

efektif dan efisien. 

68 KELURAHAN JEBRES 

KOTA SURAKARTA 

82.15 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50 

Melakukan seleksi dan evaluasi SDM, dengan 

memberikan pelatihan dan sejenisnya 



77 

NO UPP NILAI Ketegori ANALISIS UNSUR SKM REKOMENDASI 

Unsur terendah adalah 

U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.14 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.86 

sehingga output yang dicapai dengan 

mendapatkan kualitas dan kuantitas SDM 

yang telah terpilih, sehingga pelayanan yang 

diberikan dapat memuaskan bagi 

stakeholdernya. 

69 KELURAHAN 

MOJOSONGO KOTA 

SURAKARTA 

86.11 BAIK Berdasar hasil responden 

sejumlah 50 orang maka 

unsur terendah adalah U3 

terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 3.33 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

Menempatkan SDM yang memiliki 

kemampuan dalam melayani dan menangani 

keinginan publik, berwawasan luas sehingga 

waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan lebih 

efektif. 

70 KELURAHAN 

PURWODININGRATAN 

KOTA SURAKARTA 

82.85 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50 

Unsur terendah adalah 

U2 terkait prosedur 

dengan nilai 3.30. 

Diharapkan untuk tahun berikutnya : 

1. Prosedur lebih transparan 

2. Prosedur lebih mudah dan simple 
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Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.57. 

71 KELURAHAN 

TEGALHARJO KOTA 

SURAKARTA 

81.88 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 20, 

maka unsur terendah 

adalah U1 terkait 

persyaratan pelayanan 

dengan nilai 3.25 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.90 

Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat 

secara rutin baik secara tertulis (pamflet) dan 

online untuk memberikan pemahaman terkait 

peryaratan pelayanan yang ada di kelurahan.  

 

72 KELURAHAN 

KEPATIHAN KULON 

KOTA SURAKARTA 

82.66 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50, 

maka unsur terendah 

adalah U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

2.96 

Menempatkan SDM yang memiliki 

kemampuan dalam melayani dan menangani 

keinginan publik, berwawasan luas sehingga 

waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan lebih 

efektif. 
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Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.98. 

73 KELURAHAN 

KEPATIHAN WETAN 

KOTA SURAKARTA 

86.16 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 132, 

unsur terendah adalah U3 

terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 3.10 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.90 

Sebaiknya melakukan : 

1. Peningkatan kecepatan akses internet 

dari jaringan Diskominfo SP 

2. Respon admin/operator Disdukcapil 

untuk di tingkatkan. 

74 KELURAHAN SEWU 

KOTA SURAKARTA 

90.35 SANGAT 

BAIK 

Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50, 

maka unsur terendah 

adalah U2 terkait 

prosedur pelayanan 

dengan nilai 3.48 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.92 

Penyebabnya : data pendukung kurang 

lengkap,pemohon tidak datang sendiri tetapi 

melalui perwakilan, lintas sektoral, dinas lain 

terkait mengalami gangguan server.  

Tindak lanjut untuk dilaksanakan  

1. Membenahi berkas-berkas di kantor 

kelurahan terutama arsip 

kependudukan sehingga ketika 

diperlukan telah tersedia. 
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2. Membuat peraturan agar pemohon 

tidak diwakilkan 

3. Melakukan koordinasi lebih dini dengan 

instansi terkait. 

4. Sosialisasi pelayanan online agar 

masyarakat lebih mudah mengakses 

informasi yang dibutuhkan. 

75 KELURAHAN 

JAGALAN KOTA 

SURAKARTA 

85.19 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50, 

maka unsur terendah 

adalah U1 terkait 

persyaratan pelayanan 

dengan nilai 3.20 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat 

secara rutin baik secara tertulis (pamflet) dan 

online untuk memberikan pemahaman terkait 

peryaratan pelayanan yang ada di kelurahan.  

 

76 KECAMATAN 

SERENGAN KOTA 

SURAKARTA 

82.32 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 30, 

maka unsur terendah 

adalah U2 terkait 

Penyebabnya adalah masyarakat belum yang 

mengetahui tentang alur pelayanan sehingga 

tindak lanjut yang harus dilaksanakan adalah 

melaksanakan dan meningkatkan koordinasi 
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prosedur dengan nilai 

3.13 

Unsur tertinggi adalah U3 

terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 3.40 

dengan lurah setempat mengenai prosedur 

pelayanan.  

77 KELURAHAN 

KEMLAYAN KOTA 

SURAKARTA 

80.33 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50, 

maka unsur terendah 

adalah U4 terkait 

biaya/tarif dengan nilai 

3.10 

Unsur tertinggi adalah U1 

terkait persyaratan 

dengan nilai 3.32 

Penyebab Unsur Kesesuaian Biaya Pelayanan 

berada di unsur terendah karena masyarakat 

yang mengisi kuesioner masih rancu dengan 

istilah murah dan gratis, dimana sebenarnya 

untuk pelayanan administrasi di Kelurahan 

Kemlayan adalah gratis, tidak dipungut biaya 

apapun, namun masyarakat yang mengisi 

kuesioner memilih poin murah. 

 

78 KELURAHAN 

JAYENGAN KOTA 

SURAKARTA 

87.82 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 40 

maka Unsur terendah 

adalah U7 terkait perilaku 

pelaksana dengan nilai 

3.27.  

1. Mengusulkan untuk pengajuan 

anggaran pembelian sarana dan 

prasarana tambahan agar pelayanan 

bisa dilakukan bersamaan. 

2. Mengusulkan adanya penambahan 

SDM khususnya pada staf pelayanan 
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Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.30 

yang kompeten mengganti staf yang 

pensiun. 

3. Melakukan pelatihan SDM untuk 

mendapatkan SDM  yang kompeten 

dan berkualitas. 

79 KELURAHAN 

KRATONAN KOTA 

SURAKARTA 

84.69 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50 

maka unsur terendah 

adalah U1 terkait 

persyaratan dengan nilai 

2.91 

Unsur tertinggi adalah U5 

terkait produk layanan 

dengan nilai 4.00 

Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat 

secara rutin baik secara tertulis (pamflet) dan 

online untuk memberikan pemahaman terkait 

peryaratan pelayanan yang ada di kelurahan.  

 

80 KELURAHAN TIPES 

KOTA SURAKARTA 

83.67 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 138, 

maka unsur terendah 

adalah U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.10 

Menempatkan SDM yang memiliki 

kemampuan dalam melayani dan menangani 

keinginan public, berwawasan luas sehingga 

waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan lebih 

efetif. 
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Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.75 

81 KELURAHAN 

SERENGAN KOTA 

SURAKARTA 

85.16 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50 

maka unsur terendah 

adalah U4 terkait 

biaya/tarif dengan nilai 

3.00 

Unsur tertinggi adalah U8 

terkait sarana prasarana 

dengan nilai 3.81 

Penyebab Unsur Kesesuaian Biaya Pelayanan 

berada di unsur terendah karena masyarakat 

yang mengisi kuesioner masih rancu dengan 

istilah murah dan gratis, dimana sebenarnya 

untuk pelayanan administrasi di Kelurahan 

Serengan adalah gratis, tidak dipungut biaya 

apapun, namun masyarakat yang mengisi 

kuesioner memilih poin murah. 

 

82 KELURAHAN 

DANUKUSUMAN 

KOTA SURAKARTA 

79.19 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50 

maka unsur terendah 

adalah U2 terkait 

prosedur dengan nilai 

3.06 

Diharapkan untuk tahun berikutnya : 

1. Prosedur lebih transparan 

2. Prosedur lebih mudah dan simple 
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Unsur tertinggi adalah U7 

terkait perilaku pelaksana 

dengan nilai 3.32 

83 KELURAHAN 

JOYOTAKAN KOTA 

SURAKARTA 

85.48 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50, 

maka unsur terendah 

adalah U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.16 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

Melakukan evaluasi SDM, peningkatan 

kualitas SDM pada waktu melaksanakan 

pelayanan dengan mengadakan pelatihan/ 

workshop atau sejenisnya terhadap SDM 

khususnya bidang pelayanan. 

 

84 KECAMATAN 

LAWEYAN KOTA 

SURAKARTA 

82.52 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50, 

maka unsur terendah 

adalah U8 terkait sarana 

dan prasarana dengan 

nilai 2.86 

Rendahnya nilai kualitas sarana dan 

prasarana pelayanan meski sudah menempati 

Gedung kantor baru, disebabkan ruangan 

yang masih panas karena kurangnya penyejuk 

ruangan, kursi tunggu yang sangat terbatas, 

mebeler diloket pelayanan yang masih belum 

ramah pengguna. Sehingga tindak lanjut yang 

sebaiknya dilakukan adalah mengusulkan 
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Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

penambahan kursi diruang tunggu, 

penambahan penyejuk ruangan diruang 

pelayanan dan pemeberian mebeler yang 

mendukung pelayanan lebih cepat. 

85 KELURAHAN 

PENUMPING KOTA 

SURAKARTA 

77.25 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 55 

maka unsur terendah 

adalah U8 terkait sarana 

dan prasarana dengan 

nilai 2.00 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

Pengaduan pelayanan lebih dipermudah 

dengan memberikan dan melengkapi fasiltas, 

sarana dan prasarana yang di pahami 

pelanggan.  

 

86 KELURAHAN 

SRIWEDARI KOTA 

SURAKARTA 

85.80 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 18 

maka unsur terendah 

adalah U9 terkait 

pelayanan pengadan 

dengan nilai 3.27 

Pengaduan pelayanan lebih dipermudah 

dengan memberikan dan melengkapi fasiltas, 

sarana dan prasarana yang di pahami 

pelanggan.  
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Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

87 KELURAHAN 

PURWOSARI KOTA 

SURAKARTA 

84.01 BAIK Berdasarkan responden 

sejumlah 55, nsur 

terendah adalah U8 

terkait sarana dan 

prasarana dengan nilai 

3.20 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.67 

1. Menyediakan kotak layanan pengaduan 

untuk melakukan evaluasi kinerja 

terhadap layanan kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan jumlah dan kemampuan 

personil yang mampu melakukan 

pelayanan untuk menaikkan unsur 

ketepatan pelaksanaan. 

88 KELURAHAN KERTEN 

KOTA SURAKARTA 

81.59 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50. 

unsur terendah adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 2.98 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

1. Penyebab Unsur Kesesuaian Biaya 

Pelayanan berada di unsur terendah 

karena masyarakat yang mengisi 

kuesioner masih rancu dengan istilah 

murah dan gratis, dimana sebenarnya 

untuk pelayanan administrasi di 

Kelurahan Kerten adalah gratis, tidak 

dipungut biaya apapun, namun 
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pengaduan dengan nilai 

3.48 

masyarakat yang mengisi kuesioner 

memilih poin murah. 

2. Rencana tindakan perbaikan bagi 

pelayanan di Kelurahan Kerten, antara 

lain: 

a. Memberikan pemahaman pada 

masyarakat bahwa pelayanan 

administrasi di Kelurahan Kerten 

adalah gratis, tidak dipungut biaya 

apapun. 

b. Menempelkan pengumuman di 

ruang pelayanan Kelurahan Kerten 

bahwa untuk pelayanan 

administrasi di Kelurahan Kerten 

adalah gratis, tidak dipungut biaya 

apapun. 

 

89 KELURAHAN JAJAR 

KOTA SURAKARTA 

80.83 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 55, 

unsur terendah adalah U3 

1. Menyediakan kotal kayanan pengaduan 

untuk melakukan evaluasi kinerja 

terhadap layanan kepada masyarakat. 
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terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 2.96 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.74 

2. Meningkatkan jumlah dan kemampuan 

personil yang mampu melakukan 

pelayanan untuk menaikkan unsur 

ketepatan pelaksanaan.  

90 KELURAHAN 

KARANGASEM KOTA 

SURAKARTA 

84.56 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50,  

unsur terendah adalah U8 

terkait sarana dan 

prasarana dengan nilai 

2.90 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.87 

Pengaduan pelayanan lebih dipermudah 

dengan memberikan dan melengkapi fasiltas, 

sarana dan prasarana yang di pahami 

pelanggan.  

 

91 KELURAHAN PAJANG 

KOTA SURAKARTA 

81.41 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50,  

maka Unsur terendah 

adalah U4 terkait 

biaya/tarif dengan nilai 

3.06 

1. Memberikan sosialisasi terkait 

pelayanan yang diberikan oleh 

kelurahan tidak dipungut 

biaya/gratis. 

2. Meningkatkan jumlah dan 

kemampuan personil yang mampu 
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Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.46 

melakukan pelayanan untuk 

menaikkan unsur ketepatan 

pelaksanaan. 

3. Menambah saran dan prasarana 

karena mengingat jumlah penduduk 

Pajang yang tidak sebanding 

dengan prasarana yang ada. 

92 KELURAHAN 

SONDAKAN KOTA 

SURAKARTA 

80.97 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50,  

unsur terendah adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.02 

Unsur tertinggi adalah U7 

terkait perilaku pelaksana 

dengan nilai 3.46 

1. Tetap melakukan evaluasi kinerja 

terhadap layanan kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan personil yang kompeten 

memberikan pelayanan kepada 

masyarakat meskipun pelayanan di 

kelurahan tidak dipungut biaya. 

93 KELURAHAN 

LAWEYAN KOTA 

SURAKARTA 

86.58 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50,  

Unsur terendah adalah 

U5 terkait produk layanan 

dengan nilai 3.22 

Produk layanan yang diberikan dan yang 

diterima oleh masyarakat adalah produk yang 

telah ditetapkan. Melakukan promosi melalui 

banner atau spanduk dan sejenisnya. 
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Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

94 KELURAHAN BUMI 

KOTA SURAKARTA 

83.96 BAIK Berdasarkan hasil 

kuesioner dengan  

responden sejumlah 55 

maka  Unsur terendah 

adalah U8 terkait 

penanganan pengaduan, 

saran dan masukan 

dengan nilai 3.25. 

Penyebab penanganan 

pengaduan, saran dan 

masukan pelayanan 

berada di unsur terendah 

karena kotak layanan 

pengaduan tidak tersedia. 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.74 

1. Menyediakan kotak layanan pengaduan 

untuk melakukan evaluasi kinerja 

terhadap layanan kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan jumlah dan kemampuan 

personil yang mampu melakukan 

pelayanan untuk menaikkan unsur 

ketepatan pelaksanaan. 
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95 KELURAHAN 

PANULARAN KOTA 

SURAKARTA 

81.59 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50,  

unsur terendah adalah U4 

terkait biaya/tarif engan 

nilai 2.96 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.46 

1. Memberikan pemahaman kepada 

pelanggan dengan melaksanakan 

sosialisasi terkait pelayanan gratis, atau 

menyediakan pemasangan banner 

berdiri di ruang tunggu dengan tulisan 

pelayanan gratis.  

2. Pelayanan yang sudah baik, sebaiknya 

dipertahankan dan ditingkatkan pada 

tahun berikutnya. 

96 KECAMATAN 

PASARKLIWON KOTA 

SURAKARTA 

88.87 SANGAT 

BAIK 

Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 40 

dengan ruang lingkup 

pelayanan KK dan KTP.  

maka unsur terendah 

adalah U5 terkait produk 

layanan dengan nilai 3.33. 

Produk layanan KK dan 

KTP untuk 

pencetakannya harus 

menunggu approvement 

1. Memberikan pelayanan dan produk 

pelayanan yang sesuai dengan yang 

diharapkan oleh stakeholder. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan  

produk layanan yang lebih mudah 

transparan. 

3. Melakukan koordinasi dengan petugas 

di Dispendukcapil terkait  blanko E-KTP 

yang tidak ready stock. 
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dari pejabat 

Dispendukcapil. Pada 

Bulan Januari – Maret 

2020, blanko E- KTP 

belum tersedia.  

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.95 

97 KELURAHAN 

JOYOSURAN KOTA 

SURAKARTA 

80.55 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50,  

unsur terendah adalah U1 

terkait persyaratan 

dengan nilai 2.66 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

1. Pengguna layanan yang masih 

mengalami kesulitan dalam memenuhi 

persyaratan yang dibutuhkan, sehingga 

petugas pelayanan harus bisa 

menjelaskan persyaratan pelayanan 

dengan lebih teliti dan rinci.  

2. Media persyaratan pelayanan dapat 

disediakan melaui leaflet ruang 

pelayanan, website, email, dan layanan 

telepon. 

3. Petugas pelayanan dapat memberikan 

penyuluhan tentang persyaratan 
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pelayanan pada waktu mengadakan 

kegiatan diluar gedung. 

98 KELURAHAN PASAR 

KLIWON KOTA 

SURAKARTA 

93.07 SANGAT 

BAIK 

Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50 

maka unsur terendah 

adalah U1 terkait 

persyaratan dengan nilai 

3.58 

Unsur tertinggi adalah U6 

terkait kompetensi 

pelaksana dengan nilai 

3.82 

Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat 

secara rutin baik secara tertulis (pamflet) dan 

online untuk memberikan pemahaman terkait 

peryaratan pelayanan yang ada di kelurahan.  

 

99 KELURAHAN KAUMAN 

KOTA SURAKARTA 

85.09 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50 

Unsur terendah adalah 

U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.00 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

Menempatkan SDM yang memiliki 

kemampuan dalam melayani dan menangani 

keinginan publik, berwawasan luas sehingga 

waktu yang dibutuhkan untuk pelayanan lebih 

efetif. 
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pengaduan dengan nilai 

3.76 

100 KELURAHAN 

KAMPUNG BARU 

KOTA SURAKARTA 

83.22 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50, 

unsur terendah adalah U1 

terkait persyaratan 

dengan nilai 3.08 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

1. Meningkatkan kemampuan personil 

untuk melakukan pelayanan dengan 

lebih cepat. 

2. Membuat form monitoring layanan. 

101 KELURAHAN KEDUNG 

LUMBU KOTA 

SURAKARTA 

83.41 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50, 

unsur terendah adalah U5 

terkait produk layanan 

dengan nilai 3.26 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.44 

1. Memberikan pelayanan dan produk 

pelayanan yang sesuai dengan yang 

diharapkan oleh stakeholder. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan  

produk layanan yang lebih mudah 

transparan. 
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102 KELURAHAN 

BALUWARTI KOTA 

SURAKARTA 

76.69 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 47, 

unsur terendah adalah U3 

terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 2.91 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.21 

Pelayanan dilaksanakan dengan waktu yang 

efektif, cepat, tepat, akurat dengan melihat, 

mengevaluasi, menyeleksi SDM yang 

berkualitas dengan melaksanakan pelatihan 

atau workshop. 

103 KELURAHAN 

GAJAHAN KOTA 

SURAKARTA 

85.08 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50,  

unsur terendah adalah U3 

terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 3.30. 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.76 

Pelayanan kependudukan online tidak segera 

di verifikasi oleh Disdukcapil. Apabila ada 

kekurangan berkas sudah dilengkapi masih 

dilakukan verifikasi ulang, hingga beberapa 

kali verifikasi, sehingga membutuhkan waktu 

pelayanan lebih lama.  

Sebaiknya berkoordinasi dengan disdukcapil 

dan memberi masukan untuk melakukan 

proses verifikasi satu kali saja, apabila ada 

kekuranag berkas, supaya diinformasikan 

pada saat proses verifikasi awal. 
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104 KELURAHAN 

SEMANGGI KOTA 

SURAKARTA 

97.10 SANGAT 

BAIK 

Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 500, 

unsur terendah adalah U1 

terkait persyaratan 

dengan nilai 3.21 

Unsur tertinggi adalah U6 

terkait kompetensi 

pelaksana dengan nilai 

3.32 

1. Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat 

secara rutin baik secara tertulis (pamflet) 

dan online untuk memberikan pemahaman 

terkait peryaratan pelayanan yang ada di 

kelurahan.  

2. Perlunya peran serta aktif RT dan RW 

dalam mensosialisasikan persyaratan 

kependudukan dan perijinan kepada 

warganya. 

3. Pada pelayanan Besuk Kiamat untuk KTP 

dan KK meninggal yang diserahkan 

kepada Disdukcapil diberikan tanda bukti 

bahwa berkas telah ditarik ke Disdukcapil, 

sehingga pihak keluaraga/ahli waris lebih 

mudah saat membuat akta turun waris. 

105 KELURAHAN MOJO 

KOTA SURAKARTA 

94.70 SANGAT 

BAIK 

Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 40,  

unsur terendah adalah U1 

terkait persyaratan 

dengan nilai 3.65 

Sebaiknya persyaratan pada pelayanan di 

Kelurahan Mojo lebih mudah, sederhana, tidak 

berbelit-belit serta dapat dipahami oleh 

masyarakat. 
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Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

106 KELURAHAN 

SANGKRAH KOTA 

SURAKARTA 

85.09 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 

Unsur terendah adalah 

U2 terkait prosedur 

dengan nilai 3.33 

Unsur tertinggi adalah U5 

terkait produk layanan 

dengan nilai 3.50 

Sebaiknya memberikan sosialisasi atau 

dengan menyiapkan brosur/leaflet sebagai 

informasi persyaratan pelayanan kepada 

masyarakat.  

107 KECAMATAN 

BANJARSARI KOTA 

SURAKARTA 

84.29 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 80,  

unsur terendah adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.21 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.53 

Penyebab Unsur Kesesuaian Biaya Pelayanan 

berada di unsur terendah karena masyarakat 

yang mengisi kuesioner masih rancu dengan 

istilah murah dan gratis, dimana sebenarnya 

untuk pelayanan administrasi di Kecamatan  

Banjarsari adalah gratis, tidak dipungut biaya 

apapun, namun masyarakat yang mengisi 

kuesioner memilih poin murah. 
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108 KELURAHAN 

KEPRABON KOTA 

SURAKARTA 

84.21 BAIK Berdasrkan hasil 

responden sejumlah 135 

Unsur terendah adalah 

U2 terkait prosedur 

pelayanan dengan nilai 

3.28 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.47 

Membuat papan banner tentang alur 

pelayanan, sehingga masyarakat akan lebih 

mudah/paham dalam menyelesaikan 

kepentingannya khusunya terkait  pelayanan  

dikelurahan.  

109 KELURAHAN 

TIMURAN KOTA 

SURAKARTA 

86.03 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 30. 

Unsur terendah adalah 

U6 terkait kemampuan 

kompetensi petugas 

dengan nilai 3.16 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.76 

SDM bidang pelayanan sebaiknya memiliki 

pengetahuan yang luas, keahlian, ketrampilan 

dan pengalaman untuk menunjang pelayanan 

kepada masyarakat. 
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110 KELURAHAN 

KETELAN KOTA 

SURAKARTA 

79.78 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 100,  

unsur terendah adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.08 

Unsur tertinggi adalah U6 

terkait kompetensi 

pelaksana dengan nilai 

3.28 

Di perlukannya ketetapan dari pemerintah 

mengenai standar pelayanan melalui SOP 

yang jelas kepada masyarakat , baik melalui 

media sosial ataupun sejenisnya. 

111 KELURAHAN 

PUNGGAWAN KOTA 

SURAKARTA 

83.84 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 100 

Unsur terendah adalah 

U1 terkait persyaratan 

dengan nilai 3.44 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.88 

Diperlukan sosialisasi kepada masyarakat 

secara rutin baik secara tertulis (pamflet) dan 

online untuk memberikan pemahaman terkait 

peryaratan pelayanan yang ada di kelurahan.  

 

112 KELURAHAN 

KESTALAN KOTA 

SURAKARTA 

88.46 SANGAT 

BAIK 

Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50 

maka unsur terendah 

Sebaiknya persyaratan pada pelayanan  di 

Kelurahan Kestalan lebih mudah, sederhana, 
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adalah U1 terkait 

persyaratan dan U2 

terkait prosedur dengan 

nilai 3.38 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 4.00 

tidak berbelit-belit serta dapat dipahami oleh 

masyarakat. 

113 KELURAHAN 

GILINGAN KOTA 

SURAKARTA 

88.30 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 100 

Unsur terendah adalah 

U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.31. 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.99 

Memberikan informasi yang cepat, jelas, tepat,  

dan memuaskan kepada masyarakat terkait 

keluhan yang belum bisa ditangani dengan 

baik. 

114 KELURAHAN 

NUSUKAN KOTA 

SURAKARTA 

83.61 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50, 

unsur terendah adalah U1 

1. Pengguna layanan yang masih 

mengalami kesulitan dalam memenuhi 

persyaratan yang dibutuhkan, sehingga 

petugas pelayanan harus bisa 
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terkait persyaratan 

dengan nilai 3.04 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

4.00 

menjelaskan persyaratan pelayanan 

dengan lebih teliti dan rinci.  

2. Media persyaratan pelayanan dapat 

disediakan melaui leaflet ruang 

pelayanan, website, email, dan layanan 

telepon. 

 

115 KELURAHAN 

KADIPIRO KOTA 

SURAKARTA 

86.30 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 120, 

unsur terendah adalah U5 

terkait produk pelayanan 

dengan nilai 3.23 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.98 

Produk layanan yang diberikan dan yang 

diterima oleh masyarakat adalah produk yang 

telah ditetapkan. Melakukan promosi melalui 

banner atau spanduk dan sejenisnya. 

 

116 KELURAHAN 

BANJARSARI KOTA 

SURAKARTA 

78.59 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 100 

maka unsur terendah 

adalah U2 terkait 

kemudahan prosedur 

Unsur Pelayanan yang masih perlu ditingkatan 

adalah Kemudahan Prosedur Pelayanan. Hal 

ini disebabkan belum adanya petunjuk 

mengenai alur pelayanan.  
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pelayanan dengan nilai 

3.06 

Unsur tertinggi adalah U7 

terkait perilaku pelaksana 

dengan nilai 3.24 

Tindak Lanjut yangkan dilaksanakan adalah 

membuat papan/baner tentang alur pelayanan 

pada tahun 2020, disesuaikan dengan 

anggaran yang ada. 

 

117 KELURAHAN JOGLO 

KOTA SURAKARTA 

87.24 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 100 

maka unsur terendah 

adalah U3 terkait waktu 

pelayanan dengan nilai 

3.24 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.90 

Melakukan evaluasi SDM, peningkatan 

kualitas SDM pada waktu melaksanakan 

pelayanan dengan mengadakan pelatihan/ 

workshop atau sejenisnya terhadap SDM 

khususnya bidang pelayanan. 

 

118 KELURAHAN 

BANYUANYAR KOTA 

SURAKARTA 

87.72 BAIK Unsur terendah adalah 

U3 terkait ketepatan 

pelayanan dengan nilai 

3.36 

Mengusulkan pengajuan penggantian 

/penambahan ASN atau TKPK untuk 

memperlancar pelayanan masyarakat. 

Mengusulkan adanya perbaikan jaringan untuk 

memperlancar pelayanan kepda masyarakat. 
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Unsur tertinggi adalah U6 

terkait kompetensi 

petugas dengan nilai 3.60 

1. Keterbatasan Jumlah Personil ASN 

dikarenakan pensiun dan belum ada 

penggantian, Pada saat pelayanan 

banyak tamu yang datang secara 

bersamaan 

2. Terkadang terjadi gangguang jaringan/ 

offline 

Rencana tindak lanjut perbaikan bagi 

pelayanan di Kelurahan Banyuanyar 

Kecamatan Banjarsari antara lain : 

a. Usul pengajuan penggantian/ 

penambahan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) atau TKPK untuk memperlancar 

pelayanan masyarakat 

b. Perbaikan jaringan untuk memperlancar 

pelayanan masyarakat 

119 KELURAHAN SUMBER 

KOTA SURAKARTA 

77.33 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50,  

unsur terendah adalah U7 

1. Mengusulkan adanya penambahan 

SDM khususnya pada staf pelayanan 
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terkait perilaku pelaksana 

dengan nilai 2.88 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.22 

yang kompeten mengganti staf yang 

pensiun. 

2. Melakukan pelatihan SDM untuk 

mendapatkan SDM  yang kompeten 

dan berkualitas. 

120 KELURAHAN 

MANAHAN KOTA 

SURAKARTA 

84.91 BAIK Berdsarkan hasil 

responden sejumlah 100, 

unsur terendah adalah U5 

terkait produk layanan 

dengan nilai 3.18 

Unsur tertinggi adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.76 

1. Memberikan pelayanan dan produk 

pelayanan yang sesuai dengan yang 

diharapkan oleh stakeholder. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan  

produk layanan yang lebih mudah 

transparan. 

121 KELURAHAN 

MANGKUBUMEN 

KOTA SURAKARTA 

82.96 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 30, 

unsur terendah adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 3.07 

Unsur tertinggi adalah U6 

terkait kompetensi 

Memberikan pemahaman kepada pelanggan 

dengan melaksanakan sosialisasi terkait 

pelayanan gratis, atau menyediakan banner 

berdiri di ruang tunggu dengan tulisan 

pelayanan gratis.  

 



105 

NO UPP NILAI Ketegori ANALISIS UNSUR SKM REKOMENDASI 

pelaksana dengan nilai 

3.52 

122 KELURAHAN 

SETABELAN KOTA 

SURAKARTA 

84.36 BAIK Berdasarkan hasil 

responden sejumlah 50, 

unsur terendah adalah U3 

terkait waktu pelayanan 

dengan nilai 3.17 

Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.76 

Melakukan evaluasi SDM, peningkatan 

kualitas SDM pada waktu melaksanakan 

pelayanan dengan mengadakan pelatihan/ 

workshop atau sejenisnya terhadap SDM 

khususnya bidang pelayanan. 

 

123 BANK SOLO KOTA 

SURAKARTA 

81.25 BAIK Berdasarkan hasil 

responden kuesioner 

sejumlah 100 

stakeholder, unsur 

terendah adalah U8 

terkait sarana dan 

prasarana dengan nilai 

3.01 

1. Melakukan capacity building untuk 

petugas di bagian pelayanan. 

2. Perbaikan sarana dan prasarana 

penunjang pelayanan untuk 

peningkatan pelayanan terhadap 

masyarakat.  
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Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.97 

124 PDAM KOTA 

SURAKARTA 

81.53 BAIK Berdasar hasil responden 

kuesioner sejumlah 100 

stakeholder maka unsur 

terendah adalah U4 

terkait biaya/tarif dengan 

nilai 2.87 dan unsur 

tertinggi adalah U9 terkait 

penanganan pengaduan 

dengan nilai 3.91. 

1. Meningkatkan sisi pelayanan K3 

(Kualitas, Kontinyuitas dan Kuantitas) 

2. Memaksimalkan media sosial yang 

sudah ada untuk sarana komunikasi 

dan informasi kepada masyarakat di 

Kota Surakarta tentang pelayanan yang 

tersedia di Perumda Air Minum Kota 

Surakarta. 

125 TSTJ KOTA 

SURAKARTA 

77.47 BAIK Berdasarkan hasil 

kuesioner dengan  

responden  sejumlah 100 

maka unsur terendah 

adalah U8 terkait sarana 

dan prasarana dengan 

nilai 2.64. 

Perbaikan dan peningkatan terkait sarana dan 

prasarana yang ada di TSTJ Kota Surakarta 

guna kelancaran pelayanan kepada 

masyarakat. 
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Unsur tertinggi adalah U9 

terkait penanganan 

pengaduan dengan nilai 

3.51. 

126 PEDARINGAN KOTA 

SURAKARTA 

76.72 BAIK Berdasarkan hasil 

kuesioner dengan 

responden sejumlah 100 

dengan ruang lingkup 

pelayanan meliputi 

pelayanan unit kerja 

angkutan, pelayanan unit 

kerja parkir, pelayanan 

unit kerja kantin, 

pelayanan unit kerja 

pergudangan, pelayanan 

unit kerja pelayanan, 

pelayanan unit kerja 

SPBU. Unsur terendah 

adalah U8 terkait sarana 

1. Melakukan capacity building untuk 

petugas di bagian pelayanan. 

2. Perbaikan sarana dan prasarana 

penunjang pelayanan untuk 

peningkatan pelayanan terhadap 

masyarakat.  
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dan prasarana dengan 

nilai 2.86 

Unsur tertinggi adalah U7 

terkait perilaku pelaksana 

dengan nilai 3.32 

 

 

 

Analisis setiap komponen unsur SKM pada UPP di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2020, sebagai berikut : 

NO UNSUR 
FAKTOR PEMICU 

2019 2020 KELEMAHAN KELEBIHAN 

1 Persyaratan 3.28 3.28 

Masyarakat belum mendapatkan 

informasi yang jelas terkait 

persyaratan yang harus dilengkapi 

dan dikumpulkan. 

Belum ada petugas yang melakukan 

sosialisasi tentang persyaratan 

pelayanan di UPP 

Petugas pelayanan berusaha 

menjelaskan persyaratan 

pelayanan dengan lebih rinci. 

UPP menyediakan petugas 

informasi terkait prosedur dan 

persyaratan pelayanan. 
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FAKTOR PEMICU 

2019 2020 KELEMAHAN KELEBIHAN 

2 
Sistem, Mekanisme, 

Prosedur 
3.27 3.28 

Petugas pelayanan masih kurang 

dalam menjaga komitmen 

pelayanan yang baik, mudah, cepat, 

akurat, responsive dan ramah. 

Beberapa alur pelayanan di UPP 

sudah tidak berbelit-belit, mulai di 

sesuaikan dengan SOP. 

UPP menyediakan petugas 

informasi (Front Office) terkait 

prosedur dan persyaratan 

pelayanan. 

3 Waktu Penyelesaian 3.27 3.22 

Kurangnya SDM yang berkualitas 

dan berwawasan luas yang 

berakibat memperpanjang waktu 

pelayanan. 

Dengan adanya brosur, leaflet, 

atau banner berdiri yang di 

letakkan di tempat yang mudah 

dijangkau dan dilihat oleh 

masyarakat utamanya pada ruang 

tunggu pelayanan dapat 

membantu mempersingkat waktu 

pelayanan dengan petugas. 

4 Biaya/ Tarif 3.50 3.60 

Kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat terkait pelayanan yang 

diberikan UPP yang sebenarnya 

tanpa dipungut biaya atau gratis. 

Meringankan beban masyarakat 

dari sisi ekonomi. Masyarakat tidak 

perlu menunggu untuk mempunyai 
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NO UNSUR 
FAKTOR PEMICU 

2019 2020 KELEMAHAN KELEBIHAN 

uang apabila memiliki kepentingan 

dalam hal pelayanan di UPP. 

5 
Produk Spesifikasi Jenis 

Pelayanan 
3.27 3.29 

Produk yang berganti nama, 

meskipun masih dengan jenis 

produk yang sama, sehingga 

membingungkan masyarakat.  

UPP mulai mengevaluasi produk 

layanan yang disesuaikan dalam 

standar pelayanan. 

6 Kompetensi Pelaksanaan 3.31 3.31 

Terbatas dan masih kurang SDM 

pada bidang pelayanan disebabkan 

karena pensiun dan belum 

mendapatkan pengganti. 

Adanya SDM TKPK yang sudah 

terseleksi untuk membantu 

pelayanan di UPP. 

7 Perilaku Pelaksana 3.35 3.36 

Banyaknya SDM pelayanan yang 

belum bisa memperbaiki sikap 

bagaimana cara untuk memberikan 

pelayanan yang professional kepada 

masyarakat. 

Pimpinan memberikan 

pengarahan/brifing terkait 

pelayanan yang profesional 

kepada SDM dibidang pelayanan 

secara rutin.  

8 
Penanganan Pengaduan, 

Saran dan Masukan 
3.26 3.22 

Mayarakat masih belum banyak 

mengetahui tata cara atau alamat 

apabila ingin melakukan pengaduan. 

UPP berusaha untuk menambah 

petugas agar pengaduan layanan 

segera teratasi. 
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NO UNSUR 
FAKTOR PEMICU 

2019 2020 KELEMAHAN KELEBIHAN 

9 Sarana dan Prasarana 3.42 3.56 

Beberapa UPP  masih kurang 

sarana, prasarana yang menunjang 

pelayanan terhadap masyarakat. 

Memberikan pelayanan terbaik dan 

memberikan kenyamanan kepada 

masyarakat sehingga masyarakat 

merasa puas dengan excellent 

service. 
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Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sangat 

diperlukan oleh Pemerintah Kota Surakarta karena hasil dari pengukuran 

tersebut menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja yang 

telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta selama ini, khususnya 

dalam pelayanan publik.  

            Gambar 2.2  Partisipasi Unit Pelayanan Publik (UPP) Kota Surakarta 

 

Tahun 2017 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pemerintah 

Kota Surakarta menghasilkan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan 

nilai sebesar 76,24 mencapai kinerja pelayanan kategori Baik, dan 

dilaksanakan oleh 29 Unit Pelayanan Publik (UPP) Kota Surakarta. 

Tahun 2018 Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kota 

Surakarta mencapai 79.30 yang dihimpun dari 31 Unit Pelayanan Publik 

(UPP)  Kota Surakarta. Tahun 2019 pelaksanaan Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) Pemerintah Kota Surakarta dilaksanakan oleh 87 Unit 

Pelayanan Publik (UPP) dengan capaian kinerja pelayanan 83.06. 

Pada Tahun 2020, hasil pengolahan data dari 126 Unit Pelayanan 

Publik (UPP) menghasilkan angka Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 

sebesar 83,88 dengan kategori Baik. Apabila melihat hasil Indek 

Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dicapai oleh Pemerintah Kota 

Surakarta setiap tahun secara konsisten mengalami kenaikan, hal 

tersebut menunjukkan perubahan-perubahan yang cukup signifikan 

terhadap pelayanan yang diberikan Unit Pelayanan Publik (UPP) kepada 

masyarakat Kota Surakarta dan semakin tumbuh kesadaran dari Unit 

Pelayanan Publik (UPP) untuk melakukan evaluasi kinerja sebagai upaya 

meningkatkan pelayanan menjadi prima yang berkualitas, cepat, mudah 

terjangkau, dan terukur. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surakarta pada 

masa mendatang perlu untuk terus mempertahankan kinerja yang telah 

dicapai pada pelayanan publik di semua bidang. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Hasil rekapitulasi nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

terhadap pelayanan yang diberikan Unit Pelayanan Publik (UPP) Kota 

Surakarta Tahun 2020 dihasilkan nilai sebesar 83.88. Nilai tersebut 

berdasarkan interval Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi  Nomor 14 Tahun 2017 termasuk dalam kisaran 

nilai 76,61 – 88,33 sehingga skor Unit Pelayanan Publik (UPP) Kota 

Surakarta termasuk dalam kategori B. Dapat dikatakan bahwa secara 

keseluruhan stakeholder Unit Pelayanan Publik (UPP) menilai Baik atau 

merasa Puas terhadap kinerja Unit Pelayanan Publik (UPP) Kota Surakarta. 

Dilihat dari rekapitulasi hasil pengolahan data kuesioner Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) yang terdiri 9 (sembilan) unsur pelayanan dilakukan oleh 

Unit Pelayanan Publik (UPP) Kota Surakarta, menghasilkan rincian 

nilai/skor sebagai berikut : 

1. Indikator kesesuian persyaratan pelayanan, mendapat indek 3,28 

(Kategori Baik). 

2. Indikator kemudahan prosedur pelayanan mendapat indek 3,28 

(Kategori Baik). 

3. Indikator kecepatan waktu pelayanan mendapat indek 3,22 (Kategori 

Baik). 

4. Indikator kewajaran pelayanan mendapat indek 3,60 (Kategori Sangat 

Baik). 

5. Indikator kesesuaian produk layanan mendapat indek 3,29 (Kategori 

Baik). 

6. Indikator kemampuan kompetensi petugas mendapat indek 3,31 

(Kategori Baik). 

7. Indikator kesopanan dan keramahan petugas mendapat indek 3,36 

(Kategori Baik). 

8. Indikator kualitas sarana dan prasarana mendapat indek 3,22 

(Kategori Baik) 

9. Indikator sarana penanganan pengaduan mendapat indek 3,56 

(Kategori Sangat Baik)  
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Indek kepuasan tertinggi dengan kategori Sangat Tinggi terdapat 

pada indikator kewajaran pelayanan terdapat pada unsur 4 (empat) dan 

saran penanganan penganduan pada unsur 9 (sembilan). Untuk indek 

kepuasan paling rendah dengan kategori Baik terdapat pada unsur 3 (tiga) 

yaitu indikator ketepatan pelaksanaan dan indikator penanganan 

pengaduan, saran, dan masukan pelayanan terdapat pada unsur 8 

(delapan). 

 
B. Rekomendasi 

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2020 ini, perlu 

ditindaklanjuti dengan langkah nyata berupa penyusunan dan impelentasi 

program peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Unit 

Pelayanan Publik (UPP) Kota Surakarta kepada masyarakat, dengan bertitik 

tolak pada hasil analisis yang telah dilakukan. 

Berdasarkan hasil analisis SKM Tahun 2020, maka prioritas Rencana 

tindak lanjut perbaikan hasil SKM sesuai urutan nilai indeks paling rendah 

sebagai berikut : 

1. Unsur 3 : Kecepatan Waktu Pelayanan. 

Faktor sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang secara 

signifikan mempunyai peran dalam upaya peningkatan waktu 

penyelesaian pelayanan.  

Rekomendasi : 

Pemerintah Kota Surakarta wajib meningkatkan kuantitas dan 

kualitas SDM pelayanan di setiap perangkat daerah melalui 

penyelenggaraan rekruitment pegawai, sosialisasi, pelatihan, 

bimtek, workshop dan sejenisnya tentang pelayanan publik 

sehingga terdapat sejumlah SDM yang terampil dan berwawasan 

serta berdedikasi dan berkomitmen yang cukup memadai dalam 

melayani dan menangani keinginan publik. (Penanggung Jawab : 

BKPPD) 

2. Unsur 8 : Kualitas Sarana dan Prasarana 

Melengkapi atau memperbaiki segala sesuatu yang dapat dipakai 

menjadi alat dalam mencapai maksud serta tujuan dan penunjang 

utama terselenggaranya suatu proses kegiatan. 

Rekomendasi :  

Setiap perangkat daerah melengkapi atau memperbaiki sarana 

prasarana pelayanan publik dan kerjanya sehingga kenyamanan 

terhadap pelayanan dapat dirasakan oleh semua masyarakat 
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melalui kegiatan pemeliharaan gedung dan pemeliharaan peralatan 

dan perlengkapan kantor. (Penanggung Jawab : masing – masing 

Perangkat Dearah) 

3. Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan 

Untuk meningkatkan pelayanan pada Unit pelayanan Publik (UPP) 

Kota Surakarta, maka sebaiknya menginformasikan kepada 

masyarakat persyaratan prosedur pelayanan secara detail melalui 

media informasi dan komunikasi meliputi website atau dengan cara 

membuat banner/spanduk berdiri sehingga informasinya dapat 

dibaca jelas oleh masyarakat serta menyediakan petugas khusus 

untuk memberikan informasi.  

Rekomendasi :  

Setiap perangkat daerah wajib untuk menyusun Standar Pelayanan 

(SP) terhadap produk layanannya dan kemudian menginformasikan 

kepada masyarakat baik secara online maupun offline. 

(Penanggung Jawab : masing – masing Perangkat Dearah) 

4. Unsur 5 : Produk Layanan. 

Sebaiknya pelayanan yang diberikan dan diterima disesuaikan 

dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan 

merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

Rekomendasi :  

Setiap perangkat daerah wajib untuk mereviu Standar Pelayanan 

(SP) jika terdapat perubahan terhadap produk layanannya. 

(Penanggung Jawab : masing – masing Perangkat Dearah) 

5. Unsur 2 : Sistem, Mekanisme dan Prosedur Layanan  

Petugas pelayanan masih kurang dalam menjaga komitmen 

pelayanan yang baik, mudah, cepat, akurat, responsive dan ramah 

sesuai Standar Pelayanan (SP) yang telah disusun sehingga 

terkesan adanya pelayanan yang berbelit-belit. 

Rekomendasi : 

Setiap perangkat daerah wajib untuk menyusun, menetapkan, 

mereviu dan mensosialisasikan Standar Pelayanan (SP), Maklumat 

Pelayanan, dan Standar Operaional Prosedur (SOP) yang efisien 

dan efektif kepada petugas pelayanan dan masyarakat. 

(Penanggung Jawab : masing – masing Perangkat Dearah) 

6. Unsur 6 : Kemampuan Kompetensi Petugas 

Petugas sebaiknya mempunyai kemampuan yang harus dimiliki 

meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman. 



Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai

dengan bidang tugas.

Rekomendasi :

Pemerintah Kota Surakarta wajib meningkatkan standar kompetensi

petugas layanan di setiap perangkat daerah melalui kegiatan

pelatihan, bimtek, workshop, dan sejenisnya. Disampiang itu, setiap

perangkat daerah wajib membangun sysfem reward and

punishmenf bagi petugas pelayanan. (Penanggung Jawab: BKPPD

dan Bagian Organisasi)

7. Unsur 7 : Perilaku Pelaksana

Perilaku petugas pelayanan yang belum professional dan sesuai

kode etik pelayanan publik.

Rekomendasi :

Pemerintah Kota Surakarta wajib menyusun kode etik petugas

pelayanan, membangun budaya kerja yang professional serta

memberikan berbagai pelatihan / training seperti ESQ atau

pelatihan service exelence. (Penanggung Jawab : BKPPD dan

Bagian Organisasi)

Sesuai siklus perencanaan dan penganggaran, maka

rekomendasi tersebut diatas akan diterjamahkan dalam bentuk

program/kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas pelayanan tahun

2020, dan untuk selanjutnya pada tahun 2021 kembali dilakukan Survei

Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengevaluasi pencapaian pelaksanaan

program/kegiatan tersebut, diharapkan kualitas pelayanan publik yang telah

dilakukan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP) Kota Surakarta terhadap

masyarakat dapat semakin meningkat dimasa mendatang menuju

terwujudnya pelayanan publik yang prima.

Surakarta, 12- Januari 2021

IKOTA SURAKARTA,

HADI RUDYATMO
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