
Responden yang terhormat,

Kami menyadari bahwa peran serta
masyarakat dalam memberikan pengawasan
berupa kritik maupun saran sangat berarti bagi
perbaikan pelayanan kami.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
mempunyai komitmen untuk senantiasa
berusaha memberikan pelayanan yang lebih
baik dari waktu ke waktu. Dengan segala
kerendahan hati dan harapan, kami mohon
kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi
daftar pertanyaan ini dengan sejujur-jujurnya
sesuai dengan kenyataan yang ada. Kami
sangat menghargai kesediaan Anda
meluangkan waktu untuk memberikan
pendapat dan mengisi survei ini. Semoga
negara kita dapat lebih maju karena kita
dukung bersama.

Terima kasih untuk berbagi pendapat dengan
kami.

Survei
Kepuasan Pengguna Jasa

Pada bagian di bawah ini terdapat pernyataan-
pernyataan mengenai pendapat/opini anda terhadap
unit pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian
Keuangan. Pilihlah jawaban pada angka yang sesuai dengan pendapat
Anda terhadap pernyataan tersebut dengan memberi tanda:

atau

Dimana: 1-------------------2-----------------3-----------------4------------------5

Sangat Kurang Cukup Baik Sangat
Kurang Baik      Baik Baik Baik

*Nama :

…………..…………………………………………………………..

*Nama Instansi/Perusahaan :

………………………………………………………...............................

*Alamat Instansi/Perusahaan :

…………………………………………………………………………..………………

*Jenis Kelamin :

Laki-laki Perempuan

*Pendidikan :

SLTA/D1/D3 SLTP S1 ke atas
*Pekerjaan :

PNS/TNI/POLRI Karyawan Swasta/BUMN Pengusaha

*Nama Kantor Unit Pelayanan Kementerian Keuangan tersebut:

KPKNL ……………………………………………………………….
*Jenis pelayanan yang dibutuhkan adalah

Pengelolaan Kekayaan Negara

Pengurusan Piutang Negara

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan RI
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D Staf Kantor 1 2 3 4 5

P12 Bagaimana kesiapan staf kantor dalam
memberikan pelayanan

P13 Bagaimana kemampuan dan keterampilan
staf kantor dalam memberikan pelayanan

P14 Bagaimana kejujuran dan keandalan staf
kantor dalam memberikan pelayanan

P15 Bagaimana keramahan staf kantor dalam
memberikan pelayanan

P16 Bagaimana penampilan staf kantor dalam
memberikan pelayanan

P17
Bagaimana cara penyampaian penjelasan
staf kantor pelayanan sehingga mudah
dipahami

P18
Bagaimana tingkat kedisiplinan pegawai
dalam pelaksanaan tugas dan
kewajibannya

P19
Staf kantor memberikan pelayanan yang
sama kepada setiap pengguna jasa

E Kondisi Kantor 1 2 3 4 5

P20
Bagaimana lokasi kantor pelayanan
(strategis) sehingga dapat dijangkau
dengan mudah

P21 Bagaimana kenyamanan dan kebersihan
kantor pelayanan

P22 Bagaimana sarana dan prasarana pada
kantor pelayanan

P23 Bagaimana keamanan lingkungan kantor
pelayanan

P24
Bagaimana ketersediaan tempat parkir
pada Kantor Pelayanan

A Prosedur Layanan 1 2 3 4 5

P1
Bagaimana kejelasan informasi mengenai
persyaratan yang harus dipenuhi untuk
mendapatkan jasa pelayanan

P2
Bagaimana prosedur/mekanisme pelayanan
yang ditetapkan oleh DJKN

P3
Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pelayanan
yang dilakukan dengan mekanisme yang telah
ditetapkan

P4
Seberapa baik petunjuk pengisian pada formulir
aplikasi yang disediakan  (Jika ada formulir)

B Waktu Pelayanan 1 2 3 4 5

P5
Bagaimana kejelasan mengenai informasi waktu
penyelesaian pelayanan yang diberikan

P6
Bagaimana standar waktu yang ditetapkan
untuk penyelesaian pelayanan (harapan)

P7
Bagaimana kesesuaian pelaksanaan waktu
penyelesaian dengan standar waktu yang
ditetapkan (tepat waktu)

P8
Bagaimana kecepatan dan kecekatan pelayanan
yang diberikan sehingga tidak membuat anda
menunggu terlalu lama

P9
Bagaimana dengan jam buka pelayanan kantor
sudah sesuai dengan harapan saya

C Biaya Pelayanan 1 2 3 4 5

P10
Bagaimana dengan informasi mengenai
ada/tidaknya biaya atas jasa pelayanan

P11
Bagaimana dengan biaya yang telah ditetapkan
dalam jasa pelayanan
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