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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan YME, karena berkat
rahmat, hidayah dan karunia-Nya maka Laporan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) Pengguna Layanan BBIA Tahun 2021 dapat diselesaikan
dengan baik dan lancar.
Survei Kepuasan Masyarakat merupakan mekanisme pengukuran
kualitas layanan kepada masyarakat khususnya pengguna layanan BBIA.
Selain itu, dengan menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat BBIA
mendapat menjaring masukan/saran yang akan digunakan sebagai dasar
pertimbangan pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kualitas
layanan dan perluasan bisnis BBIA ditahun 2022.
Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama anggota tim survei
dan seluruh pegawai di lingkungan BBIA atas usaha, waktu, tenaga dan
pemikiran selama proses Survei Kepuasan Masyarakat berlangsung sehingga
menghasilkan laporan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, serta
tidak lupa lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pengguna
layanan BBIA atas partisipasi dan kesediaannya meluangkan waktu untuk
memberikan penilaian terhadap layanan yang kami berikan.
Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat 2021 oleh karena itu kami menerima setiap
masukan/saran untuk perbaikan kegiatan pada tahun 2022. Akhir kata,
semoga kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat 2021 ini dapat memberikan
manfaat bagi berbagai pihak.

Bogor, 11 Februari 2022
Tim Survei
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar belakang
Balai Besar Industri Agro (BBIA) merupakan salah satu Badan Layanan
Umum di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri
Kementerian Perindustrian yang memberikan pelayanan teknis kepada
masyarakat dalam bidang mutu dan keamanan pangan (food quality and
safety). Layanan BBIA telah lama digunakan dan dikenal luas oleh
masyarakat industri khususnya industri agro untuk mendukung kelancaran
proses bisnisnya. Adapun jenis layanan BBIA cukup beragam seperti layanan
pengujian, kalibrasi, sertifikasi, konsultansi, pelatihan, rancang bangun dan
perekayasaan industri, inspeksi teknis kecukupan panas dan uji profisiensi
Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib
menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap
jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di
lingkungan masing-masing.
Survei Kepuasan Masyarakat merupakan perangkat untuk mengetahui
kualitas pelayanan instansi pemerintah kepada pengguna jasa layanan yang
dieselenggarakan secara berkala sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan
kebijakan atau rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan pubik. Balai Besar Industri Agro secara rutin menyelenggrakan
Survei Kepuasan Masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

2. Tujuan
a. Mengukur tingkat kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan layanan di
lingkungan BBIA
b. Mengetahui tingkat kualitas layanan yang dinilai dari setiap unsur layanan
dan jenis layanan
c. Mendapatkan umpan balik pengguna layanan sehingga memberikan arah
untuk perbaikan dan pengembangan penyelenggaraan layanan dimasa
mendatang.
d. Mengukur indeks persepsi korupsi pada pelaksanaan layanan BBIA
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3. Metode
a. Ruang lingkup kegiatan
Seluruh pelanggan jasa layanan Balai Besar Industri Agro antara lain
layanan pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, konsultansi, rancang
bangun dan perekayasaan industri (RBPI), inspeksi teknis kecukupan
panas dan uji profisiensi
b. Penyusunan kuesioner
Kuesioner survei kepuasan masyarakat terdiri dari 4 bagian, antara
lain:
1) Data responden
2) Penilaian unsur layanan
Penilaian unsur layanan terdiri dari 9 pertanyaan yang mewakili
masing-masing unsur pelayanan yang telah ditetapkan dalam
PermenPANRB No. 14 tahun 2017, antara lain :
 Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan
suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif.
 Sistem, mekanisme, prosedur adalah tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk
pengaduan.
 Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis
pelayanan.
 Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari
penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan tarif yang
berlaku dan kesepakatan (MoU)
 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.
 Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan
pengalaman.
 Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan
pelayanan.
 Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
 Sarana dan prasarana penunjang terselenggaranya suatu proses
pelayanan.
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3) Penilaian persepsi korupsi
Penilaian persepsi korupsi terdiri dari 9 pertanyaan, antara lain :
 Prosedur pelayanan yang ditetapkan sudah memadai dan tidak
berpotensi menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
 Petugas pelayanan tidak memberikan pelayanan di luar prosedur
yang telah ditetapkan dengan imbalan uang/barang.
 Tidak terdapat praktik percaloan/perantara yang tidak resmi
 Petugas pelayanan tidak diskriminatif.
 Tidak terdapat pungutan liar.
 Petugas pelayanan tidak meminta/ menuntut imbalan uang/barang
terkait pelayanan yang diberikan.
 Petugas pelayanan menolak pemberian uang/barang terkait
pelayanan yang diberikan.
 Produk/jasa layanan yang diterima sesuai dengan daftar
produk/jasa layanan yang tersedia.
 Tidak ada diskriminasi dalam penanganan pengaduan (bagi yang
pernah melakukan pengaduan).
Cara penilaian unsur layanan kepuasan masyarakat dan penilaian
persepsi korupsi menggunakan pendekatan kualitatif dengan
pengukuran Skala Likert, yaitu responden diminta untuk menentukan
tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih
salah satu dari pilihan yang tersedia, antara lain :
 Tidak sesuai, diberi nilai persepsi 1
 Kurang sesuai diberi nilai persepsi 2
 Sesuai diberi nilai persepsi 3
 Sangat sesuai diberi nilai persepsi 4
4) Kritik dan Saran
Merupakan komentar tambahan atau saran untuk peningkatan
pelayanan.
c. Media Survei Kepuasan Masyarakat
1) Formulir online (google sheets)
2) Formulir fisik
d. Rumus Perhitungan
Indeks Kepuasan Pelanggan

=
=
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4. Tim Survei Kepuasan Masyarakat
Sesuai SK Kepala BBIA No. 88 tahun 2021 tentang Tim Survei Kepuasan
Pelanggan 2021
Penanggung Jawab
:
Siti Rohmah Siregar
Ketua Tim
:
Gusti Nova Sembiring
Anggota
:
1. Adharatiwi Dida Siswadi
2. Titin Mahardini
3. Yus Maria Novelina
4. Nuni Novitasari
5. Nurwidiani
6. Mirna Isyanti
7. Dheni Mita Mala
8. Mulhaquddin Sastrayuninrat
9. Reno Fitri
10. Yuniarti
11. Ani Masni
12. Fajar Wahyu Bachtiyar
5. Jadwal Survei
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Survei

No.
1.
2.
3.
4.
5.

Kegiatan
Membuat perencanaan dan
persiapan
Membuat kuesioner survei
Melaksanakan survei
Mengolah data hasil survei
Membuat draft Laporan Survei
Kepuasan Masyarakat 2021

1

Bulan ke 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11

12

v
v
v
v

v
v
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BAB II
ANALISIS

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
Indeks Kepuasan Masyarakat rata-rata seluruh layanan meliputi layanan
pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pelatihan, konsultansi, rancang bangun dan
perekayasaan industri (RBPI), inspeksi teknis kecukupan panas dan uji
profisiensi adalah 3,63 (dari skala 4) atau 90,75 (dari skala 100) dengan
kategori “Sangat Baik”
Tabel 2. Indeks Kepuasan Masyarakat
(Seluruh Jasa Layanan)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Layanan

Pengujian
Kalibrasi
Sertifikasi
Pelatihan
Konsultansi
RBPI
Inspeksi Teknis Kecukupan Panas
Uji Profisiensi
- Tahun 2020 *)
- Tahun 2021
Indeks Kepuasan Pelanggan
Jumlah Responden

Indeks Kepuasan
Masyarakat
3,54
3,55
3,67
3,70
3,85
3,89
3,31

Jumlah
Responden
221
126
79
78
3
2
6

3,53
3,60
3,63
-

185
240
940

Catatan :
*) Survei Layanan Uji Profisiensi tahun 2020 baru dapat dilaksanakan pada
bulan Maret 2021 karena keterlambatan penyelesaian layanan.
Grafik 1. Indeks Kepuasan Masyarakt per Layanan
(Seluruh Jasa Layanan)
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Grafik 2. Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur
(Rata-rata seluruh Layanan)

Sepanjang tahun 2021, persoalan pandemi COVID-19 masih menjadi
pertimbangan terbesar yang mempengaruhi keputusan-keputusan dalam
penyelenggaraan layanan BBIA. Meski pada awal tahun tren kasus positif di
Indonesia sudah melandai ternyata pada pertengahan 2021 Indonesia
kembali dihantam gelombang kedua COVID-19 yang disebabkan oleh varian
Delta.
Ditengah pandemi COVID-19 berbagai upaya dilakukan BBIA agar tetap
dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat namun juga menjamin
keamanan dan keselamatan bagi petugas layanan maupun pengguna
layanan. Pada saat penerimaan layanan tatap muka, BBIA melakukan
pengetatan protokol kesehatan baik untuk pelayanan di kantor BBIA maupun
di tempat pelanggan (onsite).
Salah satu upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 di lingkungan
BBIA, manajemen memberlakukan kebijakan Sistem Bekerja dari Rumah
(Work From Home) yang jumlah harinya disesuaikan dengan kondisi / jumlah
kasus COVID-19 di Bogor dan sekitarnya. Pada kondisi “pandemi normal”
jadwal WFH berlaku 1-2 hari/pekan, namun pada saat periode puncak
pandemi COVID-19 varian delta (Juni-Agustus 2021) jadwal WFH berlaku 3
hari/pekan (khusus Ibu hamil dapat mengajukan WFH 100%)
Pemberlakuan WFH rupanya mempengaruhi kinerja layanan BBIA
kepada masyarakat, pengguna layanan menilai penyelesaian layanan
tergolong lama dan mengalami keterlambatan (U3). Hal ini disebabkan
pekerjaan / layanan BBIA sebagian besar tidak dapat dikerjakan dari rumah
contohnya pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan lainnya perlu
dikerjakan di lapangan/tempat pelanggan.
Dari data perhitungan ketepatan waktu layanan, apabila ingin
memulihkan tingkat ketepatan waktu layanan dan mendapatkan penilaian
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terbaik pada unsur waktu layanan, maka jumlah WFH harus ditekan atau
ditiadakan, tentunya dengan mempertimbangkan kondisi situasi yang
berlangsung.
Menurut hasil survei, selain waktu layanan (U3) BBIA perlu
memperhatikan penerapan tarif/biaya layanan (U4). Pengguna layanan
merasa tarif/biaya BBIA mahal meskipun sebenarnya tarif/biaya yang
ditetapkan tidak terlalu berbeda dengan kompetitor swasta atau instansi yang
menawarkan layanan sejenis. Untuk mengatasi masalah ini, BBIA dapat
memberikan potongan harga bagi perusahaan yang membutuhkan dengan
syarat perusahaan harus mengajukan surat resmi permohonan potongan
harga yang ditujukan kepada Kepala BBIA. Adapun besaran persentase
diskon yang diberikan bervariasi dengan mempertimbangkan jenis layanan
dan kemampuan BBIA.
Terlepas dari berbagai kendala yang terjadi, apresiasi tertinggi perlu
disampaikan kepada seluruh pelaksana layanan. Menurut hasil survei,
pengguna layanan memberikan nilai terbaik pada unsur perilaku pelaksana
(U7) karena keramahan dan kesopanannya. Selain itu, meskipun dalam
suasana pandemi, BBIA secara konsisten tetap melaksanakan pelayanan
kepada masyarakat sepanjang tahun dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan. Salah satu harapan besar kita bersama, semoga pandemi COVID19 dapat segera berakhir sehingga kita dapat menjalani aktivitas layanan
seperti sediakala.
2. Saran Pengguna Layanan
1) Layanan Pengujian
Survei tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat layanan pengujian
mendapatkan nilai sebesar 3,54 hasil ini lebih baik dibandingkan dengan
hasil survei tahun 2020 yaitu 3,49. Menurut responden, unsur layanan
yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan adalah waktu
pelayanan (U3), biaya/tarif (U4) dan penanganan pengaduan (U5).
Grafik 3. Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur
Layanan Pengujian
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Adapun masukan dari pelanggan untuk layanan pengujian, antara lain :
 Ketepatan waktu penyelesaian laporan uji bisa ditingkatkan agar lebih
baik lagi
 Waktu pengujian 18 hari kerja terlalu lama, saran agar waktu
penyelesaian diturunkan
 Mereminder pelanggan bila lupa atau tidak perlu menunggu dihubungi
pelanggan untuk hasil pengujian dan lain-lain sehingga jadi kelamaan
menunggu
 Harap ditingkatkan kecepatan pelayanan, informasi hasil uji sampel
dan kemudahan dalam berkomunikasi (saran dari pelanggan online)
 Kuitansi sebaiknya langsung di kirimkan (untuk pelanggan luar kota)
jika sampel sudah sampai dan pembayaran sudah terkonfirmasi,
usahakan jangan menunggu diminta oleh pelanggan
 Dalam kondisi perusaahaan yang sedang menurun, biaya menjadi
berat
 Hasil analisa yang diemailkan tidak sampai karena dianggap spam
oleh server kami. Seharusnya BBIA (dan saya lihat banyak lembaga
pemerintah) tidak memakai email gratisan dari Gmail, terlihat kurang
profesional
 Pembayaran tidak dapat dilakukan setelah proses pengerjaan selesai
/ menggunakan PO
 Invoice yang belum dibayarkan maksimal 2 minggu yang statusnya
OPEN sebaiknya dikonfirmasikan kembali kepada perusahaan yang
mengirimkan sampel, dikarenakan terkadang sebagai user kami lupa
apakah sdh melakukan sounding atau belum
 Penambahan parameter / ruang lingkup pengujian yaitu Padatan
kakao, Padatan susu dan Kloramfenikol
Tabel 3. Indeks Kepuasan Masyarakat
Layanan Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unsur Pelayanan

Persyaratan
Sistem, mekanisme, prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk spesifikasi jenis pelayanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
9. Sarana dan prasarana
Indeks Kepuasan Pelanggan
Jumlah Responden

Nilai Rata-rata per Unsur
Pengujian Kalibrasi Sertifikasi
3,62
3,67
3,60
3,59
3,57
3,67
3,24
3,36
3,56
3,43
3,48
3,46
3,64
3,55
3,69
3,57
3,56
3,81
3,69
3,71
3,86
3,49

3,52

3,71

3,56
3,54
221

3,56
3,55
126

3,68
3,67
79
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2) Layanan Kalibrasi
Survei tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat layanan kalibrasi
mendapatkan nilai sebesar 3,55 (dari skala 4) hasil ini lebih baik
dibandingkan dengan hasil survei tahun 2020 yaitu 3,47. Menurut
responden, unsur layanan yang perlu mendapatkan perhatian dan
perbaikan adalah waktu pelayanan (U3), biaya/tarif (U4) dan penanganan
pengaduan (U5).
Grafik 4. Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur
Layanan Kalibrasi

Adapun masukan dari pelanggan untuk layanan kalibrasi, antara lain :
 Personil kalibrasi dan peralatan ditambah lagi agar proses antrian tidak
terlalu lama
 Respon pelayanan lebih cepat (permohonan penawaran, balasan
email/whatsapp dan permohonan invoice)
 Untuk biaya kalibrasi dapat dilakukan setelah proses kalibrasi selesai,
agar dapat menghindari jika ada alat yg tiba-tiba rusak dan tidak dapat
dikalibrasi sehingga harus dilakukan pengembalian biaya
 Pengadaan seminar oleh pihak BBIA mengenai pengetahuan tentang
kalibrasi peralatan terutama timbangan dan thermometer
 Penambahan ruang lingkup akreditasi dan luas rentangnya, misalnya
envirometer, flowmeter, metal detektor, gaussmeter dan awmeter
3) Layanan Sertifikasi
Survei tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat layanan sertifikasi
mendapatkan nilai sebesar 3,67 (dari skala 4) hasil ini lebih baik
dibandingkan dengan hasil survei tahun 2020 yaitu 3,39. Menurut
responden, unsur layanan yang perlu mendapatkan perhatian dan
perbaikan adalah waktu pelayanan (U3), biaya/tarif (U4) dan persyaratan
(U1)
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Grafik 5. Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur
Layanan Sertifikasi

Adapun masukan dari pelanggan untuk layanan serifikasi, antara lain :
 Semoga kedepannya bisa ada e-sistem untuk pengajuan dan atau
pemberkasan sertifikasi
 Kejelasan mengenai audit online atau onsite di saat pandemi mohon
dapat diinfokan jauh-jauh hari
 Menambah informasi terkait aturan dan proses sertifikasi
 Semoga ke depannya waktu yang diperlukan untuk proses sertifikasi
bisa dipercepat
 Pelayanan harus terus ditingkatkan, terutama di loket kantor Lspro,
sering tidak stay petugas
 Dalam kegiatan sertifikasi produk, kalau memungkinkan hasil ujinya
bisa lebih cepat
 Perubahan peraturan/teknisnya harapannya bisa lebih disosialisasikan
 Penawaran & invoice supaya bisa dikeluarkan bersamaan
 Memberikan masukan/saran untuk perusahaan agar lebih baik ke
depannya wawasan pengetahuan mengenai keamanan pangan
 Biaya proses sertifikasi mohon dievaluasi
4) Layanan Pelatihan
Survei tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat layanan pelatihan
mendapatkan nilai sebesar 3,70 (dari skala 4) hasil ini lebih baik
dibandingkan dengan hasil survei tahun 2020 yaitu 3,45. Menurut
responden, unsur layanan yang perlu mendapatkan perhatian dan
perbaikan adalah sarana dan prasarana (U8), biaya/tarif (U4) dan
persyaratan (U1)
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Grafik 6. Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur
Layanan Pelatihan

Adapun masukan dari pelanggan untuk layanan pelatihan, antara lain :
 Workshop dan study kasus bisa ditambah porsinya
 Memberikan usulan/informasi ke peserta jika ada produk atau regulasi
baru yang berhubungan dengan industri agro
 Disarankan untuk pengajar lebih kreatif saat memberikan materi
 Print out materi dibuat berwarna, karena teks pada gambar/tabel/grafik
banyak yang tidak terbaca, selain itu print out warna juga lebih menarik
 Ada beberapa materi tidak tercantum di print out namun di PPT trainer
ada, selanjutnya mohon dicek dan dilengkapi
 Untuk materi mengenai kecukupan panas inline proses, seperti UHT
masih kurang, sehingga sasaran dari kegiatan kurang mencakup ke
seluruh jenis industri. Saran agar pelatihan jika khusus lebih ke satu
jenis industri dicantumkan di penawaran awal agar tidak salah dalam
target pesertanya, sehingga bisa sesuai dengan bidang industri yang
dijalankan
 Sarana Pelatihan agar dilengkapi sebelum sesi pelatihan dimulai.
 Agar memperbanyak gambar-gambar/visual dalam pelatihan.
 Untuk seluruh pembicara/trainer, mohon agar ditingkatkan skill dalam
mengendalikan suasana training agar peserta tidak mengantuk.
Komunikatif dan memancing agar peserta bisa aktif. Selipkan segi
humor juga
 Perlu ditambahkan Pretest dan Post-test
 AC di ruang rapat dalam beberapa menit tiba-tiba mati sendiri
 Jenis kalibrasi alat yg ditrainingkan diperbanyak
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Tabel 4. Indeks Kepuasan Pelanggan
Layanan Pelatihan, Konsultansi dan RBPI
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unsur Pelayanan

Persyaratan
Sistem, mekanisme, prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk spesifikasi jenis pelayanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
9. Sarana dan prasarana
Indeks Kepuasan Pelanggan
Jumlah Responden

Nilai Rata-rata per Unsur
Pelatihan Konsultansi RBPI
3,60
3,67
4,00
3,72
3,67
4,00
3,72
4
4,00
3,51
3,33
3,50
3,77
4,00
3,50
3,81
4,00
4,00
3,88
4,00
4,00
3,65

4,00

4,00

3,62
3,70
78

4,00
3,85
3

4,00
3,89
2

5) Layanan Konsultansi
Survei tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat layanan konsultansi
mendapatkan nilai sebesar 3,85 (dari skala 4) hasil ini menurun
dibandingkan dengan hasil survei tahun 2020 yaitu 4. Meskipun
demikian nilai tersebut masih dalam rentang kategori “Sangat Baik”.
Menurut responden, unsur layanan yang perlu mendapatkan perhatian
dan perbaikan adalah sistem, mekanisme, prosedur (U2), biaya/tarif (U4)
dan persyaratan (U1)
Grafik 7. Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur
Layanan Konsultansi

Pada kolom kritik dan saran, pelanggan konsultasi memberikan apresiasi
kepada konsultan BBIA karena telah memberikan pelayanan yang baik,
selain itu pelanggan juga berharap agar kerja sama terus berlanjut karena
pelanggan merasakan manfaat atas bimbingan BBIA.
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6) Layanan Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri (RBPI)
Survei tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat layanan RBPI
mendapatkan nilai sebesar 3,89 (dari skala 4) hasil ini lebih baik
dibandingkan dengan hasil survei tahun 2020 yaitu 3,63. Menurut
responden, unsur layanan yang perlu mendapatkan perhatian dan
perbaikan adalah produk spesifikasi jenis layanan (U5) dan biaya/tarif
(U4)
Grafik 8. Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur
Layanan RBPI

Pada kolom kritik dan saran, pelanggan RBPI menyampaikan bahwa
atomizer sering berbunyi tidak wajar sehingga diperlukan perbaikan.
Tabel 5. Indeks Kepuasan Pelanggan
Layanan Inspeksi Teknis dan Uji Profisiensi

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Unsur Pelayanan

Persyaratan
Sistem, mekanisme, prosedur
Waktu pelayanan
Biaya/tarif
Produk spesifikasi jenis pelayanan
Kompetensi pelaksana
Perilaku pelaksana
Penanganan
pengaduan, saran, dan masukan
9. Sarana dan prasarana
Indeks Kepuasan Pelanggan
Jumlah Responden

Nilai Rata-rata per Unsur
Uji
Uji
Inspeks
Profisiensi Profisiensi
Teknis
2020
2021
3,17
3,69
3,71
3,50
3,64
3,70
2,33
3,08
3,36
3,17
3,40
3,43
3,33
3,66
3,63
3,50
3,58
3,67
3,83
3,71
3,73
3,50

3,49

3,56

3,50
3,31
6

3,49
3,53
185

3,63
3,60
240
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7) Layanan Inspeksi Teknis Kecukupan Panas
Survei tahun 2021 indeks kepuasan masyarakat layanan inspeksi
teknis mendapatkan nilai sebesar 3,31 (dari skala 4) hasil ini menurun
dibandingkan dengan hasil survei tahun 2020 yaitu 3,67. Menurut
responden, unsur layanan yang perlu mendapatkan perhatian dan
perbaikan adalah waktu layanan (U3), persyaratan (U1) dan biaya/tarif
(U4)
Grafik 9. Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur
Layanan Inspeksi Teknis

Adapun masukan dari pelanggan untuk layanan inspeksi teknis, antara
lain :
 Untuk analisa atau inspeksi bisa diturunkan biayanya
 Proses Pelaksanaan berjalan sesuai prosedur, hanya hasil test yang
terkadang tidak tepat waktu
8) Layanan Uji Profisiensi
Pada tahun 2021, BBIA menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat
untuk layanan Uji Profisiensi (UP) sebanyak 2 kali yaitu Program UP 2020
pada bulan Maret 2021 dan Program UP 2021 pada bulan Desember
2021. Hal ini disebabkan Program UP 2020 baru selesai pekerjaannya
pada bulan Maret 2021. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat UP
bersamaan dengan pertemuan teknis peserta UP yang merupakan
rangkaian akhir Program UP.
Indeks kepuasan masyarakat layanan uji profisiensi tahun 2021
mendapatkan nilai sebesar 3,60 (dari skala 4) hasil ini lebih baik
dibandingkan dengan hasil survei tahun 2020 yaitu 3,53. Menurut
responden, unsur layanan yang perlu mendapatkan perhatian dan
perbaikan adalah waktu pelayanan (U3), biaya/tarif (U4) serta
penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)
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Grafik 10. Indeks Kepuasan Masyarakat per Unsur
Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi 2021

Adapun masukan dari pelanggan untuk layanan uji profisiensi, antara lain:
 Penjadwalan pelaksanaan UP tidak terorganisasi dengan baik, waktu
pengiriman OUP yang tidak jelas (hanya estimasi minggu dan itu tidak
ada konfirmasi lanjut)
 Pengiriman OUP yang tidak ada pemberitahuan diawal (contoh pada
peserta yang mengikuti 3 komoditi dengan 37 lab di andalas, borneo,
dan celebes) sehingga pendistribusian banyak terkendala di internal
peserta.
 Rangkaian UP yang diselenggarakan BBIA sangat lama (Mei Desember), mohon dapat dievaluasi
 Waktu pelaksanaan pertemuan teknis yang tidak tepat yaitu tanggal 30
Desember 2021 dimana sebagian dalam kondisi cuti
 Kode lab diinfokan sebelum pertemuan teknis
 Kuantitas OUP yang dikirim sebaiknya ditambah sehingga peserta
dapat melakukan beberapa kali pengujian dan ada sample pertinggal
untuk disimpan.
 Sisa sampel hasil UP dapat ditawarkan kepada peserta untuk dijadikan
sampel acuan
 Pada IK UP mikrobiologi mohon diberi keterangan kondisi
penyimpanan ampoul bakteri
 Untuk uji mikrobiologis sebaiknya disiapkan 2 sampel yaitu sampel
yang mengandung mikroba pencemar dan sampel yang tidak
mengandung mikroba pencemar
 Menggunakan strain salmonella yang memiliki label untuk
memudahkan identifikasi bila terjadi cross contamination di lab
 Untuk pengiriman sampel AMDK (mikro) tolong dikasih bubble wrap
supaya sampel tidak penyok
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 Agar diberikan standar untuk kemasan bakteri acuan yang diambil
sebagai pedoman lab pada saat menerima ampul bakteri
 Ampul berisi biakan bakteri sangat susah dipatahkan, mohon
dipertimbangkan untuk bisa diganti ke depannya
 Untuk analisa colour (GKR) harus menggunakan merk MERCK (UP
tahun 2019) apakah ada riset/percobaan tentang kestabilan kertas
saring merk MERCK dibanding kertas saring yang lain (WHATMAN,
SARTORIUS dll)
 Apakah bisa nilai batas maksimal atau minimal untuk uji mikrobiologi
komoditi air bisa diperbesar, karena kemungkinan ada atau muncul
bakteri pada saat distribusi sample, karena profesiensi tahun lalu kami
tidak lulus karena muncul 1 koloni bakteri di ALT sedangkan hasil yg
seharusnya 0 koloni
 Perlu penjelasan detail data yang harus dikirim, jika ada kesalahan
data nilai mikrobiologi yang dikirim mohon memberikan informasi data
apa yang dibutuhkan dan bentuknya apa, apakah data dalam bentuk
orisinil data atau data yang sudah ditransformasi dalam bentuk log
 Ada prosedur pengujian yang ambigu atau tidak jelas, seperti media
pengujian yang direkomendasikan untuk enrichment awal (BPW atau
TSB)
 Pelaksanaan uji profisiensi mengacu pada hasil standar (tidak
berdasarkan hasil sebaran data)
 BBIA harus ada nilai acuan yang benar terhadap nilai uji (nilai standar)
 Untuk hasil laporan tiap peserta sebaiknya diberi tahu lebih lanjut
bahwa berbeda signifikan atau tidak, jadi langsung terlihat kalau lab
internal peserta sudah masuk ke kualifikasi yang mana
 Laporan uji profisiensi disertai dengan pembahasan titik-titik kritis mana
saja saat melakukan pengujian yang dapat menyebabkan hasil
pengujian outlier
 Metode penilaian Uji profisiensi ini bisa menggunakan dengan metode
selain yang dilakukan sekarang ini karena perolehan dolar dan
tidaknya diperoleh dari hasil analisa yang terbanyak dan mendekaiti
atau sama dengan angka tertentu.
 Mohon perhatikan perhitungan statistik dalam mengolah data, terutama
jika ada data-data yang terlalu menyimpang seharusnya dikeluarkan
 Info interim report dan hasil uji profisiensi diharapkan bisa disampaikan
di waktu yang bersamaan, agar dalam pencarian hasil UP yang
menggunakan kode lebih efektif
 Setelah pengiriman laporan interim, sebaiknya peserta tidak diizinkan
merubah data (khawatir ada pemalsuan data dari peserta)
 Durasi interim dan pengolahan data mohon bisa dipercepat lagi atau
minimal ada time schedule-nya
 Peserta mengusulkan penambahan ruang lingkup dan parameter sbb :
16 |S u r v e i K e p u a s a n M a s y a r a k a t 2 0 2 1

-

-

Tanah dan pupuk hayati parameter mikrobiologi
Komoditi farmasi (obat atau bahan obat)
AMDK : Nitrat, nitrit, fluorida, ammonium, logam
Madu
GKR : tambah parameter
Pupuk : Urea, dolomite, RP, MOP, kieserite, TSP dan Amonium
Sulfat
Komoditi rumput laut kering, amplang ikan, lada putih dan biji
kakao dengan parameter sesuai SNI
Komoditi minyak diperbanyak jenis produk misalnya untuk palm
kernel oil, coconut oil, biodiesel, fatty acid dengan parameter yang
lebih banyak juga, seperti Iodine value untuk CPO, cloud point utk
minyak goreng.
Lebih banyak lagi parameter mikrobiologi, APM E.coli pada pangan
Seasoning seperti MSG, Daging Olahan dan Ikan Olahan
Komoditi kapsul, tablet dan minuman
Pupuk : parameter yang lebih banyak, misal NPK+Mg+B2O3
Bubuk kakao : tambah parameter lainnya
Terigu : kadar lemak, falling number, wet gluten
Pewarna sintetik, pengawet dan pemanis

3. Indeks Persepsi Korupsi
Indeks Persepsi Korupsi tahun 2021 untuk seluruh jasa layanan adalah
3,82 (dari skala 4), hasil ini lebih baik dibandingkan dengan hasil survei
tahun 2020 yaitu 3,79. Selain itu, pada penghujung tahun 2021 BBIA
berhasil mendapatkan penghargaan sebagai unit kerja pelayanan
berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Tabel 6. Indeks Persepsi Korupsi
(Seluruh Jasa Layanan)
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Layanan

Pengujian
Kalibrasi
Sertifikasi
Pelatihan
Konsultansi
RBPI
Inspeksi Teknis Kecukupan Panas
Uji Profisiensi
- Tahun 2020 *)
- Tahun 2021
Indeks Persepsi Korupsi
Jumlah Responden

Indeks Persepsi
Korupsi
3,84
3,82
3,83
3,69
3,96
3,94
3,67

Jumlah
Responden
221
126
79
78
3
2
6

3,83
3,84
3,82
-

185
240
940
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Dari hasil survei dan penghargaan, dapat diartikan bahwa pelaksanaan
layanan BBIA sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel
oleh seluruh petugas layanan.
Tabel 7. Indeks Persepsi Korupsi per unsur
(Seluruh Jasa Layanan)
No.

Pertanyaan

1. Manipulasi prosedur
2. Perilaku diluar prosedur
3. Praktek percaloan/perantara
4. Perilaku diskriminatif
5. Pungutan liar
6. Permintaan imbalan uang/barang
7. Pemberian hadiah
8. Produk layanan
9. Diskriminasi penanganan pengaduan
Indeks Persepsi Korupsi

Nilai Rata-rata
per Unsur
3,80
3,81
3.84
3,83
3,88
3,88
3,74
3,81
3,83
3,82

4. Data Responden
Pada Survei Kepuasan Masyarakat 2021 didapatkan 904 respon pengguna
layanan yang telah diisi secara lengkap, adapun karakteristik responden
secara umum adalah sebagai berikut :
1) Jenis Kelamin
Berdasarkan data jumlah responden Perempuan lebih banyak dari pada
jumlah responden Laki-laki yaitu responden Perempuan sebanyak 546
orang (60,4%) dan responden Laki-laki sebanyak 358 (39,6%).
Grafik 11. Komposisi responden berdasarkan Jenis Kelamin

2) Usia
Berdasarkan data, karakteristik responden menurut usia adalah sebagai
berikut :
 Usia 20-30 tahun sebanyak 322 orang (35,62%)
 Usia 31-40 tahun sebanyak 322 orang (35,62%)
 Usia 41-50 tahun sebanyak 183 orang (20,24%)
 Usia > 50 tahun sebanyak 77 orang (8,52%)
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Grafik 12. Komposisi responden berdasarkan Usia

3) Pekerjaan
Berdasarkan data, karakteristik responden menurut pekerjaan adalah
sebagai berikut :
 Pelajar/mahasiswa sebanyak 21 orang (2,32%)
 Pegawai swasta sebanyak 592 orang (65,49%)
 Pegawai BUMN sebanyak 27 orang (2,99%)
 Wirausaha sebanyak 45 orang (4,98%)
 PNS/TNI/POLRI sebanyak 219 orang (24,39%)
Grafik 13. Komposisi responden berdasarkan Pekerjaan

4) Pendidikan
Berdasarkan data, karakteristik responden menurut pendidikan adalah
sebagai berikut :
 SMA sebanyak 67 orang (7,41%)
 Diploma sebanyak 142 orang (15,71%)
 S1 sebanyak 587 orang (64,93%)
 S2 sebanyak 93 orang (10,29%)
 S3 sebanyak 15 orang (1,66%)
Grafik 14. Komposisi responden berdasarkan Pendidikan
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BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
a. Indeks kepuasan masyarakat seluruh jasa layanan adalah 3,63 (dari skala
4) atau 90,75 (dari skala 100) dengan kategori “Sangat Baik”
b. Secara umum unsur layanan yang perlu diperbaiki adalah Waktu
pelayanan (U3) dan Biaya/tarif (U4)
c. Indeks persepsi korupsi seluruh jasa layanan adalah 3,82 (dari skala 4)
dapat diartikan bahwa pelaksanaan layanan BBIA sudah dilakukan dengan
baik, transparan, bersih dan akuntabel oleh seluruh petugas layanan.
d. Meskipun dalam suasana pandemi COVID-19, BBIA tetap melayani
masyarakat sepanjang tahun dengan menerapkan protokol kesehatan yang
baik.
2. Saran
a. Untuk periode tahun 2022, kegiatan survei kepuasan pelanggan akan
dilaksanakan pada bulan Januari hingga November 2022, sehingga
Desember 2022 Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 2022 dapat
diselesaikan tepat waktu
b. Setiap masukan dan saran dari pelanggan akan dibuat rencana tindak
lanjut oleh masing-masing penanggung jawab layanan. Progress perbaikan
layanan akan dilaporkan pada Kaji Ulang Manajemen dan Rapat Monev
triwulan.
c. Membuat program transformasi digital yang berfokus pada pengembangan
sistem informasi yang mendukung pelaksanaan dan operasional jasa
layanan.
d. Selalu menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan layanan
kepada masyarakat untuk menekan penyebaran virus COVID-19.
e. Memperhatikan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana, jika
memungkinkan dapat diperbarui untuk kelancaran proses layanan.
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