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Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 

(SKM) Pusdiklatwas BPKP Tahun 2019, sebagai berikut: 

1. PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Masalah 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat mewajibkan unit penyelenggara pelayanan 

publik untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala 

minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks 

Kepuasan Masyarakat. 

Survei ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai 

pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan. 

Pusdiklatwas BPKP melaksanakan SKM khusus untuk kegiatan kediklatan. 

Masyarakat yang disurvei adalah para alumni diklat pengguna layanan 

kediklatan Pusdiklatwas BPKP.  

 

 

 

 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN 

Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi – Bogor 16720 Telp. (0251) 8249001-05 

Faksimili (0251) 824986 e-mail:pusdiklatwas@bpkp.go.id 

Web: http://pusdiklatwas.bpkp.go.id 
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b. Tujuan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 

Tujuan pelaksanaan SKM antara lain:  

1) Untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing 

unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;   

2) Untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan kediklatan yang 

telah dilaksanakan;  

3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya 

tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan 

Masyarakat;  

4) Untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh 

terhadap hasil pelaksanaan pelayanan kediklatan.  

5) Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara pelayanan kediklatan.  

6) Sebagai upaya mendorong Pusdiklatwas BPKP untuk terus 

meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

c. Metode Survei 

Populasi peserta diklat Tahun 2019 sebanyak 14.563 peserta yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Penyebaran kuesioner survei sebanyak 500 kuesioner 

dilakukan oleh Tim Ujian Sertifikasi Auditor (USA). Dari seluruh kuesioner 

yang tersebar tersebut, sebanyak 326 kuesioner sudah direspon oleh para 

responden.  

Dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat, penentuan besaran sampel dan populasi 

menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan, yang dihitung dengan 

menggunakan rumus:  

S = { λ² . N. P. Q}/ {d² (N-1) + λ² . P. Q } 
dimana :  
S   = jumlah sampel  
λ2   =  lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,   

  taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %  
N    =  populasi  
P  =  populasi menyebar normal = Q = 0,5  
d    =   0,0 
 
 



Tabel Krejcie and Morgan menghitung jumlah sample berdasar asumsi margin 

error 5% dan tingkat confindence level 95%. Dalam tabel ini, untuk populasi 

sebanyak 15 ribu diperlukan sampel sebanyak 375, sedikit lebih banyak 

dibanding 326 responden. Margin error dengan sampel 326 setelah dihitung 

dengan menggunakan aplikasi http://www.raosoft.com/samplesize.html 

(lihat gambar berikut) adalah sebesar  5,36%, sedikit diatas standar 5%. 

 

 

 

Survei menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran 

menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang 

umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang 

paling banyak digunakan dalam riset berupa survei.  

Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu 

jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan 

tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah 

satu dari pilihan yang tersedia, dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 

(empat). 

Unsur yang dinilai antara lain :  

1) Persyaratan: syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis 

pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.  

http://www.raosoft.com/samplesize.html


2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur: tata cara pelayanan yang 

dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk 

pengaduan.  

3) Waktu Penyelesaian: jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.   

4) Biaya/Tarif: ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam 

mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang 

besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara 

dan masyarakat.  

5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan: hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan produk 

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis  pelayanan.   

6) Kompetensi Pelaksana: kemampuan yang harus dimiliki oleh  

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan  

pengalaman.   

7) Perilaku Pelaksana: sikap petugas dalam  memberikan  pelayanan.      

8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: adalah tata cara   

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.  

9) Sarana dan prasarana: Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah 

segala sesuatu yang  merupakan penunjang utama terselenggaranya 

suatu proses (usaha,  pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk 

benda yang bergerak  (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda 

yang tidak bergerak  (gedung). 

Dalam survei ini, beberapa unsur dari 9 unsur diatas di atas diuraikan lebih 

spesifik. Unsur kompetensi (unsur 6) dinilai spesifik untuk widyaiswara. 

Unsur sikap pelaksana (unsur 7) diuraikan menjadi sikap petugas kelas (LO 

dan Piket) dan sikap petugas Mess. Sedangkan unsur sarana dan prasarana 

(unsur 9) diuraikan menjadi penilaian sarana belajar (diklat kit), fasilitas 

kelas, fasilitas mess dan kualitas menu makanan (lampiran 1). 

 

 



2. ANALISIS 

a. Nilai SKM  

Dengan menggunakan kuesioner 13 pertanyaan dengan skala likert dan satu 

pertanyaan terbuka, diperoleh rata-rata tertimbang SKM Pusdiklatwas BPKP 

adalah sebesar 3,21. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian 

SKM,  maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, 

maka Nilai SKM Pusdiklatwas BPKP dengan skala 0-100 adalah sebesar 80,18. 

Menurut Tabel II Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu  

Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, Permenpan 14/2017, nilai SKM 

Pusdiklatwas BPKP masuk dalam kategori kinerja BAIK. Berikut tabel 

dimaksud: 

 

b. Analisis per Unsur 

 

Modus dan Median seluruh unsur adalah 3 (baik) kecuali unsur ke 13, 

pengaduan layanan yang memperoleh nilai 4 (sangat baik). Rata-rata 

tertimbang setiap unsur pertanyaan sebagai berikut : 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Mean 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 3,5 

Modus 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

Median 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
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No Uraian Nilai 

P1 Persyaratan pelayanan 3.22 

P2 Kemudahan prosedur pelayanan 3.27 

P3 Kecepatan waktu memberikan pelayanan 3.22 

P4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan 3.15 

P5 Kesesuaian produk pelayanan dengan hasil yang diberikan 3.26 

P6 Kompetensi Widyaiswara/Instruktur 3.41 

P7 Sikap petugas LO/piket kelas 3.36 

P8 Sikap petugas Mess 3.26 

P9 Kelengkapan diklat (tas, alat tulis, modul) 3.16 

P10 Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas kelas 3.09 

P11 Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas mess 2.97 

P12 Kualitas menu makanan 2.81 

P13 Penanganan pengaduan pengguna layanan 3.52 

Rata-rata 3.21 

 

Empat unsur dengan nilai tertinggi adalah sebagai berikut : 

No Uraian Nilai 

P13 Penanganan pengaduan pengguna layanan 3.52 

P6 Kompetensi Widyaiswara/Instruktur 3.41 

P7 Sikap petugas LO/piket kelas 3.36 

P2 Kemudahan prosedur pelayanan 3.27 

 

Unsur P13 selama ini belum pernah dilakukan penilaian, namun menurut 

pengalaman, setiap pengaduan selalu cepat ditindaklanjuti. Faktor 

pendukung unsur ini adalah adanya komunikasi yang lancar dan berjenjang 

dari piket, LO, koordinator dan penanggungjawab.  

Untuk unsur P6 dan P7, telah rutin dilakukan penilaian, selama ini hasil 

penilaian kedua unsur ini selalu mendapat respon yang positif.  

Unsur P2 selama ini juga belum dilakukan penilaian. Faktor pendukung 

unsur ini adalah kemudahan registrasi online dan administrasi kediklatan 

yang sudah tersistem. 

Empat unsur dengan nilai terendah adalah sebagai berikut: 



No Uraian Nilai 

P12 Kualitas menu makanan 2.81 

P11 Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas mess 2.97 

P10 Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas kelas 3.09 

P4 Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan 3.15 

 

Unsur P12, P11 dan P10 merupakan unsur yang selalu mendapatkan nilai 

terendah. P12 terkait makanan sering mendapat nilai rendah antara lain 

disebabkan peserta diklat yang berasal dari seluruh Indonesia dengan 

beragam usia dan selera. Unsur P11 dan P10 terkait fasilitas gedung 

Pusdiklatwas yang membutukan peremajaan dan perawatan yang lebih 

intensif karena gedung pusdiklatwas bukan bangunan baru. Upaya 

perbaikan akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan anggaran yang 

ada. Unsur P4, kewajaran biaya, belum pernah dilakukan penilaian 

sebelumnya. Penyebab nilai rendah pada unsur ini adalah kurangnya 

informasi bagi peserta tentang biaya diklat dan cost/biaya yang dikeluarkan 

Pusdiklatwas untuk menyelenggarakan sebuah diklat. 

 

c. Komentar Responden 

Para responden selain menjawab 13 pertanyaan skala likert, juga diminta 

memberikansaran/masukan bagi perbaikan pelayanan Pusdiklatwas 

kedepan (lampiran 2). Jumlah komentar yang diterima sebanyak 96 

komentar, dengan komposisi 45,8 % komentar bernada positif/netral dan 54,2 

% komentar bernada negatif. Komentar negatif tersebut dapat 

dikelompokkan per unsur sebagai berikut : 

- P2 Kemudahan prosedur pelayanan mendapatkan 4 komentar negatif 

- P3 Kecepatan waktu memberikan pelayanan mendapatkan 1 komentar 

negatif 

- P5 Kesesuaian produk pelayanan dengan hasil yang diberikan 

mendapatkan 1 komentar negatif 

- P7  Sikap petugas LO/piket kelas mendapatkan 2 komentar negatif 

- P9 Kelengkapan diklat (tas, alat tulis, modul) mendapatkan 9 komentar 





negatif 

- P10 Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas kelas mendapatkan               

4 komentar negatif 

- P11 Kelengkapan dan  kenyamanan  fasilitas  mess  mendapatkan           

23 komentar negatif 

- P12  Kualitas menu makanan mendapatkan 8 komentar negatif 

 

Demikian kami sampaikan. 

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

  

Plh. Kepala Bidang Renbang 

Diklat, 

  

 

 

 M. Fahrudin 

 NIP 19720218 199202 1 001 

 

Tembusan: 

- Kepala Bagian TU 
- Kepala Bagian P3APIP 
- Kepala Bagian P3SPIP  
 



 

 
 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN 

Jalan Beringin II, Pandansari, Ciawi – Bogor 16720 Telp. (0251) 8249001-05 
Faksimili (0251) 824986 e-mail: pusdiklatwas@bpkp.go.id 
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KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 
 
Yth. Bapak/Ibu Alumni Diklat Pusdiklatwas BPKP  

 
Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan 

Masyarakat (SKM) mengatur bahwa Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan 

SKM secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Untuk itu, kami mohon kesediaan 

Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner SKM sebagai berikut. 

I. PROFIL 

Nama (boleh tidak diisi)  

Usia/Jenis Kelamin          tahun/   L    -   P       (Lingkari) 

Pendidikan  

Unit Kerja  

Diklat terakhir yang diikuti  

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN 
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban yang Bapak/Ibu anggap sesuai) 

1 Bagaimana pendapat Saudara tentang persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya 

a. Tidak sesuai  

b. Kurang sesuai  

c. Sesuai 

d. Sangat sesuai 

2 Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Pusdiklatwas 

BPKP 

a. Tidak mudah 

b. Kurang mudah 

c. Mudah 

d. Sangat Mudah 

3 Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pusdiklatwas BPKP dalam 

memberikan pelayanan 

a. Tidak cepat 

b. Kurang cepat 

c. Cepat 

d. Sangat cepat 

4 Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan Pusdiklatwas 

BPKP 

a. Sangat mahal 

b. Cukup mahal 

c. Murah 

d. Gratis 

mailto:pusdiklatwas@bpkp.go.id
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5 Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan dengan hasil yang 

diberikan 

a. Tidak sesuai 

b. Kurang sesuai 

c. Sesuai 

d. Sangat sesuai 

6 Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi kemampuan Widyaiswara/Instruktur 

dalam melaksanakan pelatihan 

a. Tidak kompeten 

b. Kurang kompeten 

c. Kompeten 

d. Sangat kompeten 

7 Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan dan sikap petugas LO/piket kelas 

a. Tidak sopan dan ramah 

b. Kurang sopan dan ramah 

c. Sopan dan ramah 

d. Sangat sopan dan ramah 

8 Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan dan sikap petugas Mess  

a. Tidak sopan dan ramah 

b. Kurang sopan dan ramah 

c. Sopan dan ramah 

d. Sangat sopan dan ramah 

9 Bagaimana pendapat Saudara tentang penyediaan kelengkapan diklat  

(tas, alat tulis, modul) 

a. Buruk 

b. Cukup 

c. Baik 

d. Sangat baik 

10 Bagaimana pendapat Saudara tentang kelengkapan dan kenyamanan fasilitas diklat di 

kelas 

a. Buruk 

b. Cukup 

c. Baik 

d. Sangat baik 

11 Bagaimana pendapat Saudara tentang kelengkapan dan kenyamanan fasilitas mess 

a. Buruk 

b. Cukup 

c. Baik 

d. Sangat baik 

12 Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas menu makanan 

a. Buruk 

b. Cukup 

c. Baik 

d. Sangat baik 

13 Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan 

a. Tidak ada layanan pengaduan 

b. Ada tetapi tidak berfungsi 

c. Berfungsi kurang maksimal 

d. Dikelola dengan baik 

 

Komentar/saran dari Bapak/Ibu untuk Peningkatan Pelayanan kami: 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 



Lampiran 2 

DAFTAR KOMENTAR RESPONDEN 

No URAIAN 

Komentar Positif 
1 sangat memuaskan dan tetap dipertahankan 

2 secara pelayanan sudah baik 

3 sangat baik sekali 

4 pertahankan terus disiplin  

5 pelayanan sudah cukup baik 

6 lanjutkan 

7 mantap 

8 secara keseluruhan  sudah sangat baik baik di pelayanan dalam kelas dan mess 

9 pelayanan sudah baik tingkatkan lagi 

10 alhamdulillah sesuai harapan 

11 sangat baik semoga selalu ditingkatkan 

12 agar dapat dipertahankan 

13 sangat memuaskan  

14 sudah baik perlu di tambah lagi perbaikannya 

15 secara umum sudah baik dan perlu di tingkatkan kembali  

16 pelayanan sudah baik semoga di pertahankan dan bisa lebih baik 

17 terus ditingkatkan pusdiklatwas menjadi terdepan untuk kegiatan diklat 

18 baik 

19 pelayanan WI memuaskan bagi kami dalam pelaksanaan pekerjaan kami sehari hari 
sebagai auditor  

20 sudah sangat bagus pertahankan 

21 lanjutkan  

22 sesuai  

23 cukup 

24 sudah baik tingkatkan lagi agar lebih baik  

25 agar di tingkatkan lagi 

26 semua dilayani dengan baik dan sopan 

27 baik terima kasih 

28 lebih di tingkatkan lagi 

29 tingkatkan pelayanan agar dapat bertugas secara maksimal  

30 sudah baik semoga bisa di pertahankan 

31 cukup bagus / tingkatkan  

32 sudah sangat baik 

33 sudah sangat baik tolong di tingkatkan lagi dan pertahankan 

34 sudah sangat baik  

35 sudah cukup baik namun harus lebih di tingkatkan lagi agar menjadi layanan 
pelatihan terbaik bukan hanya di Indonesia namun di kelas dunia 

36 semangat terus bapak ibu  

37 secara keseluruhan sangat baik 

38 sudah baik dan bagus kalau memang perlu peningkatan sembari perbanyak latihan 



materi yg akan di ujikan 

39 tingkat pelayanan sudah memuaskan  

40 untuk makanannya agar lebih di variasikan  

41 diharapkan makannya tidak semua daging karena kasihan bagi yg vegetarian  

42 sudah cukup baik tapi masih ada yg harus di tingkatkan 

43 sudah sangat baik pelayanannya namun harapan saya sekiranya bisa dapat 
meluluskan kami dalam mengikuti ujian ini 

44 sudah sangat baik dan membuat peserta diklat nyaman untuk diklat dan tingkatkan 
yg belum maksimal 

P1 Persyaratan Pelayanan  

  - 
P2 Kemudahan Prosedur Pelayanan 
45 sudah cukup baik, namun dapat ditingkatkan lagi agar memuaskan terutama dalam 

penyampaian informasi dan persiapan  

46 terus ditingkatkan kualitas pelayanannya 

47 agar kedepannya pelayanan lebih di tingkatkan lagi 

48 untuk penjawalan diklat bisa lebih di koordinasi lagi dari segi waktu, tempat agar 
tidak berkesan dadakan  

P3 Kecepatan Waktu  Memberikan Pelayanan 
49 lebih on time dan semoga lebih baik  

 P4 Kewajaran Biaya/Tarif dalam Pelayanan 

  - 
P5 Kesesuaian produk pelayanan dengan hasil yang diberikan 
50 terlalu cepat waktu pelatihan  

P6 Kompetensi Widyaiswara/Instruktur 

  - 
P7 Sikap petugas LO/piket kelas 
51 petugas LO harap lebih kompeten  

52 kami mendukung pelayanan muda  

P8 Sikap petugas Mess 

  - 
P9 Kelengkapan diklat (tas, alat tulis, modul) 
53 modul perlu diperbaharui karena tidak relevan 

54 materi diklat di sesuaikan atau update dengan perkembangan terkini  

55 sebaiknya modul diberikan dalam bentuk hardcopy 

56 tumbler tidak sama tiap diklat kadang bagus kadang jelek 

57 peraturan di modul mohon di update  

58 modul agar mengikuti aturan terganti pertahankan pelayanan yg telah terlaksana 

59 perbaiki kualitas modul  

60 agar modul lebih di update 

61 modul diklat kadang update dengan ketentuan yg terbatas  

P 10 Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas kelas 
62 fasilitas di kelas mohon di tingkatkan 

63 ruang kelas diharapkan tidak tertutup gorden di buka saja 

64 tolong sediakan fasilitas di dalam kelas yg lebih modern  



65 agar lebih ditingkatkan lagi fasilitas diklat ruang kelas 

P 11 Kelengkapan dan kenyamanan fasilitas mess 
66 ruang makan agar di perhatikan kebersihannya 

67 ruang makan di sterilkan banyak kucing berkeliaran 

68 fasilitas kelas mess dan makan agar lebih di tingkatkan  

69 perbaiki fasilitas di mess 

70 kebersihan di ruang makan harap ditingkatkan 

71 perlu di tingkatkan lagi fasilitas dan kenyamanan diklat di kelas maupun mess 

72 mengenai kamar mungkin sudah kurang nyaman  

73 pelayanan dan fasilitas di mess ciawi agar di tingkatkan  

74 memperbaiki fasilitas yg sudah rusak atau ganti dengan yang baru 

75 fasilitas mess perlu ditingkatkan 

76 mess cukup bagus namun perawatan fasilitas dalam kamar kurang maksimal  

77 di jaga bila perlu di tingkatkan menjadi pelayanan bintang lima 

78 perlu ditingkatkan terutama fasilitas air hangat dan kebersihan saluran air yg 
terkadang berbau 

79 selama diklat di mess terlalu banyak asap rokok 

80 fasilitas di mess kurang diperhatikan seperti ac yg rusak tidak diperbaiki 

81 di BPKP sulsel belum ada mess  

82 belum seluruhnya pusdiklatwas BPKP menyediakan mess 

83 sebaiknya di siapkan klinik 24 jam bagi peserta yg mengikuti diklat  

84 tidak semua kamar dapat mengakses wifi karena jarak router yang jauh untuk               
e learning  

85 fasilitas mess tolong di perbaharui 

86 pelayanan di mess dan suhu ruang kelas  

87 perbaiki fasilitas mess seperti air panas yang sering tidak berfungsi 

88 kamar perlu di renovasi 

P12 Kualitas menu makanan 
89 perihal hotel makanan dan minuman awalnya bagus tapi semakin hari semakin 

tidak memuaskan 

90 mungkin menu makanan aja yg kurang sesuai 

91 menu makanan variasinya mohon di tingkatkan terutama buah 

92 waktu saya diklat kadang kadang makanan tidak mencukupi  

93 pelayanan agar lebih di tingkatkan dan untuk pusdiklatwas Bali kedepannya harus 
memperhatikan menu makanan 

94 di Kantor Pusat  kurang lengkap fasilitasnya, menu makanan perlu bervariasi  

95 variasi menu makanan agar ditingkatkan  

96 semoga semua diklat langsung ujian, fasilitas makanan di tingkatkan  

P13 Penanganan pengaduan pengguna layanan 

 -  
 


