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Kata Pengantar 

 

Kami mengucapkan terimakasih kepada Petugas Layanan Publik 

SMK-SMAK Makassar atas selesainya laporan Pelayanan Publik Tahun 

2019 ini.  Olehnya itu penyajian dalam laporan ini sebagai salah satu upaya 

mengevaluasi layanan publik yang dilakukan di SMK-SMAK Makassar 

sangat bermanfaat dalam pembuatan program selanjunya  

Disadari bahwa Layanan Publik yang baik merupakan cerminan 

pengelolaan suatu unit organisasi pemerintah khususnya lembaga 

pendidikan dimana berbagai proses pelayanan dibutuhkan untuk 

menjadikan citra pendidikan khusunya di Kementerian Perindustrian 

semakin baik. Langkah perbaikan sangat dibutuhkan terutama dalam 

memberikan informasi yang transparan, akuntabel dan berkeadilan. 

Pencapaian Misi dan Visi organisasi akan lebih cepat tercapai sekiranya 

layanan publik yang dilakukan senantiasa melakukan inovasi melalui nilai 

yang dikembangkan dalam pelanan publik.  

Untuk itu kami terus berharap agar kiranya pelayanan ini semakin 

ditingkatkan untuk membuat pengguna informasi mersa nyaman dan puas. 

Tentunya kritik dan saran terhadap proses layanan publik di SMK-SMAK 

Makasssar dari pihak internal maupun eksternal sangat dibutuhkan 

sehingga mampu memberikan kontribusi dalam langkah perbaikan 

manajemen pelayanan publik. 

Terimakasih 

             Makassar, 4 April 2020 

Kepala SMK SMAK Makassar 

 

 

         Muhammad Nadar
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BAB I. PENDAHULUAN 

 

1. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik 

       Dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) maka dijelaskan 

bahwa: 

(1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;  

(2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani 

permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya 

ringan/proporsional, dan cara sederhana sehingga menjamin 

hak warga negara untuk memperoleh informasi publik.  

Karena itu melalui Undang Undang Keterbukaan Informasi 

Publik ini maka masyarakat atau publik dapat mengetahui, 

ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintah 

yang baik dan bertangung jawab melalui pelayanan publik 

yang diselenggarakan oleh pemerintah yang mencakup 

pelayanan masyarakat dan pelayanan administrasi. Dengan 

begitu pelayanan dalam arti melayani dengan etika yang baik 

dan hasil dari pelayanan berupa penyediaan administrasi 

sebagi kebutuhan public merupakan wujud kinerja pelayanan 

yang baik (good performance) dalam pemerintahan.  

      Melalui tata kelola yang dikeluarkan oleh pemerintah 

tentang pelayanan publik, khususnya dari Kementerian 

Perindustrian diantaranya : 
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1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 70/M-

IND/PER/7/2011 tentang Tata Kelola Layanan Informasi 

Publik di Lingkungan Kementerian Perindustrian 

2) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34/M-

IND/PER/3/2010 tentang Kode Etik Pelayanan Publik 

dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan 

Kementerian Perindustrian 

3) Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 351/M-

IND/KEP/7/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian 

Perindustrian 

4) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55 Tahun 2011 

tentang Unit Pelayanan Publik Kementerian 

Perindustrian 

maka sebagai bagian unit kerja pada Kementerian 

Perindustrian, maka SMK-SMAK Makassar senantiasa 

berusaha memenuhi standar layanan dan melakukan 

inovasi dalam pelayanananya. Selanjutnya melalui 

Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMAK 

Makassar Nomor: 105 /SJ-IND.7. 11/1/2019 tanggal 23 

Januari 2019 tentang Pengelola Informasi Dan 

Dokumentasi Publik pada Sekolah Menengah Kejuruan 

SMAK Makassar, maka dibentuklah tim Pelayanan Publik 

yang bertugas untuk mengelola baik pelayanan maupun 
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admininstrasi pelayanan, tugas dan wewenang dari tim 

tersebut antara lain : 

a. Pemberian pelayanan informasi publik yang 

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

b. Membuat, memelihara dan/atau memperbaharui 

Data informasi publik secara berkala 

c. Senantiasa melakukan upaya inovasi dalam 

melaksanakan pelayanan publik 

Dengan membuka akses publik terhadap informasi 

diharapkan dapat mempercepat perwujudan 

pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya 

strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang 

baik (good governance). 

 

2. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada SMK-SMAK 

Makassar 

Salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kualitas 

pelayanan publik dalam melaksanakan tugasnya  maka 

penting menyiapkan standar pelayanan , sarana dan 

prasarana pelayanan publik.  
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A. Standar Pelayanan 

SMK-SMAK Makassar sebagai unit pelayanan wajib 

menyusun, menetapkan dan menerapkan standar 

pelayanan. Standar ini merupakan tolok ukur 

penyelenggaraan pelayanan bagi pelaksana dan 

pengguna layanan. Komponen ini, bisa menjadi acuan 

untuk mengukur efektivitas pelayanan dan menakar 

kepuasan pengguna layanan saat mengakses layanan di 

unit pelayanan publik. Informasi ini harus jelas dan 

terang terpublikasi di hadapan pengguna pelayanan.  

Dalam melaksanakan pelayanan publik beberapa 

komponenen dalam standar pelayanan SMK-SMAK 

Makassar : 

a. Persyaratan  

 

Melalui cara ini, pengguna layanan memperoleh 

kejelasan, sementara penyelenggara layanan bisa 

meminimalisasi penjelasan verbal kepada 

penggunanya. Dalam menyusun persyaratan, hal yang 

selalu dipertimbangkan adalah efektivitas dan 

efisiensinya, diharapakan persyaratan ini sederhana, 

tidak mempersulit pengguna layanan namun juga 

tidak melanggar dasar hukum 
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b. Sistem dan Mekanisme Prosedur  

 

       Sistem, Mekanisme dan Prosedur merupakan 

rangkaian proses pelayanan yang disusun secara jelas 

dan pasti, yang berbentuk sebuah bagan dan 

menggambarkan tata cara yang harus ditempuh 

pengguna untuk memperoleh layanan. Disusun dalam 

bentuk flow chart yang dipampang di ruang layanan. 

Dengan pemenuhan unsur ini, pengguna pelayanan 

memperoleh kepastian dan kejelasan alur layanan. 

Diharapkan bagan alur yang dibuat sederhana, tidak 

berbelit, mudah dipahami, dan dilaksanakan. 

 

 

Gbr. 1. 1. Persayaratan permohonan layanan  



7 
 

 

 

 

 

c. Biaya 

  

Untuk mencegah potensi terjadinya pungutan tidak 

resmi, penyelenggara pelayanan publik SMK-SMAK 

Makassr memampang kata “GRATIS” di unit 

pelayanannya. Dengan begini, kejelasan bisa tercipta 

dan potensi penyimpangan dalam rupa pungutan liar 

(pungli) bisa dihindari. 

d. Jangka Waktu Layanan 

 

Merupakan tenggat waktu pemberian layanan oleh 

penyelenggara layanan. Kepastian waktu, jelas 

menjadi hal penting yang perlu diketahui pengguna 

Gbr. 1. 2. SOP Layanan Informasi Publik 



8 
 

pelayanan. Melalui kejelasan waktu pelayanan, 

pengguna bisa senantiasa berada dalam kondisi 

tenang dalam menjalani setiap tahap layanan yang 

dilalui.  

e. Produk Layanan 

Informasi mengenai produk pelayanan perlu diketahui 

pengguna. Penyelenggara pelayanan public SMK-

SMAK Makassar  mempublikasikan aneka produk 

layanan yang ada. Melalui publikasi tersebut, 

pengguna bisa melihat seluruh produk pelayanan yang 

disediakan penyelenggara, sehingga kelangsungan 

pelaksanaan layanan publik yang berkualitas dapat 

tercipta dan senantiasa terjaga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat kepuasan pengguna layanan setidaknya 

menjadi bahan masukan untuk terus membenahi 

Gbr. 1. 3. Produk  Layanan Informasi Publik 
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penyelenggaraan pelayanan publik agar lebih baik. 

Perbaikan pelayanan harus selalu dilakukan seiring 

perkembangan kebutuhan pengguna layanan dan 

kemajuan pengetahuan, informasi dan komunikasi.  

f. Maklumat Pelayanan 

Maklumat pelayanan merupakan janji layanan. Isinya 

adalah (1) kesanggupan dan janji dalam 

menyelenggarakan pelayanan, (2) Pernyataan 

memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan 

akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, dan 

(3) Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, 

dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan 

yang diberikan tidak sesuai standar. Maklumat 

pelayanan SMK-SMAK Makassar dipampan pada 

ruang pelayanan agar dapat dilihat secara jelas dan 

luas.  

 

 

 

 

 

 

 

Gbr. 1.4. Maklumat Pelayanan  
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g. Evaluasi Kinerja Pelaksana (umpan balik dari 

pengguna layanan) 

 

Untuk mengukur penyelenggaraan pelayanan publik 

yang yang di lakukan pada SMK-SMAK Makassar, 

maka disiapkan metode penilaian dari pengguna 

layanan. Diharapkan dari mereka, penyelenggara 

pelayanan akan memperoleh banyak saran 

peningkatan pelayanan. Untuk  mendapatkan 

penilaian tersebut, salah satunya, melalui berupa 

kotak kepuasan pelanggan, kuesioner kepuasan 

pelanggan baik secara internal maupun secara 

eksternal . Dari hal tersebut diharapkan akan 

diperoleh masukan dari pengguna yang akan 

digunakan untuk peningkatan layanan publik. 

 

 

 

 

 

 

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik  

Sebuah unit pelayanan yang berkualitas mesti ditopang 

dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. 

Kondisi ini diharapkan agar pengguna mendapatkan rasa 

Gbr. 1.5. Kotak Saran   
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nyaman saat mengakses pelayanannya. Beberapa sarana 

yang disiapkan pada proses pelayanan publik SMK-

SMAK Makassar sesuai dengan kebutuhan 

pelayanannya, sarana yang dianggap penting untuk 

dipenuhi adalah ruang tunggu, tempat duduk, toilet, 

loket/meja pelayanan, dll. 

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan 

pelayanan informasi publik pada unit Sekolah Menengah 

Kejuruan SMAK Makassar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr. 1.6. Ruang Tunggu   
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1) Ruang Depan Informasi Publik  

 

 

 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

menyediakan Ruangan Unit Pelayanan Publik yang 

menyatu dengan Ruang Tamu SMK-SMAK Makassar. 

Di ruangan pelayanan publik ini memiliki 1 buah meja 

front desk dengan  2 buah kursi, komputer dan printer 

serta dilengkapi dengan formulir untuk pemohon 

informasi.  

 

2) Sistem Informasi Pelayanan Publik  

Penyelenggara pelayanan publik pada SMK-SMAK 

Makassar telah menyampaikan setiap informasi 

layanan kepada pengguna dalam bentuk cetak 

maupun elektronik. Informasi yang dimuat meliputi: 

Gbr. 1.7. Ruang Depan Informasi Publik   
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profil penyelenggara, profil pelaksana, standar 

pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan 

pengaduan. Hal ini dimaksudkan sebagai media 

sosialisasi kepada publik tentang kegiatan pelayanan 

yang tersedia. Dengan menampilkan informasi 

pelayanan, dimaksudkan agar penyelenggara bisa 

lebih maksimal dalam melaksanakan layanan yang 

baik dan profesional. 

informasi pelayanan publik SMK-SMAK Makassar 

dapat diakses melalui website pelayanan publik SMK-

SMAK Makassar dengan alamat 

http://pelayananpublik.smk-smakmakassar.sch.id/  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gbr. 1.8. Laman Informasi Publik   
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C. Sumber Daya Manusia 

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah 

Kejuruan SMAK Makassar Nomor: 105 /SJ-IND.7. 11/1/2019 

tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi Publik pada Sekolah Menengah Kejuruan SMAK 

Makassar, sesuai dengan lampiran surat maka Pejabat 

Pelayanan Publik pada Sekolah Menengah Kejuruan SMAK 

Makassar terdiri dari pegawai SMK-SMAK Makassar yang 

namanya tercantum dalam dimana terdiri dari : 

No Nama Jabatan Kualifikasi 

Pendidikan 

1 Muhammad Nadar Pengarah S1 

2 Bachtiar Husain Ketua S2 

3 Mariana Sitanggang Sekretaris S1 

4 Ina Oktaviani S. Staf S1 

5 Nurfahyani Mazhud Staf S1 

6 Alfihsyar Staf S1 
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1. Kegiatan PPID pada SMK-SMAK Makassar 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai pelaksana layanan publik, PPID ikut berkontribusi 

terhadap suksesnya beberapa kegiatan pada SMK-SMAK 

Makassar diantaranya penyerapan (lulusan) tenaga kerja 

oleh industri, kegitan open recruitmen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gbr. 1.10. Kegiatan Pelayanan Open 

Recruitment 

Gbr.1.11. Kegiatan Pelayanan Penerimaan 

Siswa Baru 

Gbr. 1.9. Pelayanan Petugas Layanan Publik   
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2. Dukungan terhadap pelaksanaan PPID pada SMK-SMAK 
Makassar 2019 
 

Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan 

dinamis dan terus menunjukkan kualitasnya yang baik jika 

pengetahuan mengenai standar pelayanan terus dapat 

ditingkatkan. Melalui pemahaman tersebut, pelaksana bisa 

mengetahui hak dan kewajiban atas pelayanan yang 

diberikan dan yang diterima pengguna layanan. Melalui 

pahaman tersebut bahwa peningkatan kualitas pelayanan 

publik harus dilakukan dengan terus mengembangkan 

kecakapan pelaksananya, dengan begitu cita cita pelayanan 

publik sebagai pendorong untuk menciptakan good 

governance lebih cepat terwujud. 

       Untuk mendukung terselenggaranya pengembangan 

SDM bagi pelayanan publik maka perlu didukung dengan 

anggaran dan perencanaan yang berkesinambungan. 

Untuk mendukung hal tersebut, SMK-SMAK Makassar 

dalam menetapkan Rencana Strategik dan Anggaran 

menjadikan Pelayanan Publik sebagai salah satu 

pencapaian .  
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3.  

 

 

Beberapa Kegiatan yang dilaksanakan oleh Petugas pelayan 

Publik antara lain  

 

Anggaran operasional pelayanan informasi publik dibebankan 

pada DIPA Sekolah Menengah Kejuruan SMAK Makassar 

tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut : 

No. Uraian Plafon Ket. 

1. ATK dan bahan habis pakai Rp 700.000  

2. 
Biaya Konsumsi Rapat (6 orang 
x 3) 

Rp 450.000  

3. 
Belanja perjalanan biasa untuk 
mengikuti kegiatan Pelayanan 
Publik 

Rp. 12.000.000  

 

No 
Program Pelayanan Informasi 

Publik 
Pelaksanaan 

1. 
Konsiyering PPID Pusat dan PPID 
Daerah Kemenperin oleh Biro Humas 

13-15 Agustus 2019 

2. 
Konsiyering Unit Layanan Publik di 
Lingkungan Kemenperin 

3-5 September 2019 

3. Forum Konsultasi Publik Kemenperin 5 November 2019 
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Transparan 

Akuntabilitas 

Kondisional 

Partisipatif. 

Kesamaan Hak. 

Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

PELAYAN PUBLIK 

SMK-SMAK 

MAKASSAR 
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BAB. 2. 

EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PADA 

SMK-SMAK MAKASSAR 
 
 

       Pelaksanaan Pelayanan Publik pada Sekolah Menengah 

Kejuruan SMAK Makassar yang dilakukan setiap hari kerja 

dari jam 08.00 WITA – 16.00 WITA dari hari Senin sampai 

dengan Jum’at. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk 

informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja 

tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi 

untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan 

dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada 

tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi. 

Adapun rincian pelayanan informasi publik pada Sekolah 

Menengah Kejuruan SMAK Makassar adalah sebagai berikut : 

1. Layanan Kegiatan Belajar Mengajar  

2. Layanan Penerimaan Siswa Baru 

3. Sertifikasi Profesi 

4. Layanan Pembayaran SPP 

5. Pengelolaan Pengaduan  

A. Layanan Kegiatan Belajar Mengajar  

Layanan Kegiatan Belajar Mengajar merupakan layanan yang 

menyangkut seluruh pelaksanaan kegiatan dari proses 

pelaksanaan pendidikan di SMK-SMAK Makassar, pelayanan 
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ini memberi indikator kepuasan pelanggan internal dan 

eksternal.   

1) Layanan Internal 

Pada bagian internal dimaksudkan untuk mengukur 

sejauh mana pegawai dan  siswa memberi penilaian 

terhadap layanan yang diberikan pada pembelajaran di 

sekolah antara lain : 

- Tingkat kepuasan terhadap layanan pegawai  

- Tingkat kepuasan terhadap sarana belajar  

- Tingkat kepuasan terhadap proses pembelajaran  

Pada Tingkat kepuasan pelayanan terhadap pegawai, 

dilakukan penyebaran kuisioner untuk mengukur seberapa 

besar persentase kepuasan pegawai terhadap pemberian 

layanan . Pada beberapa grafik dibawah memperlihatkan 

tingkat kepuasan layanan yang diberikan. 

a. Layanan Tata Usaha, Layanan Tata usaha terdiri dari  

1: Layanan Pembuatan KP4Pegawai 

2: Layanan DP3 

3: Layanan Kartu Pegawai 

4: Layanan Kartu ASKES 

5: Layanan KARIS/KARSU 

6: Layanan Kenaikan Pangkat 

7: Layanan Pembuatan Surat Tugas 

8: Layanan Gaji Berkala 

9: Layanan SPPD 
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10: Layanan Absensi Pegawai 

11: Layanan Pembayaran Gaji 

12: Layanan Pembayaran Honor 

13: Layanan Permintaan Peralatan Dasar 

Laboratorium 

14: Layanan Permintaan Bahan Praktikum 

15: Layanan Permintaan ATK 

16: Layanan Perbaikan Sarana & Prasarana 

17: Ketersediaan Fasilitas Kerja 
 

Pada Grafik 2.1 dapat dilihat persentase kepuasan 

pegawai untuk pelayanan tata usaha sebesar 82.82% 

dengan Indeks Kepuasan pelanggan 4.14 

 

 

 

Selain pelayanan administrasi yang dilakukan , juga 

diukur layanan terhadap pemenuhan permintaan 

peralatan kerja, permintaan pemenuhan bahan praktek 

Grafik  2.1. Persentase kepuasan Pegawai  
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dan ATK, pada grafik 2.2 dilakukan penilaian terhadap 

waktu pemenuhan permintaan pegawai .     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik  2.2. Waktu pemenuhan Layanan Kebutuahn   

Tabel 2.1. Waktu pemenuhan Layanan Kebutuahn   
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Dengan menggunakan metode penyebaran kuisioner 

kepada siswa dan mengukur parameter antara lain  

- Aspek Guru  

- Aspek Kegiatan Belajar Mengajar  

- Aspek Sarana dan Prasarana  

- Aspek Layanan Siswa 

- Aspek Layanan perpustakaan  

 

Dari hasil penilaian tersebut (lampiran) didapatkan : 
 

1. Aspek Guru tingkat kepuasan siswa terhadap aspek 

Guru sebesar 79.75% , dengan indeks kepuasan 

pelanggan (IKP) 3.99 

2. Aspek Kegiatan Belajar Mengajar tingkat kepuasan 

pelanggan sebesar 92.42 dengan indeks kepuasan 

pelanggan (IKP) sebesar 4.62 

3. Aspek Sarana dan Prasarana tingkat kepuasan 

pelanggan sebesar 75.85% dengan Indeks Kepuasan 

Pelanggan (IKP) sebesar 3.79 

4. Aspek Layanan Siswa , tingkat kepuasan pelanggan 

sebesar 80.40% dengan Indeks Kepuasan Pelanggan 

(IKP) sebesar 4.02 

5. Aspek Layanan Perpustakaan, tingkat kepuasan 

pelanggan sebesar 86.55% dengan Indek Kepuasan 

Pelanggan (IKP) 4.33 

6. Aspek Kepuasan Orang Tua Siswa, tingkat kepuasan 

pelanggan orang tua siswa sebesar 78.61% dengan 

Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) sebesar 3.93 
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Dari data sebaran kuisioner, berikut grafik pengukuran 

antara tingkat kinerja dan tingkat kepuasan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik  2.3. Aspek Guru 

Grafik 2.4  Aspek Kegiatan Belajar Mengajar 

Grafik 2.5. Aspek Layanan Siswa 
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Grafik 2.7. Aspek Sarana Prasarana 

Grafik 2.6. Aspek Layanan Perpustakaan 

Grafik 2.8. Aspek Orang Tua terhadap KBM 
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Grafik 2.9. Aspek Orang Tua terhadap Sarana Prasarana  

Grafik 2.10. Aspek Orang Tua terhadap Layanan Siswa 

Prasarana  
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2) Layanan Eksternal  

       Layanan eksternal, yaitu mengukur kepuasan 

pelanggan eksternal khusunya Industri yang berkenaan 

dengan penggunaan tenaga analis yang berasal dari lulusan 

SMK-SMAK Makassar . Kegiatan ini penting artinya agar 

SMK-SMAK Makassar dapat terus memperbaharui proses 

pelaksanaan kegiatan pendidikan, khususnya link and 

match.   

Layanan Eksternal ini terdiri dari : 

a. Praktek Kerja Industri - Monitoring dan Evaluasi 

Industri , Untuk mengukur sejauh mana kepuasan 

industri terhadap kompetensi siswa SMK-SMAK 

Makassar yang melakukan Praktek kerja Industri 

(Magang) di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) 

maka penting melakukan pengukuran. Pengukuran di 

lakukan terhadap dua aspek yaitu : 

- Aspek Kompetensi Teknis (Hard Skill), untuk 

mengetahui sejauh mana kompetnsi siswa dari sisi 

kemampuan melakukan kerja kerja teknis sesuai 

profesinya  
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- Aspek Kompetensi Sikap (Soft Skill), untuk 

mengetahui kemampuan siswa dari sisi sikap , 

mental (attitude) dalam melaksanakan kerja.  

Pada grafik 2.12 dapat dilihat persentase kepuasan 

pelanggan industri terhadap kompetensi teknis siswa 

yang melakukan Praktek Kerja Industri (magang) di 

industri 

 

 

 

 

 

 

Pada Grafik 2.13 dapat dilihat kepuasan pelanggan 

industry terhadap kompetensi sikap siswa yang 

melakukan Praktek Kerja Industri (magang) di industry 

 

 

 

Grafik 2.11. Kepuasan industri terhadap siswa prakerin , 

aspek kompetensi teknis 

Grafik 2.12. Kepuasan industri terhadap siswa prakerin , 

aspek kompetensi sikap 
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b. Monitoring dual system , Program dual system adalah 

program baru yang dikembangkan sesuai dengan 

kebijakan Kementerian Perindustrian melalui Pusdiklat 

Industri BPSDMI, Program ini akan memberikan peluang 

kepada siswa untuk lebih bayak belajar di industry, 

dengan program dual sistem  ini diaharapkan 

perbandingan antara belajar disekolah dan di industri 

berbanding 50:50, untuk SMK-SMAK Makassar 4 

semester disekolah 4 semester di industri, agar program 

ini dapat berjalan dengan baik maka dilakukan 

pengukuran terhadap pelaksanaannya. Program ini 

dimulai pada tahun 2018, untuk Tahun 2019 sudah di 

laksanakan pada kelas XII (Kelas III) sebanyak 72 Orang 

pada industry Makassar dan sekitarnya. Pada Grafik 2.13 

dan Grafik 2.14. dapat dilihat kepuasan industri pada 

siswa yang melaksanakan program dual system selama 

4-6 bulan.  Penilain juga dilakukan pada dua aspek yaitu 

aspek kompetnsi tekni dan asepek kompetensi sikap  
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Grafik 2.13. Kepuasan industri terhadap siswa  dual sistem, 

aspek kompetensi teknik 

Grafik 2.14. Kepuasan industri terhadap siswa  dual 

sistem, aspek kompetensi sikap 
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c. Trace Study 

Trace study dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

kiprah lulusan SMK-SMAK Makassar khususnya setelah 

menamatkan pendidikan di SMK-SMAK Makassar, dari 

kegiatan tracer study diperoleh data sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Selain data diatas dikemukan jenis indsutri tempat 

lulusan bekerja seperti yang terlihat pada grafik 2.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada grafik 2.13 terlihat 

sebaran jenis industri 

tempat alumni bekerja, 

dalam bidang analis 

pengujian sertifikasi, 

pertambangan, makanan, 

minuman, farmasi dan 

lain-lain yang tersebar di 

seluruh wilayah Indonesia 

Grafik 2.15. Komposisi Lulusan tahun 

2018/2019 

Grafik 2.16. Komposisi jenis industri 

pekerjaan lulusan tahun 2018/2019 

Grafik 2.17. Persebaran Wilayah kerja alumni 

SMK-SMAK Makassar  
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Dari 35 siswa yang melanjutkan pendidikan untuk siswa 

tahun ajaran 2018/2019 sebagian besar menempuh jenjang S1 

baik di universitas negeri maupun swasta. Pada Grafik 2.18 

dapat dilihat penelusuran lulusan yang melanjutkan 

pendidikan dan pada Grafik 2.19 dapat dilihat jurusan yang 

diminati oleh lulusan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pada grafik 2.17 terlihat 

sebaran wilayah tempat 

alumni bekerja, antara 

lain Jawa / Bali, Sulawesi, 

Kalimantan, Papua 

Grafik 2.18. Lulusan yang melanjutkan 

pendidikan   
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B. Layanan Penerimaan Siswa Baru 

Pada pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru, SMK-SMAK 

Makassar melaksanakan dengan sistem daring (online) melalui 

website SMK-SMAK Makassar dengan alur seperti pada 

lampiran laporan ini . 

Berikut Laporan Layanan Penerimaan Siswa Baru : 

 Dari 217 pemohon informasi semua permohonan 

diproses dengan jumlah 217, Waktu  yang  diperlukan  

untuk memenuhi permohonan infomasi publik pada 

Tahun 2019, rata-rata adalah 2 hari jam kerja 

C. Sertifikasi Profesi 

       Layanan sertifikasi Profesi dilakukan oleh Lembaga 

Sertifikasi Profesi SMK-SMAK Makassar, sebagai lembaga 

sertifikator untuk profesi analis kimia. 

Grafik 2.19. Minat jurusan lulusan yang 

melanjutkan pendidikan   
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1) Uji Kompetensi Periode IX LSP-P1 Analis Kimia SMK-SMAK 
Makassar Terintegrasi dengan ujian semester Genap TA 
2018/2019 

       Jumlah pendaftar/asesi untuk uji kompetensi ini 

berjumlah 186 asesi, dimana pendaftaran ini dimulai 

tanggal 8 Mei 2019 – 15 Mei 2019 sedangkan pelaksanaan 

uji kompetensinya berlangsung sesuai jadwal ujian 

semester genap TA 2018/2019 yaitu tanggal 16 Mei 2019 – 

29 Mei 2019. Asesi yang mendaftar menentukan kluster 

yang diinginkan, sehingga didapatkan 170 asesi untuk 

kluster analisis gravimetri, 203 asesi untuk kluster analisis 

volumetri, 203 asesi untuk kluster analisis elektrokimia, 

dan 203 asesi untuk kluster analisis mikrobiologi. 

Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh para 

Asesor pada uji kompetensi IX LSP-P1 Analis Kimia SMK-

SMAK Makassar maka diperoleh jumlah asesi yang 

dinyatakan kompeten sebanyak 762 asesi dan para asesi 

ini direkomendasikan untuk mendapatkan sertifikat. 

 

2) Uji Kompetensi Periode X LSP-P1 Analis Kimia SMK-SMAK 
Makassar Terintegrasi dengan ujian semester Gasal TA 
2019/2020 

       Jumlah pendaftar/asesi untuk uji kompetensi ini 

berjumlah 197 asesi, dimana pendaftaran ini dimulai 

tanggal 6 November – 8 November 2019. Asesi yang 

mendaftar menentukan kluster yang diinginkan, sehingga 
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didapatkan 195 asesi untuk kluster analisis 

Spektrofotometri UV-Vis. 

       Selanjutnya asesi yang telah mendaftar kemudian 

dibagi kedalam 10 kelompok. Tiap kelompok akan diuji 

kompetensi oleh masing-masing asesor yang telah ditunjuk 

oleh LSP – P1 Analis Kimia SMK – SMAK Makassar . 

Berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh para 

asesor pada uji kompetensi VI LSP-P1 Analis Kimia SMK-

SMAK Makassar maka dari 195 asesi diperoleh jumlah 

asesi yang dinyatakan kompeten sebanyak 187 asesi dan 

para asesi ini direkomendasikan untuk mendapatkan 

sertifikat 
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D. Layanan Pembayaran SPP 

Layananan SPP merupakan layanan pembayaran siswa yang 

dilakukan secara daring . Pungutan pembayaran ini menjadi 

sumber penerimaan SMK-SMAK Makassar yang menjadi 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).  

       Pada Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 khusunya yang 

menyangkut Anggaran PNPB SMAK Makassar dirasakan 

sangat penting olehnya itu pemanfaatan dana yang bersumber 

dar PNBP haruslah sesuai dengan skala prioritas kegiatan 

,untuk itu kebijakan dalam pelaksanaan PNBP Tahun 2016 

antara lain : 

1. Waktu Penyetoran Penerimaan PNBP mengikuti 

aturan yang ditetapkan oleh pemerintah  

2. Dana PNBP diprioritaskan pada kegiatan Operasional 

Pendidikan dan kegiatan siswa 85.00% - 95.00% 

3. Untuk Penerimaan yang bersumber dari PNBP sebagai 

pembayaran SPP siswa sampai dengan tahun 2019 

tidak mengalami kenaikan 

4. Untuk menghindari keterlambatan penyetoran diakhir 

tahun yang mengakibatkan belanja yang bersumber 

dari PNBP tidak optimal terealisir maka pembayaran 

SPP siswa berakhir di bulan Nopember  

5. Untuk mempermudah kelancaran pembayaran siswa 

perlu dilakukan sistem non tunai 
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Pada saat penentuan target Penerimaan Pendapatan 

Pendidikan Tahun 2019, di asumsikan akan meningkat 

sebesar Rp. 1.145.000.000, atau naik sebesar 15.65% 

dibandingkan dengan Penerimaan Tahun 2018 yang  sebesar 

Rp. 990.000.000 namun Realisasi penerimaan PNBP Tahun 

2019, lebih kecil dari penerimaan PNBP tahun 2018 yaitu        

-7.00%, yaitu Penerimaan tahun 2018 sebesar Rp. 

990.000.000 sedangkan pada tahun 2019 sebesar Rp. 

920.720.000, hal ini disebabkan karena target PNBP Tahun 

2019 tidak tercapai yaitu Rp. 1.150.294.000.  Tidak 

tercapainya target tersebut disebabkan pada saat mengajukan 

usulan penerimaan PNBP Tahun 2019 diasumsikan tarif PNBP 

untuk SMK-SMAK Makassar sudah berubah sesuai dengan 

usulan yang diajukan ke Kementerian Keuangan, namun 

sampai dengan akhir tahun 2019 tarif tersebut belum 

berubah. Untuk Tahun 2019 persentase realisasi penerimaan 

PNBP sebesar  80.44%. hal ini menyebabkan beberapa 

kegiatan yang berasal dari pembiayaan PNBP tidak 

dilaksanakan sesuai anggaran yang di rencanakan.  
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E. Pengelolaan Pengaduan 

Pengelolaan pengaduan merupakan Layanan Publik yang 

dilakukan oleh petugas layanan Publik SMK-SMAK Makassar 

untuk rentag waktu Januari sampai dengan Desember 2019 . 

berikut jumlah pemohon publik :  

 Jumah pemohon informasi publik, sebanyak 217 

pemohon, dengan sebaran paling banyak pada masa 

Penerimaan Siswa Baru pada rentang bulan Februari – 

April 2019. 

Tahun Target Realisasi 

2010 763,180,000 749,586,327 

2011 826,919,000 886,994,995 

2012 820,572,000 813,937,563 

2013 915,218,000 619,180,000 

2014 916,433,000 712,150,000 

2015 811,919,000 810,422,500 

2016 810,875,000 810,875,000 

2017 885,595,000 885,595,000 

2018 990,000,000 990,000,000 

2019 1,150,294,000 920,720,000 

Tabel 2.2  Jumlah Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 2013 - 2019 
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 Dari 217 pemohon informasi semua permohonan 

diproses dengan jumlah 217 

 Waktu  yang  diperlukan  untuk memenuhi 

permohonan infomasi publik pada Tahun 2019, rata-

rata adalah 2 hari jam kerja 

 

F. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik  

 

- Tidak Ada 
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Unit Pelayanan Publik SMK -  SMAK Makassar: 
Kampus SMK - SMAK Makassar Lt. 1 
Jl. Urip Sumoharjo KM. 4 Pampang Raya 
Makassar, Telp. 0411-452927 
smak-makassar@kemenperin.go.id 

Waktu Pelayanan : Senin s.d 
Jumat Jam 08.30 s.d 15.30 
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BAB. 3. 

KENDALA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK PADA 

SMK-SMAK MAKASSAR 
 

A. Kendala        

       Dalam pengelolaan Pelayanan Publik di SMK-SMAK 

Makassar, terdapat beberapa kendala yang harus di hadapi 

baik secara internal maupun eksternal. Beberapa kendala yang 

di hadapi diataranya : 

1. Masih kurangnya, baik secara kuantitas maupun kualitas 

sumber daya manusia yang dimiliki untuk mengelola 

informasi yang akan disampaikan ke publik atau yang 

melakukan pelayan, dengan kekurangan jumlah SDM 

maka semua petugas melakukan pekerjaan rangkap,   

sehingga menyulitkan petugas pelayanan publik untuk 

melakukan penyelesaian pelayanan sesuai dengan 

ketentuan waktu yang ada dan memerlukan waktu yang 

cukup lama. Selain itu  masih seringnya berganti tim 

disebabkan tidak adanya bagian khusus yang menangani 

pelayanan publik  

2. Dengan kondisi penataan arsip yang belum terlaksana 

dengan baik akan menyulitkan petugas yang berkaitan 

dengan pemeliharaan data, pencatatan dan informasi 

karena pencarian dokumen membutuhkan waktu yang 

lama akibat penataan arsip yang belum tertib. 
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Pengumpulan data/dokumen dari sumber unit kerja 

masing masing yang berhubungan dengan timbulnya 

upaya layanan publik tidak terkoordinasi dengan baik 

sehingga sulit untuk mengukur kinerja pelayanan secara  

keseluruhan 

3. Adanya anggapan bahwa Tim Pelayanan Publik yang 

dibentuk merupakan tim kerja yang tidak teritegrasi 

dengan unit kerja lain, sehingga aduan publik/masyarakat 

tidak terevaluasi dengan baik dengan sulitnya mengakses 

penyelesaian suatu aduan 

4. Sarana dan prasarana yang belum memadai seperti belum 

tersedianya ruang dan lemari arsip,sehingga menyebabkan 

lamanya pencarian dokumen.  

B. Rekomendasi dan Tindak  Lanjut  

Tentunya untuk melaksanakan Pelayan Publik yang baik 

dan sesuai stadar maka apa yang dilaksanakan perlu terus 

di evaluasi agar selalu dinamis dan sesuai dengan tuntutan 

perkembangan dan kesadaran masyarakat akan butuhnya 

pelayanan yang baik. Sesuai dengan apa yang telah 

dilaksanakan selama ini dan dari beberapa kendala yang 

ditemui di lapangan maka beberapa rekomendasi yang 

dirumuskan untuk dilaksanakan antara lain :  
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1. Mengusulkan penerimaan pegawai atau kontrak agar 

dapat melaksanakan tugas sebagai pelayanan publik 

dengan kompetensi yang sesuai 

2. Melakukan pengembangan SDM bidang pelayanan 

publik untuk meningkatkan kemampuan petugas 

pelayan publik.   

3. Melibatkan seluruh pimpinan unit kerja (Wakil kepala 

Sekolah dan Devisi) untuk ikut terlibat dalam 

pelaksanaan pelayanan publik, untuk itu perlu legalitas 

dan dukungan pimpinan sekolah.   

4. Menata kearsipan agar memenuhi standar standar 

kearsipan yang ditetapkan oleh pemerintah agar 

dokumen senantiasa mampu telusur, dengan jalan 

seperti ini maka pelayanan publik akan dimudahkan 

dalam percepatan pelayan  , hal ini akan terwujud jika 

sekiranya di ciptakan sarana dan ruang arsip yang lebih 

baik dan sumber daya manusia yang kompeten di bidang 

pengarsipan  

5. Menciptakan ruang pelayanan terpadu, agar pelanggan 

dapat lebih mudah mengakses tempat dan kepada siapa 

mereka meminta pelayanan, hal ini juga dapat 

memudahkan pelayanan  dan memberikan kepuasan 

bagi pelanggan internal dan eksternal   
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Lampiran 1. Surat Keputusan  
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Lampiran 2 . 
 

Saran saran Pelanggan  
 

Rekapitulasi Saran 

Evaluasi Kepuasan Pelanggan Internal 2019 

Layanan Tata Usaha 
 

No Saran Ket. 

1 Semoga pelayanan kedepannya semakin baik lagi 
  

2 Semoga lebih ditingkatkan 
  

3 Ditingkatkan dan dipelihara dengan baik 
  

4 
Bau rokok memenuhi ruangan dan koridor yang seharusnya tidak 
boleh merokok di area sekolah, WC tidak bersih dan sering tidak ada 
air, AC di kelas tidak dingin dan LCD bermasalah 

  

5 Perbaiki pelayanan permintaan kebutuhan dasar lab dan ATK   

6 Sarana dan prasarana lebih ditingkatkan lagi    

7 Komunikasi antar bidang harus lebih harmonis   

8 
Saling mendukung untuk SMAK yang lebih baik. kerja ikhlas sesuai 
dengan tupoksi masing-masing.    

9 
kualitas pelayanan kiranya ditingkatkan khususnya kebutuhan 
dilaboratorium untuk kelancaran KBM 

  

10 Puas   

11 
Yang belum bagus harap segera di benahi, yang sdh bagus dapat 
dipertahankan, syukur dapat lebih ditingkatkan   

12 
Fasilitas kantin perlu diperbaiki, mushallah perlu ditingkatkan 
kenyamanannya �   

13 Perawatan yang rutin   

14 
Diharapkan adanya perbaikan yang berkelanjutan untuk setiap unit 
bagian   

15 
Pengadaan kebutuhan laboratorium sangat diharapkan karena ini 
menyangkut pengembangan kompetensi siswa sebagai  seorang 
analis kimia   

16 
Pimpinan perlu melakukan koordinasi yg intens dgn para wakasek, 
kaur,  divisi dan staf   

17 
Saat siswa libur atau  sebelun kegiatan belajar mengajar berlangsung 
sebaiknya AC ruang kelas dikontrol atau diservice 
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Rekapitulasi Saran 
Evaluasi Kepuasan Pelanggan Internal 2019 

No   Rencana Tindakan Perbaikan Keterangan 

A Tata Usaha 
    

  

1 
Siapkan fasilitas olahraga 

untuk pegawai 

Akan direncanakan untuk kegiatan 

senam/olahraga setiap bulannya 

Bidang Tata 

Usaha 

2 

Fasilitas kerja yang sudah ada 

cukup, hanya saja perlu 

pemeliharaan yang baik dan 

dicek secara berkala 

Usulan penambahan anggaran 

untuk pemeliharaan fasilitas kerja 

Bidang Tata 

Usaha 

Pelayanan selama ini cukup 

baik tetapi perlu ditingkatkan 

yang lebih baik lagi 

Peningkatan jumlah pegawai 

melalui usulan penambahan 

pegawai PNS dan honorer 

Bidang Tata 

Usaha 

3 Pelayanan harus ditingkatkan - 
Bidang Tata 

Usaha 

B Layanan Bidang Pengajaran     

  

1 

Evaluasi kehadiran mengajar 

guru sebaiknya dibuatkan 
grafik (prosentase kehadiran 

mengajar guru setiap bulan) 

Akan dibuatkan berdasarkan data 
dari guru piket 

Bidang 
Pengajaran 

2 
Evaluasi kehadrian guru perlu 
dilaksanakan oleh pihak 

manajemen 

Hasil monitoring guru piket/BK 
tentang kehadiran guru di kelas 

segera dilaporkan padamanajemen 

untuk ditindaklanjuti 

Bidang 

Pengajaran 

3 Perlu ditingkatkan SDM guru 

Pemberian pelatihan, magang dan 

diklat yang relevan serta tugas 
belajar 

Bidang 
Pengajaran 

C Layanan Guru Piket     

  

1 Guru piket harus lebih aktif 

Diusahakan guru piket yang 

bertugas tidak mengajar pada jam 
tersebut 

Bidang 

Pengajaran 

2 
Buatkan SOP guru Piket supaya 
kerjanya nyata 

Akan dibuatkan SOP guru piket 
Bidang 

Pengajaran 

3 

Perlu dibentuk tim khusus 

untuk memantau kehadiran 

mengajar guru 

Penunjukan guru piket tiap 

semester 

Bidang 

Pengajaran 

4 
Sangat perlu memantau 

ketidakhadiran guru 

Memberdayakan guru BK dan piket 

untuk memantau kehadiran guru 

Bidang 

Pengajaran 

5 

Dibuatkan jadwal, bell 

diaktifkan, pemantauan jam 
mengajar  

Jadwal dan pemantauan jam 

mengajar telah dibuatkan, bell 
belum  

Bidang 

Pengajaran 
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