
Survei Kepuasan Publik Terhadap Pelayanan Sekretariat KPU Provinsi NTT  

 

Dari 32 Responden, rentang usia 14-24 yang mengisi survei terdiri dari 2 orang; 

rentang usia 25-35 terdiri dari 12 orang; 

rentang usia 36-46 terdiri dari 10 orang; 

rentang usia 47-58 terdiri dari 5 orang; 

usia 58 keatas terdiri dari 3 orang. 

 

 

Dari 32 Responden terdiri dari 15 orang berprofesi swasta/wirausaha; 

3 orang berprofesi PNS; 

2 orang berprofesi pelajar/PNS; 

12 orang berprofesi lain-lain. 



 

Dari 32 Responden terdiri dari 29 orang lulusan perguruan tingi/sederajat; 

2 orang lulusan SLTA/sederajat; 

1 orang lulusan SD/sederajat. 

 

 

Dari 32 Responden terdiri dari 27 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. 

 

 



 

Dari 32 responden, 17 orang menilai prosedur pelayanan yang diberikan sekretariat sangat mudah; 

 14 orang menilai prosedur pelayanan yang diberikan sekretariat  mudah; 

orang menilai prosedur pelayanan yang diberikan sekretariat sulit. 

 

 

Dari 32 responden, 14 orang menilai pelayanan yang diberikan Sekretariat memenuhi kebutuhan 

sangat sesuai; 

17 orang menilai pelayanan yang diberikan Sekretariat memenuhi kebutuhan sesuai; 

1 orang menilai pelayanan yang diberikan Sekretariat memenuhi kebutuhan tidak sesuai. 

 



 

Dari 32 responden, 14 orang menilai penjelasan dari petugas Sekretariat yang memberi 

pelayanan sangat jelas; 

17 orang menilai penjelasan dari petugas Sekretariat yang memberi pelayanan  jelas; 

1 orang menilai penjelasan dari petugas Sekretariat yang memberi pelayanan tidak jelas. 

 

 

Dari 32 responden, 11 orang menilai tingkat kedisiplinan petugas Sekretariat yang memberi 

pelayanan sangat disiplin; 

19 orang menilai tingkat kedisiplinan petugas Sekretariat yang memberi pelayanan disiplin; 

2 orang menilai tingkat kedisiplinan petugas Sekretariat yang memberi pelayanan kurang disiplin. 



 

Dari 32 responden, 14 orang menilai tingkat tanggung jawab petugas Sekretariat yang memberi 

pelayanan sangat bertanggung jawab; 

17 orang menilai tingkat tanggung jawab petugas Sekretariat yang memberi pelayanan bertanggung 

jawab; 

1 orang menilai tingkat tanggung jawab petugas Sekretariat yang memberi pelayanan kurang 

bertanggung jawab. 

 

 
Dari 32 responden, 12 orang menilai tingkat kemampuan petugas Sekretariat dalam memenuhi 

pelayanan sangat kompeten; 

19 orang menilai tingkat kemampuan petugas Sekretariat dalam memenuhi pelayanan  kompeten; 

1 orang menilai tingkat kemampuan petugas Sekretariat dalam memenuhi pelayanan  tidak 

kompeten. 

 



 

Dari 32 responden, 12 orang menilai kecepatan pelayanan yang diberikan Sekretariat KPU Provinsi 

NTT sangat cepat; 

16 orang menilai kecepatan pelayanan yang diberikan Sekretariat KPU Provinsi NTT cepat; 

2 orang menilai kecepatan pelayanan yang diberikan Sekretariat KPU Provinsi NTT kurang cepat; 

1 orang menilai kecepatan pelayanan yang diberikan Sekretariat KPU Provinsi NTT lambat. 

 

 

Dari 32 responden, 11 orang menilai keberpihakan/netralitas pelayanan yang diberikan oleh 

Sekretariat sangat netral; 

19 orang menilai keberpihakan/netralitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat netral; 

1 orang menilai keberpihakan/netralitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat kurang netral; 

1 orang menilai keberpihakan/netralitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat tidak netral/ 



 

Dari 32 responden, 13 orang menilai kesopanan petugas sekretariat dalam memberikan pelayanan 

sangat wajar; 

18 orang menilai kesopanan petugas sekretariat dalam memberikan pelayanan wajar; 

1 orang menilai kesopanan petugas sekretariat dalam memberikan pelayanan kurang wajar. 

 

 

Dari 32 responden, 11 orang menilai kepastian pelayanan yang diberikan sekretariat sangat pasti; 

19 orang menilai kepastian pelayanan yang diberikan sekretariat pasti; 

1 orang menilai kepastian pelayanan yang diberikan sekretariat kurang pasti; 

1 orang menilai kepastian pelayanan yang diberikan sekretariat tidak pasti. 

 



 

Dari 32 responden, 13 orang menilai  kejelasan waktu pelayanan yang diberikan sekretariat sangat 

jelas; 

18 orang menilai  kejelasan waktu pelayanan yang diberikan sekretariat jelas; 

1 orang menilai  kejelasan waktu pelayanan yang diberikan sekretariat tidak jelas. 

 

 

Dari 32 responden, 10 orang menilai kenyamanan lingkungan yang diberikan sekretariat sangat 

nyaman; 

20 orang menilai kenyamanan lingkungan yang diberikan sekretariat nyaman; 

1 orang menilai kenyamanan lingkungan yang diberikan sekretariat tidak nyaman. 

 


