


PEDOMAN WAWANCARA I 

Informan Penelitian : Petugas-petugas SAMSAT Corner 

Pertanyaan: 

I. Kualitas Pelayanan Publik 

A. Bagaimana kualitas pelayanan di SAMSAT Corner apabila dilihat dari 

indikator-indikator kualitas pelayanan publik: 

1. Tangibles:  

- Bagaimana pengadaan sarana fisik di SAMSAT Corner yogyakarta? 

- Bagaimana kemudahan yang diberikan dalam proses pelayanan? 

- Bagaimana kedisplinan petugas dalam melakukan pelayanan? 

- Bagaimana penggunaan alat bantú dalam pelayanan? 

2. Reliability:  

- Bagaimana kemampuan Sumber Daya Manusia (pegawai) di 

SAMSAT Corner Yogyakarta dalam memberikan pelayanan publik? 

- Bagaimana kecermatan petugas dalam melayani masyarakat? 

- Apakah sudah menggunakan standar pelayanan yang jelas selama 

proses pelayanan berlangsung? 

- Bagaimana keahlian petugas dalam menggunakan alat bantú dalam 

proses pelayanan pelayanan? 

3. Responsiveness:  

- Bagaimana Sumber Daya Manusia (pegawai) di SAMSAT Corner 

Yogyakarta dalam merespon keinginan masyarakat (wajib pajak)? 



- Apakah petugas sudah melayani dengan cepat? 

- Apakah petugas sudah melayani dengan tepat? 

- Apakah petugas sudah melakukan pelayanan sesuai dengan waktu 

yang tepat? 

- Apakah keluhan dari masyarakat sudah mampu ditangani oleh 

petugas? 

4. Assurance:  

- Bagaimana jaminan biaya dalam pelayanan yang diberikan di 

SAMSAT Corner Yogyakarta dalam melayani masyarakat? 

- Bagaimana jaminan legalitas dalam pelayanan yang diberikan di 

SAMSAT Corner Yogyakarta dalam melayani masyarakat? 

- Bagaimana jaminan kepastian biaya dalam pelayanan yang 

diberikan di SAMSAT Corner Yogyakarta dalam melayani 

masyarakat? 

5. Emphaty:  

- Bagaimana perhatian petugas di SAMSAT Corner Yogyakarta 

kepada masyarakat (wajib pajak) dalam memberikan pelayanan 

publik? 

- Bagaimana keramahan yang diberikan petugas selama proses 

pelayanan kepada masyarakat? 

- Bagaimana sopan santun yang diberikan petugas selama proses 

pelayanan kepada masyarakat? 



B.  Apa upaya yang dilakukan SAMSAT Corner Yogyakarta untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik? 

II. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan di SAMSAT 

Corner Yogyakarta 

A. Ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang jelas: apa ukuran dan tujuan dari 

layanan tersebut? 

B. Sumber-sumber kebijakan 

1. Siapa Sumber Daya Manusia (aktor) dalam pelaksanaan layanan di 

SAMSAT Corner Yogyakarta? 

2. Bagaimana penyediaan sumber finansial untuk pelaksanaan layanan di 

SAMSAT Corner Yogyakarta? 

3. Berapa tahun pelaksanaan layanan di SAMSAT Corner Yogyakarta? 

C. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan layanan 

1. Bagaimana komunikasi dan koordinasi antar aktor dalam layanan 

SAMSAT Corner Yogyakarta? 

2. Adakah program atau kegiatan pelaksana dalam penerapan layananan 

SAMSAT Corner Yogyakarta? 

D.  Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik 

1. Bagaimana kondisi ekonomi Yogyakarta dalam mempengaruhi 

penerapan layanan SAMSAT Corner Yogyakarta? 

2. Bagaimana kondisi sosial Yogyakarta dalam mempengaruhi penerapan 

layanan SAMSAT Corner Yogyakarta? 



3. Bagaimana kondisi politik Yogyakarta dalam mempengaruhi 

penerapan layanan SAMSAT Corner Yogyakarta? 

III. Bagaimana upaya yang sudah dilakukan petugas dalam mengatasi hambatan 

yang ada? 

 

  



PEDOMAN WAWANCARA II 

Informan Penelitian: Staf Seksi Pajak Daerah (DPPKA DIY) 

Pertanyaan: 

1. Apa yang melatarbelakangi dibentuknya SAMSAT Corner Ambarukmo Plaza? 

2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam proses penyusunan pembentukan 

SAMSAT Corner? 

3. Bagaimana peran DPPKA pada pelayanan pajak kendaraan bermotor di 

SAMSAT Corner? 

4. Apa kendala yang dihadapi DPPKA dalam pengelolaan SAMSAT Corner? 

5. Bagaimana evaluasi DPPKA pada pelayanan SAMSAT Corner? 

6. Apakah SAMSAT Corner sudah terbangun sesuai dengan rencana? 

7. Bagaimana koordinasi DPPKA dengan SKPD lainnya dalam pengelolaan 

SAMSAT Corner? 

8. Apa yang hasil signifikan selama didirikannya layanan SAMSAT Corner?  

9. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelayanan? 

10. Bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah? 

 

 

 

 

 

 



PEDOMAN DOKUMENTASI 

Dokumentasi di SAMSAT Corner Yogyakarta  

1. SOP SAMSAT  

2. Peraturan-peraturan yang terkait dengan SAMSAT Corner 

3. Laporan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun 2014 

4. Foto dokumentasi  

  



PEDOMAN OBSERVASI 

SAMSAT Corner Ambarukmo Plaza 

No Observasi Bagus Cukup  Kurang Keterangan  

1 Dimensi Tangibel 
(Berwujud) 

    

 Bagaimana penampilan 
petugas yang melayani 

    

 Bagaimana sarana dan 
prasarana yang dimiliki 
SAMSAT Corner 

    

 Bagaimana profesionalisme 
petugas dalam melayani 

    

 Bagaimana teknologi yang 
digunakan dalam pelayanan 

    

2 Dimensi reability 
(kehandalan) 

    

 Bagaimana kecermatan 
petugas dalam melakukan 
pelayanan 

    

 Bagaimana standar pelayanan 
yang digunakan 

    

 Keahlian petugas dalam 
menggunakan alat bantu 
pelayanan 

    

3 Dimensi responsiveness 
(Respon) 

    

 Bagaimana respon pegawai 
dalam menyapa pelanggan 

    

 Bagaimana respon pegawai 
terkait keluhan yang 
disampaikan pelanggan 

    

 Bagaimana kecepatan dan 
kecermatan petugas dalam 
melakukan pelayanan 

    

4 Dimensi assurance (jaminan)     

 Bagaimana jam operasional 
SAMSAT Corner  

    



 Bagaimana transparansi dan 
ketetapan biaya dalam 
pelayanan 

    

 Bagaimana jaminan legalitas 
yang diberikan pada 
pelanggan 

    

5 Dimensi emphaty (Empati)     

 Bagaimana tingkat 
keramahan petugas dalam 
melayani 

    

 Bagaimana sopan santun 
petugas 

    

 Bagaimana sikap petugas 
dalam melayani dengan tidak 
diskriminatif 

    

 Bagaimana sikap petugas 
dalam menghargai setiap 
pelanggannya 

    

 Bagaimana petugas dalam 
mementingkan pelanggannya 
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