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ANALISIS DISTRIBUSI SPASIAL KANTOR POS, AGEN POS  DAN 

KINERJA PELAYANAN KANTOR POS PT POS INDONESIA 

(PERSERO) KOTA SURAKARTA TAHUN 2018 

Abstrak
Perusahaan swasta melakukan penyebaran lokasi-lokasi pelayanan kantornya di 

tempat yang mendapatkan jasa pelayanan dari PT Pos Indonesia (persero) 

membuat perusahaan swasta leluasa untuk menawarkan jasa layanan terhadap 

pelanggan. PT Pos Indonesia (persero)  harus mengetahui distribusi spasial kantor 

pos, agen pos dan persebarannya. Supaya dapat mendukung perencanaan PT.Pos 

Indonesia (Persero) mengembangkan bisnis kedepannya. Dengan menganalisis 

distribusi spasial dan pola persebaran akan diketahui apakah kantor pos dan agen 

pos di Kota Surakarta cukup atau masih kurang untuk melayani pelanggan. 

Melakukan pengukuran kinerja pelayanan kantor pos dan memberikan pelayanan 

yang terbaik dan dapat dipercaya oleh pelanggan sehingga loyalitas pelanggan 

dapat dipertahankan.Tujuan dari penelitian ini yaitu (1). Menganalisis distribusi 

spasial kantor pos dan agen pos di Kota Surakarta Tahun 2018 (2). Menganalisis 

pola persebaran kantor pos dan agen pos  di Kota Surakarta Tahun 2018 (3). 

Menganalisis kinerja pelayanan kantor pos PT Pos Indonesia (Persero) di Kota 

Surakarta Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode sensus dan suervei. Hasil penelitian adalah (1). Jumlah 

Kantor Pos dan Agen Pos di Kota Surakarta terdapat 16 kantor pos dan memiliki 

jumlah 15 agen pos yang tersebar di 5 Kecamatan di Kota Surakarta. Lokasi 

Kantor Pos dan Agen Pos terbanyak berada di Pusat Bisnis Perdagangan 14 

(45,16%), Pusat Perkantoran dan Pelayanan 7 (22,58%), Pusat Pendidikan 6 

(19,35%) dan Permukiman 4 (12,90%). (2). Pola persebaran Kantor Pos, Agen 

Pos di Kota Surakarta dikategorikan ke dalam pola acak (Random). Nilai z-score 

dalam critcal value dengan angka 0,573825 (3). Indikator Kinerja Pelayanan 

kantor pos secara keseluruhan Indikator Persyaratan Penggunaan Layanan 4,4 

sangat baik, Indikator Sistem Mekanisme Dan Prosedur Pelayanan 4,3 cukup 

baik, Indikator Waktu Penyelesaian Pelayanan atau layanan 4,5 sangat baik, 

Indikator Biaya/Tarif Layanan 4,7 sangat baik, Indikator Produk Spesifikasi Jenis 

Pelayanan 4,6 sangat baik, Indikator Keamanan Layanan 4,4 sangat baik, 

Indikator Kedisplinan, Kesopanan Dan Keramahan Petugas Pelayanan 4,5 sangat 

baik, Indikator Penanganan, Pengaduan, Saran Dan Masukan 4,4 sangat baik, 

Indikator Sarana Dana Prasarana 3,5 cukup baik. Nilia Indikator kinerja pelayanan 

yang paling kecil adalah Sarana dan Prasarana Kantor Pos yang masih belum 

menunjang dalam kinerja pelayanan. 

Kata Kunci : Distribusi spasial, Pola Persebaran, Kinerja Pelayanan. 
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Abstract

Private companies distribute their office locations in locations that get services 

from PT Pos Indonesia (Persero) making private companies free to offer services 

to customers. PT Pos Indonesia (Persero) must know the spatial distribution of 

post offices, post agents and their distribution. In order to support the planning of 

PT. Pos Indonesia (Persero) to develop business going forward. By analyzing the 

spatial distribution and distribution patterns, it will be known whether the post 

office and post agent in Surakarta City is sufficient or not enough to serve 

customers. Measuring the performance of post office services and providing the 

best and most trusted service by customers so that customer loyalty can be 

maintained. The objectives of this study are (1). Analyzing the spatial distribution 

of post offices and post agents in Surakarta City in 2018 (2). Analyzing the 

distribution patterns of post offices and post agents in Surakarta City in 2018 (3). 

Analyzing the performance of PT Pos Indonesia (Persero) post office services in 

Surakarta City in 2018. The method used in this study uses the census and survey 

methods. The results of the study are (1). The number of Post Offices and Post 

Agencies in Surakarta City is 16 post offices and has a total of 15 post agents 

spread across 5 Subdistricts in Surakarta City. Location of Post Offices and Post 

Agencies are mostly in the Trade Business Center 14 (45.16%), Office and 

Service Center 7 (22.58%), Education Center 6 (19.35%) and Settlement 4 

(12.90%) . (2). The distribution patterns of Post Offices, Post Agencies in 

Surakarta City are categorized into random patterns. The z-score in the critcal 

value is 0.573825 (3). Overall Post Office Service Performance Indicators 

Indicator Requirements for Service Use 4.4 are very good, System Mechanism 

Indicator and Service Procedure 4.3 are good enough, Indicator of Service 

Completion Time is 4.5 very good, Indicator of Cost / Tariff is 4.7 very good 

good, Product Indicator Specifications Service Type 4.6 very good, Service 

Security Indicator 4.4 very good, Indicators of Discipline, Courtesy and 

Friendliness of Service Officers 4.5 very good, Indicators of Handling, 

Complaints, Suggestions and Feedback 4.4 very good, Indicator of Infrastructure 

Means 3.5 is quite good. Nilia The smallest service performance indicator is Post 

Office Facilities and Infrastructures that still do not support service performance. 

Keywords: Spatial Distribution, Distribution Patterns, Service Performance. 
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1. PENDAHULUAN

Keadaan  geografis  Indonesia  berupa  daratan  yang  terdiri  dari  beribu-ribu 

pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang luas dan terdiri dari sebagian 

besar laut dan sungai serta danau memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui 

darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara. Membuat 

interaksi antar masyarakat menjadi terkendala oleh faktor jarak dan ruang 

membuat dapat dimanfaatkan jasa ekspedisi pengiriman untuk mempermudah 

masyarakat dalam melakukan pengiriman barang ke saudara yang ada di berbagai 

kota dan propinsi di indonesia, dengan adanya jasa pengiriman barang dapat 

mempermudah biaya,waktu dan tenaga sehingga mempertimbangkan untuk 

menggunakan jasa layanan pengiriman barang.   

Perkembangan dunia ini ditandai dengan arus globalisasi di segala bidang 

yang membawa dampak yang pesat bagi perkembangan perekonomian Indonesia. 

Tingkat perkembangan ekonomi ditandai dengan globalisasi di segala bidang 

yang diiringi pula oleh tingginya tingkat mobilitas penduduk, lalu lintas, uang dan 

barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya pertarungan bisnis. Salah 

satu kebutuhan hidup yang tak kalah penting di era globalisasi ini adalah 

kebutuhan akan jasa pengiriman barang. Banyaknya penduduk yang saling 

mengirim barang dari tempat satu tempat ke tempat yang lain membuat jasa ini 

menjadi sangat penting. Berdasarkan kenyataan banyak bermunculan jasa 

pengiriman barang swasta yang mempunyai layanan yang sama dengan kantor pos 

yang menguasai pasar ekspedisi di Indonesia seperti JNE dan TKI dari dalam 

negeri sedangkan perusahaan swasta asing pun ikut menguasai pasar ekspedisi 

Indonesia seperti J&T dan DHL. Sedangkan jasa ekspedisi pengiriman barang 

yang dikelola oleh pemerintah dari dulu hingga sekarang hanya satu yaitu PT Pos 

Indonesia (persero). 

Kinerja pelayanan kantor pos menjadi lebih baik lagi dan memberikan 

pelayanan yang terbaik dan dapat diercaya oleh pelanggan sehingga loyalitas 

pelanggan dapat dipertahankan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 ada 9  (1). Persyaratan (2). Sistem, 

Mekanisme dan prosedur .(3). Waktu penyelesaian (4). Biaya/Tarif (5). Produk 
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Spesifikasi Jenis Pelayanan (6). Keamanan (7). Kedisiplinan,kesopanan dan 

keramahan (8). Penanganan Pengaduan, Sran Dan Masukan (9). Sarana Dan 

Prasarana        

Pola persebaran/distribusi spasial meruapan sistem persebaran lokasi yang 

disesuaikan dengan keruangan. Pola persebaran yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah persebaran lokasi kantor pos, agen pos di Kota Surakarta. 

Dalam penentuan pola persebaran kantor pos, agen pos di daerah penelitian 

ditentukan dengan menggunakan perhitungan “Analisis Tetangga Terdekat 

(Nearest Neighbor Analisis) menggunakan aplikasi ArcGis 10.3. Metode yang 

digunakan dalam teknik yaitu Average Nearest Neighbor. Teknik analisis pola 

berbasis jarak dengan menggunakan metode Average Nearest Neighbor akan 

memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan pengukuran pola spasial, 

yakni diantaranya: nilai z-score, p-value, nilai rerata jarak harapan (expected 

mean distance) dan kurva analisa statistik pola spasial. Metode tersebut akan 

menghasilkan nilai rasio yang diperoleh dengan membandingkan nilai rerata 

observasi dengan nilai rerata ekspektasi, sedangkan dalam  penentuan  jenis  pola 

yang  dijadikan  indikator  adalah  nilai  z-score (Kurniati, 2016: 84).  

Kurniati (2016: 85) menyatakan bahwa nilai z-score digunakan untuk 

mengidentifikasi posisi suatu nilai dengan nilai rerata dalam suatu kelompok 

dengan kriteria pengukuran sebagai berikut: 

a. Apabila z-score memiliki jarak (-), maka akan menunjukkan pola

persebaran  “mengelompok”.

b. Apabila z-score memiliki jarak yang semakin bernilai besar (+), maka

akan menunjukkan pola persebaran “menyebar”.

c. Apabila posisi z-score bernilai 0 atau mendekati 0, maka akan

menunjukkan pola acak (random)

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah sensus dan survei. Sensus

tersebut berupa sensus lokasi jasa layanan kantor pos dan agen pos di Kota 

Surakarta. sedangkan survey. Metode survei menyelidiki tentang fakta-fakta dari 

gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik 
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tentang institusi sosial, ekonomi, dari suatu kelompok atau suatu daerah (Nazir, 

1999: 65). Berupa wawancara terhadap pelanggan kantor pos. Survey dilakukan di 

kantor pos di Kota Surakarta. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis 

kuantitatif dan gabungan. Analisis kuantitatif kinerja pelayanan kantor pos di 

Kota Surakarta menggunakan Skala Likert, sedangkan analisis gabungan berupa 

distribusi spasial (pola persebaran) yang didalamnya terdapat Nearest 

Neighborhood Analysis menggunakan metode Average Nearest Neighbor di 

aplikasi ArcGis 10.3 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Distribusi Spasial Kantor Pos Dan Agen Pos Di Kota Surakarta 

Jumlah kantor pos, agen pos di Kota Surakarta terdapat 16 kantor pos dan 

memiliki jumlah 15 agen pos dan mempunyai 3 jenis kantor pos, tersebar di setiap 

kecamatan yang ada di kota Surakarta. Kecamatan Laweyan memiliki jumlah 

kantor pos paling banyak dengan 6 kantor pos dan Kecamtan Jebres memiliki 

agen pos terbanyak yaitu 5 agen pos. Kecamatan Laweyan memiliki jumlah 6 

kantor pos dan 3 agen pos. Jumlah kantor pos terbanyak selanjutnya yaitu 

Kecamatan Jebres 3 kantor pos dan 5 agen pos, kemudian Kecamatan Banjarsari 3 

kantor pos dan 4 agen pos. Untuk Kecamatan Pasar Kliwon memiliki 2 kantor pos 

dan 2 agen pos, sedangkan Kecamatan Serengan 2 kantor dan 1 agen pos. 

Tabel 1 Asosiasi Keruangan Lokasi Kantor Pos Dan Agen Pos di Kota Surakarta 

No 
Asosiasi Keruangan Lokasi Kantor Pos 

Dan Agen Pos 
F % 

1 Pusat Pendidikan 
6 19,35% 

2 Pusat Bisnis Dan Perdagangan 
14 45,16% 

3 Pusat Perkantoran dan Pelayanan 
7 22,58% 

4 Permukiman 
4 12,90% 

Jumlah 
31 100,00% 

Sumber: Data Primer, 2018 
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        Tabel 1 Asiosiasi keruangan lokasi kantor pos dan agen pos terdiri dari 4 

kategori yaitu: pusat pendidikan, pusat bisnis dan perdagangan, pusat perkantoran 

dan pelayanan, dan pusat permukiman. Empat kategori tersebut dipilih 

berdasarkan survei. Menyebutkan pusat bisnis dan perdagangan merupakan faktor 

asosiasi terbanyak dengan kantor pos dan agen pos di Kota Surakarta. Diketahui 

pusat bisnis dan perdagangan merupakan area tinggi aktivitas, sehingga aktivitas 

pelayanan Kantor Pos dan Agen Pos  terhadap pelanggan atau masyarakat 

semakin tinggi. Kondisi Kantor Pos dan Agen Pos pada kategori tersebut 

cenderung (ramai/sepi) (berdasarkan visual). 

Jumlah Kantor Pos dan Agen Pos di Kota Surakarta berjumlah 16 unit 

Kantor Pos dan 15 unit Agen Pos. Dalam penentuan lokasi jumlah titik Kantor 

Pos dan Agen di suatu wilayah/daerah selalu bergantung dengan lokasi yang 

strategis seperti berada di kawasan bisnis dan perdagangan, kawasan perkantoran 

dan kawasan pendidikan seperti kampus. Kantor Pos yang diletakkkan di lokasi-

lokasi yang dianggap strategis dan bertujuaan untuk meningkatkan pendapatan 

bisnis PT. Pos Indonesia (persero) seperti  yang letak berada, pusat bisnis 

perdagangan, Pusat Perkantoran dan pelayanan, Permukiman, Pusat pendidikan 

seperti sekolahan dan kampus  

1) Sebaran Kantor Pos yang paling banyak berada di Kecamatan Laweyan

dengan 6 kantor pos. Hal ini menunjukkan karena Kecamatan Laweyan

berada di pusat kota, dikawasan pusat kota, perkantoran, kawasan bisnis

perdagangan, kawasan sekolah dan kampus Kota Surakarta. Kantor Pos

Jajar berada dijalan utama yang menghubungkan wilayah Kecamatan

Laweyan dan  pusat pertokoan, bisnis perhotelan dan pendidikan (Fave

Hotel dan SMA Regina Pacis dll), Kantor Pos Kerten berada dijalan

kolektor yang menghubungkan antara wilayah kelurahan kerten terdapat

dipusat permukiman, bisnis perdagangan dan perkantoran seperti Kodim

0735, Hotel The Sunan dan Panti Waluyo, Kantor Pos Sriwedari berada

dijalan utama Slamet Riyadi Kota Surakarta yang menghubungkan antara

Pusat kota dan pusat perkantoran seperti pengadilan negeri Surakarta,

Depnaker Solo dan Kantor Akuntan. Kantor Pos Purwosari berada dijalan
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utama  pusat kota dan puskesmas purwosari, Kantor Pos Pasar Jongke 

yang berada dijalan utama yang menghubungkan anatara Kecamatan 

Laweyan dengan Kabupaten Sukoharjo, Pusat bisnis, pertokoan dan 

perkantoran seperti Pasar Gentan, Bank BCA dan Luwes Kartasura. 

Kantor Pos Makam Haji berada dijalan utama yang menghubungkan 

antara Kota Surakarta dan Kecamatan Kartasura, pusat bisnis, pertokoan 

dan pusat pendidikan yaitu Pasar Kleco, Kampus FKIP UNS, Rumah Sakit 

UNS  Agen Pos Al Husna berada dijalan utama  Pusat Kota Surakarta dan 

perkantoran yaitu  Kantor BPJS dan Kantor Polsek Laweyan dan Agen 

Pos DNA yang berada dijalan utama Kecamatan Laweyang dan pusat 

bisnis perdagangan yaitu pasar jongke dan Agen Pos Karangasem berada 

dijalan utama yang menghubungkan anatara Kelurhan Karangasem dengan 

Kelurahan Gonilan Kabupaten Sukoharjo, Pusat bisnis dan pendidikan 

yaitu Kampus Pignatelli dan Kampus ATMI. Hal ini menunjukkan bahwa 

kantor pos dan agen pos menyasar jalan utama sebagai letak kantor 

layanannya, pusat perkantoran, bisnis dan perdagangan dalam 

pelayanannya. 

2) Kecamatan Jebres memiliki sebaran 3 kantor pos, 5 agen pos dan memiliki

sebaran agen pos paling banyak, lokasinya berada dipusat pendidikan

(Kampus) seperti Kantor Pos UNS dan Agen Pos ISI, Kantor Pos Jebres

berada dijalan utama Kecamatan Jebres, pusat bisnis dan perdagangan dan

pusat pendidikan seperti Kantor Kelurahan Jebres, SMK Cokroaminoto,

SMPN 8 Surakarta dan permukiman perumahan jebres indah, Kantor Pos

Mojosongo dan Agen Pos Pasar Panggungrejo, Agen Pos Tangkuban

Perahu, Agen Pos Rinjani berada satu lokasi di jalan utama yang

berdekatan dengan pusat bisnis perdaganagan dan Agen Pos Ruko

Viktoria berada dijalan utama yang menghubungkan antara Mojososngo

dengan Jebers dan dekat Rumah Sakit Dr Oen dan pusat bisnis dan

perdagangan Pasar Mojosongo . Hal menunjukkan bahwa kantor pos dan

agen pos Kecamatan Jebres menyasar jalan utama sebagai letak kantor



8 

layanannya, pusat pendidikan dan pusat bisnis dan perdagangan untuk 

pelayanannya. 

3) Kecamatan Banjarsari memiliki sebaran 3 kantor pos dan 3 agen pos yang

loakasinya berada dipusat bisnis perdagangan, pendikan (Kampus) yang

terdapat pusat bisnis seperti Kantor Pos Nusukan berada dijalan utama

yang menghubungkan Pasar Nusukan, Kantor Pos cengklik berada didekat

Kampus BSI Solo, SMAN 5 Surakarta, STIE ATMI dan Kantor Pos

Stabelan yang terdapat SMP 7 Surakarta, Pasar Proliman dan BPS Kota

Surakarta, sedangkan Agen pos Nabeela Sumber, Agen Pos Gajah Mada

berada di pusat perkantoran bisnis perdagangan seperti Kantor Lurah

Ketelan dan RIA Toko Batik, Agen Pos Timuran berada di pusat bisnis

perdaganagan dan pusat pendidikan yaitu SMA Muhammadiyah 2 Kota

Surakarta dan Agen Pos Wahyu berada Di dekat Pasar Nusukan. Hal ini

menunjukkan bahwa Kantor Pos dan Agen Pos Kecamatan Banjarsari

menyasar jalan utama sebagai letak kantor layanannya, pusat bisnis dan

perdagangan, pendidikan dalam pelayanannya

4) Kecamatan Pasar Kliwon memiliki 2 Kantor Pos dan 2 Agen Pos yang

lokasinya berada di Pusat perkantoran, bisnis dan perdagangan seperti

Kantor Pos Gladak yang dijalan utama Kota Surakarta  dan berdekatan

langsung dengan Pasar Gede, Bank Indonesia, Kantor Telkom, Pasar

Benteng dan Kantor Wali Kota Surakarta. Kantor Pos Semanggi berada

dijalan utama yang menghubungkan anatara Kelurahan Semanggi dengan

Kabuapaten Sukoharjo, pusat bisnis dan perdagangan seperti Pasar

klitikan, sedangkan Agen Pos Klewer dan Agen Pos PPBFC terdapat di

pusat bisnis dan perdagangan yaitu Pasar Klewer dan Pasar Benteng. Hal

ini menunjukkan bahwa kantor pos dan agen pos menyasar lokasi jalan

utama sebagai letak kantor layanannya, pusat perkantoran, bisnis dan

perdagangan dalam pelayanannya.

5) Kecamatan Serengan memiliki 2 Kantor Pos dan 1 Agen Pos yang

lokasinya berada dipusat perkantoran, bisnis dan perdagangan seperti

Kantor Pos Tipes berada dijalan uatama yang menghubungkan anatara
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Kelurahan Tipes dengan Kelurahan gading dan semanggi dan dekat Bank 

BCA, Kantor Kelurahan Tipes, PT TASPEN dan bisnis pertokaan. Kantor 

Pos Gading Agen Pos Kawatan lokasinya berada di Pusat bisnis dan 

pertokoan. Hal ini menunjukkan bahwa kantor pos dan agen pos menyasar 

lokasi jalan utama sebagai letak kantor layanannya, pusat perkantoran, 

bisnis dan perdagangan dalam pelayanannya. 

Keberadaan Kantor Pos dan Agen Pos dalam pelyanan terhadap 

pelanggan Kota Surakarta bergantung letak lokasi strategis yang 

mempunyai tingkat ekonomi bisnis yang tinggi didaerah Kecamatan 

seperti Pusat Kota, Pusat Perkantoran dan Pelayanan, Pusat Bisnis 

Perdagangan Pasar dan Pusat Pendidikan Sekolah dan Kampus. 

Gambar 1 Peta Sebaran Kantor Pos dan Agen Pos di Kota Surakarta 
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3.2 Pola Persebaran Kantor Pos Dan Agen Pos Di Kota Surakarta 

          Pola Persebaran Kantor Pos dan Agen Pos akan menggambarkan 

bagaimana pola tergambar. Pola yang tergambar akan mengidentifikasi tingkat 

persebaran Kantor Pos dan Agen Pos tersebut berdasarkan jumlah Kantor Pos dan 

Agen Pos yang ada di wilayah Kota Surakarta Tahun 2018. Pola persebaran dapat 

dilihat dibawah ini 

Gambar 2 Grafik Hasil Analisis Average Nearest Neighbor(Sumber: ArcGis 

Deksto) 

         Pola persebaran Kantor Pos dan Agen Pos berdasarkan pengolahan Average 

Nearest Neighbor memberikan hasil bahwa pola yang dihasilkan adalah pola 

random. Pola random ini menggambarkan bahwa Kantor Pos dan Agen Pos di 

Kota Surakarta tidak teratur. Pola tidak teratur ini memberikan informasi bahwa 

Kantor Pos dan Agen Pos di setiap Kecamatan Kota Surakarta berbeda- beda atau 

acak (Random) 

        Kantor Pos dan Agen Pos di Kota Surakarta berbeda-beda jumlahnya. 

Berdasarkan data yang didapat dari Kantor Pos Gladak sebagai Kantor Pos Pusat 

di dapatkan 16 Kantor Pos dan 15 Agen Pos yang tersebar di 5 kecamatan Kota 

Surakarta. Kemudian pada tiap Kecamatan terdapat Kantor Pos dan Agen Pos 

yaitu Kecamatan Laweyan 6 Kantor Pos dan Agen Pos, Kecamatan Jebres 3 
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Kantor Pos dan 5 Agen Pos, Kecamatan Banjarsari 3 Kantor Pos dan 3 Agen Pos, 

Kecamatan Pasar Kliwon 2 Kantor Pos dan 2 Agen Pos, sedangkan Kecamatan 

Serengan 2 Kantor Pos dan 1 Agen Pos.  

        Pola persebaran sendiri diolah menggunakan metode Average Nearest 

Neighbour. Metode sangat baik digunakan untuk melihat dan menggambarkan 

kondisi pola yang ada di lapangan secara spasial. Berdasarkan dari hasil 

pengolahan menggunakan Average Nearest Neighbour pada Kantor Pos dan Agen 

Pos memberikan hasil bahwa pola yang dihasilkan adalah Pola Random (Acak). 

Pola Random (Acak) ini memiliki nilai Average Nearest Neighbour (Z-Score) 

0,573825 nilai tersebut sudah jelas menggambarkan Pola Random(Acak). Dengan 

begitu secara keseluruhan pola Kantor Pos dan Agen Pos di Kota Surakarta 

memiliki Pola tidak teratur di setiap wilayah Kecamatan dan menggambarkan 

bahwa setiap Kantor Pos dan Agen Pos di wilayah Kota Surakrta berbeda-beda.  

Lokasi Kantor Pos dan Agen Pos di Kota Surakarta tidak teratur (acak), 

Kecamatan di Kota Surakarta memiliki tingkat bisnis yang berbeda-beda. Hal ini 

untuk mencakup seluruh wilayah Kota Surakarta dan tuntutan persaingan dan 

bisnis. Sebaran kantor pos terbanyak berada di Kecamatan Laweyan dan agen pos 

terbanyak berada di Kecamatan Jebres. Hal ini dikarenakan Kecamatan Laweyan 

termasuk pusat kota, perkantoran, bisnis dan perdagangan Kota Surakarta dan 

Kecamatan Jebres termasuk pusat bisnis dan perdagangan, serta pusat pendidikan 

seperti kampus UNS dan ISI, sehingga banyak terjadi kegiatan ekonomi yang 

kebutuhan jasa layanan pos di Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Jebres lebih 

tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lainnya. 

    Penempatan lokasi kantor pos dan agen pos bergantung pada lokasi yang 

strategis yaitu di jalan utama sebagai letak kantor layanannya kawasan 

perkantoran, kawasan bisnis dan perdagangan, kawasan sekolah dan kampus, 

sehingga banyak di jumpai di Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Jebres. Pola 

sebaran lokasi kantor pos dan agen pos di Kota Surakarta menunjukkan 

bahwasannya keberadaan kantor pos dan agen pos acak dan tidak mengelompok 

yang membuat proses pelayanan terhadap pelanggan dapat mencakup seluruh 

wilayah Kota Surakarta dan mempermudah pelanggan mendapatkan jasa 
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pelayanan kantor pos dan agen pos. 

           Dalam Persebaran kantor pos dan agen pos di Kota Surakarta ini tidak ada 

kaitannya jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, sedangkan jumlah kantor 

pos terbanyak berada di Kecamatan Laweyan dan agen pos terbanyak berada di 

Kecamatan Jebres, namun jumlah penduduk terbanyak di Kota Surakarta yaitu 

Kecamatan Banjarsari dengan jumlah 162.590 jiwa, sedangkan Kecamatan 

Laweyan dengan jumlah Kecamatan Laweyan 88.947 jiwa. Sedangkan untuk 

kepadatan penduduk terpadat yaitu Kecamatan Pasar Kliwon dengan 15.941 

jiwa/km2, sedangkan Kecamatan Laweyan memiliki kepadatan penduduk 10.296 

jiwa/km2. Jadi didalam persebaran kantor pos dan agen pos di Kota Surakarta 

antara jumlah penduduk dan kepadatan penduduk tidak ada kaitannya, tetapi letak 

lokasi kantor pos dan agen pos pada suatu daerah bergantung pada lokasi yang 

strategis yaitu berada di kawasan bisnis dan perdagangan, kawasan perkantoran 

dan kawasan pendidikan. Kecamatan Laweyan merupakan pusat kota di Kota 

Surakarta,oleh karena itu banyak jasa layanan Kantor Pos berada di  Kecamatan 

Laweyan dan Agen Pos di Kecamatan Jebres. 
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3.3 Kinerja Pelayanan Kantor Pos di Kota Surakarta 

Indikator Kinerja Pelayanan paling menonjolkan dan kurang memuaskan 

dalam kinerja pelayanan Kantor Pos di Kota Surakarta adalah Indikator Sarana 

Dan Prasarana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

terhadap kinerja pelayanan.  

  Gambar 3 Peta Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasana Kantor Pos di Kota 

Surakarta. 

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN 

1) Jumlah Kantor Pos dan Agen Pos di Kota Surakarta terdapat 16 kantor pos

dan memiliki jumlah 15 agen pos yang tersebar di 5 Kecamatan di Kota

Surakarta. Lokasi Kantor Pos dan Agen Pos terbanyak berada di Pusat

Bisnis Perdagangan 14 ( 45,16%), Pusat Perkantoran dan Pelayanan 7

(22,58%), Pusat Pendidikan 6 (19,35%) dan Permukiman 4 (12,90%)

2) Pola persebaran Kantor Pos, Agen Pos di Kota Surakarta dikategorikan ke

dalam pola acak (Random). Nilai z-score dalam critcal value dengan angka

0,573825. 



14 

3) Indikator Kinerja Pelayanan kantor pos secara keseluruhan Indikator

Persyaratan Penggunaan Layanan 4,4 sangat baik, Indikator Sistem

Mekanisme Dan Prosedur Pelayanan 4,3 cukup baik, Indikator Waktu

Penyelesaian Pelayanan atau layanan 4,5 sangat baik, Indikator

Biaya/Tarif Layanan 4,7 sangat baik, Indikator Produk Spesifikasi Jenis

Pelayanan 4,6 sangat baik, Indikator Keamanan Layanan 4,4 sangat baik,

Indikator Kedisplinan, Kesopanan Dan Keramahan Petugas Pelayanan 4,5

sangat baik, Indikator Penanganan, Pengaduan, Saran Dan Masukan 4,4

sangat baik, Indikator Sarana Dana Prasarana 3,5 cukup baik. Nilai

Indikator kinerja pelayanan yang paling kecil adalah Sarana dan Prasarana

Kantor Pos yang masih belum menunjang dalam kinerja pelayanan.

4.2 SARAN 

1) Dengan mengetahui sebaran dan pola persebaran kantor pos dan agen pos

dapat digunakan untuk pertimbangan dan penentuan lokasi, jika ada

penambahan kantor pos ataupun agen pos, supaya dapat meningkat

pelayanan terhadap pelanggan maupun masyarakat di bidang jasa

pengiriman barang ataupun layanan pembayaran.

2) Penyediaan layanan yang berbasis aplikasi dan teknologi yang mudah di

akses atau didownload oleh segala kalangan masyarakat karena dengan

kemajuan teknologi dapat mempermudah masyarakat mendapatkan

layanan produk – produk yang ada di Kantor Pos.

3) Meningkatkan promosi tentang produk kantor pos untuk memberikan

informasi kepada masyarakat layanan yang tersedia baik lewat radio,

televisi dan media sosial (Instagram, Facebook, Twiiter dan Wa).

4) Kelengkapan sarana dan prasarna agar disamakan antara kantor pos

cabang dan kantor pos pemeriksaan seperti kotak saran, petugas security,

petugas kebersihan, papan informasi layanan. Hal ini untuk menjaga

kenyamanan layanan terhadap pelanggan seperti kebersihan dan

kerapiannya.
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