
BILANGAN PERATUS
1 Memastikan pertanyaan 

tentang penerbitan dan 
proses yang  
berkaitan melalui faks dan e-
mel dilayan dalam tempoh 
tujuh (7) hari bekerja.

1 100%

2 Memberi maklum balas 
keputusan penerbitan 
kepada penulis dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas laporan 
penilaian diterima daripada 
penilai.

0 0%

Tiada pengukuran yang boleh 
dibuat berkenaan maklum balas 
keputusan penerbitan kepada 
penulis kerana Penerbit telah 
melaksanakan Publishing 
Proposal bermula pada 
pertengahan Mac 2020. Piagam 
pelanggan baharu telah 

3 Memastikan bayaran jualan 
buku yang diterima di 
kaunter sama dengan resit 
yang dikeluarkan untuk 
pelanggan.

0 0%

Tiada pengukuran yang boleh 
dilakukan kerana tiada jualan 
buku dikaunter sepanjang 
tempoh Perintah Kawalan 
Pergerakan Bersyarat (PKPB)

4 Cadangan awal reka kulit 
buku ilmiah siap dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas terima 
tugasan.

2 100%

5 Memastikan sesuatu artikel 
jurnal diterbitkan dalam 
tempoh 180 hari selepas 
penerimaan artikel jurnal 
yang lengkap daripada 
pengarang.

26 daripada 37 76%

BIL PIAGAM PELANGGAN TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK BOLEH DIUKUR
5 3 0 2

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JANUARI 2021

RUMUSAN

PTJ: PENERBIT

JUSTIFIKASISTATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBIL



BILANGAN PERATUS
1 Memastikan pertanyaan 

tentang penerbitan dan 
proses yang  
berkaitan melalui faks dan e-
mel dilayan dalam tempoh 
tujuh (7) hari bekerja.

1 100%

2 Memberi maklum balas 
keputusan penerbitan 
kepada penulis dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas laporan 
penilaian diterima daripada 
penilai.

0 0%

Tiada pengukuran yang boleh 
dibuat berkenaan maklum balas 
keputusan penerbitan kepada 
penulis kerana Penerbit telah 
melaksanakan Publishing 
Proposal bermula pada 
pertengahan Mac 2020. 

3 Memastikan bayaran jualan 
buku yang diterima di 
kaunter sama dengan resit 
yang dikeluarkan untuk 
pelanggan.

0 0%

Tiada pengukuran yang boleh 
dilakukan kerana tiada jualan 
buku dikaunter sepanjang 
tempoh Perintah Kawalan 
Pergerakan Bersyarat (PKPB)

4 Cadangan awal reka kulit 
buku ilmiah siap dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas terima 
tugasan.

0 0%

Tidak boleh diukur kerana tiada 
rekod rekaan reka kulit buku 
ilmiah bagi bulan Februari.

5 Memastikan sesuatu artikel 
jurnal diterbitkan dalam 
tempoh 180 hari selepas 
penerimaan artikel jurnal 
yang lengkap daripada 
pengarang.

8 daripada 14 57%

BIL PIAGAM PELANGGAN TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK BOLEH DIUKUR
5 2 0 3

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC 2021

RUMUSAN

PTJ: PENERBIT

JUSTIFIKASISTATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBIL



BILANGAN PERATUS
1 Memastikan pertanyaan 

tentang penerbitan dan 
proses yang  
berkaitan melalui faks dan e-
mel dilayan dalam tempoh 
tujuh (7) hari bekerja.

3 100%

2 Memberi maklum balas 
keputusan penerbitan 
kepada penulis dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas laporan 
penilaian diterima daripada 
penilai.

0 0%

Tiada pengukuran yang boleh 
dibuat berkenaan maklum balas 
keputusan penerbitan kepada 
penulis kerana Penerbit telah 
melaksanakan Publishing 
Proposal bermula pada 
pertengahan Mac 2020. 

3 Memastikan bayaran jualan 
buku yang diterima di 
kaunter sama dengan resit 
yang dikeluarkan untuk 
pelanggan.

121 100%

4 Cadangan awal reka kulit 
buku ilmiah siap dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas terima 
tugasan.

5 100%

5 Memastikan sesuatu artikel 
jurnal diterbitkan dalam 
tempoh 180 hari selepas 
penerimaan artikel jurnal 
yang lengkap daripada 
pengarang.

15 daripada 40 38%

BIL PIAGAM PELANGGAN TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK BOLEH DIUKUR
5 4 0 1

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MAC 2021

RUMUSAN

PTJ: PENERBIT

JUSTIFIKASISTATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBIL



BILANGAN PERATUS
1 Memastikan pertanyaan 

tentang penerbitan dan 
proses yang  
berkaitan melalui faks dan e-
mel dilayan dalam tempoh 
tujuh (7) hari bekerja.

3 100%

2 Memberi maklum balas 
keputusan penerbitan 
kepada penulis dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas laporan 
penilaian diterima daripada 
penilai.

0 0%

Tiada pengukuran yang boleh 
dibuat berkenaan maklum balas 
keputusan penerbitan kepada 
penulis kerana Penerbit telah 
melaksanakan Publishing 
Proposal bermula pada 
pertengahan Mac 2020. 
Permohonan penambahbaikan 
piagam telah dihantar ke PSPK

3 Memastikan bayaran jualan 
buku yang diterima di 
kaunter sama dengan resit 
yang dikeluarkan untuk 
pelanggan.

26 100%

4 Cadangan awal reka kulit 
buku ilmiah siap dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas terima 
tugasan.

3 100%

5 Memastikan sesuatu artikel 
jurnal diterbitkan dalam 
tempoh 180 hari selepas 
penerimaan artikel jurnal 
yang lengkap daripada 
pengarang.

7 daripada 13 54%

BIL PIAGAM PELANGGAN TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK BOLEH DIUKUR
5 4 0 1

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI 2021

RUMUSAN

PTJ: PUSAT PENERBIT

JUSTIFIKASISTATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBIL



BILANGAN PERATUS
1 Memastikan pertanyaan 

tentang penerbitan dan 
proses yang  
berkaitan melalui faks dan e-
mel dilayan dalam tempoh 
tujuh (7) hari bekerja.

3 100%

2 Memberi maklum balas 
keputusan penerbitan 
kepada penulis dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas laporan 
penilaian diterima daripada 
penilai.

0 0%

Tiada pengukuran yang boleh 
dibuat berkenaan maklum balas 
keputusan penerbitan kepada 
penulis kerana Penerbit telah 
melaksanakan Publishing 
Proposal bermula pada 
pertengahan Mac 2020. 
Permohonan penambahbaikan 
piagam telah dibenarkan oleh 
pihak PSPK dan berkuatkuasa 
bermula Julai 2021

3 Memastikan bayaran jualan 
buku yang diterima di 
kaunter sama dengan resit 
yang dikeluarkan untuk 
pelanggan.

1 100%

4 Cadangan awal reka kulit 
buku ilmiah siap dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas terima 
tugasan.

4 100%

5 Memastikan sesuatu artikel 
jurnal diterbitkan dalam 
tempoh 180 hari selepas 
penerimaan artikel jurnal 
yang lengkap daripada 
pengarang.

12 daripada 35 34%

BIL PIAGAM PELANGGAN TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK BOLEH DIUKUR
5 4 0 1

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN 2021

RUMUSAN

PTJ: PUSAT PENERBIT

JUSTIFIKASISTATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBIL



BILANGAN PERATUS
1 Memastikan pertanyaan 

tentang penerbitan dan 
proses yang  
berkaitan melalui faks dan e-
mel dilayan dalam tempoh 
tujuh (7) hari bekerja.

3 100%

2 Memberi maklum balas 
keputusan penerbitan 
kepada penulis dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas laporan 
penilaian diterima daripada 
penilai.

0 0%

Tiada pengukuran yang boleh 
dibuat berkenaan maklum balas 
keputusan penerbitan kepada 
penulis kerana Penerbit telah 
melaksanakan Publishing 
Proposal bermula pada 
pertengahan Mac 2020. 
Permohonan penambahbaikan 
piagam telah dihantar ke PSPK

3 Memastikan bayaran jualan 
buku yang diterima di 
kaunter sama dengan resit 
yang dikeluarkan untuk 
pelanggan.

15 100%

4 Cadangan awal reka kulit 
buku ilmiah siap dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas terima 
tugasan.

3 100%

5 Memastikan sesuatu artikel 
jurnal diterbitkan dalam 
tempoh 180 hari selepas 
penerimaan artikel jurnal 
yang lengkap daripada 
pengarang.

7 daripada 13 54%

BIL PIAGAM PELANGGAN TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK BOLEH DIUKUR
5 4 0 1

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN MEI 2021

RUMUSAN

PTJ: PUSAT PENERBIT

JUSTIFIKASISTATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBIL



BILANGAN PERATUS
1 Memastikan pertanyaan 

tentang penerbitan dan 
proses yang  
berkaitan melalui faks dan e-
mel dilayan dalam tempoh 
tujuh (7) hari bekerja.

1 100%

2 Memastikan pencapaian 
80% skala 4 dan 5 
kepuasan pelanggan bagi 
keberkesanan pengurusan

1 90.6%

3 Memastikan bayaran jualan 
buku yang diterima di 
kaunter sama dengan resit 
yang dikeluarkan untuk 
pelanggan.

1 100%

4 Cadangan awal reka kulit 
buku ilmiah siap dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas terima 
tugasan.

4 100%

5 Memastikan sesuatu artikel 
jurnal diterbitkan dalam 
tempoh 180 hari selepas 
penerimaan artikel jurnal 
yang lengkap daripada 
pengarang.

27 daripada 47 57%

BIL PIAGAM PELANGGAN TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK BOLEH DIUKUR
5 5 0

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JULAI 2021

RUMUSAN

PTJ: PUSAT PENERBIT

JUSTIFIKASISTATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBIL



BILANGAN  PERATUS
1 Memastikan pertanyaan 

tentang penerbitan dan 
proses yang berkaitan 
melalui faks dan e-mel 
dilayan dalam tempoh 
tujuh (7) hari bekerja.

1 100%

2 Memastikan pencapaian 
80% skala 4 dan 5 
kepuasan pelanggan bagi 
keberkesanan 
pengurusan.

2 100%

3 Memastikan bayaran 
jualan buku yang diterima 
di kaunter sama dengan 
resit yang dikeluarkan 
untuk pelanggan.

1

4 Cadangan awal reka kulit 
buku ilmiah siap dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas terima 
tugasan.

2 100%

5 Memastikan sesuatu 
artikel jurnal diterbitkan 
dalam tempoh 180 hari 
selepas penerimaan 
artikel jurnal yang lengkap 
daripada pengarang.

13 daripada 22 59%

 BIL PIAGAM 
PELANGGAN 

TERCAPAI TIDAK 
TERCAPAI

TIDAK BOLEH DIUKUR

5 5 0

STATUS PENCAPAIAN
PIAGAM PELANGGAN BIL JUSTIFIKASI

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN OGOS 2021                                                        
PTJ: PUSAT PENERBIT

RUMUSAN



BILANGAN PERATUS
1 Memastikan pertanyaan 

tentang penerbitan dan 
proses yang  
berkaitan melalui faks dan e-
mel dilayan dalam tempoh 
tujuh (7) hari bekerja.

3 100%

2 Memastikan pencapaian 
80% skala 4 dan 5 
kepuasan pelanggan bagi 
keberkesanan pengurusan 
penerbitan 6 100.0%

3 Memastikan bayaran jualan 
buku yang diterima di 
kaunter sama dengan resit 
yang dikeluarkan untuk 
pelanggan.

8 100%

4 Cadangan awal reka kulit 
buku ilmiah siap dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas terima 
tugasan.

2 100%

5 Memastikan sesuatu artikel 
jurnal diterbitkan dalam 
tempoh 180 hari selepas 
penerimaan artikel jurnal 
yang lengkap daripada 
pengarang.

19 daripada 30 63.33%

BIL PIAGAM PELANGGAN TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK BOLEH DIUKUR
5 5 0

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN OGOS 2021

RUMUSAN

PTJ: PUSAT PENERBIT

JUSTIFIKASISTATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBIL



BILANGAN PERATUS
1 Memastikan pertanyaan 

tentang penerbitan dan 
proses yang  
berkaitan melalui faks dan e-
mel dilayan dalam tempoh 
tujuh (7) hari bekerja.

2 100%

2 Memastikan pencapaian 
80% skala 4 dan 5 
kepuasan pelanggan bagi 
keberkesanan pengurusan 
penerbitan 3 100.0%

3 Memastikan bayaran jualan 
buku yang diterima di 
kaunter sama dengan resit 
yang dikeluarkan untuk 
pelanggan.

32 100%

4 Cadangan awal reka kulit 
buku ilmiah siap dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas terima 
tugasan.

2 100%

5 Memastikan sesuatu artikel 
jurnal diterbitkan dalam 
tempoh 180 hari selepas 
penerimaan artikel jurnal 
yang lengkap daripada 
pengarang.

30 daripada 49 61%

BIL PIAGAM PELANGGAN TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK BOLEH DIUKUR
5 5 0

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN OKTOBER 2021

RUMUSAN

PTJ: PUSAT PENERBIT

JUSTIFIKASISTATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBIL



BILANGAN PERATUS
1 Memastikan pertanyaan 

tentang penerbitan dan 
proses yang  
berkaitan melalui faks dan e-
mel dilayan dalam tempoh 
tujuh (7) hari bekerja.

2 100%

2 Memastikan pencapaian 
80% skala 4 dan 5 
kepuasan pelanggan bagi 
keberkesanan pengurusan 
penerbitan 1 100.0%

3 Memastikan bayaran jualan 
buku yang diterima di 
kaunter sama dengan resit 
yang dikeluarkan untuk 
pelanggan.

54 100%

4 Cadangan awal reka kulit 
buku ilmiah siap dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas terima 
tugasan.

1 100%

5 Memastikan sesuatu artikel 
jurnal diterbitkan dalam 
tempoh 180 hari selepas 
penerimaan artikel jurnal 
yang lengkap daripada 
pengarang.

8 daripada 10 80%

BIL PIAGAM PELANGGAN TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK BOLEH DIUKUR
5 5 0

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN NOVEMBER 2021

RUMUSAN

PTJ: PUSAT PENERBIT

JUSTIFIKASISTATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBIL



BILANGAN PERATUS
1 Memastikan pertanyaan 

tentang penerbitan dan 
proses yang  
berkaitan melalui faks dan e-
mel dilayan dalam tempoh 
tujuh (7) hari bekerja.

2 100%

2 Memastikan pencapaian 
80% skala 4 dan 5 
kepuasan pelanggan bagi 
keberkesanan pengurusan 
penerbitan 2 100.0%

3 Memastikan bayaran jualan 
buku yang diterima di 
kaunter sama dengan resit 
yang dikeluarkan untuk 
pelanggan.

62 100%

4 Cadangan awal reka kulit 
buku ilmiah siap dalam 
tempoh tujuh (7) hari 
bekerja selepas terima 
tugasan.

2 100%

5 Memastikan sesuatu artikel 
jurnal diterbitkan dalam 
tempoh 180 hari selepas 
penerimaan artikel jurnal 
yang lengkap daripada 
pengarang.

19 daripada 42 45%

BIL PIAGAM PELANGGAN TERCAPAI TIDAK TERCAPAI TIDAK BOLEH DIUKUR
5 5 0

LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BULAN DISEMBER 2021

RUMUSAN

PTJ: PUSAT PENERBIT

JUSTIFIKASISTATUS PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBIL
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