


Latar Belakang
 Bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan 

penduduk  untuk memenuhi hak dan kebutuhan dalam 
kerangka pelayanan publik , merupakan amanat UUD 1945.

 Apa itu Pelayanan Publik, UU No. 25  Tahun 2009 Bab 1 

KETENTUAN UMUM; Pelayanan Publik adalah rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 

dengan peraturan per-Undang – Undangan bagi setiap warga  negara 

dan  penduduk  atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

 Salah satu prioritas RPJMN adalah peningkatan pelayanan publik dan 
penilaian survey kepatuhan pelayanan publik menjadi salah satu 
indicator pertimbangan dalam pemberian DID kepada pemerintah 
daerah. 

 Survey Kepatuhan yang dilakukan dalam rangka memantau dan 
menjaga konsistensi terhadap komitmen dan integritas 
terhadap pelayanan publik.



Siapakah penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya 
disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara 
negara, korporasi, lembaga Independen yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang untuk Kegiatan Pelayanan 
Publik (Pasal 1 ayat UU 1 Nomor : 25 tahun 2009).

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK



LANGKAH STRATEGIS MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Menerapkan standar pelayanan publik sesuai amanah Pasal 21 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Komponen standar 

pelayanan 

sekurang-

kurangnya 

meliputi:



LANGKAH STRATEGIS MENINGKATKAN 

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Mengapa 

pemenuhan 

standar pelayanan 

penting?



Tolak ukur yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan 

pelayanan dan acuan penilaian
kualitas pelayanan

sebagai kewajiban dan
janji penyelenggara
kepada masyarakat

dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat,
mudah, dan terjangkau, 

dan terukur

Pengertian Standar Pelayanan 

(Pasal 1 ayat  (7) UU 25/2009)



No Variabel Penilaian Komponen Indikator
Bobot

*

1 Standar Pelayanan

Persyaratan 6

Sistem mekanisme dan prosedur 6

Produk Pelayanan 6

Jangka Waktu Penyelesaian 12

Biaya/ Tarif 12

2 Maklumat Layanan Ketersediaan Maklumat 

Pelayanan

12

3
Sistem Informasi  

Pelayanan Publik

Ketersediaan Informasi 

PelayananPublik  Elektronik 

atau Nonelektronik (booklet,  

pamflet, website, monitor 

televisi, dll)

12

4
Sarana dan Prasarana  

Fasilitas

Ketersediaan ruang tunggu 3

Ketersediaan toilet untuk

pengguna Layanan
2

Ketersediaan 

loket/mejapelayanan

3

5 Pelayanan Khusus

Ketersediaan Sarana khusus 

bagi

pengguna layanan 

berkebutuhan khusus  (ram, 

rambatan, kursi roda, jalur  

pemandu, toilet khusus, ruang

menyusui, dll)

2

Ketersediaan Pelayanan khusus 

bagi  pengguna layanan 

berkebutuhan khusus

2

Pengelolaa    

Ketersediaan Sarana Pengaduan  

(SMS/Telpon/Fax/Email, dll)
5

Ketersediaan informasi 

c) Pelay

Tingk

anan terpad

at

Direktorat/Direktur/

u
5

d) Bukan PelayananTer

Eselon III

padu

0

No Variabel 

Penilaian

Komponen Indikator Bobot

7 Penilaian Kinerja
Ketersediaan Sarana Pengukuran

Kepuasan Pelanggan
3

8
Visi, Misi danMotto  

Pelayanan

Ketersediaan Visi dan Misi 

Pelayanan

2

Ketersediaan Motto Pelayanan 2.5

9 Atribut
Ketersediaan Petugas 

Penyelenggaran

menggunakan ID Card

2.5

10

**Pelayanan Terpadu  

(Jawaban 

Pilihanharus  satu 

yang dipilih)

a) Pelayanan Terpadu  Tingkat

Kementerian Lembaga
10

b) Pelayanan Terpadu  Tingkat

Direktorat Jenderal/Deputi
7

NILAI
TINGK

A  

KEPATU

H

T

AN
ZONA*** Entita

s

0 – 55 RENDAH MERAH

56 – 88 SEDANG KUNING
Kementerian &

Lembaga
89 – 110 TINGGI HIJAU

0 – 50 RENDAH MERAH
Pemerintah  Daerah

51 – 80 SEDANG KUNING

81 – 100 TINGGI HIJAU

Keterangan
*) Bobot didapatkan melalui survei pendahuluan kepada 100 penggunalayanan

**) Variabel yang khususdigunakan pada entitas Kementerian/ Lembaga

***) Berbasispada kurvanormal

Variabel dan Indikator



VARIABEL DAN 

INDIKATOR
8

Beberapa Komponen Indikator direvisi agar tercapai azas utilitas, aksesibilitas, dan transparansi serta  
mengakomodasi kondisi lapangan 

1. Standar Layanan

a. Indikator standar pelayanan dianggap ADA jika 
terangkum di dalam buku SOP yang terdapat pada 
ruang pelayanan (tidak dipegang oleh petugas 
front office) .

b. Jika standar layanan tertera pada buku berbentuk 
Renstra dan atau buku SOP yang tidak terdapat di 
ruang pelayanan maka dianggap TIDAK ADA 
sehingga sifatnya diartikan untuk kalangan terbatas 
bukan untuk umum.

c. Jika standar layanan tertera dalam bentuk formulir 
dan dapat disediakan oleh penyelenggara layanan 
dianggap ADA.

d. Standar layanan yang terdapat pada file PC
petugas secara offline atau tidak tertera pada 
website dianggap TIDAK ADA. 

❖Untuk komponen indikator PRODUK LAYANAN, 

menempel pada unit layanan, bukan lagi per-
produk layanan. 

❖Jika unit tersebut memiliki lebih dari 1 produk 

layanan administratif, ketersediaan indikator 
produk layanan haruslah berisi lebih dari satu 

produk layanan yang berbentuk daftar produk 
layanan yang disediakan oleh unit layanan 

tersebut. 

❖Bentuk daftar produk layanan bisa divariasikan 
dengan menambahkan item standar layanan 

lainya seperti persyaratan, biaya ataupun 

jangka waktu per-tiap produk layanan secara 
satu kesatuan.

2. Produk Layanan



1. 

SEDERHANA

SP harus mudah dimengerti, diikuti, dilaksanakan,

diukur, dengan prosedur yang jelas.

2.Partisipatif

Penyusunan SP harus melibatkan masyarakat

dan pihak terkait.

3.Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam SP harus dapat dilaksanakan dan

dipertanggungjawabkan.

4.Berkelanjutan

SP harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya

peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

5.Transparansi

SP harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.

6.Keadilan

SP harus menjamin bahwa pelayanan dapat menjangkau semua

masyarakat.



Standar utama dalam pelayanan publik terdiri dari adanya informasi 

mengenai Persyaratan, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Jangka Waktu 

Penyelesaian, Biaya, serta Nama Produk Pelayanan.



VARIABEL DAN INDIKATOR 11

2. Maklumat Layanan

3. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

1. Maklumat Layanan harus memenuhi unsur kesiapan 
melayani dan kesiapan menerima sanksi (PermenPAN 

15 tahun 2014 pedoman standar layanan) 
2. Jika tidak terdapat tandatangan kepala unit tetap 

dianggap ADA.

a. SIPP yang berbentuk monitor offline bukan termasuk SIPP;
b. Papan pengumuman dan banner yang berada di unit layanan 

tidak termasuk SIPP;
c. Minimal menginformasikan 3 standar layanan ex : produk 

layanan dan biaya, dan/ atau jangka waktu dan/ atau 
persyaratan dan/ atau alur  di unit layanan

d. Secara elektronik (internet) atau Non-elektronik (booklet, 

pamflet, billboard, spanduk, dll)

4. Sarana dan Prasarana Fasilitas
a. Indikator ketersediaan toilet dianggap ada jika berfungsi secara baik. 
b. Jika ketersediaan toilet menggunakan milik petugas layanan tetap dianggap 

ada.



Sarana, prasarana, 

dan fasilitas utama 

yang harus 

disediakan oleh 

penyelenggara 

layanan antara lain 

ketersediaan loket/ 

meja pelayanan 

bagi pengguna 

untuk mengakses 

pelayanan publik, 

ketersediaan ruang 

tunggu yang 

memadai, dan 

ketersediaan toilet 

yang layak untuk 
pengguna layanan.

SARANA, PRASARANA, FASILITAS UMUM



▶ Ketersediaan informasi pelayanan publik dalam bentuk elektronik 

atau non-elektronik yang berisikan informasi sekurang-kurangnya 

mengenai  profil penyelenggara layanan, standar layanan (produk  

layanan, biaya, jangka waktu, persyaratan) dan  maklumat layanan, 

guna memberikan akses informasi kepada masyarakat. Contohnya 

dengan menyediakan booklet, pamflet, website, monitor televisi untuk 

informasi, dan lain sebagainya.

SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK



VARIABEL DAN INDIKATOR
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5. Pelayanan Khusus

6.Pengelolaan pengaduan

a. Ketersediaan sarana khusus tetap dianggap ada jika 

terdapat salah satu saja dari berbagai macam sarana 

khusus seperti ram, rambatan, kursi roda, jalur pemandu, 

toilet khusus, ruang menyusui, ruang bermain anak, dll.

b. Ketersediaan pelayanan khusus diartikan dalam lingkup 

antrian dan loket khusus, pendampingan oleh pegawai 

khusus bagi tuna netra, tuna rungu dan lainnya.

a. Ketersediaan petugas pengaduan dianggap ada jika tampak 
fisik (ada pegawai di ruang pengaduan), baik berupa operator 
jika pengaduan menggunakan sarana elektronik, maupun 
ruang dan petugas pengaduan jika masih bersifat tatap muka. 
jika penyelenggara beralasan petugas tidak masuk harus ada 
yang menggantikan.  

b. Ketersediaan sarana pengaduan yang bersifat elektronik 
(SMS/Telpon/Website/Email) maupun yang bersifat non-
elektronik, ketersediaan informasi tata prosedur harus 
menginformasikan jangka waktu penyelesaian pengaduan baik 
yang disampaikan melalui website, papan pengumuman, 
banner, leaflet, maupun booklet.

d. Jika Visi misi yang ditampilkan/dipublikasikan merupakan 
Nawacita atau visi misi Kepala Daerah dapat dianggap ADA.



Guna penilaian kinerja, 

penyelenggara layanan 

dapat menyediakan sarana 

survey kepuasan masyarakat 

yang dapat direkap selama 

satu bulan sekali untuk 

melakukan evaluasi terhadap 

kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada pengguna 

layanan.

SARANA PENGUKURAN KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK



PENANGANAN PENGADUAN
Penanganan pengaduan 

pengguna layanan dapat 

dilakukan dengan 

menyediakan sarana 

pengaduan (SMS/ Telepon/ 

Fax/ Email, dsb.), memberikan 

informasi terkait mekanisme/ 

prosedur penanganan 

pengaduan, dan 

menyediakan pejabat/ 

petugas pengelola 

pengaduan.



Penyelenggara 
layanan juga perlu 

menyampaikan visi, 

misi, dan motto 
pelayanan secara 

jelas kepada 

masyarakat 
pengguna layanan. 

VISI, MISI, DAN MOTTO PELAYANAN



Petugas 

penyelenggara 

layanan harus 

menggunakan ID 

Card atau seragam 

identitas dalam 

memberikan 

pelayanan kepada 

pengguna layanan.

ATRIBUT IDENTITAS PETUGAS PEMBERI LAYANAN



YANG HARUS DILAKUKAN SEGERA (LINGKUP SKPD 

DAN UPT) U/ SEMUA JENIS LAYANAN :

1

Dibuat dan dipampangkan ditempat 

yang mudah diakses.



YANG HARUS .............

2

Dibuat dan dipampangkan ditempat 

yang mudah diakses (stlh standar 

pelayanan dibuat.



YANG HARUS .............

2

Dibuat dan dipampangkan ditempat 

yang mudah diakses (stlh standar 

pelayanan dibuat.



YANG HARUS .............

3

Dibuat dan dipampangkan ditempat 

yang mudah diakses .



YANG HARUS .............

4

Dibuat dan dipampangkan ditempat 

yang mudah diakses .



YANG HARUS .............

5

Dibuat dan dipampangkan ditempat 

yang mudah diakses .



YANG HARUS .............

6

 SOP dibuat sebagai pedoman 

Pelaksana (tidak dipampangkan).

 Bagan Alur dipampangkan 

ditempat yg mudak diakses.



YANG HARUS .............

7

 Dibuat dipampangkan                

ditempat yg mudak                    

diakses.



YANG HARUS .............

8

 Dibuat dipampangkan                

ditempat yg mudak                    

diakses.



YANG HARUS .............

9

 Biasanya sdh ada pada setiap 

SKPD.

 Bisa diinfokan ke Pengguna 

Layanan.



YANG HARUS .............

10

 Loket, Ruang Tunggu, Toilet 

khusus pengguna layanan.

 Diupayakan sesuai 

kemampuan.



YANG HARUS .............

11

 U/ difabel atau berkebutuhan 

khusus.

 Diupayakan sesuai 

kemampuan.

http://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TIL7VzXCBV-GSM&tbnid=eWqZGiiC540ufM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kppt.palembang.go.id/?halm=fasilitas&jenis=fasilitas&ei=yB0hVLuHF86IuASR34GoBQ&psig=AFQjCNFgMCzw7us1Wim_uxoe-7ZizxyThg&ust=1411542762044040
http://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TIL7VzXCBV-GSM&tbnid=eWqZGiiC540ufM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kppt.palembang.go.id/?halm=fasilitas&jenis=fasilitas&ei=yB0hVLuHF86IuASR34GoBQ&psig=AFQjCNFgMCzw7us1Wim_uxoe-7ZizxyThg&ust=1411542762044040


YANG HARUS .............

12

 Media/ Sarana, Mekanisme/ 

Prosedur/ Petugas.

 Disediakan pd tempat yg 

mudah diakses.



YANG HARUS .............

13

 Jumlah pelaksana, kode etik 

perlu diinfokan ke Pengguna 

Layanan.

 Id Card khusus petugas 

layanan.



YANG HARUS .............

14

 Umpan balik Pengguna untuk 

perbaikan Layanan.

 Selain secara sederhana, 

dilakukan juga SKM minimal 1 

tahun sekali.

Evaluasi kinerja
(umpan balik dari

Pengguna layanan)
Berupa kotak kritik

dan saran



RENCANA TIME SCHEDULE
No Kegiatan Waktu

1 Persiapan Administratif dan Instrumen Penenelitian Februari- Maret 2020

2 Pendampingan 5- 16 Maret 2020

3 Workshop Awal 1-4 April 2020

4 Pengambilan Data 23 April – 8 Juni 2020

5 Batas Akhir Verifikasi oleh Perwakilan

(semua data telah terinput dan terverifikasi) 8 Mei - 8 Juli 2020




