




•ketidakpuasan masyarakat thd 
waktu biaya dan cara pelayananwaktu, biaya dan cara pelayanan

•diskriminasi pelayanan
•hal-hal spt : rantai birokrasi, suap 
d li di i d didan pungli, diterima dan dianggap 
wajar

•tidak berorientasi kepada p
masyarakat, sebagai pengguna jasa

•belum mengembangkan budaya 
pelayananpelayanan

•prinsip sistem pelayanan : distrust

(hasil penelitian Pusat Studi 
Kependudukan UGM 2002)



• Keputusan MENPAN Nomor: 63/
KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik

• Inpres No. 5 Tahun 2004 Tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi
Dalam Diktum ke 4

• PP No. 65 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimaly

• PermenPAN No. 20 Tahun 2006
Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Pelayanan PublikPelayanan Publik

Standar PelayananStandar Pelayanan



Meliputi: Prinsip penyusunan standar 
P l  k  t d  Pelayanan; komponen standar 
pelayanan; langkah-langkah 
penyusunan standar pelayanan; p y p y
pemantauan dan pengendalian 
kualitas pelayanan.



Pelayanan publik adalah kegiatan atau 
rangkaian kegiatan dalam rangka rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemehuhan kebutuhan dasar sesuai 
dengan hak-hak sipil setiap warga negara 
dan penduduk atas suatu barang dan jasa dan penduduk atas suatu barang dan jasa 
atau pelayanan administrasi yang 
diselenggarakan oleh penyelenggara 

l  blikpelayanan publik.

Standar pelayanan publik adalah suatup y p
tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan
dan acuan penilaian kualitas pelayananp p y
sebagai komitmen atau janji dari
penyelenggara pelayanan kepada
masyarakat untuk memberikanmasyarakat untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas



Manajemen pelayanan adalahManajemen pelayanan adalah
penataan penyelenggaraan
pelayanan secara efektif dan

fi i i ki jefisien guna mencapai kinerja
pelayanan yang optimal.

Penyelenggara pelayanan adalah:
•penyelenggara negara,
penyelenggara ekonomi negara•penyelenggara ekonomi negara

•korporasi penyelenggara
pelayanan publikp y p

• lembaga independen yang
dibentuk oleh pemerintah yang

l k lmenyelenggarakan pelayanan
kepada masyarakat.



Maksud: sebagai acuan bagi 
unit pelayanan instansi 
pemerintah dalam penyusunanpemerintah dalam penyusunan 
standar pelayanan.

Tujuannya adalah untuk 
mendorong tersusunnya 
standar pelayanan pada setiap 
unit pelayanan agar 

l lpenyelenggaraan pelayanan 
dapat berjalan lebih baik.



Sasaran Pedoman 
Pelayanan Publik adalahPelayanan Publik adalah 
agar penyelenggaraan 
Pelayanan publik padaPelayanan publik pada 
setiap unit pelayanan 
didasarkan pada standardidasarkan pada standar 
pelayanan



• Memberikan jaminan kepada masya-
k t k l b k litrakat akan pelayanan yang berkualitas

dan dapat dipertanggungjawabkan
• Alat untuk mengukur kinerja pelayanan
• Alat monitoring dan evaluasi kinerja• Alat monitoring dan evaluasi kinerja

pelayanan
• Memberikan fokus yang jelas
• Memberikan informasi mengenai• Memberikan informasi mengenai

akuntablitas pelayanan yang harus
dipertangungjawabkan oleh unit
penyedia layananp y y

• Menjadi alat bagi pengambilan
keputusan

• Menghilangkan keraguan pegawai dalam
pengambilan keputusan

• Menjelaskan sarana dan prasarana yang
dipergunakan dalam pelayanan
M j l k k t i h• Menjelaskan kompetensi yang harus
dimiliki petugas



• Organisasi harus melakukan upaya
pengembangan pegawai, agar setiap
dapat menyesuaikan dengan komitmen
untuk memberikan pelayanan sesuai
d t d t l h dit t kdengan standar yang telah ditetapkan

• Organisasi harus secara aktif melakukan
upaya peningkatan standar pelayanan
berkelanjutanberkelanjutan

• Organisasi harus ecara aktif komunikasi
dengan masyarakat pelanggan

• Melakukan upaya pengukuran kepuasan• Melakukan upaya pengukuran kepuasan
pelanggan >>>> Indeks Kepuasan
Masyarakat

• Membuka akses yang baik kepaday g p
masyarakat, baik melalui pengelolaan
keluhan ataupun bentuk lainnya

• Membuat mekanisme pelaporan kinerja
organisasi

• Memiliki Standard Operating Procedures
(SOP)



• Nama Jenis Pelayanan

• Visi dan Misi Pelayanan• Visi dan Misi Pelayanan

• Prosedur Pelayanan 

• Persyaratan Pelayanan 

• Waktu Pelayanan

• Biaya/Tarif Pelayanan• Biaya/Tarif Pelayanan 

• Penyampaian Keluhan Pelayanan



• Untuk mengetahui jenis pelayanan yang 
l dkil k k i t i i t &

Inventarisasi Tugas & Fungsi

perlu dkilakukan inventarisasi tugas & 
fungsi setiap unit pelayanan baik yg 
bersifat utama atau pendukung termasuk 
dasar hukum penyelenggaraan pelayanan 

Lembar kerja
I

Identifikasi Jenis Pelayanan

dasa u u pe ye e gga aa pe aya a
publik

Lembar kerja
II

• Jenis pelayanan yang diselenggarakan
• Keterangan Jenis Pelayanan
• Dasar hukum

II
Identifikasi Pengguna Layanan/ 
Pelanggan 

• Siapa target pelayanan yang langsungSiapa target pelayanan yang langsung 
merasakan pelayanan

• Siapa target pelayanan yang tidak 
langsung merasakan pelayanan
I t i j di

Lembar kerja
III

• Instansi mana yang menjadi 
pelanggan (dalam kaitan dengan 
pelayanan kepada instansi lain)



Identifikasi Harapan Pelanggan/Survey 
harapan masyarakatharapan masyarakat
• Untuk mengetahui harapan dan keinginan 

masyarakat
• Dilakukan secara periodik 1 x / tahun

Lembar kerja

Dilakukan secara periodik 1 x / tahun
• Jenis pelayanan
• Harapan terhadap kualitas, biaya, dan waktu

pelayanan melalui survey terhadap pelanggan
Lembar kerja

IV
dan pegawai yang terlibat

Perumusan Visi, Misi dan 
Tupoksi PelayananTupoksi Pelayanan
• Visi dan misi dirumuskan melalui proses 

diskusi yang melibatkan seluruh 
komponen dalam unit pelayanankomponen dalam unit pelayanan

• Tupoksi dirumuskan melalui proses 
diskusi yang melibatkan seluruh 
k d l it lkomponen dalam unit pelayanan

Lembar kerja
V



Identifikasi Proses dan 
Prosedur, Prasyarat, Waktu dan 
Biaya Pelayanan, Dasar Hukum 
Penetapan Biaya/TarifPenetapan Biaya/Tarif
A. Identifikasi Proses dan Prosedur

• Identifikasi langkah-langkah aktivitas• Identifikasi langkah langkah aktivitas
dalam memberikan satu jenis
pelayanan mulai dari awal sampai
dengan selesaidengan selesai

• Jika terdapat lebih dari satu jenis
pelayanan, maka lakukan identifikasi
langkah aktivitas untuk setiap jenis
pelayanan tersebut



B. Identifikasi Persyaratan PelayananB. Identifikasi Persyaratan Pelayanan

Identifikasi persyaratan yang dibutuhkan 
setiap tahapan aktivitas dalam 

b i lpemberian pelayanan

C. Identifikasi Waktu dan Biaya Pelayanan

Dengan dasar hasil identifikasi prosesDengan dasar hasil identifikasi proses 
dan prosedur pelayanan, dapat dilakukan 
Identifikasi waktu dan biaya yang 
diperlukandiperlukan

D. Identifikasi Dasar Hukum Penetapan 
Biaya/Tarif 

Dasar hukum yang dijadikan pedoman 
untuk menetapkan biaya/tarif terhadap 
suatu pelayanan tertentu

Lembar kerja
VI



Analisis Produk Pelayanan
Perlu diperhatikan:
• Mekanisme kerja/ jumlah simpul/

meja yang dilewati disusun dalammeja yang dilewati disusun dalam
rangkaian proses yang terkait/
pejabat/ petugas yg mempunyai
kaitan fungsi

• Pertimbangkan relevan/tidaknya
setiap simpul dengan persyaratan
legalitas
P k j h di b k• Proses arus kerja harus digambarkan
secara jelas dan pasti dalam bagan
alur serta informasi

• Tata urutan/ bagan alur penanganan• Tata urutan/ bagan alur penanganan
pelayanan serta nama-nama loket
dan petugas

b k jLembar kerja
VII



Analisis Persyaratan Pelayanan

• Identifikasi persyaratan yang 
dibutuhkandibutuhkan

• Identifikasi sarana yang diperlukan 
untuk menampung keluhan pelanggan

• Identifikasi prosedur yang harus dilalui p y g
bagi pelanggan yang akan 
menyampaikan keluhannya,

• Identifikasi Waktu yang diperlukan bagi 
respon terhadap keluhan

• Siapa yang berwenang mengambil 
keputusan?



PenyusunanPenyusunan 
Standar Pelayanan

SosialisasiSosialisasi
Uji Coba

Riview Hasil
Uji Coba

Persiapan
Manajemen

Internal

Sosialisasi
Penerapan SP

Penerapan SP

Ri i H ilRiview Hasil
Penerapan



• Profile unit pelayanan termasukProfile unit pelayanan, termasuk
didalamnya informasi mengenai:
tugas pokok dan fungsi, visi, misi,g p g
pimpinan dan staf, alamat unit
pelayanan;
Si j di l• Siapa yang menjadi pelanggan

• Janji pelayanan
• Standar pelayanan• Standar pelayanan



Lembar kerja
I

Inventarisasi Tugas dan Fungsi

Unit Pelayanan

No. Jenis-jenis Pelayanan yang 
diberikan/diselenggarakan Dasar Hukum

Unit Pelayanan



Lembar kerja
II

Identifikasi Jenis Pelayanan

No Jenis-jenis Pelayanan yang Dasar Hukum Sifat PelayananNo. diberikan/diselenggarakan Dasar Hukum Sifat Pelayanan



Lembar kerja
III

Identifikasi Pelanggan

No. Jenis-jenis Pelayanan yang 
diberikan/diselenggarakan

Dasar Hukum Sifat Pelayanan Pelanggan



Lembar kerja
IV

No Jenis Pelayanan Yang 

Identifikasi Harapan Pelanggan

diberikan/diselenggarakan Harapan Pelanggan

1 2 3



Lembar kerja
V

Visi

Perumusan Visi, Misi dan Tupoksi Pelayanan 

Visi

Misi



Lembar kerja
VIIdentifikasi Analisis Proses dan Prosedur, 

Persyaratan, Sarana, Waktu dan Biaya Pelayanan

No Aktivitas Pelayanan Persyaratan Sarana dan 
Prasarana

Waktu yang 
diperlukan

Biaya yang 
diperlukan

Jenis pelayanan :

Prasarana diperlukan diperlukan
1 2 3 4 5 6



Contoh Maklumat Pelayanan BKKC Kota Yogyakarta

1) Visi pelayanan adalah terwujudnya pelayanan yang profesional,
transparan, berkepastian, ramah, dan berkeadilan dengan
menghargai hak dan kewajiban pengguna maupun penyedia
layananlayanan

2) Jam Pelayanan adalah:
Senin – Kamis : 08 00 – 13 30Senin – Kamis : 08.00 – 13.30
Jum’at : 08.00 – 10.30
Sabtu : 08.00 – 12.00

3) Penyelesaian dan penerbitan akta kelahiran adalah 3 hari kerja,
terhitung sejak diterimanya berkas persyaratan di kantor UPTSA.
Pihak pengguna layanan wajib memenuhi kelengkapan dokumen
persyaratan pengurusan akta kelahiran sesuai dengan ketentuanpersyaratan pengurusan akta kelahiran sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Setiap keterlambatan penyelesaian akta yang
diakibatkan oleh pihak penyedia layanan, maka pihak penyedia
layanan memberikan ganti rugi sebesar biaya yang sudah di
setorkan ke kas daerahsetorkan ke kas daerah



Lanjutan….
4) Biaya pelayanan akta kelahiran adalah:

WNI
Tidak terlambat : Rp. 10.000,00p
Terlambat : Rp. 20.000,00
Kutipan kedua dan seterusnya : Rp. 10.000,00

WNA
Tidak terlambat : Rp. 30.000,00
Terlambat : Rp. 45.000,00
Kutipan kedua dan seterusnya : Rp. 30.000,00

5) Saksi dalam penmgurusan akta kelahiran adalah saksi pelaporan yang wajib
di di k di i l h ih k l Pih k di l tid kdisediakan sendiri oleh pihak pengguna layanan. Pihak penyedia layanan tidak
akan menyediakan saksi untuk pengurusan akta kelahiran

6) Standar sapaan petugas pelayanan kepada pengguna layanan adalah sebagai
berikut:berikut:

• “Selamat pagi/siang Bapak/Ibu, apa yang dapat kami bantu?”
• Standar respons petugas pelayanan dalam menerima telepon dari pengguna

layanan adalah : “Kantor UPTSA/ Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Catatan Sipil Kota Yogyakarta, selamat pagi/siang, apa yang dapat kami bantu
B k/Ib ?”Bapak/Ibu?”



Lanjutan….
8) Pengguna layanan dapat mengajukan keluhan, keberatan, atau protes8) e ggu a aya a dapat e gaju a e u a , ebe ata , atau p otes

apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Setiap keluhan akan diperhatikan dengan sungguh-sungguh
oleh pihak UPTSA atau Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Pengguna Layanan akan mendapatkan
jawabab resmi atas keluhan yang diajukan tersebut paling lambat dalamjawabab resmi atas keluhan yang diajukan tersebut paling lambat dalam
waktu 2 hari terhitung sejak keluhan di terima oleh petugas. Jawaban
akan disampaikan secara langsung melalui telepon atau surat resmi.

9. Setiap kesalahan atau cacat pada produk pelayanan akta kelahiran yang
diakibatkan karena kesalahan teknis dari pihak penyedia layanan makadiakibatkan karena kesalahan teknis dari pihak penyedia layanan, maka
pihak penyedia layanan wajib memperbaharui produk tersebut tanpa
memungut biaya lagi.

10. Apabila pengguna layanan ingin memperoleh informasi atau
mengajukan keluhan dapat menghubungi:mengajukan keluhan dapat menghubungi:

• Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil,
Pemerintah Kota Yogyakarta, Jl. Kenari No. 56, Balaikota Timoho,
Yogyakarta. Telp. (0274) 563925, 515865, 515866 ext 116 dan 162.
Email: kependudukan@jogja.go.id.p @j gj g

• UPTSA Kota Yogyakarta, telp. (0274) 555242, SMS: 08122780001 atau
02740 (khusus Simpati dan Halo), atau melaui email: uptsa@jogja.go.id

• Sekretariat Citizens’ Charter Kota Yogyakarta, Kompleks Balaikota
Timoho, telp. (0274) 557062, p ( )


