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MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER- 06 /MENKO/POLHUKAM/ 7 /2012
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya kinerja
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Republik Indonesia secara efektif, efisien,
responsif, transparan, dan akuntabel dipandang perlu untuk
mengembangkan sistem standarisasi pelayanan publik
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Republik Indonesia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang
Pedoman
Penyusunan
Standar
Pelayanan
Publik
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Republik Indonesia;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia, Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik
Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
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4.
5.

6.

7.

8.

9.

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan
Republik
Indonesia
Nomor:
Per367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor:
PER/20/M.PAN/04/2006
tentang
Pedoman
Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan
Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEDOMAN
PENYUSUNAN
STANDAR
PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK
INDONESIA.
Pasal 1
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik
Indonesia adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran
Peraturan Menteri ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik ini berlaku
sebagai pedoman bagi unit pelayanan di Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik
Indonesia.
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Pasal 3
Seluruh unit pelayanan di Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia wajib
menyusun standar pelayanan publik, yang pelaksanaannya
dikoordinasikan oleh unit organisasi yang secara fungsional
bertanggungjawab dalam penyusunan sistem dan prosedur kerja
serta standarisasi pelayanan publik.

Pasal 4
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Juli 2012
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

DJOKO SUYANTO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ................
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR .....
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MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
:
PER- 06 /MENKO/POLHUKAM/ 7 /2012
TANGGAL
:
31 JULI 2012

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Di era demokratisasi saat ini, tuntutan publik atas kinerja pemerintah dalam
menyelenggarakan pelayanan publik secara berkualitas semakin meningkat.
Menanggapi tuntutan tersebut, Pemerintah bersama dengan DPR telah menerbitkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan
bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan
pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang
baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari
penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan
standarisasi dan transparansi pelayanan di setiap Kementerian/Lembaga.
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Peraturan Nomor:
PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan
Surat Edaran Nomor: SE/04/M.PAN/2/2005, telah mengarahkan seluruh instansi
pemerintah agar secara bertahap menyempurnakan sistem pelayanan publik dengan
memanfaatkan teknologi informasi (e-gov) dengan tujuan : (1) memperkecil peluang
atau praktek KKN, (2) menyusun dan menerapkan standar pelayanan secara
transparan dan akuntabel, (3) melaksanakan evaluasi terhadap sistem dan prosedur
pelayanan, dan (4) melanjutkan deregulasi dan debirokratisasi terhadap peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik.
Sebagai unsur lembaga pemerintah pusat yang secara langsung bertugas memberikan
dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam
menyelenggarakan kekuasaan negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia harus selalu meningkatkan kinerjanya agar
semakin efektif, efisien, transparan, responsif dan akuntabel, salah satunya
dilaksanakan melalui penetapan Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.

B. Tujuan
Tujuan pedoman ini adalah tersusunnya standar pelayanan publik, terselenggaranya
kinerja pelayanan publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Republik Indonesia yang lebih berkualitas dan terciptanya instrumen untuk
mengukur efektivitas, efisiensi, transparansi, responsivitas dan akuntabilitas kinerja
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
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C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pedoman ini meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan standar
pelayanan publik seperti asas pelayanan, jenis dan format standar pelayanan, model
kerangka prosedur pelayanan publik, survei/ jajak pendapat atas tingkat kepuasan
pengguna pelayanan publik, indeks kepuasan pengguna pelayanan dan teknik
penyusunan standar pelayanan publik.

D. Pengertian
1. Pelayanan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
unit pelayanan baik bersifat teknis maupun administratif, mulai dari tahapan
persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, sampai diterimanya keluaran oleh
pengguna pelayanan.
2. Standar Pelayanan adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai
komitmen atau janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3. Unit Pelayanan adalah satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia sebagai penyelenggara
pelayanan.
4. Unit Organisasi adalah unsur-unsur organisasi di Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
5. Pelaksana Pelayanan adalah pegawai atau pejabat setingkat eselon III/ eselon IV/
pejabat fungsional yang secara teknis/ administratif memiliki tugas dan
tanggungjawab langsung melaksanakan pelayanan.
6. Penanggungjawab Pelayanan adalah pejabat setingkat eselon I/ esleon II yang
bertanggungjawab dalam pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan penilaian atas
keberhasilan/ kegagalan kinerja pelaksana pelayanan.
7. Pengguna Pelayanan adalah pejabat/pegawai/unit organisasi di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik
Indonesia.
8. Kompetensi Pelaksana Pelayanan adalah tingkat keahlian teknis/administratif
yang harus dimiliki pelaksanan pelayanan.
9. Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan adalah data dan informasi yang
menggambarkan tingkat kepuasan pengguna pelayanan, yang diperoleh dari hasil
pengukuran secara kualitatif/kuantitatif atas pendapat pengguna pelayanan selama
proses pelayanan yang diselenggarakan pelaksana pelayanan dengan cara
membandingkan antara harapan dan kenyataan.
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BAB II
PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN

A. Asas
Penyusunan standar pelayanan publik harus berdasarkan pada asas pelayanan, yang
meliputi :
1. konsensus, artinya standar pelayanan yang ditetapkan merupakan komitmen dan
hasil kesepakatan bersama antara pimpinan dan staf unit pelayanan dengan
memperhatikan sungguh-sungguh kepentingan pihak yang berkepentingan serta
mengacu pada norma atau peraturan yang telah ada;
2. sedehana, artinya standar pelayanan yang ditetapkan memuat aturan-aturan yang
bersifat pokok sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan, baik oleh petugas
pemberi pelayanan maupun oleh masyarakat;
3. konkrit, artinya standar pelayanan yang ditetapkan bersifat nyata dan jelas untuk
dilaksanakan;
4. mudah diukur, artinya standar pelayanan yang ditetapkan dapat diukur
implementasinya, baik yang bersifat teknis maupun non teknis;
5. terbuka, artinya standar pelayanan yang ditetapkan bersifat terbuka untuk
mendapatkan saran dan masukan untuk penyempurnaan;
6. terjangkau, artinya standar pelayanan dapat dilaksanakan secara baik dan benar,
baik oleh petugas pemberi pelayanan maupun oleh masyarakat yang menerima
layanan;
7. dapat dipertanggungjawabkan, artinya hal-hal yang diatur dalam standar
pelayanan dapat dipertanggungjawabkan secara nyata kepada pihak-pihak yang
berkepentingan;
8. mempunyai batas waktu pencapaian, artinya standar pelayanan dapat
memberikan ketepatan waktu baik pencapaian hal-hal yang telah diatur dalam
standar pelayanan;
9. berkesinambungan, artinya standar pelayanan yang telah ditetapkan dapat terus
menerus disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan peningkatan
kualitas pelayanan.

B. Model Kerangka Prosedur Pelayanan Publik
Kerangka prosedur teknis dan administratif pelayanan publik dapat disusun dalam
model tahapan sederhana, tahapan berurutan, grafik dan diagram alir (flowcharts).
1. Model Tahapan Sederhana
Model tahapan sederhana digunakan dalam hal :
a. Prosedur yang akan disusun hanya memuat sedikit kegiatan;
b. Hanya terdapat beberapa pelaksana pelayanan yang terlibat dalam prosedur
pelayanan;
c. Standar pelayanan bersifat pendek, rutin dan sederhana.
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Contoh 3 : Model Tahapan Sederhana
Kegiatan 1

Kegiatan 2

Kegiatan 3

2. Model Tahapan Berurutan
Model tahapan berurutan digunakan dalam hal :
a. prosedur memerlukan uraian tahapan yang panjang, lebih dari 10 langkah;
b. memerlukan informasi secara mendetail;
c. hanya memerlukan pengambilan keputusan dari pelaksana pelayanan;
d. memerlukan penjabaran lebih detail ke dalam sub-sub tahapan kegiatan.
Contoh: Model Flowchart
Kewenangan penanganan
Unit pengolah
Unit persuratan

Kegiatan
Penyiapan surat :
1. Pembuatan konsep surat
2. Pengetikan net surat
3. Pembubuhan paraf
4. Penandatanganan
5. Penyiapan
amplop
dan
pengetikan nama serta alamat
yang dituju
Pengagendaan, pemberian
dan cap dinas :
6. Pengagendaan
7. Pemberian nomor
8. Pembubuhan cap dinas

1.
2.
3.
4.
5.

4)*

nomor

Pengiriman :
9. Pengiriman
melalui
jasa
pos/caraka/ekspedisi lainnya

6.
7**)
8
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C. Survei/Jajak Pendapat atas Tingkat Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik
Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna pelayanan publik atas kinerja unit
pelayanan publik, pelaksana pelayanan publik dan penanggungjawab pelayanan publik
diwajibkan untuk :
1. Menyusun angket sebagai instrumen survei kinerja unit pelyanan dengan
memperhatikan Keputusan Menteri PAN Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang
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Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan publik
Instansi Pemerintah;
2. Survei atas kinerja unit pelayanan publik, pelaksana pelayanan publik dan
penanggungjawab pelayanan publik diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali
dalam setahun;
3. Survei atas kinerja unit pelayanan publik dilakukan, antara lain dengan cara :
a. menyampaikan angket ”kepuasan pengguna pelayanan publik” secara langsung
kepada pengguna pelayanan publik;
b. Menyediakan angket ”kepuasan pengguna pelayanan publik” pada tempat
pelayanan publik yang mudah diakses pengguna pelayanan publik.

D. Indeks Kepuasan Pengguna Pelayanan Publik
Pengukuran tingkat kepuasan pengguna pelayanan publik atas kinerja unit pelayanan
publik dilakukan dengan menggunakan instrumen indeks kepuasan pengguna
pelayanan harus ditetapkan kualitasnya berdasarkan standar yang telah ditetapkan.
Unsur indeks kepuasan pengguna pelayanan publik adalah sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

prosedur pelayanan publik;
persyaratan pelayanan publik;
kejelasan petugas pelayanan publik;
kedisiplinan petugas pelayanan publik;
tanggung jawab petugas pelayanan publik;
kemampuan petugas pelayanan publik;
kecepatan pelayanan publik;
keadilan pelayanan publik;
kesopanan dan keramahan petugas pelayanan publik;
kewajaran biaya pelayanan publik (bila diperlukan);
kepastian biaya pelayanan publik (bila diperlukan);
kepastian jadwal pelayanan publik;
kenyamanan lingkungan publik;
keamanan pelayanan publik.
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BAB III
TEKNIK PENYUSUNAN

Teknik penyusunan standar pelayanan publik merupakan sebuah siklus yang dimulai dari
persiapan dilanjutkan dengan pelaksanaan.
A. Persiapan
Standar pelayanan publik sebagai sebuah standar yang akan dijadikan acuan dalam
proses pelaksanan tugas keseharian organisasi, maka proses penyusunannya tidak
merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sekali jadi, tetapi memerlukan evaluasi
dan perbaikan berulang kali sebelum akhirnya menjadi standar pelayanan yang valid
dan reliable yang benar-benar menjadi acuan bagi setiap proses dalam organisasi.
Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penyusunan standar pelayanan
adalah sebagai berikut :
1. Pembentukan Tim
Agar standar pelayanan yang disusun dapat menjawab tantangan perubahan
terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan
fungsi, maka perlu dibentuk tim yang bertugas untuk menyusun dan
mengembangkan standar pelayanan. Tim terdiri dari pegawai yang berada dalam
unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia ataupun dari luar satuan unit organisasi.
a. Anggota Tim
Standar pelayanan yang berlaku di unit organisasi Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia disusun oleh Tim
yang bersifat intern di unit organisasi tersebut. Pembentukan Tim tersebut dapat
bersifat formal dengan keputusan pimpinan unit organisasi masing-masing atau
berupa informal melalui penugasan dari pimpinan unit organisasi masingmasing. Monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik yang bersifat internal
dapat dikoordinasikan dengan unit kerja yang secara fungsional bertanggung
jawab dalam penyusunan sistem dan prosedur kerja.
b. Tugas Tim:
1) pengumpulan dan identifikasi informasi;
2) analisis dan pemilihan alternatif;
3) penilaian kebutuhan standar pelayanan publik;
4) perumusan standar pelayanan publik;
5) penyempurnaan rumusan standar pelayanan publik;
6) penetapan standar pelayanan publik;
7) penerapan standar pelayanan publik;
8) memonitor dan mengevaluasi;
9) menyajikan hasil monitoring dan evaluasi; dan
10) menyusun rekomendasi berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
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c. Tanggung Jawab Tim
Tim bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan, pelaksanaan, monitoring
dan evaluasi standar pelayanan publik, serta melaporkan kinerjanya kepada
pejabat yang memberikan tugas.
2. Pengumpulan dan Identifikasi Informasi
Pekerjaan pertama yang harus dilakukan oleh tim dalam menyusun standar
pelayanan publik adalah mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan untuk
menyusun standar pelayanan publik. Identifikasi informasi yang akan dicari dapat
dipisahkan mana informasi yang dicari dari sumber primer dan mana yang dicari
dari sumber sekunder. Jika identifikasi berbagai informasi yang akan dikumpulkan
sudah diperoleh, maka selanjutnya adalah memilih teknik pengumpulan informasi
yang dapat digunakan untuk menyusun standar pelayanan, seperti diskusi,
wawancara, survei, telaahan dokumen, dan lainnya.
3. Analisis dan Pemilihan Alternatif
Setelah berbagai informasi terkumpul langkah selanjutnya adalah melakukan
analisis terhadap alternatif-alternatif prosedur yang berhasil diidentifikasi untuk
dibuatkan standarnya. Panduan umum dalam menentukan alternatif mana yang
dipilih untuk distandarkan antara lain meliputi aspek-aspek kelayakan,
implementasi, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, serta
kelayakan politis.
Dengan membandingkan berbagai alternatif melalui keuntungan dan kerugian yang
mungkin terjadi jika diterapkan, selanjutnya dapat dipilih alternatif yang dipandang
dapat memenuhi kebutuhan organisasi. Proses analisis ini akan menghasilkan
prosedur-prosedur yang telah dipilih, baik berupa penyempurnaan prosedurprosedur yang sudah ada sebelumnya dan pembuatan prosedur-prosedur yang
sudah ada namun belum distandarkan, maupun prosedur-prosedur yang belum ada
sama sekali/baru. Penilaian kebutuhan standar pelayanan, pengembangan standar
pelayanan, penerapan standar pelayanan, hingga monitoring dan evaluasi standar
pelayanan dan jika hasil evaluasi perlu penyempurnaan ataupun pembuatan
standar pelayanan yang baru, maka proses dimulai kembali dari tahapan penilaian
kebutuhan standar pelayanan.

B. Pelaksanaan
Mekanisme penyusunan standar pelayanan merupakan sebuah siklus yang dimulai dari
penilaian kebutuhan standar pelayanan, pengumpulan dan identifikasi informasi
standar pelayanan, analisis dan pemilihan alternatif standar pelayanan, perumusan
standar pelayanan, penyempurnaaan rumusan standar pelayanan dan penerapan
standar pelayanan.
1. Penilaian Kebutuhan Standar Pelayanan Publik
Penilaian kebutuhan standar pelayanan publik merupakan bagian pertama dari
siklus penyusunan standar pelayanan publik. Penilaian kebutuhan standar
pelayanan publik bertujuan untuk mengetahui kebutuhan suatu organisasi akan
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standar pelayanan publik. Penilaian kebutuhan akan sangat bermanfaat dalam
menentukan ruang lingkup, jenis, dan jumlah standar pelayanan publik yang
dibutuhkan. Ruang lingkup akan berkaitan dengan bidang tugas mana yang
prosedur-prosedur operasionalnya akan menjadi target untuk distandarkan.
Penilaian kebutuhan standar pelayanan publik dipengaruhi oleh berbagai aspek
yang mempengaruhi beroperasinya organisasi sehari-hari. Aspek–aspek itu
meliputi:
a. Lingkungan operasional (operating environment);
b. Peraturan perundangan dan petunjuk teknis yang berlaku (standard of practice);
c. Kebutuhan organisasi dan seluruh pemangku kepentingan.
Beberapa hal umum yang dapat dilakukan dalam melakukan penilaian kebutuhan
standar pelayanan publik:
a. memperoleh dukungan organisasi dalam melaksanakan penilaian kebutuhan.
Dukungan organisasi sangat penting bagi kelancaran dan keberhasilan
penyusunan standar pelayanan publik. Dukungan ini dapat dalam berbagai
bentuk mulai dari penyediaan berbagai sumber daya yang dibutuhkan (personil,
waktu, tempat pertemuan, dana, dan lain sebagainya);
b. mengembangkan rencana tindak (action plan). Pelaksanaan penilaian
kebutuhan yang menyeluruh dapat menjadi sebuah proses yang cukup padat
dan memakan waktu lama. Oleh karena itu, membuat sebuah rencana tindak
akan membantu dalam menjaga komitmen kerja, menunjukkan akuntabilitas
kerja, serta membantu tim penilaian kebutuhan dengan tetap berfokus pada apa
yang ingin dicapai dari proses ini;
c. melakukan penilaian kebutuhan standar pelayanan publik. Penilaian kebutuhan
dimaksudkan untuk mendapatkan jumlah standar pelayanan publik yang
dibutuhkan dalam suatu organisasi;
d. membuat daftar standar pelayanan publik yang akan disusun. Dari tahapan huruf
c diatas maka dapat disusun daftar mengenai standar pelayanan publik apa saja
yang akan dibuat;
e. membuat dokumen penilaian kebutuhan standar pelayanan publik sebagai tahap
akhir dari penilaian kebutuhan standar pelayanan publik, tim harus membuat
laporan atau dokumen penilaian kebutuhan standar pelayanan publik. Dokumen
memuat hasil kesimpulan semua temuan dan rekomendasi yang didapatkan dari
proses penilaian kebutuhan ini. Disamping itu, dijelaskan berbagai prioritas yang
harus dilakukan segera dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi
dengan memberikan alasan yang rasional mengapa standar pelayanan publik
tersebut diperlukan.
2. Pengumpulan Informasi dan Identifikasi Alternatif
Pengumpulan dan pengidentifikasian berbagai informasi yang diperlukan dapat
bersumber dari informasi primer maupun dari informasi sekunder. Jika identifikasi
berbagai informasi sudah diperoleh, maka selanjutnya adalah memilih teknik
pengumpulan informasi. Ada berbagai kemungkinan teknik pengumpulan informasi
yang dapat digunakan untuk merumuskan
standar pelayanan, seperti
brainstorming, focus group discussion, wawancara, survei, benchmark, telaahan
dokumen. Teknik yang akan digunakan sangat terkait dengan instrumen pengumpul
informasi.
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3. Analisis dan Pemilihan Alternatif
Setelah berbagai informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan
analisis terhadap alternatif-alternatif prosedur yang berhasil diidentifikasi untuk
distandarkan. Aspek-aspek dalam menentukan alternatif yang dipilih untuk
distandarkan, antara lain meliputi kelayakan, implementasi, kesesuaian dengan
peraturan perundang-undangan. Dengan membandingkan berbagai alternatif
melalui keuntungan dan kerugian yang kemungkinan terjadi jika diterapkan,
selanjutnya dapat dipilih alternatif yang dipandang dapat memenuhi kebutuhan
organisasi. Proses analisis ini akan menghasilkan prosedur-prosedur yang telah
dipilih, baik berupa penyempurnaan prosedur-prosedur yang sudah ada
sebelumnya, pembuatan prosedur-prosedur yang sudah ada namun belum
distandarkan maupun prosedur-prosedur yang belum ada sama sekali/baru.
4. Perumusan Standar Pelayanan Publik
Dalam melakukan perumusan standar pelayanan publik, Tim terkadang harus
kembali mengumpulkan informasi yang dirasakan kurang dan melakukan analisis
serta identifikasi kembali. Aspek yang perlu diperhatikan dalam perumusan standar
pelayanan publik, antara lain: tipe standar pelayanan publik yaitu standar pelayanan
teknis atau standar pelayanan administratif dimana dalam penulisan standar
pelayanan publik ini perlu ditetapkan lebih dahulu tipe standar pelayanan publik
yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Juga perlu diperhatikan
mengenai format standar pelayanan publik yang akan dipakai apakah dengan
simple step, hierarchial step, graphic atau flowchart. Didalam standar pelayanan
publik perlu dicantumkan mengenai uraian prosedur, syarat-syarat dan gambar
format standar pelayanan publik. standar pelayanan publik yang telah dirumuskan
perlu diintegrasikan kedalam sebuah dokumen yang akan menjadi panduan dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pengintegrasian perlu dilakukan, karena satu
prosedur dengan prosedur lainnya yang saling terkait harus diselaraskan sehingga
tidak terjadi inkonsistensi, ketidakseragaman, dan saling bertentangan yang justru
akan menghambat prosedur itu sendiri.
5. Penyempurnaan Rumusan Standar Pelayanan Publik
Sebagai sebuah standar yang akan dijadikan acuan dalam proses pelaksanaan
tugas keseharian organisasi, maka perumusan standar pelayanan publik tidak
merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan sekali jadi, tetapi memerlukan review
berulang kali sebelum akhirnya menjadi standar pelayanan yang valid dan reliable
yang benar-benar menjadi acuan bagi setiap proses dalam organisasi.
Beberapa hal terkait dengan penyempurnaan rumusan standar pelayanan antara
lain:
a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik
Rumusan standar pelayanan publik yang telah di review selanjutnya disusun
menjadi standar pelayanan publik yang siap untuk diintegrasikan, diuji, direview,
dan disahkan.
b. Pengintegrasian Standar Pelayanan Publik
standar pelayanan publik yang telah disusun, diintegrasikan kedalam sebuah
dokumen yang nantinya akan menjadi panduan dalam pelaksanaan prosedurprosedur pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengintegrasian perlu dilakukan,
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karena satu prosedur dengan prosedur lainnya saling terkait harus diselaraskan,
sehingga tidak terjadi inkonsistensi, ketidakseragaman, dan saling bertentangan
yang justru akan menghambat prosedur itu sendiri.
c. Pengujian dan Review
Untuk memperoleh standar pelayanan publik yang memenuhi aspek-aspek
sebagaimana telah diuraikan di atas, standar pelayanan yang disusun harus
melalui tahap pengujian dan review. Berbagai catatan mengenai pengujian harus
dibuat oleh tim untuk jenis prosedur yang distandarkan sehingga proses
penyempurnaan standar pelayanan publik dapat dilakukan dengan baik. Setelah
proses ini diselesaikan selanjutnya standar pelayanan publik yang telah diuji dan
direview siap untuk disampaikan kepada pimpinan. Penyampaian kepada
pimpinan disertai dengan pengantar dan executive summary yang berisi antara
lain penjelasan mengenai prosedur-prosedur apa saja yang distandarkan,
mengapa prosedur tersebut perlu distandarkan, sejauh mana prosedur yang
telah distandarkan tersebut
memenuhi harapan pimpinan, sejauh mana
prosedur yang telah distandarkan telah menenuhi peraturan perundangundangan.
d. Pengesahan Standar Pelayanan Publik
Proses pengesahan merupakan tindakan pengambilan keputusan oleh
pimpinan. Proses pengesahan akan meliputi penelitian dan evaluasi oleh
pimpinan terhadap prosedur yang distandarkan. Oleh karena itu, jika tim
menyusun executive summary yang isinya secara garis besar telah diuraikan
akan sangat membantu pimpinan dalam memahami hasil rumusan sebelum
melakukan pengesahan. Meskipun standar pelayanan publik telah disahkan oleh
pimpinan tetapi standar pelayanan publik harus dilakukan review secara terusmenerus agar diperoleh standar pelayanan publik yang benar-benar efisien dan
efektif. Agar standar pelayanan publik yang telah disahkan dapat lebih
bermanfaat dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi maka
perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Standar Mutu Output
standar pelayanan publik yang telah disahkan perlu dilengkapi dengan
standar mutu baik dilihat dari sisi output yang dihasilkan, waktu penyelesaian,
kelengkapan, ketepatan, dan kesesuaian dengan peraturan perundangundangan, dan kriteria lainnya. Untuk setiap akivitas yang dimuat dalam
standar pelayanan publik, pemuatan standar mutu ini sangat penting,
mengingat setiap prosedur harus memiliki kepastian dalam penyelesaian
output-nya dilihat dari kriteria-kriteria sebagaimana disebutkan di atas.
2) Standar Sarana dan Prasarana
standar pelayanan publik yang telah disusun juga harus dilengkapi dengan
standar sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam melaksanakan
prosedur yang telah distandarkan. Jika ternyata prosedur-prosedur yang
telah distandarkan tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang
memenuhi persyaratan, konsistensi prosedur tersebut akan terganggu dan
secara keseluruhan akan mengganggu proses pelayanan publik.
6. Penerapan Standar Pelayanan Publik
Penerapan standar pelayanan publik dalam praktek penyelenggaraan tugas dan
fungsi merupakan langkah selanjutnya dari siklus standar pelayanan publik setelah
penyempurnaan yang menghasilkan standar pelayanan publik yang secara formal
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ditetapkan oleh pimpinan organisasi. Proses penerapan harus dapat memastikan
bahwa tujuan-tujuan berikut dapat tercapai:
a. setiap pelaksana mengetahui standar pelayanan publik yang baru/diubah dan
mengetahui alasan perubahannya;
b. salinan/copy standar pelayanan publik disebarluaskan sesuai kebutuhan dan
siap diakses oleh semua pengguna;
c. setiap pelaksana mengetahui perannya dalam standar pelayanan publik dan
dapat menggunakan semua pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk
menerapkan standar pelayanan publik secara aman dan efektif, termasuk
pemahaman mengenai akibat yang akan terjadi bila gagal dalam melaksanakan
standar pelayanan publik;
d. tersedia mekanisme untuk memonitor/memantau kinerja, mengidentifikasi
masalah-masalah yang mungkin timbul, dan menyediakan dukungan dalam
proses penerapan standar pelayanan publik.
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BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pelaksanaan penerapan standar pelayanan publik harus secara terus-menerus dipantau
sehingga penerapannya dapat berjalan dengan baik. Masukan-masukan dalam setiap
upaya pemantauan akan menjadi bahan yang berharga dalam evaluasi. Jika dari hasil
evaluasi perlu dilakukan penyempurnaan ataupun pembuatan standar pelayanan yang
baru, maka proses dimulai kembali dari tahapan penilaian kebutuhan standar pelayanan
publik.
Dalam rangka menghasilkan standar pelayanan publik secara berkualitas, maka
penyusunan dilakukan melalui tahapan persiapan, analisis kebutuhan, pengembangan,
penerapan, monitoring dan evaluasi.
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BAB IV
PENUTUP

Ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik ini
agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
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