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Manual ini terdiri dari dua Buku. 

Buku I berisi informasi tentang Jatar bela
kang metode digunakan dan penjelasan 
singkat tentang berbagai pengalaman 
selama masa pengembangan dan uji coba. 
T erda pat juga bag ian yang menjelaskan 
cara menggunakan Manual ini. 
Buku I (Manual Praktis) secara bertahap 
menjelaskan langkah-langkah dan tugas 
yang harus diselesaikan selama proses 
pelaksanaan dan juga secara ringkas 
menjelaskan kegiatan pendukung yang perlu 
dilakukan, seperti Fasilitasi, Pengawasan, 
Komunikasi dan kegiatan ke-HUMAS-an. 
Bagian ini juga memberi ulasan tentang ciri 
utama alat bantu dan metode yang perlu 
digunakan serta referensi (acuan) untuk 
menemukan di mana letak alat bantu 
dimaksud di BUKU II (Aiat Bantu). 

Buku II (Aiat Bantu) berisi informasi dan 
penjelasan tentang alat-alat bantu yang 
digunakan. 
Misalnya metode; panduan proses dan pro
totipe surat, spanduk, brosur, rencana 
anggaran dan sebagainya yang perlu 
disusun selama pelaksanaan penerapan 
proses yang diuraikan di Manual. 

Cari Cepat (Quick View) dan Daftar 
Periksa (Checklist) adalah daftar langkah 
penting , tugas yang harus diselesaikan dan 
hasil yang diharapkan dari tiap langkah dan 
tugas bersangkutan. Bagian ini sengaja 
dibuat terpisah sebagai dokumen yang 
dilaminasi agar memudahkan Fasilitator dan 
pihak lain pengguna Manual ini. 

Manual ini juga tersedia dalam bentuk 
dokumen interaktif dalam CD Rom. Di 
dalamnya termasuk fasilitas 
tambahan seperti versi cetak, basis 
data dan informasi relevan lainnya. 
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Alat Bantu 

Daftar lsi 
No Judul Alat Bantu Halaman 
AB 1 Lokakarya Penelitian Kebutuhan 3 

AB 2 Contoh Surat Keputusan Kepala Daerah tentang 7 
Pelaksanaan Kegiatan 

AB 3 Prototipe Surat Permohonan Dana untuk Pelaksanaan 10 
Kegiatan 

AB 4 Prototipe Surat Undangan untuk Lokakarya Mekanisme 11 
Pengaduan 

AB 5 Prototipe Kerangka Acuan Pelaksanaan Lokakarya 12 
Mekanisme Pengaduan - termasuk Jadwai/Agenda 

AB 6 Standar Materiai/Peralatan untuk Pelaksanaan Lokakarya 16 

AB 7 Panduan Pelaksanaan Lokakarya Mekanisme Pengaduan 17 

AB 8 Bagaimana Mengidentifikasi Pelayanan Pokok yang Harus 19 
Disediakan oleh Pemerintah (Main Service Functions) 

AB 9 Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang Baik 21 

AB 10 Prototipe Matriks Pemeringkatan dan Penentuan Prioritas 24 
Pengaduan 

AB 11 Prototipe Kuesioner Survei Pengaduan Masyarakat 25 

AB 12 Prototipe Rencana Ke~a Tindak Lanjut Setelah Lokakarya 26 
Mekanisme Pengaduan 

AB 13 Panduan Menganalisis Hasil Survei Pengaduan Masyarakat 27 

AB 14 Prototipe Janji Perbaikan Pelayanan (Akta Pelayanan) 30 

AB 15 Prototipe Rekomendasi Perbaikan Pelayanan (Response 32 
Recommendations) 

AB 16 Pengawasan Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Survei 34 

AB 17 Daftar Periksa Pengaduan (Keluhan) Masyarakat yang 36 
Umumnya Diajukan kepada Unit Pelayanan (Berbagai 
Sektor Pelayanan) 

ljin Usaha 
Penyuluhan Pertanian 
Pasar Tradisional Lokal 
Sertifikasi Tanah dan ljin Mendirikan Bangunan 
Kartu Tanda Penduduk dan Pendaftaran Penduduk 
Surat ljin Mengemudi 
Sekolah Negeri 
Puskesmas 
Pemerintahan di Nagari 
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~ AlatBantu AB 1 
Lokakarya Penelitian Kebutuhan 

A ldentifikasi Pelayanan Publik Prioritas 

TUJUAN: 1. Menyusun Daftar Pelayanan Publik yang harus disediakan 
oleh Pemerintah Daerah, 

2. Menentukan Jenis Pelayanan Publik Prioritas Daerah (yang perlu 
diperbaiki). 

LANGKAH PELAKSANAAN LOKAKARYA PENELITIAN KEBUTUHAN: 
1. Penjelasan dari fasilitator lokakarya tentang tujuan dan cara penyusunan daftar 

pelayanan publik yang perlu disediakan oleh Pemerintah Daerah. 
2. Peserta lokakarya dibagi ke dalam (2) dua atau (3) tiga kelompok, tergantung 

pada komposisi perwakilan kepentingan peserta atas pelayanan publik. Misalnya: 
Kelompok Pemerintah, Kelompok Dewan Perwakilan Rakyat, dan Kelompok 
Masyarakat (Tokoh Masyarakat dan LSM). 

3. Setiap peserta menyebutkan jenis (nama) pelayanan publik yang perlu disediakan 
oleh pemerintahan di daerah. Sebaiknya dituliskan pada kartu-kartu (metaplan) 
dan ditancapkan di papan tancap (pinboard) agar dapat dilihat oleh setiap peserta. 
Jika ada yang sama, atau mirip atau mengandung makna yang sama diambil 
salah satu saja. 

4. Jika proses curah pendapat terhenti karena para peserta lokakarya kehabisan 
gagasan, Fasiiitator harus memberi stimulasi dengan mengingatkan para peserta 
tentang kewajiban Pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik sesuai dengan 
amanat peraturan perundang-undangan yang ada. 

5. Menentukan jenis pelayanan publik yang menjadi prioritas dengan menggunakan 
kriteria tertentu. Peserta lokakarya dapat mengusulkan kriteria yang akan 
digunakan dalam menentukan prioritas. 

6. Setiap kriteria dinilai berdasarkan bobot yang secara sederhana ditetapkan pada 
skala 1 - 2 - 3. Tabel 1 digunakan sebagai Alat Bantu untuk menentukan 
peringkat (ranking) setiap jenis pelayanan publik yang dinilai prioritasnya. Kriteria 
yang diusulkan untuk digunakan adalah: 

Tabel 1: Tabel Bantu Penggunaan Kriteria untuk Menentukan Peringkat 
(Ranking) Pelayanan Publik Prioritas 

JENIS PELA YANAN Kriteria-1 Kriteria-2 Kriteria-3 TO· 
No TAL 

BOBOT (SKOR) 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
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K-1.Tingkat kebutuhan publik atas pelayanan dimaksud (seberapa sering dibutuhkan) 
1 Uarang dibutuhkan) 
2 (sering dibutuhkan) 
3 (sangat sering dibutuhkan). 

K-2.Seberapa umum (luas) publik yang memerlukan pelayanan publik dimaksud 
1 (sangat sedikit orang membutuhkan), 
2 (cukup banyak orang membutuhkan), 
3 (sangat banyak I semua orang membutuhkan); 

K-3.Daya jangkau (aksesibilitas) publik terhadap pelayanan publik dimaksud 
1 (sangat mudah dijangkauldiperoleh oleh publik), 
2 (agak mudah dijangkau I diperoleh oleh publik), 
3 (sangat sulit dijangkauldiperoleh oleh publik). 

K-4. Seberapa mahal publik harus membayar untuk memperoleh hasil pelayanan publik 
dimaksud 

1 (sangat murah untuk memperolehnya), 
2 (agak mahal untuk memperolehnya), 
3 (sangat mahal untuk memperolehnya); 

K-5. Seberapa rawan penyediaan pelayanan publik dimaksud terhadap KKN (kolusi-
korupsi-nepotisme) 

1 (sama sekali tidak rawan KKN), 
2 (agak rawan KKN), 
3 (sangat rawan KKN). 

K-6. Seberapa besar kewenangan Pemda dalam melakukan perubahan prosedur dan 
pelaksanaan penyediaan pelayanan publik dimaksud 

1 (sangat jauh di luar kewenangan Pemda), 
2 (sebagian berada dalam kewenangan Pemda), 
3 (sepenuhnya berada di dalam kewenangan Pemda). 

CARA PENGGUNAAN TABEL BANTU (TABEL 1): 
1. Seliap peserta lokakarya memilih dan memberi Ianda salu 'titik' (.) alau Ianda 'check' 

(.t) pada kolom bobol 1, 2, alau 3 pada seliap jenis pelayanan publik dan krileria 
penilaian; (K-1 sampai K-6) sesuai dengan apa yang dirasakan berdasarkan 
pengalaman dan pengelahuannya masing-masing. 

2. Selelah semua peserta memberikan Ianda salu 'titik' (.) alau Ianda 'check' (.t), 
dislribusi lerbanyak 'titik' (.) alau Ianda 'check' (.1) pada Tabel 1 dapal dianggap 
sama dengan bobol (skor) masing-masing krileria. 

3. Nilai akhir (TOTAL) bobol (skor) krileria K-1 sampai K-6 dikalikan, dan hasilnya 
diluliskan pada kolom TOTAL. Peringkal masing-masing jenis pelayanan publik akan 
lerlihal nyala dengan membandingkan nilai TOTAL yang diperoleh dari perkalian yang 
diperoleh dari perkalian lersebut. 

CATATAN: 
Jumlah peserta lokakarya, jumlah jenis pelayanan publik yang akan diperingkat, jumlah kriteria dan 
jumlah skala bobot yang digunakan dalam proses akan menentukan lamanya proses penentuan 
prioritas. Karena itu beberapa upaya dapat dilakukan untuk menghemat waktu : 
1. Jika jumlah jenis pelayanan yang akan diperingkat masih terlalu banyak, minta peserta 

lokakarya secara cepat menyisihkan jenis pelayanan yang kurang penting sampai diperoleh 10 
- 15 jenis pelayanan yang harus diperingkat secara lebih teliti dengan menggunakan Tabel 
Bantu (Tabel1 ), 

2. Sebelum setiap peserta lokakarya maju ke papan untuk melakukan pemeringkatan, sebaiknya 
masing-masing peserta diberi lembar blankoTabel Bantu (Tabel 1) agar mereka dapat 
melakukan pemeringkatan sendiri terlebih dahulu dan mereka kemudian tinggal memindahkan 
hasil pemeringkatannya masing-masing ke papan. 
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B. Analisis Pelaku Penting Terkait dengan Pelayanan Publik 
TUJUAN: Mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait langsung sebagai pelaku 
dalam pelayanan publik prioritas yang telah diidentifikasi dan kepentingannya 
masing-masing. 

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN: 
1. Setelah ditentukan peringkat jenis pelayanan publik prioritas daerah, para peserta 

lokakarya harus diarahkan untuk menyepakati hanya memperhatikan tidak lebih 
dari 5 (lima) jenis pelayanan prioritas tertinggi saja. Untuk masing-masing jenis 
pelayanan publik prioritas tersebut dilakukan Analisis Pelaku (siapa penyedia 
langsung, siapa pengguna langsung, siapa penentu kebijakan langsung terkait 
dengan pelayanan publik dimaksud). Tabel 2 sebagai Alat Bantu untuk melakukan 
Analisis Pelaku. 

2. Dengan melakukan Analisis Pelaku dapat diketahui pihak-pihak mana sajakah 
yang nantinya sebagai pelaku utama yang penting diikutsertakan dalam 
pelaksanaan proses perbaikan pelayanan. Tabel 2 terdiri dari 3 (tiga) kolom judul 
kolom masing-masing: Pelaku (pihak-pihak) yang berkepentingan, dan kolom 
berikutnya adalah pernyataan tentang kepentingan atau tugas dari masing-masing 
pihak tersebut dalam penyediaan pelayanan dimaksud. 

3. Pihak-pihak dan kepentingannya serta tugasnya dalam kaitan dengan pelayanan 
publik prioritas dapat dikelompokkan berdasarkan unsur yang diwakilinya dalam 
lokakarya, misalnya: Pemerintah Daerah (dirinci sedapat mungkin sampai pada 
nama dinas/instansi yang bertanggung jawab dalam urusan pelayanan dimaksud), 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (sedapat mungkin dirinci sampai Komisi Bidang 
Tugas yang bertanggung jawab di dalam DPRD setempat, perwakilan masyarakat 
(tokoh masyarakat dan Pengurus LSM jika ada yang spesifik bergerak di bidang 
yang terkait dengan pelayanan dimaksuq). 

C. Penilaian Komitmen Awal Tindak Lanjut Lokakarya Pendugaan Kebutuhan 
TUJUAN: Proses ini bertujuan untuk mengetahui komitmen awal masing-masing 
pihak di daerah yang diwakili oleh para peserta lokakarya terhadap pentingnya 
pelaksanaan kegiatan tindak lanjut setelah Lokakarya Penelitian Kebutuhan, yaitu 
komitmen untuk secara nyata melakukan upaya perbaikan. 

LANGKAH PELAKSANAAN: 
1. Proses ini dilakukan dengan pendekatan 'menilai diri sendiri'. Tabel 5 digunakan 

sebagai Alat Bantu dalam proses ini. 
2. Setiap peserta diminta memberi tanda titik (.) atau tanda check ( ) dengan spidol 

(atau dengan sticker) di setiap kolom dan baris yang sesuai pada Tabel 5, sesuai 
dengan apa yang dirasakan oleh masing-masing peserta terkait dengan rencana 
tindak lanjut yang diperlukan setelah lokakarya. 

Tabel5. TABEL BANTU UNTUK MENILAI KOMITMEN 
MELAKSANAKAN UPAYA TINDAK LANJUT LOKAKARYA: 

Pendapat peserta tentang aspek tindak lanjut berikut ini: 
BOBOT 

N SKOR 
ASPEK TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN (INDIKATOR KOMITMEN) 

1 2 
1 Kesediaan untuk membentuk Tim Pelaksana di Daerah. 1 2 
2 Kesediaan untuk menyediakan anggaran pelaksanaan tindak lanjut. 1 2 
3 Kesediaan untuk mempersiapkan sumberdaya (selain manusia) untuk tindak lanjul. 1 2 
4 Kesediaan untuk melibatkan pihak·pihak (para pelaku) dalam melaksana·kan tindak 1 2 

lanjut. 
5 Kesediaan pihak-pihak untuk beke~a-sama dengan pihak-pihak terkait lainnya. 1 2 
6 Kesediaan mengikuti Lokakarya Nasional (September 2001) di Jakarta. 1 2 
7 Kesediaan Kepada Daerah dan Ketua DPRD untuk Mendukung pelaksanaan tindak 1 2 

lanjut. 
TOTAL 
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D. Pembentukan Tim Lokal sebagai Penghubung dalam Rangka Pelaksanaan 
Tindak Lanjut Lokakarya 
TUJUAN: Menentukan satu Tim Lokal yang berfungsi sebagai kelompok 
penghubung antara daerah dengan Tim Fasilitator. Tim Lokal ini diharapkan juga 
sebagai sebuah kelompok kerja yang akan aktif dalam pelaksanaan metode 
perbaikan pelayanan publik yang akan diterapkan. Tim ini juga akan berfungsi 
sebagai 'kelompok belajar' untuk memahami dan mengembangkan penggunaan 
metode perbaikan pelayanan yang dilakukan. 

Tim Lokal diharapkan minimum terdiri dari bagian-bagian fungsi sebagai berikut: 
1. Koordinator, 
2. Anggota-anggota. 

Sebaiknya Tim Lokal tidak terlalu besar tetapi mewakili tiap-tiap unsur kepentingan 
yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan publik prioritas yang telah ditetapkan. 

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN: 
1. Penunjukan secara aklamasi berdasarkan pengamatan tingkat partisipasi Calon 

Anggota Tim Lokal selama proses lokakarya, 
2. Komposisi minimum anggota Tim Lokal disarankan terdiri dari unsur-unsur 

perwakilan sebagai berikut: 
a. Pemerintah Daerah (Eksekutif), 
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif), 
c. Organisasi Non-Pemerintah (LSM), 

E. Penyiapan Bahan Presentasi Lokakarya (oleh Peserta) 
TUJUAN: 1. Menyamakan persepsi dan memori para peserta tentang 

hasil-hasil lokakarya yang telah dicapai, 
2. Memberi informasi (mempresentasikan) hasillokakarya 

kepada Kepala Daerah (Bupati/ Walikota) dan Pimpinan 
DPRD yang diharapkan hadir pada acara penutupan lokakarya. 

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN: 
1. Menyusun hasil-hasillokakarya sebagai bahan presentasi, 
2. Menyiapkan penyaji dari antara peserta dan jika perlu melakukan uji-coba 

penyajian sebelum acara penutupan lokakarya. 

F. Garis Besar Gagasan tentang Acara Penutupan Lokakarya 
Garis besar Acara Penutupan Lokakarya Survei Cepat Penelitian Kebutuhan 
Penyediaan Pelayanan Publik, terdiri dari: 

1. Penyampaian hasil sementara oleh salah seorang peserta lokakarya, 
2. Tanggapan dan arahan akhir dari kedua unsur pemerintahan daerah, yaitu: 

Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang tindak 
lanjut yang mungkin diharapkan dan dikerjasamakan, 
Pernyataan secara resmi bahwa lokakarya telah selesai dan ditutup oleh Kepala 
Daerah. 

Secara garis besar, isi pokok bahan presentasi adalah sebagai berikut : 
a. Penjelasan Singkat Proses Lokakarya, 
b. Hasil-hasil Lokakarya : 
• Jenis/nama pelayanan publik yang dinilai sebagai prioritas daerah, 
• Anal isis kapabilitas dan kebutuhan pihak-pihak yang terkait dengan penyediaan masing-masing 

pelayanan publik yang dinilai prioritas, 
• Analisis masalah pokok yang terkait dengan penyediaan masing-masing pelayanan publik yang 

dinilai prioritas, 
c. Rencana Tindak Lanjut, yang terdiri dari : 
• Hasil 'penilaian diri sendiri' terhadap komitmen tindak lanjut setelah lokakarya, 
• 'Embrio' Tim Lokal. 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Rl 
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~ Alat Bantu AB 2 
Contoh Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Kegiatan 

KEPUTUSAN BUPATI BIMA 
Nomor: 286 TAHUN 2003 

TEN TANG 
PEMBENTUKAN TIM GOOD GOVERNANCE KABUPATEN BIMA 

TAHUN ANGGARAN 2003 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI BIMA, 

a. bahwa Kepemerintahan yang baik (good governance) dan 
bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di 
Kabupaten Bima perlu segera diwujudkan; 

b. bahwa salah satu indikator (tolok ukur) wujud 
Kepemerintahan yang Baik adalah terselenggaranya 
pelayanan publik yang lebih baik dan karena itu pula 
reformasi pelayanan publik menjadi bagian penting dari 
keseluruhan upaya reformasi yang telah dicanangkan di 
segala bidang di Indonesia. 

c. bahwa untuk tujuan perbaikan pelayanan publik 
sebagaimana dimaksud pada Butir b di atas telah te~alin 
ke~asama antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan 
Proyek Support for Good Governance (SfGG) yang 
dilaksanakan bersama oleh Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dengan Badan Ke~asama Teknis 
Pemerintah Jerman (GTZ). 

d. bahwa untuk menjalankan kegiatan ke~asama antara 
Pemerintah Kabupaten Bima dengan Proyek Support for 
Good Governance (SfGG) tersebut pada Butir c, Pemerintah 
Kabupaten Bima perlu membentuk Tim Good 
GovernancefTim Kepemerintahan yang Baik. 

e. bahwa pembentukan Tim Good Governance sebagaimana 
dimaksud Butir d di alas perlu ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah 
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan 
Nusa Tenggara Timur. 

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah. 

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah. 

4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara T ahun 2003. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai 
Daerah Otonom. 

6. Peraturan Daerah Nomor 12 T a hun 2000 tentang 
Kewenangan Kabupaten Bima. 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2003 
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2003. 

7 
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Memperhatikan: 

Menetapkan 
PERTAMA 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

KELIMA 

Tembusan: 

MEMUTUSKAN 

Membentuk Tim Good Governance I Tim Kepemerintahan yang Baik 
Kabupaten Bima dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada 
Lampiran Keputusan ini. 
Tim Good Governance yang dibentuk sebagaimana 
dimaksud diktum 
Pertama di atas, mempunyai tugas: 
1. Menyusun rancangan kegiatan serta persiapan administrasi dan 

teknis dalam rangka pelaksanaan ke~asama dengan Proyek 
Supporl for Good Governance (SfGG) di Kabupaten Bima Tahun 
2003. 

2. Menyelenggarakan dialog di tingkat daerah dengan berbagai 
komponen (Eksekutif, Legislatif, LSM, dan masyarakat 
stakeholder lainnya) yang menjadi partisipan dan/atau kelompok 
sasaran program SfGG Kabupaten Bima. 

3. Menyelenggarakan koordinasi, sosialisasi, dan memberikan 
asistensi kepada berbagai pihak di daerah dalam rangka 
pelaksanaan penerapan pengelolaan pengaduan di 4 (empat) 
Puskesmas Binaan. 

4. Melakukan persiapan dan ke~asama dengan pihak Kementerian 
Negara PAN dan Fasilitator Pusat dalam rangka 
Penyelenggaraan Lokakarya di Kabupaten Bima. 

5. Menyerap dan mendokumentasikan pengetahuan, metodologi, 
teknik, proses pelaksanaan kegiatan ke~asama dengan Proyek 
SfGG sehingga dapat digunakan oleh daerah. 

6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi 
pemanfaatan pengalaman ke~asama dan hasil-hasilnya kepada 
Bupati Bima sebagai masukan bagi Pemerintah Kabupaten 
Bima. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua di 
atas, Tim Good Governance I Tim Kepemerintahan yang Baik 
Kabupaten Bima bertanggung jawab kepada Bupati. 
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan 
pada Dana Pendamping kegiatan ke~asama dengan Proyek SfGG 
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima 
T ahun Anggaran 2003. 
Keputusan ini berlaku surut sejak bulan Maret tahun 2003 dengan 
ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 
penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

DITETAPKAN 01: RABA-BIMA 
PADA TANGGAL: 2003. 

BUPATI BIMA, 
Drs. H. ZAINUL ARIFIN 

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta. 
2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta. 
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat. 
4. Kepala BAWASDA NTB. 
5. Fasilitator di Jakarta. 
6. Ketua DPRD Kabupaten Bima. 
7. Kepala BAWASDA Kabupaten Bima. 
8. Ketua Forum LSM Kabupaten Bima. 
9. Yang bersangkutan. 
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No. 

(1) 
A. 
1. 
2. 
3. 

B. 
1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 
c. 
1. 

2. 

3. 

D 
1. 

2. 

E. 
1. 
2. 
3. 
4. 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BIMA 

SUSUNAN PERSONALIA TIM GOOD GOVERNANCE 
KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2003 

Nama Jabatan dalam Kedudukan dalam 
lnstansi I Lembaga Tim 

(2) (3) (4) 
Pembina/Pengarah 
Drs. H. Zainul Arifin Bupati Bima Pembina 
Drs. H. Muhamma-din AR, SH Sekda Kab. Bima Pengarah 
lr. A. Muchlis HMA Ketua Bappeda Kab. Pengarah 

Bima 
TimGG 
Drs. Muchlis lshaka Perguruan Tinggi/ Koordinator 

Forum LSM Ketua 
lr. Jafar Yusuf Abdulgani Kabid. Litbang Bappeda Sekretaris 

Kab. Bima 
Makruf Effendy DPRD Kabupaten Bima Anggota 
Drs. H. Syafruddin Syam Kabag. Tatapem. Selda Anggota 

Kab. Bima 
Drg. Siti Hajar Kasubdin. Kesehatan Anggota 

Keluarga Dikes. Kab. 
Bima 

Syafruddin H. Yakub,S.Sos Kasi Kebersihan Lingk. Anggota 
Tim Teknis 
Drg. Siti Hajar Kasubdin. Kesehatan Koordinator 

Keluarga Dikes. Kab. 
Bima 

St. Rosni Kasi lbu dan KB Subdin Anggota 
Kesga Dikes Kab. Bima 

Fahrudin Kasi TIU subdin PKL Anggota 
Dikes Kab. Bima 

Stat Sekretariat 
Nurul Wahyuti,SE Staf Sekretariat Koordinator 

Bappeda Kab. Bima 
lwan Santoso Staf Litbang Bappeda Anggota 

Kab. Bima 
Puskesmas Pelaksana : 
Puskesmas Sape Selatan Kecamatan Lambu 
Puskesmas Wera Barat Kecamatan Wera 
Puskesmas Belo Utara Kecamatan Belo 
Puskesmas Bolo Timur Kecamatan Bolo 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Rl 

Ket. 

(5) 
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~ Alat Bantu AB 3 
Prototipe Surat Permohonan Dana untuk Pelaksanaan Kegiatan 

KEPALA SURAT 
PUSKESMAS ................. . 

Raba Bima, 30 Oktober 2003 
Kepada Yth., 
Bapak Bupati Bima 
di Raba Bima 

Peri hal: 

Dengan hormat, 

Mohon Bantuan Dana Pengadaan Bahan dan Alat Bantu 
Pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat di Wilayah Kerja 
Puskesmas ......... . 

Sesuai dengan hasil pelatihan/lokakarya Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 
yang dilakukan pada tanggal 30 September - 2 Oktober 2003 di Bima, maka pada 
Minggu-1 sampai Minggu-2 bulan November 2003 kami akan melaksanakan Survei 
Pengaduan Masyarakat di wilayah kerja kami. 
Untuk mendukung pelaksanaan survei tersebut dan selanjutnya dalam rangka 
mengembangkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat dan perbaikan 
pelayanan masyarakat di Puskesmas kami , mohon bantuan dana untuk pengadaan 
bahan/alat bantu dan biaya mobilisasi (transportasi) Tim Pelaksana Survei sebagai 
berikut: 

1. Spanduk pemberitahuan lenlang pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat, 
2. Meja, kursi penerima pengaduan dan bangku tunggu, Kotak Pengaduan, 
3. Fotocopy lembar kuesioner, 
4. Papan (board) unluk pengumuman hasil survei pengaduan, 
5. Poster (karton/kertas manila) untuk poster definisi "pengaduan/ keluhan", hasil 

survei dan pernyataan/janji perbaikan pelayanan kepada publik, 
6. Alat tulis kanlor (ATK): folder (binder), kertas, spidol besar 12 warna, pulpen 

dan sejenisnya, 
7. Biaya mobilisasi (transportasi) Tim Pelaksana Survei. 

Perkiraan Rencana Anggaran Biaya secara rinci kami lampirkan bersama sural ini. 

Sesuai perkiraan, kami mengharapkan bantuan sebesar Rp. 10,000,000,- (sepuluh 
juta rupiah) yang kiranya dapal kami terima sebelum jadwal pelaksanaan survei 
pengaduan masyarakal sebagaimana disebut di alas. 

Atas perhatian dan dukungan Bapak Bupati, kami menyampaikan terima kasih. 

Kepala Puskesmas .. ...... ....... , 

NIP: ........................ . 

Tembusan Kepada Ylh.; 
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupalen/Kota Bima, 
2. Ketua Tim Good Governance Kabupaten Bima, 
3. LPP. 
4. Bawasda .... ... 
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~ Alat Bantu AB 4 
Prototipe Surat Undangan untuk Lokakarya Mekanisme 
Pengaduan 

PEMERINTAH KABUPATEN SIMA 
SEKRETARIAT DAERAH 

Jl. Soekarno - Hatta (Raba - Bima) 

Raba - Bima, ..... 2003 
Nom or 
Lampi ran 
Hal 

Kepada, 
Yth. , 

2 (dua) berkas 
Pelatihan/Lokakarya 
Pengelolaan Pengaduan 
Masyarakat. (Daftar nama terlampir) 

Sesuai dengan SK Supati Sima Nomor: 286 T a hun 2003 tentang Pembenlukan Tim Good Governance 
Kabupaten Sima dan dalam rangka persiapan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakal di 
Puskesmas-Puskesmas yang Ieiah drtetapkan sebagai Puskesmas Pelaksana kegiatan lersebut, saudara 
diundang unluk menghadiri Pelatihan/Lokakarya Pengelolaan Pengaduan Masyarakal, yang akan 
dilaksanakan pada: 

Hari!T anggal 
Tempat 
Waktu 
Acara: 

Selasa- Kamis, ... - .... (bulan) 2003 
Gedung Paruga Parenta (Raba-Sima) 
08:30 (Pembukaan oleh Supati Sima) 
Pelatihan/Lokakarya Pengelolaan Pengaduan Masyarakal 
(Agenda Acara terlarnpir). 

Sebagai informasi bagi Saudara, semua pihak lerkait diundang dalam lokakarya ini, yaitu: Wakil 
Masyarakal (pengguna pelayanan), Pengurus LSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakal lainnya 
(periksa Daftar Nama lerlampir). Hal ini dimaksudkan agar aspirasi berbagai pihak terhadap perbaikan 
pelayanan publik secara optimum dipertimbangkan dalam lokakarya. 

Lokakarya ini akan dilaksanakan dengan metode partisipatif agar setiap peserta dapal secara lerbuka 
menyampaikan masukan. Para peserta dianjurkan membawa informasi, pengalaman dan pengetahuan 
yang berkartan dengan pengaduan (keluhan) masyarakal lerhadap pelayanan publik. 

Sangal diharapkan di kemudian hari agar setiap pihak secara aktif berpartisipasi dalam upaya-upaya 
proses perbaikan pelayanan publik. Karena rtu pula harap Saudara perhatikan bahwa pada lokakarya ini 
juga akan dilakukan pemilihan para Anggota Tim Kepemerintahan yang Saik (Tim Good Governance) 
yang selanjutnya diharapkan menjadi penggerak upaya-upaya pengembangan, uji-coba dan pemanfaatan 
melode-melode perbaikan pelayanan publik. 

Sersama sural ini juga dilampirkan Kerangka Acuan dan JadwaVAgenda pelaksanaan lokakarya yang 
dapal Saudara dipelajari sebagai persiapan unluk menghadiri lokakarya lersebut. 

Mengingal pentingnya kegiatan Pelatihan/Lokakarya lersebut diharapkan Saudara-saudara mengikuti 
keseluruhan acara sepenuhnya. 

T embusan: Disampaikan dengan hormat kepada: 
1. Sapak Supati Sima di Raba-Sima (sebagai laporan), 
2. Ketua Sappeda Kabupalen Sima di Raba-Sima. 
3. Tim GG dan Fasilrtator Lokal 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Rl 

An. Supati Sima, 
Sekretaris Daerah Kabupaten Sima, 

Drs. H. Muhammadin AR, SH 
Pembina Utama Muda (IV/C) 

NIP: 610 003 966 
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~ Alat Bantu AB 5 
Prototipe Kerangka Acuan Pelaksanaan Lokakarya Mekanisme 
Pengaduan- termasuk Jadwai/Agenda 

A. Latar Belakang 
Sejak tahun 2001 Kabupaten Bima telah menjalin kerjasama dengan Proyek Support 
for Good Governance (SfGG) yang dilaksanakan bersama oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara Rl dengan Badan Kerjasama Teknik Pemerintah 
Republik Federal Jerman (RFJ). 
Di Kabupaten Bima Proyek SfGG berfokus pada kerjasama perbaikan pelayanan 
publik yang dimulai dari pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 
yang diujicobakan di 2 (dua) Puskesmas, yaitu : Puskesmas RasanaE Barat dan 
Puskesmas RasanaE Timur. 
Pada Tahun 2002 Kabupaten Bima telah dimekarkan menjadi Kabupaten Bima dan 
Kola Bima berdasarkan UU No. 13 Tahun 2002. Kedua Puskesmas Kasus Praktis uji
coba sebagaimana disebut di atas telah berubah status menjadi Perangkat 
Pemerintah Kota Bima. 
Karena itu untuk kegiatan Proyek SfGG selanjutnya Kabupaten Bima mengajukan 4 
(empat) Puskesmas sebagai Puskesmas Kasus Praktis baru. 
Pada tanggal 27- 28 Mei 2003 di Raba Bima telah dilaksanakan satu lokakarya untuk 
mengkonfirmasikan kegiatan operasional proyek good governance di Kabupaten dan 
Kota Bima . Pihak-pihak yang akan terlibat kerjasama dalam pelaksanaan proyek 
good governance dari Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Kota Bima 
berpartisipasi aktif dalam lokakarya tersebut. Selain itu unsur LSM (Lembaga 
Pengawasan Pemerintahan) juga aktif dalam lokakarya tersebut. 

B. Tujuan, Hasil yang Diharapkan dari Proyek 
Good Governance dan Pokok-pokok Rencana Kerja di Kabupaten Bima dan 
Kota Bima 

Tujuan Proyek: 
Pelayanan publik disediakan sesuai peraturan dan berdasarkan kebutuhan 
pengguna. 

C. Hasil-hasil (Keluaran) yang Diharapkan dari Good Governance adalah: 

Keluaran 1: 
Dalam mengembangkan berbagai peraturan untuk memperbaiki organisasi publik, 
pegawai negeri dan prosedur administrasi , para pengambil keputusan di organisasi 
mitra kerja mempertimbangkan prioritas nasional, pengalaman dan kebutuhan daerah 
serta pengetahuan dan pengalaman internasional. 

Ke/uaran 2: 
Dalam mengembangkan pedoman untuk mekanisme penanganan pengaduan 
masyarakat, badan-badan dan organisasi masyarakat sipil dan prosedur pelaksanaan 
pengawasan kepemerintahan oleh masyarakat sipil , para pengambil keputusan di 
organisasi mitra kerja memanfaatkan metode dan instrumen yang Ieiah 
dikembangkan dan diuji-cobakan bersama oleh Pemerintah Daerah dengan 
organisasi-organisasi masyarakat sipil di daerah-daerah terpilih. 
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Kegiatan-kegiatan pokok good governance untuk mencapai Keluaran 2, di Kabupaten 
dan Kota Bima adalah: 

1. Pengembangan Konsep, 
2. Asistensi Teknis kepada Kabupaten dan Kota Bima. 

Keluaran 3: 
Organisasi-organisasi Pemerintah dan Non-pemerintah yang terlibat dalam perbaikan 
pelayanan publik menyediakan akses secara reguler pada informasi tentang 
pendekatan praktis terbaik dalam kaitan dengan partisipasi organisasi masyarakat 
sipil dan pengawasan kepemerintahan oleh masyarakat sipil. 

Kegiatan - Kegiatan pokok untuk mencapai Keluaran 3: 
1. Pertukaran informasi tentang good governance melalui seminar dan penyediaan 

media informasi 
2. Pengembangan Jaringan Kerja dengan para pelaku kegiatan/proyek Good 

Governance lainnya di Indonesia 

4. Manajemen Proyek (rutin): 

Pengelolaan dan penatalaksanaan kegiatan proyek ini di Daerah dilaksanakan sendiri 
oleh daerah dalam koordinasi konsultatif dengan Fasilitator Nasional (Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara). 

5. Rencana Kerja Kabupaten Sima dan Kota Sima dalam Rangka Kerjasama 
dalam Proyek SfGG 

Rencana kerja proyek ini di Kabupaten dan Kota Bima disusun secara partisipatif 
dengan pokok-pokok kegiatan sebagai berikut: 

Mengembangkan manajemen partisipatif di Puskesmas 
Penerapan Survei Pengaduan di Puskesmas Baru 
Pengembangan kapasitas Tim Good Governance (Tim GG) 
Pengembangan kapasitas LPP (Lembaga Pengawasan Pemerintahan) 
Manajemen proyek di Bima 

C. Peserta Pelatihan/Lokakarya Penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan 
Masyarakat dalam Rangka Perbaikan Pelayanan 

1. Para Anggota Tim GG Bima 
2. Para pengurus LPP Bima 
3. Unit Pengelola Pengaduan dari Puskesmas Kasus Praktis : 

3.1. Puskesmas RasanaE Barat (Kota Bima) 
3.2. Puskesmas RasanaE Timur (Kota Bima) 
3.3. Puskesmas Mpunda (Kota Bima) 
3.4. Puksesmas PenanaE (Kota Bima) 
3.5. Puskesmas Bela Utara (Kabupaten Bima) 
3.6. Puskesmas Bolo Timur (Kabupaten Bima) 
3.7. Puksesmas Sape Selatan (Kabupaten Bima) 
3.8. Puskesmas Wera Barat (Kabupaten Bima) 

Jumlah 

Jumlah peserta keseluruhan 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Rl 

16 orang, 
10 orang, 

2 orang 
2 orang 
5 orang 
5 orang 
5 orang 
5 orang 
5 orang 
5 orang 
34 orang 
60 orang. 
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D. Materi dan Narasumber: Materi yang akan dibahas di dalam Pelatihan/ 
Lokakarya Sistem Pengaduan Masyarakat ini adalah: 

No. Materi (Pokok Bahasan) Narasumber 
1. Pentingnya Pengaduan Masyarakat dalarn Rangka Fasilitator (Kempan dan GlZ) 

Perbaikan Pelayanan Publik 
2. Pengalarnan Penerapan Sistem Pengelolaan lim Puskesmas RasanaE Barat dan Puskesmas 

Pengaduan Masyarakat di Puskesmas RasanaE RasanaE limur 
Barat dan RasanaE limur 

3. Langkah-langkah Persiapan dan Pelaksanaan SUJvei Fasilitator : Kempan, lim GG dan KPP 
Pengaduan Masyarakat di Puskesmas Puskesmas RasanaE Barat dan KPP 

Puskesmas RasanaE limur 
4. Curah Pendapat : Pengaduan (keluhan) yang Fasilitator : Kempan, lim GG dan KPP 

umumnya (Biasanya) d~erima oleh Puskesmas dari Puskesmas RasanaE Barat dan KPP 
masyarakat berdasarkan pengalarnan Puskesmas RasanaE limur 

5. Menyusun Prioritas Pengaduan (Keluhan) Fasilitator : Kempan, lim GG dan KPP 
Masyarakat di Puskesmas sebagai pengaduan- Puskesmas RasanaE Barat dan KPP 
pengaduan (keluhan) prioritas yang akan disurvei. Puskesmas RasanaE limur 

6. Rencana Keija lindak l.anjut Pelaksanaan Survei Fasilitator : Kempan, lim GG dan KPP 
Pengaduan Masyarakat di Puskesmas di Kabupaten Puskesmas RasanaE Barat dan KPP 
Bima dan Kola Bima Puskesmas RasanaE limur .. 

Maten-maten tersebut d1 alas akan d1presentas1kan dan d1bahas d1 dalam d1skus1-d1skusL 
KPP = Kelompok Pengelola Proses di Unit Pelayanan, TimGG = Tim Fasilitatior atau Good Governance 

E. Tempat dan Jadwal Tentatif Pelaksanaan Pelatihan/Lokakarya: Pelatihan/ 
Lokakarya ini direncanakan di Raba Sima dan akan berlangsung selama 3 (tiga) 
hari kerja efektif yang didahului dengan kunjungan kerja Tim SfGG (GTZ dan 
Menpan) ke Puskesmas Kasus Praktis (di Kabupaten dan Kota Sima) dan rapat
rapat persiapan. Rencana alokasi waktu sebagai berikut: 

1. Selasa. 30 September 2003: 
• Tim Fasilitator diperkirakan tiba di Sima sekitar Pkl. 13:00 (waktu setempat) -

check-in ke hotel, 
• Rapat koordinasi Persiapan dengan Tim GG, LPP dan Pihak terkait. 

2. Rabu. 1 Oktober 2003: 
Kunjungan ke beberapa Puskesmas di Kabupaten Sima dan Kola Sima. 

3. Kamis- Jumat. 2 -3 Oktober 2003: 
Pelatihan/Lokakarya Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Jadwal tentatif 
lengkap pelaksanaan Pelatihan/Lokakarya ditunjukkan akhir dokumen ini). 

F. Pembiayaan: Siaya-biaya yang ditimbulkan selama pelaksanaan Pelatihan/ 
Lokakarya ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah: 

No Uraian Pembiayaan 
1. T ransportasi, akomodasi, konsumsi bagi Konsultan dan Advisor ekstem di Bima, 

Bahan/materi (termasuk perbanyakan/ reproduksi), bahan dan peralatan yang 
terpakai habis selama pelatihan/lokakarya. 

2. Transportasi, akomodasi, konsumsi bagi Stat dan Pejabat tingkat nasional selama di 
Bima 

3. Transportasi lokal (jika ada : sesuai ketentuan daerah) untuk para peserta dari 
Kabupaten Bima 

4. Tempat penyelenggaraan pelatihan/lokakarya beserta peralatan/perlengkapan dan 
biaya kebersihan Oika pelatihan/lokakarya dilaksana-kan di gedung/ruang 
pertemuan milik Pemda Kabupaten Bima dan/atau Kota Bima). 
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Jadwal Tentatif Pelatihan/Lokakarya Penerapan Sistem Pengelolaan Pengaduan 
Masyarakat Dalam Rangka Perbaikan Pelayanan Publik 

di Puskesmas di Kabupaten Bima dan Kota Bima (Contoh) 

HARI/ ACARA PENANGGUNG-
TANGGAL JAWAB 

Kamis, 2 Oktober 2003 
08:00-09.30 Pembukaan: 

Persiapan Acara Pembukaan Pemda 
Laporan/Sambutan SIGG tentang rencana lokakarya SIGG Menpan, GTZ 
Sambutan Bupati Bima dan Walikota Bima dan membuka Bupati Bima dan 
(bersama) lokakarya secara resmi. Walikota 

09:30-10:00 lstirahat Pemda 
10:00- 15:00 Lokakarya: 
10:00-10:15 Pengantar Lokakarya Fasilitator (SIGG) 
10:15-12:00 Presentasi Pengalaman Pelaksanaan SuNei Pengaduan Tim Puskesmas Ra-

Masyarakat di Puskesmas RasanaE B & T sanaE B & T 
12:00- 13:00 lstirahat, makan siang, Shalat Pemda 
13:00- 15:00 Presentasi contoh-contoh Pengelolaan Pengaduan dan Kementerian PAN 

Gagasan Sistem Pengelolaan Pengaduan yang akan GTZ(SIGG) 
diterapkan dalam rangka SIGG 

15:00-15:15 lstirahat, Shalat Pemda 
15:15-15:30 Penjelasan tentang Curah Pendapat Pengaduan Fasilitator (SIGG) 

Masyarakat yang umumnya diterima oleh Puskesmas 
berdasarkan pengalaman 

15:30 -16:00 Curah Pendapat Pengaduan Masyarakat yang umumnya Fasilitator (SIGG) 
(biasanya) diterima oleh Puskesmas berdasarkan Kelompok Kerja 
pengalaman 

16:00- 17:00 Seleksi Prioritas Pengaduan Masyarakat yang akan Fasilitator (SIGG) 
disuNei Kelompok Kerja 

17:00 lstirahattPulanQ (Selesai Hari-1) 
Jumat, 3 Oktober 2003 
08:00 - 09:00 Penjelasan tentang Prototipe Daftar Pertanyaan Fasilitator (SIGG) 

(kuesioner) Pengaduan Masyarakat yang disusun Kelompok Puskesmas 
berdasarkan Hasil Prioritas Pengaduan. 

09:00- 09:15 lstirahat Pemda 
09:15-11:30 Simulasi Pelaksanaan SuNei Pengaduan Masyarakat Kelompok Kerja 

denQan menQQunakan prototipe (kuesioner). Peserta 
11:30-13:00 lstirahat, Makan Siang, Shalat Jumat Pemda 
13:00- 15:00 Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan SuNei Kelompok Kerja 

Pengaduan Masyarakat di Puskesmas Peserta 
15:00- 15:30 Penutupan Pelatihan I Lokakarya 

Laporan Hasil Pelatihan/Lokakava, Fasilitator (SIGG) 
15:30 Sambutan Bupati Bima dan Walikota Bima serta Bupati Bima dan 

Penutupan Pelatihan/Lokakarya secara resmi. Walikota Bima 
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~ AlatBantu 
Standar Materiai/ Peralatan untuk 
Pelaksanaan Lokakarya 

No NAMA PERALA TAN I BAHAN SPESIFIKASI 

1. Kartu Metaplan Warna terang, tidak warna 
Bahan baku dari Kertas BC gelap karena tulisan spidol 
Superstar (61 x 86 cm/160 gram) akan menjadi kabur 
dipotong-potong menjadi 
berukuran 12 X 20 em 

2. Kertas Samson Craft (coklat) (90 x 120 cm/90 Qram) 
3. Kertas "Flipchart " (putih) 65 x 1 00 cm/1 00 gr) 
4. Spidol/ Marker ( Permanen~ Lebih banyak jumlah yang 

berwarna hitam dan biru. 
Sedikit jumlah yang merah 

dan hijau 
5. Spidol( Whiteboard Marker) 
6. Push Pin (KENKO PN-30 atau Umumnya : 1 box berisi 30 -

JOYKO) 50 buah pin 
7. Glue (lem kertas) 

Kuas Lebar 1 inch 
8. Plastik transparan 
9. Spidol transparan Medium tip (4 warna) 
10. Gunting kertas 
11 . Paper cutter 
12. Lakban (addhesive tape) 
13. Pinboard (dapat diganti dengan : (10 mm x 170 x 120 em) 

span sandal) 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Rl 

AB6 

PERKIRAAN JUMLAH 
MINIMUM 

200 - 300 lembar kartu 

20- 30 lembar 
10 - 20 lembar 
Warna gelap sejumlah 
cukup untuk jumlah 
peserta pelatihan/ 
lokakarya 
12 buah berbagai warna 
200 - 300 buah 

4-6 botol (kemasan) 
4-6 buah 
1 rim 
1 set (empat warna) 
1 buah 
1 buah 
2- 4 roll 
5-6 buah 
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§E§ Alat Bantu AB 7 
Panduan Pelaksanaan Lokakarya Mekanisme Pengaduan 

Tujuan Pelaksanaan Lokakarya 
_j Mengidentifikasi pengaduan (keluhan) masyarakat 
_j Meningkatkan kesadaran aparatur penyedia pelayanan publik tentang aspek

aspek positif dari pengaduan (keluhan) masyarakat (confidence building) 
_j Mengingatkan masyarakat (pengguna pelayanan) bahwa menyalurkan pengaduan 

(keluhan) secara konstruktif akan mendorong upaya perbaikan pelayanan publik. 
_j Memastikan bahwa para peserta sebagai pihak-pihak utama pelaksana kegiatan 

selanjutnya dapat menerima hasil-hasil lokakarya yang akan menjadi dasar 
pijakan pelaksanaan kegiatan selanjutnya. 

Metode dan Urutan Proses Pelaksanaan Lokakarya 
_j Perkenalan dan Penjelasan tentang Lokakarya: 

Menjelaskan 'aturan main' pelaksanaan iokakarya dan manfaat sistem dan 
mekanisme pengelolaan pengaduan yang baik. 
Kerangka Pokok Rencana Pelaksanaan Survei Pengaduan 
Penjelasan tentang agenda lokakarya dan hasil pokok yang diharapkan dari 
pelaksanaan lokakarya, yaitu: 

Rancangan kuesioner survei pengaduan masyarakat, 
Pemilihan dan penentuan Unit Pelayanan yang bersedia secara sadar untuk 
melaksanakan Survei Pengaduan Masyarakat. 
Menyepakati Rencana Kerja Tindak Lanjut, di antaranya: pembentukan Tim 
Pelaksana Pengelolaan Pengaduan di Unit Pelayanan, penyampaian informasi 
kepada seluruh stat di Unit Pelayanan tentang rencana pelaksanaan kegiatan 
Survei Pengaduan Masyarakat dan kegiatan-kegiatan administratif lainnya 
yang diperlukan. 

_j Mulai dari Curah Pendapat secara Tak Terstruktur tentang Pengaduan (Keluhan 
Masvarakat) vang Umumnya Pernah Didengar. Diketahui atau Dialami Sendiri 
oleh Peserta Lokakarva 
Semua peserta lokakarya diminta bercurah pendapat dengan menuliskan di atas 
kartu metaplan setiap pengaduan (keluhan) masyarakat yang pernah mereka 
ketahui, mereka dengar atau mereka ajukan terhadap kinerja pelayanan dan 
kemudian kartu-kartu ditancapkan di papan tancap (pinboard). Fasilitator 
membaca semua kartu yang masuk dan mengeliminasi setiap kartu yang berisi 
pengaduan yang sama, mirip atau sama maknanya. Selain itu setiap kartu 
pengaduan yang bukan pengaduan masyarakat harus dieliminasi - karena sering 
ada kartu yang berisi "pengaduan (ke/uhan) aparatur penyedia pelayanan" di unit 
pelayanan. 
Pada tahap ini biasanya beberapa aspek tentang kinerja pelayanan masih belum 
dicakup dalam daftar pengaduan yang sudah masuk. Agar daftar pengaduan 
menjadi lebih lengkap, Fasilitator membantu peserta dengan memberi informasi 
tentang tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan dan prinsip-prinsip good 
governance. Dengan memperhatikan kedua hal tersebut, para peserta diminta 
untuk mengingat kembali apakah mereka pernah mengetahui atau mengajukan 
sendiri pengaduan yang menyangkut hal tersebut. 
Pada langkah berikutnya, tugas pokok Unit Pelayanan yang dituliskan di atas 
kartu-kartu metaplan menjadi dasar pengelompokan pengaduan yang sudah 
masuk dalam daftar. Daftar pengaduan yang sudah dikelompokkan tersebut 
diminta untuk diperiksa kembali secara teliti oleh para peserta dan jika perlu 
menambahkan daftar pengaduan yang belum ada yang terkait dengan tugas 
pokok dan fungsi Unit Pelayanan. (berdasarkan pengalaman, sering sekali 
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ditemukan bahwa sangat sedikit pengetahuan para peserta lokakarya tentang 
tugas pokok dan fungsi Unit Pelayanan - termasuk di kalangan aparatur 
pemerintah yang bertugas di Unit Pelayanan itu sendiri. Karena itu, langkah ini 
sangat penting dilakukan untuk me/engkapi proses curah pendapat dan 
mengidentifikasi tugas-tugas pelayanan yang belum di/akukan oleh Unit 
Pelayanan. Judul kelompok atau pengelompokan pengaduan berdasarkan prinsip
prinsip good governance digunakan dengan cara yang sama, yaitu untuk 
memperoleh daftar pengaduan yang berkaitan dengan itu). 

_j Kelompokkan daftar pengaduan berdasarkan aspek-aspek tertentu dalam proses 
penyediaan pelayanan. eliminasi duplikasi (pengulangan). Aspek-aspek dalam 
proses penyediaan pelayanan yang menjadi dasar Uudul) pengelompokan 
pengaduan dipersiapkan oleh Fasilitator. Karena itu para Fasilitator harus 
memperlengkapi diri dengan pengetahuan dan informasi tentang tugas pokok dan 
fungsi unit pelayanan dan prinsip-prinsip good governance. 

_j Pengalaman menunjukkan bahwa dengan proses seperti diuraikan di atas akan 
diperoleh sekitar 100 pernyataan pengaduan atau lebih. Kuesioner dikembangkan 
dari daftar pengaduan hasil curah pendapat ini. Sebaiknya jumlah pengaduan 
yang akhirnya masuk ke dalam kuesioner tidak lebih dari 25 - 30 pengaduan 
utama (penting). Karena itu penentuan prioritas pengaduan yang akan 
dimasukkan ke dalam kuesioner untuk disurvei harus dilakukan. 

_j Fasilitator mengusulkan 3 - 4 kriteria untuk menentukan prioritas pengaduan 
sebagai alat bantu untuk menentukan peringkat pengaduan yang akan 
dimasukkan ke dalam kuesioner. 
Setelah kriteria dijelaskan kepada para peserta lokakarya dan mereka menyetujui 
kriteria tersebut, maka kriteria itu digunakan sebagai alat untuk menentukan 
prioritas pengaduan yang akan dimasukkan ke dalam kuesioner. 

_j Langkah selanjutnya adalah proses menggunakan kriteria dalam penyusunan 
prioritas pengaduan dengan menggunakan Tabel Bantu Penentuan Prioritas. 

_j Jika peringkat pengaduan prioritas telah diperoleh, para peserta lokakarya harus 
diajak untuk menyepakati 25 - 30 pengaduan prioritas tertinggi untuk dimasukkan 
ke dalam Kuesioner Survei Pengaduan yang akan dilaksanakan. 

_j Melaksanakan simulasi survei pengaduan masyarakat dengan menggunakan 
Kuesioner Survei Pengaduan Masyarakat. 

_j Jelaskan upaya-upaya komunikasi proses dan hasil Survei Pengaduan yang perlu 
dilakukan selama proses pelaksanaan pengelolaan pengaduan. (lihat Bab 
"Komunikasi dan Humas'') 

_j Laksanakan "Pelatihan Simulasi" atas langkah-langkah praktis yang perlu 
dilakukan dalam proses Survei Pengaduan, seperti: membentuk Tim Pengelola 
Pengaduan, membuat bahan/media komunikasi kepada masyarakat, 
mempersiapkan peralatan dan bahan untuk melaksanakan survei, dan penetapan 
jadwal dan petugas survei. 

_j Usulkan petugas Unit Pelayanan secara sukarela untuk menangani tugas-tugas 
pelaksanaan survei pengaduan masyarakat yang akan dilaksanakan. 

_j Lakukan tindak lanjut persiapan, perencanaan pelaksanaan survei pengaduan. 
_j Akhiri lokakarya dengan memperbincangkan berbagai kemungkinan aspek-aspek 

"perasaan" yang dapat timbul dalam proses pelaksanaan survei di lapangan; 
termasuk 'perasaan sebagai tertuduh di kalangan aparatur di Unit Pelayanan dan 
'perasaan atau harapan' yang timbul di dalam pikiran para pengguna pelayanan 
yang akan menjadi responden survei. Terutama pihak aparatur di Unit Pelayanan, 
harus diyakinkan agar mereka tidak perlu cepat-cepat tersinggung atas hasil 
survei yang mereka lakukan -mengenai apapun 'opini masyarakat' terhadap 
kinerja mereka sebagai penyedia pelayanan. 
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~ Alat Bantu AB 8 
Bagaimana Mengidentifikasi Pelayanan Pokok yang Harus 
Disediakan oleh Pemerintah (Main Service Functions) 

Cara paling cepat untuk mengetahui pelayanan pokok yang harus disediakan oleh 
Pemerintah dan Pemerintah Daerah adalah dengan mempelajari dokumen Peraturan 
Perundang-undangan tentang tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah itu sendiri . 
Tabel berikut ini adalah panduan untuk menentukan dokumen peraturan perundang
undangan yang dapat dijadikan sumber acuan, dari mana dokumen tersebut biasanya 
dapat diperoleh dan menjelaskan tugas pokok dan fungsi kepemerintahan yang mana 
yang dapat dipelajari dari masing-masing dokumen tersebut. 

Tabel Bantu Untuk Mengetahui Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah dalam 
Penyediaan Pelayanan 

Dokumen Sumber Acuan 

_j UU Dasar 1945- hasil amandemen terakhir (Pembukaan dan Satang Tubuh) 
Level (Tingkatan) Pemerintahan Penyedia Pelayanan 

Negara 
Pemerintahan Negara 

Kemungkinan Sumber Dokumen (Dari Mana Dokumen Dapat Diperoleh) 
Sekretariat MPR Rl (situs internetnya), 
Sekretariat DPR Rl (situs internetnya), 
Sekretariat Negara (situs internetnya), 
Toko Buku, 
Perpustakaan Daerah (Bagian Bibliografi Lembaran Negara) 

_j UU (dan/atau UU sektoral) 
Level (Tingkatanl Pemerintahan Penyedia Pelayanan 

Pemerintah Pusat (Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-departemen) 
Memuat juga garis besar tug as pelayanan Din as dan Unit Pe/ayanan di sektor bersangkutan 

Kemungkinan Sumber Dokumen (Dari Mana Dokumen Dapat Diperolehl 
Sekretariat DPR Rl (situs internetnya), 
Sekretariat Negara (situs internetnya), 
Bagian/Biro Hukum Departemen dan LPND yang bersangkutan, 
Toko Buku , 
Perpustakaan Daerah (Bagian Bibliografi Lembaran Negara) 

_j UU No. 22/1999 (Pemerintahan Daerah) dan UU No. 25/1999 (Perimbangan Keuangan Pusat
Daerah) "Bidang-bidang pemerintahan yang masih menjadi urusan dan kewenangan 
Pemerintah Pusat" 

_j PP No. 25 Tahun 2000 "Bidang-bidang pemerintahan yang masih menjadi urusan dan 
kewenangan Pemerintah Pusat khususnya Pemerintah Provinsi" (turunan dari UU No. 
22/1999 dan UU No. 25/1999) 
Level !Tingkatanl Pemerintahan Penyedia Pelayanan 

Pernerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi 
"Kecuali Daerah lstimewa dan Daerah Otonomi Khusus" 

Kemunqkinan Sumber Dokumen (Dari Mana Dokumen Dapat Diperoleh) 
Sekretariat DPR Rl (situs internetnya), 
Sekretariat Negara (situs internetnya), 
Bagian/Biro Hukum Departemen Dalam Negeri, 
Toko Buku, 
Perpustakaan Daerah (Bagian Bibliografi Lembaran Negara) 
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_j UU No. 22/1999 (Pemerintahan Daerah) dan UU No. 25/1999 (Perimbangan Keuangan Pusat
Daerah) 
"Bidang-bidang pemerintahan dan bagian pendapatan negara yang diserahkan kepada 
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota" 
Level (Tingkatan) Pemerintahan Penyedia Pelayanan 

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kola 
"Kecuali Kabupaten/Kota di Daerah lstimewa dan Daerah Otonomi Khusus" 

Kemungkinan Sumber Dokumen (Dari Mana Dokumen Dapat Diperoleh) 
Sekretariat DPR Rl (situs internetnya), 
Sekretariat Negara (situs internetnya), 
Bagian/Biro Hukum Departemen Dalam Negeri. 
Taka Buku, 
Perpustakaan Daerah (Bagian Bibliografi Lembaran Negara) 

_j Peraturan Daerah (Perda): 
Parsial tentang Sektor atau Dinas Tertentu, 
Agregatif tentang beberapa atau semua sektor pelayanan di daerah bersangkutan. 
Biasanya disebut sebagai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah 
Daerah 

Level (Tingkatan) Pemerintahan Penyedia Pelayanan 
Pemerintah Daerah 
Dinas/Badan/Kantor 
Biasanya sudah memuat lebih rinci TUPOKSI Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit 
Pelayanan. 

Kemungkinan Sumber Dokumen (Dari Mana Dokumen Dapat Diperolehl 
Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. 
Bagian/Biro Hukum (Sekretariat Daerah), 
Bagian Humas/Hukum Dinas/Badan/Kantor/UPTD yang bersangkutan. 

_j Keputusan Kepala Daerah (Bupati!Walikota) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas/Kantor/Badan dan UPTD 
Level (Tingkatan) Pemerintahan Penyedia Pelayanan 

Dinas 
Badan 
Kantor 
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) 
Unit Pelayanan. 

Kemungkinan Sumber Dokumen (Dari Mana Dokumen Dapat Diperoleh) 
Bagian/Biro Hukum (Sekretariat Daerah), 
Bagian Humas/Hukum Dinas/Badan/Kantor/UPTD yang bersangkutan. 

PERHATIAN: 
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan 
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.(UU Dasar 1945/ Pasal 28F) 
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~ AlatBantu AB9 
Prinsip-Prinsip Kepemerintah~n yang Baik 

Sejumlah pihak sepakat bahwa karakteristik kepemerintahan yang baik (good 
governance) di antaranya sebagai berikut: 

1. Partisipasi 

Adanya ruang dan kesempatan yang terbuka bagi partisipasi pihak-pihak yang 
berkepentingan pada proses pemerintahan dan hasil pembangunan. lni berlaku 
sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta 
perolehan manfaat dari setiap upaya pembangunan dan pelayanan pemerintahan. 

2. Penegakan hukum 

Adanya kerangka peraturan perundang-undangan yang adil dan dilaksanakan 
secara adil dan konsekuen, atau adanya penegakan hukum dan kepastian hukum 
yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali (tidak diskriminatif) dan menjunjung hak 
asasi manusia dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. 

3. Transparansi 

Adanya arus informasi yang terbuka bagi setiap pihak yang berkaitan dengan 
hasil-hasil pembangunan dan pelayanan pemerintahan. Meningkatkan 
kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dengan masyarakat, antara 
penyelenggara pemerintahan dengan masyarakat dan harus memberikan 
kemudahan dalam memperoleh informasi akurat setiap saat dibutuhkan. 

4. Daya tanggap (responsiveness) 

Adanya sistem pemerintahan yang memungkinkan respon cepat dan tepat 
terhadap setiap perubahan tuntutan pelayanan pemerintahan dan pembangunan 
sesuai perkembangan. 

5. Kesetaraan (persamaan hak) 

Adanya persamaan kedudukan di antara warga negara, tanpa diskriminasi 
(perempuan/laki-laki, suku/etnis/ras, afiliasi politik dan sebagainya) dalam 
memperoleh hak atas hasil-hasil pembangunan dan pelayanan yang tersedia. 

6. Visi strategis 

Adanya rencana strategis jangka panjang tentang pelaksanaan pemerintahan dan 
pembangunan secara berkelanjutan yang bertumpu pada pemahaman yang baik 
atas sejarah, budaya dan sosial. 

7. Efektivitas dan efisiensi 

Setiap hasil pembangunan dan pelayanan pemerintahan hendaknya dihasilkan 
dengan tingkat penggunaan sumberdaya paling efisien, efektif dan berkelanjutan. 

8. Profesionalisme 

Kemampuan, ketrampilan dan moral penyelenggara pemerintahan memenuhi 
standar dengan karakteristik mempunyai rasa empati untuk memberikan 
pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. 
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9. Akuntabilitas 

Para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan di organisasi
organisasi masyarakat warga (civil society) bertanggungjawab kepada publik atas 
setiap tindakan dan perilaku pemerintahan yang dilakukannya. Akuntabilitas 
(kepertanggungjawaban) ini tentu saja berbeda-beda sesuai dengan apakah suatu 
keputusan dan tindakan yang dilakukan menyangkut keputusan internal atau 
eksternal suatu organisasi. Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan 
di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi·organisasi masyarakat dalam 
segala bidang (politik, fiskal, anggaran) kepada masyarakat. 

10. Pengawasan 

Meningkatnya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan 
kegiatan pembangunan dengan keterlibatan masyarakat maupun organisasi 
kemasyarakatan. 
Beberapa pihak menerjemahkan masing-masing karakteristik tersebut di atas 
dengan pengertian akhir yang mendekati sama, dan beberpa pihak juga ada yang 
menambahkan satu karakteiristik lain yaitu : 

11. Konsensus 

Bebagai kelompok warga negara tentu memiliki berbagai kepentingan yang 
berbeda-beda. Segala keputusan dan kebijakan publik harus mampu menengahi 
berbagai kepentingan yang berbeda·beda itu. Karena itu konsensus optimum 
haruslah menjadi dasar bagi setiap proses pengambilan keputusan, terutama 
yang menyangkut pengalokasian sumberdaya publik. 

Kepemerintahan atau Tata Pemerintahan (governance) dapat dipahami sebagai 
'bagaimana pihak·pihak yang berwenang dalam urusan ekonomi, politik dan 
administratif menyelenggarakan berbagai persoalan/urusan dalam suatu negara dan 
atau bagian-bagiannya'. Dalam hal ini termasuk mekanisme, proses, dan 
kelembagaan di mana warga negara dan kelompok·kelompoknya dapat 
mengungkapkan (menyatakan) kepentingan, memperjuangkan hak-hak, memenuhi 
kewajiban, dan mengelola perbedaan-perbedaan yang ada. Penyelenggaraan 
pemerintahan adalah ibarat 'tungku' berkaki tiga yang masing-masing kakinya adalah: 
ekonomi, politik dan administratif. Kepemerintahan di bidang ekonomi mencakup 
proses-proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi perekonomian satu 
negara dan keterkaitannya dengan perekonomian negara lain. Dalam hal ini maka 
implikasinya tertumpu pada kesetaraan, kemiskinan dan kualitas kehidupan. 
Kepemerintahan di bidang politik mencakup proses-proses pengambilan keputusan 
dalam merumuskan kebijakan. Kepemerintahan dalam aspek administratif adalah 
sistem pelaksanaan kebijakan dijalankan. 

Dari perspektif pihak-pihak (parties), pemerintahan mencakup unsur negara 
(penyelenggara negara), sektor swasta, dan masyarakat warga/sipil (civil society). 
Dalam hal ini, negara dipahami sebagai kelembagaan-kelembagaan politik dan 
kelembagaan publik. Kadang-kadang sebagian orang memasukkan sektor swasta 
sebagai bagian dari masyarakat. Tetapi sektor swasta dapat juga dianggap terpisah 
karena sektor swasta memainkan peran yang pengaruhnya berbeda terhadap kondisi 
sosial, ekonomi dan politik dalam proses pembentukan pasar dan kewirausahaan. 
Masyarakat warga (civil society), berada di ranah/wilayah antara individu dengan 
negara, yang terdiri dari individu dan organisasi/ kelompok-kelompoknya, yang secara 
sosial, politik dan ekonomi yang dikendalikan oleh aturan formal dan informal. 
Berbagai kelembagaan pemerintahan di dalam ketiga ranah/wilayah (negara, sektor 
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swasta dan masyarakat warga) tersebut haruslah dirancang sedemikian rupa agar 
memberi kontribusi terhadap pencapaian pembangunan umat manusia yang 
berkelanjutan dengan menciptakan kondisi politik, hukum, ekonomi dan sosial yang 
paling memungkinkan. 

Kepemerintahan yang baik (good governance) haruslah berciri-ciri partisipatif, 
transparan, akuntabel, efektif dan memiliki nilai-nilai kesetaraan berbasis pada 
ketaatan hukum. Kepemerintahan yang baik juga harus menjamin bahwa penetapan 
prioritas di bidang politik, sosial, dan ekonomi dilakukan dengan konsensus optimum 
masyarakat secara luas. lni juga berarti bahwa aspirasi dari pihak-pihak yang paling 
miskin dan paling terpengaruh atas keputusan yang akan diambil, dipertimbangkan -
khususnya dalam pengalokasian berbagai sumber daya pembangunan. Dengan 
demikian, sesungguhnya harus dipahami bahwa Kepemerintahan yang baik (good 
governance) harus tercipta tidak saja di ranah/wilayah negara; tetapi juga di 
ranah/wilayah sektor swasta dan masyarakat warga (civil society). Dalam 
mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) dengan kerakteristik 
sebagaimana disebutkan di atas, masing-masing ranah/wilayah pemerintahan, yaitu: 
negara, sektor swasta dan masyarakat warga (civil society) memiliki peran unik 
yang berbeda satu sama lain. 

Peran utama negara adalah mengembangkan dan memelihara kerangka hukum dan 
peraturan yang efektif, stabil dan adil bagi kegiatan-kegiatan publik dan sektor 
swasta. Untuk itulah negara dan para penyelenggara negara memperoleh mandat 
dari rakyat yang harus diwujudkan dalam bentuk penyediaan pelayanan publik yang 
harus dipertanggungjawabkan pula kepada sektor swasta dan publik. 

Sektor swasta diyakini sebagai aktor utama dalam penciptaan peluang kerja yang 
produktif, yang pada akhirnya akan memberikan pendapatan yang cukup untuk 
meningkatkan kualitas kehidupan. Karena masyarakat warga (civil society) dalam 
wujud kumpulan pembeli (pasar) adalah juga pelanggan bagi sektor swasta, maka 
sektor swasta juga harus melakukan kegiatan-kegiatannya dengan cara-cara yang 
lebih transparan dan bertanggungjawab. Masyarakat warga (civil society) juga harus 
melindungi hak-hak setiap warga negara. Kelompok-kelompok dan organisasi 
masyarakat warga menyalurkan partisipasi warga negara dalam kegiatan ekonomi, 
politik dan sosial serta mengorganisasikan masyarakat warga agar cukup kuat untuk 
mempengaruhi kebijakan publik dan memperoleh akses ke sumber daya publik. 

Uraian di atas membuktikan bahwa kepemerintahan (governance) tidak dapat sekali
kali diperlakukan sebagai suatu sistem tertutup. Dan karena masing-masing 
ranah/wilayah (negara, swasta dan masyarakat warga/civil society) mempunyai 
berbagai kelemahan; maka segala upaya menuju kepemerintahan yang baik (good 
governance) memerlukan interaksi di antara ketiganya. 
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~ Alat Bantu AB 1 0 
Prototipe Matriks Pemeringkatan & Penentuan Prioritas 
Pengaduan 

TABEL BANTU: SELEKSI PRIORITAS PENGADUAN MASYARAKAT YANG AKAN 
DISURVEI di Puskesmas: ....... Periode Survei: ••. - •• . Oktober 2003 

Kriteria-1 Kriteria-2 Kriteria-3 
T 

Pengaruh Pengaruh Pengaruh 0 
terhadap Terhadap Terhadap T 
kesembu- Kemam- Pewujudan A R 

No PERNYATAAN PENGADUAN han pasien puan good L A 
(KELUHAN) Pasien governance N 

(Keluarga) di Unit s K 

Dalam Pelayanan K 
0 Membiayai R 

Kesehatan 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Jarum imunisasi kurang tajam 
5. Tidak menjamin kerahasiaaan penyakit 

pasien 
9. Petugas jarang ada di tempat 
10. Dokter sering tidak ada di tempat 
12. Bidan desa tidak ada di desa 
13. Petugas jaga Puskesmas rawat inap 

sering tidak ada 
20 Puskesmas tutup sebelum jam kerja 

semestinya 
21 Puskesmas terlambat buka 
22 Petugas kurang cepat melayani pasien 
23 Petugas loket terlambat melayani pasien 
24 Pelayanan obat di apotik lambat 
28 Loket cepat tutup 
29 Petugas loket sering lidak ada di tempat 
38 Petugas apotik memberi obat tidak 

sesuai dengan resep 
40 Bidan tidak memberikan obat-obatan 

pasca melahirkan 
46 Petugas menyuntik dengan alai suntik 

bekas 
59 Petugas PUSTU sering tidak ada di 

tempat 
60 Bidang desa tidak mau memanfaatkan 27 

Polindes yang ada 
67 Petugas Puskesmas tidak memberi 27 

informasi yang memadai tentang 
·' 

penyakit pasien ' 

68 Bidan tidak periksa tekanan darah ibu 27 
hamil dan akseptor KB .. 

' 
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~ Alat Bantu AB 11 
Prototipe Kuesioner Survei Pengaduan Masyarakat 

KUESIONER SURVEI PENGADUAN MASYARAKAT di Puskesmas: ..... . 
Periode Survei · • Oktober 2003 .... ... 

N PERNYATAAN PENGADUAN (KELUHAN) YA 

1 Jarum imunisasi kurang tajam 

2 Tidak menjamin kerahasiaaan penyakit pasien 

3 Petugas jarang ada di tempat 

4 Dokter sering tidak ada di tempat 

5 Bidan desa tidak ada di desa 

6 Petugas jaga Puskesmas rawat inap sering tidak ada 

7 Puskesmas tutup sebelum jam kerja semestinya 

8 Puskesmas terlambat buka 

9 Petugas kurang cepat melayani pasien 

10 Petugas loket terlambat melayani pasien 

11 Pelayanan obat di apotik lambat 

12 Loket cepat tutup 

13 Petugas loket sering tidak ada di tempat 

14 Petugas apotik memberi obat tidak sesuai dengan resep 

15 Bidan tidak memberikan obat-obatan pasca melahirkan 

16 Petugas menyuntik dengan alai suntik bekas 

17 Petugas PUSTU sering tidak ada di tempat 

18 Bidang desa tidak mau memanfaatkan Polindes yang ada 

19 Petugas Puskesmas tidak memberi informasi yang memadai tentang penyakit pasien 

20 Bidan tidak periksa tekanan darah ibu hamil dan akseptor KB 

21 Petugas pernah memberikan obat kadaluwarsa 

22 Alai kontrasepsi yang diinginkan pasien tidak tersedia 

23 Ruang persalinan sempit 

24 Bidan buka praktek di rumah sat jam ke~a 

25 Biaya rawat-inap mahal 

26 Persediaan obat di Puskesmas kurang 

27 Petugas Puskesmas jarang turun ke daerah sulit 

28 Biaya persalinan terlalu tinggi 

29 Petugas apotik tidak memberi penjelasan yang cukup tentang obat yang diberikan 

30 Petugas pelayanan Puskesmas tidak ramah 
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§g§ Alat Bantu AB 12 
Prototipe Rencana Kerja Tindak Lanjut Setelah Lokakarya 
Mekanisme Pengaduan 

No KEGIATAN PERSIAPAN Minggu Minggu Minggu Minggu-
SURVEY PENGADUAN 1 2 3 4 

1 ~ p 4 5 1 ~ p ~ ~ 1 ~ p ~ ~ 1 ~ p ~ 5 
1. Sosialisasi (penjelasan) 

tentang Rencana Pelaksanaan 
Survei Pengaduan di Unit 
Pelayanan 

2. Pembentukan Tim 
Pelaksana/Unit Pengelolaan 
Pengaduan 

3. Pengajuan Rencana Biaya 
Pelaksanaan Survei 
Pengaduan 

4. Pengumuman kepada 
masyarakat tentang rencana 
pelaksanaan survei pengaduan 

5. Pengadaan dan pemasangan 
peralatan survei 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. Persiapan akhir (gladi resik) 

11 . Pelaksanaan survei 
pengaduan dimulai 
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s eterusnya 
(sampai 
selesai 
survei) 
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~ Alat Bantu AB 13 
Panduan Menganalisis Hasil Survei Pengaduan Masyarakat 

Proses Pelaksanaan Lokakarya Analisis Hasil Survei 

1. Persiapkan Analisis Masalah Penyebab Pengaduan (Keluhan) 
Tulis ulang judul pengaduan di atas kartu metaplan berurutan sesuai peringkat 
pengaduan di grafik lndeks Pengaduan Masyarakat (IPM) dan tancapkan 
kartu-kartu metaplan tersebut di papan tancap (pinboard). 

2. Lakukan curah pendapat tentang masalah-masalah yang secara logis dapat 
menjadi penyebab timbulnya pengaduan (keluhan) masyarakat tersebut. Mulailah 
menganalisis masalah-masalah penyebab pengaduan (keluhan) peringkat teratas 
dan seterusnya ke pengaduan peringkat selanjutnya. 

Proses curah pendapat harus dipandu dengan menggunakan pertanyaan, seperti: 

Pengaduan 

Pengaduan #8 

Penyebab Penyebab 
Internal Eksternal 

I Pe"yeb•b II Pe"yeb•b I 

I Pe"yebab II Pe"yeb•b I 
I Pe"yeb•b II Pe"yebab I 

Apakah pengaduan (keluhan) ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan 

1. Aspek personeVpetugas yang bertanggung jawab. khususnya dalam kaitan dengan 
a. profesionalisme petugas ? 
b. kompetensi petugas? 
c. perilaku petugas? 

2. Aspek fasilitas dan alai kerja, infrastruktur, peralatan? 
3. Aspek ketersediaan dana anggaran? 
4. Aspek kelemahan pada peraturan yang ada atau tidak-adanya peraturan? 
5. Aspek prosedur kerja atau birokrasi? 
6. Aspek kelemahan pada perencanaan di Unit Pelayanan? 
7. Aspek lata pemerintahan (bad/good governance) 
8. Aspek lnformasi dan komunikasi dengan para pengguna pelayanan? 

3. Setelah para peserta sepakat tentang kelengkapan dan relevansi logika masalah 
penyebab timbulnya pengaduan (keluhan) yang dianalisis, kartu-kartu bertuliskan 
masalah-masalah penyebab timbulnya pengaduan dikelompokkan ke dalam dua 
kategori dengan mengajukan pertanyaan: "Siapa/pihak mana yang melakukan 
kesalahan dan siapa/pihak mana yang harus memperbaiki kesalahan itu?" Dasar 
pertimbangan penting untuk pertanyaan ini adalah lingkup kewenangan dan tugas 
pokok dan fungsi Unit Pelayanan. 

masalah Penyebab Internal: (tanggung jawab memperbaiki kesalahan dan 
kekurangan berada di Unit Pelayanan dan dapat melakukan sendiri) 
masalah Penyebab Eksternal : (tanggung jawab memperbaiki kesalahan dan 
kekurangan berada di luar Unit Pelayanan) 
Pindahkan kartu-kartu masalah penyebab pada tempat yang sesuai. 
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4. Lanjutkan proses dengan menganalisis kembali masalah penyebab di kelompok 
Penyebab Internal. Usahakan untuk membuat peringkat atas berbagai masalah 
penyebab tersebut berdasarkan kemungkinan peluang untuk mengatasinya atau tingkat 
urgensi (kemendesakan)-nya untuk diatasi dan kelompokkan masalah-masalah 
penyebab tersebut berdasarkan prioritasnya untuk segera diatasi. Sepakati bersama 
kriteria yang akan digunakan untuk melakukan pemeringkatan (ranking), misalnya: 
a mudah (tingkat kemudahan diperbaikildiatasi) 
b = biaya(seberapa murah melakukan upaya perbaikannya) 
c = dampak (seberapa cepat dan mudah dampaknya dapat dirasakan 

atau dilihat oleh masyarakat pengguna pe/ayanan) 
d = bad governance (seberapa tinggi pengaruhnya dalam 

mengakibatkan bad governance/tata pemerintahan yang buruk) 

I Pengaduan #81 

5. Pada tahap analisis selanjutnya identifikasi kemungkinan solusi alas setiap 
masalah penyebab dan mulailah dari masalah Penyebab Internal utama dan 
selanjutnya ke masalah Penyebab Internal berikutnya sampai semua masalah 
Penyebab Internal selesai dirumuskan solusinya masing-masing. Jika ada banyak 
kemungkinan solusi, lakukan lagi pemeringkatan (ranking) dengan menggunakan 
kriteria yang sama sebagaimana disebut di alas. Atur kembali urutan kartu-kartu 
solusi sesuai dengan urutan peringkat solusi tertinggi dan selanjutnya. 

6. Catat semua solusi yang dapat dilaksanakan dan rumuskan solusi-solusi tersebut 
sebagai tekad untuk melakukan perbaikan pelayanan yang langsung dapat 
digunakan segera setelah selesai lokakarya untuk merumuskan Janji Perbaikan 
Pelayanan yang siap disampaikan kepada masyarakat pengguna pelayanan. 

Pada prinsipnya, struktur analisis masalah pengaduan, solusi dan janji perbaikan 
adalah sebagai berikut: 
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Judul 1 pengaduan sesuai dengan urutannya di grafik lndeks Pengaduan 
Masyarakat: 

a. So/usi (janji) 1 .......... . 
b. So/usi (janji) 2 .......... . 
c. So/usi (janji) 3 .......... . 
d. So/usi (janji) 4 .......... . 

Judu/ 2 pengaduan sesuai dengan urutannya di grafik lndeks Pengaduan 
Masyarakat: 

a. So/usi (janji) 1 .......... . 
b. Solusi (janji) 2 .......... . 

7. Lakukan lagi Langkah 4 sampai 6 untuk masalah Penyebab Eksternal, tetapi 
catatlah solusi dalam bentuk rekomendasi-rekomendasi yang akan menjadi isi dari 
dokumen "Rekomendasi Perbaikan Pelayanan" yang akan disampaikan (diajukan) 
kemudian kepada Pengambil Keputusan. 

N 
0 

Pada prinsipnya, struktur analisis masalah pengaduan, solusi dan rekomendasi 
perbaikan pelayanan adalah sebagai berikut: 

Judu/ 1 pengaduan sesuai dengan urutannya di grafik lndeks Pengaduan 
Masyarakat: 

a. Rekomendasi 1 .......... . 
b. Rekomendasi 2 .......... . 
c. Rekomendasi 3 .......... . 

Judu/ 2 pengaduan sesuai dengan urutannya di grafik lndeks Pengaduan 
Masyarakat: 

a. Rekomendasi 1 .......... . 
b. Rekomendasi 2 .......... . 
c. Rekomendasi 3 .......... . 

Contoh Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja 
Pelayanan Pemerintah Nagari •.••..•.• ( Kabupaten Solok) 

Sebab Solusi Solusi Pengaduan 
Internal I Eksternal 

Untuk Sebab Untuk Sebab Eksternal 
Internal 

Pembangunan tidak • Musbang Nagari • Dana DAUN • Harus ada • Pemkab menyedia· 
merata disetiap belum ada datangnya musbang nagari kan pelatihan terha-
jorong terlambat yang melibatkan dap Kasi 

semua unsur (1) pembangunan Nagari 
• Renstra belum • Sarana I prasarana • Melaksanakan • Kaji ulang indeks 

dilaksanakan dengan untuk musbang tepa! dana masing-masing 
optimal pembangunan sulit waktu (1) Nagari 

• Tidak ada ke~asama • Keterbatasan biaya • Semua unsur • Pemkab Nagari tidak 
Wali Nagari dengan I Dana DAUN harus dilibatkan (1) menggunakan dana 
Jorong dan DAUN untuk PBB 
masyarakat 

• T erbatasnya dana • Dana Pembangu- • Renstra harus • Meningkatkan 
pada kas Nagari nan digunakan segera disusun kesadaran 

untuk membayar berdasarkan visi, masyarakat untuk 
PBB oleh Pemkab misi Wali Nagari bernagari 

terpilih (2) 
• Tidak ada transpa- • Belum adanya • Renstra harus • Adakan rapat komisi 

ransi dalam peren- kesadaran dilaksanakan BPN dan kunjungan 
canaan pembangu- masyarakat untuk sesuai visi, misi (2) ke~a 
nan bergotong royong 
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~ Alat Bantu AB 14 
Prototipe Janji Perbaikan Pelayanan (Akta Pelayanan) 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ....... . 
PUSKESMAS .......... . 

JANJI PERBAIKAN PELAYANAN (contoh) 

Masyarakal, pasien dan keluarga pengguna pelayanan Puskesmas Wera Baral yang 
lerhormal; 
Selama "Survey Pengaduan Masyarakat" yang dilaksanakan dari langgal 3 - 17 
November 2003, sejumlah 1.504 anggota masyarakal berpartisipasi mengisi dan 
mengembalikan kuesioner dari sejumlah 2000 kuesioner yang disebarkan. Jawaban 
masyarakal yang masuk Ieiah kami olah dengan mengurutkan pengaduan
pengaduan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Hasil rekapitulasi survei 
pengaduan tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Tabel Rekapitulasi Hasil 
Survei Pengaduan Masyarakat. 
Kami baru mampu menanggapi 5 (lima) pengaduan tertinggi dan kami berjanji untuk 
memperbaiki pelayanan yang terkait dengan masing-masing pengaduan tersebut, 
yaitu dengan upaya-upaya sebagai berikut: 

1. Untuk pengaduan "Ruang persalinan sempif', kami berjanji akan: 
1.1. menata ruang persalinan dengan cara yang lebih baik agar terasa lebih 

longgar, 
1.2. menata peralatan medis disesuaikan dengan kebutuhan tindakan 

medis, 

2. Untuk pengaduan "Bidan Desa tidak ada di desa", kami berjanji akan: 
2.1. melakukan pembinaan lebih intensif terhadap Bidan Desa, 
2.2. memberikan penghargaan kepada Bidan Desa yang berprestasi, 
2.3. melakukan inspeksi mendadak untuk memeriksa kehadiran Bidan Desa 

di lokasi tugasnya. 
2.4. mengusulkan pengangkatan Bidan Desa baru bagi desa-desa yang 

belum memiliki Bidan Desa sendiri . 

3. Untuk pengaduan "Biaya persalinan mahaf', kami berjanji akan: 
3.1. menerapkan tarif persalinan di Puskesmas (Polindes} sesuai dengan 

tarif berdasarkan Perda dan ketentuan dari Dinas Kesehatan 
Kabupaten, 

3.2. mengumumkan dan memberi penjelasan lentang tarif persalinan 
berdasarkan Perda dan ketentuan Dinas Kesehalan Kabupaten kepada 
masyarakal, 

3.3. membuat kesepakatan tentang tarif persalinan (bidan praklek swasta) 
dan mengumumkannya kepada masyarakal, 

4. Untuk pengaduan "A/at kontrasepsi yang diinginkan pasien tidak tersedia", 
kami berjanji akan: 
4.1. mengusulkan perubahan kebijakan perencanaan kebuluhan dan 

pengadaan alai KB, 
4.2. menyusun rencana kebutuhan alat KB per lriwulan dan 

menyampaikannya kepada BKKBN, 
4.3. melatih petugas dalam menyusun rencana kebuluhan alat KB. 

5. Untuk pengaduan "Petugas PUSTU tidak ada di tempaf', kami berjanji akan: 
5.1. melakukan pembinaan lebih intensif bagi para petugas PUSTU, 
5.2. memberi penghargaan kepada pelugas PUSTU yang rajin, 
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5.3. melakukan inspeksi mendadak untuk memeriksa keberadaan petugas 
PUSTU di tempat tugasnya masing-masing, 

5.4. menerapkan sanksi tegas kepada petugas PUSTU yang sering 
meninggalkan tempat tugas di luar keperluan dinas, 

5,5. mengganti petugas PUSTU yang sering tidak hadir di lokasi tugasnya, 
5.6. memberitahukan sebelumnya kepada masyarakat setiap kali petugas 

PUSTU akan bertugas ke desa lain. 

Sebagai informasi tambahan terkait dengan pengaduan yang sudah anda 
sampaikan selama pelaksanaan Survei Pengaduan, kami segera akan 
menyampaikan informasi terbuka tentang hal-hal sebagai berikut: 

Tarif pelayanan resmi sesuai ketentuan daerah, 
Tata cara (prosedur) pelayanan (Bagan Alir Pelayanan), 
Persyaratan untuk memperoleh pelayanan, 
Batas waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pelayanan, 
Tata cara (prosedur) mengajukan pengaduan (keluhan). 

Kami mohon maaf belum mampu menanggapi semua pengaduan (keluhan) yang 
kami terima. Tetapi kami sungguh-sungguh berkeinginan untuk melakukan perubahan 
secara bertahap. 
Dalam pros~s pembahasan sebab-sebab dan alternatif penyelesaian atas 
pengaduan, kami juga mencatat adanya hal-hal yang berada di luar kewenangan dan 
kemampuan Puskesmas yang turut menjadi penyebab masalah. Untuk hal-hal yang 
di luar kewenangan dan kemampuan Puskesmas tersebut, kami telah mengajukan 
rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar memperoleh tanggapan. Kami 
berjanji untuk mengumumkan kepada masyarakat jika tanggapan tersebut telah kami 
terima. 

Secara terbuka kami mengundang partisipasi masyarakat untuk terus mengawasi 
kinerja pelayanan kami dan segera memasukkan pengaduan (keluhan) ke Kotak 
Pengaduan yang tersedia atau langsung kepada Staf Unit Pengelola Pengaduan 
Masyarakat (UPPM) terutama jika Janji Perbaikan Pelayanan yang kami sebut di 
atas belum kami penuhi. 

Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi Bapakllbu/Saudara sekalian yang telah 
memberikan masukan melalui Survey Pengaduan Masyarakat yang telah 
dilaksanakan dan mengharapkan pengawasan terus-menerus demi perbaikan 
pelayanan ke masa yang akan datang. 

2 Januari 2004 

Kami yang berjanji: Saksi-saksi: 

1. . ........................ . 1 .......................... . 
Kepala Puskesmas ......... . Camat. ................... . 

2. ········································· 2. ·········································· 
Ketua UPPM Ketua Lembaga ....... (LSM) 

Tembusan disampaikan kepada Yth.; 
1. Bpk. Bupati/Walikota Sima, 
2. Bpk. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Sima 
3. Bpk. /lbu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Sima 
4. Redaktur ........................... (media massa), 
5. Ketua Lembaga ............... . (LSM). 
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~ AlatBantu AB15 
Prototipe Rekomendasi Perbaikan Pelayanan 
(Response Recommendations) 

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ..... 
PUSKESMAS ........ . 

2 Januari 2004 
No. : 
Lamp. : 
Hal. 

REKOMENDASI PERBAIKAN PELAYANAN 
(TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT) 

(contoh) 

Kepada Yth. , 
Bpk. Bupati .... .. . 
di .... ....... .. . 

Selama pelaksanaan Survei Pengaduan Masyarakat terhadap kinerja pelayanan 
Puskesmas pada tanggal 3 - 17 Nopember 2003, sejumlah 1.504 anggota 
masyarakat berpartisipasi mengisi dan mengembalikan kuesioner dari sejumlah 2000 
kuesioner yang disebarkan. (terlampir: Tabel Rekapitulasi Pengaduan Masyarakat). 

Kami (Kepala Puskesmas Wera Barat dan seluruh Stat) Ieiah membahas dan 
menentukan upaya-upaya perbaikan untuk menanggapi pengaduan masyarakat 
tersebut. Kami Ieiah membuat Janji Perbaikan Pelayanan dan telah 
mengumumkannya kepada masyarakat (terlampir) . 

Dalam proses analisis sebab-sebab dan alternatif penyelesaian masalah pengaduan, 
kami juga mengidentifikasi beberapa sebab yang tindakan-tindakan perbaikannya 
berada di luar kewenangan dan kemampuan kami di Puskesmas Wera Barat. Untuk 
itu kami memerlukan dukungan dan keputusan dari Bapak Bupati . 

Dengan hormat kami menyampaikan beberapa sebab yang berada di luar 
kewenangan dan kemampuan kami tersebut sebagai berikut: 

1. Sejumlah 1.112 orang mengadukan tentang "Ruang persalinan sempif'. Hal 
ini disebabkan antara lain: 
1.1. Sampai saat ini sesungguhnya di Puskesmas Wera Barat belum ada 

Ruang Tindakan Khusus Persalinan , 
1.2. Ruang Tindakan Khusus Persalinan yang ada sekarang semula adalah 

gudang barang bekas (konstruksi kayu) yang difungsikan untuk itu (luas: 
400 em X 400 em)- tanah masih memungkinkan perluasan, 

2. Sejumlah 446 orang mengadukan tentang "Bidan Desa tidak ada di desa". 
Pengaduan ini berhubungan dengan sebab-sebab antara lain: 
2.1. Di wilayah kerja Puskesmas Wera Barat masih terdapat 3 (tiga) desa 

yang belum memiliki Bidan Desa sendiri, 
2.2. Masih terdapat seorang Bidan Desa yang ada dalam status honor 

sukarela (test CPNSD terakhir dinyatakan lulus), 
2.3. Semua Bidan Desa yang ada masih berstatus Pegawai Tidak Tetap 

(PTT). 
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3. Sejumlah 436 orang mengadukan tentang "Biaya persalinan tinggi (mahal)". 
Pengaduan ini antara lain disebabkan karena: 
3.1. Tarif persalinan yang ditetapkan oleh Perda dan Ketentuan Dinas 

Kesehatan Kabupaten masih dirasa terlalu tinggi oleh masyarakat di 
wilayah kerja Puskesmas Wera Barat, 

3.2. Penduduk di wilayah kerja Puskesmas Wera Barat masih banyak yang 
berada dalam status ekonomi yang kurang (Keluarga Miskin/GAKIN). 

Mohon kebijakan dan keputusan Bapak Bupati untuk masalah-masalah tersebut di 
atas. Kami sangat senang bila mendapat kesempatan untuk membantu Bapak Bupati 
membahas berbagai kemungkinan penyelesaian masalah atas pengaduan 
masyarakat tersebut. 

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dalam mendukung upaya perbaikan 
pelayanan yang sedang dan akan kami lakukan, kami sampaikan terima kasih . 

Tembusan kepada Yth.: 
1. Ketua DPRD Kabupaten/Kota ...... , 
2. Ketua Lembaga ........... (LSM), 
3. Harian ............ (media massa), 

.. .. .. . .. . . .. . . , 2 Januari 2004 

Dokter 
Kepala Puskesmas 

4. Papan lnformasi di Puskesmas (untuk diketahui oleh masyarakat), 
5. Arsip. 
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~ Alat Bantu AB 16 
~engawasan Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Survei 

Peraturan Keuangan sehubungan dengan Pengelolaan Dana good governance 
1. Pemasukan dan pengeluaran (sebelum atau sesudah adanya dana yang berasal 

dari sumber masing-masing, mis. Pemda, donor, dsb.) tidak digabungkan atau 
dipisahkan dengan pertanggungjawaban dana good governance. Agar dana 
berasal dari sumber lainnya lebih transparan dan akuntabel , mohon dikirimkan 
pula informasi ini ke semua pihak terkait. 

2. Semua laporan keuangan dipublikasikan ke publik mis. ditempelkan di dinding 
kantor Wali Nagari atau ditempat umum. Kirimkan informasi yang sama ke DPRD, 
Pemda, LPPI, Bawasda dan lain-lain yang dianggap perlu. 

3. Semua pengeluaran biaya dibayar sesuai dengan Tabel Rencana Kerja Nagari 
4. Nagari sebaiknya menunjuk satu orang kasir/atau yang bertanggung jawab 

sepenuhnya untuk pengeluaran Nagari. 
5. Berikan informasi tentang pelaksanaan survei ke koran lokal agar masyarakat luas 

mengetahui tentang survei dimaksud. 
6. Apabila adanya biaya untuk pelaksanaan rapat sbb: 

a. konsumsi , diperlukan dokumen seperti daftar hadir atau surat yang 
mendukung/menguatkan kegiatan tsb, contoh. lampirkan kesimpulan I resume 
rapat serta daftar hadir 

b. biaya pencetakan, dan fotocopy, mohon dilampirkan contoh dari percetakan 
dan fotocopy tsb. 

7. Biaya untuk pembelian barang diatas Rp. 200.000,-: diperlukan tiga surat 
penawaran secara tertulis dari tiga toko yang berbeda (lengkap dgn spesifikasi), 
ini dilaksanakan sebelum transaksi pembelian. Setelah pembelian dilaksanakan, 
kemudian dibukukan dan dimasukkan kedalam inventaris. 

8. Nagari harus membuat tanda terima/kuitansi untuk semua pengeluaran. 
9. Biaya-biaya lainnya (diluar bantuan Dana good governance) tidak dimasukkan 

kedalam pengeluaran Dana good governance. Prosedur yang sama dilaksanakan 
untuk setiap sumber dana 

lnventaris: 
• Barang yang dibeli di mana harga melebihi Rp. 200,000,- harus dimasukkan ke 

dalam daftar inventaris - contoh formulir diberikan pada pelatihan. 

h' Contoh Tabel: Perkiraan Per ltU'!9_an a· 1~a Plk e a sanaan s · p urve1 eng a d uan M k t a~ara a 

No URAIAN JENIS HARGA SATUAN 
JUMLAH 

JUMLAH BIAYA 
PEMBIAYAAN (Rp.) 

(Rp.) 
1. Spanduk 21embar 125,000.00 250,000.00 
2. Poster (pengumumanl 10 lembar AO 
3. FotokqQi kuesioner 3000 lembar 200.00 600,000.00 
4. Bahan presentasi 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
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Contoh Tabel: Realisasi Biaya Pelaksanaan SurveiPengaduan Masyarakat 

Nama Bahan & Alat Harga Total 
No Jumlah Keterangan Harga Bantu Satuan (Rp) (Rp) 
1 Kotak Pengaduan 11 buah 50,000 550,000 
2 Kursi tunggu 3 buah 150,000 450,000 
3 Papan data 10 buah 60,000 600,000 
4 Foto copy kuesioner 4000 lembar 100 400,000 
5 Film 2 buah 23,000 46,000 

6 Cuci cetak 2 rol 38,000 76,000 
7 Box file 3 buah 25,000 75,000 
8 Am plop 2 kotak 7,000 14,000 

9 Kalkulator 1 buah 60,000 60,000 
10 Bolpoin 20 kotak 6,000 120,000 
11 Map plastic 2 bungkus 42,000 84,000 
12 Spidol Snowman 7 kotak 50,000 350,000 
13 Staples 2 buah 17,500 35,000 
14 Kertas manila 40 lembar 1,000 40,000 
15 Buku pola besar 15 buah 7,000 105,000 
16 Karbon 2 rim 37,500 75,000 
17 Karton 5 lembar 10,000 50,000 
18 Pelubang kertas 1 buah 17,500 17,500 
19 Tip X 12 buah 6,500 78,000 
20 Penggaris kayu 3 buah 7,500 22,500 
21 Penggaris plastik 12 buah 6,000 72,000 
22 Meja 1 12 biro 1 buah 600,000 600,000 
23 Kursi 2 buah 150,000 300,000 
24 Spanduk 5 buah 150,000 750,000 

Total: 5.000,000 

PERJANJIAN SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN SURVEI PENGADUAN MASYARAKAT 
Dl NAGARI KOTO ANAU KABUPATEN SOLOK TGL. 27 OKTOBER- 30 NOVEMBER 2003 
Sehubungan dengan adanya bantuan local subsidy Good Governance dengan Nagari Koto Anau di 
Kabupaten Solok tentang pelaksanaan survei pengaduan masyarakat yang akan dilaksanakan 
tanggal 27 Oktober- 30 November 2003, kami dari Nagari Koto Anau bersedia I berjanji : 
1. memberikan informasi kepada publik (di tempat umuml media massa I di kantor Nagari I LPPI I 

Bawasda) tentang penerimaan dana tersebut sebesar Rp.xxx.xxx.xxx,- ( ........... ) untuk 
pelaksanaan survei pengaduan masyarakat 

2. memberikan informasi kepada publik (di tempat umum I media massa ldi kantor Nagari I LPPI I 
Bawasda) tentang pemakaian dana GG dengan jumlah yang tercantum diatas untuk maksud 
dan tujuan yang sama. 

3. memberikan informasi kepada publik (media massa I tempat umum I di kantor Nagari I LPPI I 
Bawasda) apabila ada penerimaan dana dari pihak lain seperti : Pemda, MENPAN (dsb) 
tentang maksud dan tujuan yang sama sehingga pelaksanaannya lebih transparan dan dapat 
dipertanggung jawabkan. 

Demikianlah perjanjian ini dibuat, dibaca dan dimengerti. 
Solok, 16 Oktober 2003 Wali Nagari Koto Anau 

Mukharifin 
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~ Alat Bantu AB 17 
Daftar Periksa Pengaduan (Keluhan) Masyarakat yang Umumnya 
Diajukan kepada Unit Pelayanan (Berbagai Sektor Pelayanan) 

l"in Usaha 

Prosedur Pelayanan 
Tata cara memperoleh ijin usaha tidak jelas, tidak transparan, berbelit-belit dan 
terlalu birokratis 
Penilaian kelayakan permohonan ijin usaha sering kali berdasarkan kriteria 
penilaian yang tidak relevan (persyaratan yang mengada-ada) 
Pengelompokan skala (klasifikasi) usaha tidak jelas- hanya berdasarkan ukuran 
danluaslahan 
Peraturan tentang ijin usaha tidak jelas dan tidak transparan 

Persyaratan Pelayanan 
Syarat-syarat dokumen (surat-surat apa saja yang diperlukan dalam mengurus 
ijin usaha) tidak jelas di muka, sering sekali berbagai persyaratan yang 
diperlukan berubah dan bertambah selama proses pengurusan ijin 

Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
Para petugas yang bertanggung jawab dalam pengurusan sangat tidak disiplin 
(sering tidak berada di tempatnya pada jam-jam kerja) 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
Petugas sering sekali secara semena-mena mengubah dan menentukan 
persayaratan 
Tanpa harus melakukan KKN sekali sulit memperoleh ijin yang diperlukan 
Terdapat banyak kegiatan usaha yang tidak ada ijinnya 
ljin Usaha adalah formalitas yang "mahal", pelaksanaan kegiatan usaha sering 
tidak sesuai dengan ijin yang diberikan dan tidak ada pengawasan serta sanksi 
untuk pelanggaran itu 

Kesopanan dan Keramahan Petugas 
Para petugas sekali bersikap tak ramah dan sama sekali tidak memberi bantuan 
sekalipun cuma berupa penjelasan 

Kewajaran Biaya Pelayanan 
ljin usaha menjadi sangat mahal karena adanya pungutan-pungutan tidak resmi 

Kecepatan Pelayanan 
Proses penyelesaian ijin usaha sangat lama dan tidak pasti jika tidak ada 'uang 
pelicin' 

Kepastian Petugas Pelayanan 
Unit kerja dan petugas yang bertugas untuk berbagai urusan tidak jelas- para 
calo lebih mengetahuinya daripada orang yang memerlukan ijin usaha, sehingga 
tanpa melalui calo ijin usaha sulit diperoleh. 

Keamanan Pelayanan 
Data dan keterangan yang dituliskan di Dokumen ljin Usaha yang sudah 
diperoleh sering 'salah ketik' atau tidak jelas sehingga keamanan usaha tidak 
dapat terjamin oleh dokumen ijin yang sudah ada 
Berbagai ijin usaha sering tidak cukup diakui oleh pihak lain jika diperlukan. 
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Pen uluhan Pertanian 

Prosedur Pelayanan 
Para petani tidak mengetahui peraturan tentang tugas-tugas (cakupan tugas) Petugas 
Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). 

Kejelasan Petugas Pelayanan 
Jumlah Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan tidak cukup 
Jika Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan tidak hadir, tidak jelas siapa yang 
bertanggung jawab sebagai penggantinya. 

Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
Disiplin dan tanggung jawab Petugas Pertanian Lapangan rendah (banyak yang sering 
tidak berada di tempat tugasnya dan/atau tidak melakukan tugasnya) 
Pengawasan dan pengendalian hama dan penyakit tanaman tidak dilakukan 
sebagaimana yang seharusnya 
Sistem irigasi tidak dipelihara dan dikelola sebagaimana mestinya 
Kegiatan-kegiatan pelatihan dan penyuluhan tidak terorganisir dengan baik 
Penelitian pertanian hanya dilakukan di bidang tertentu saja - tidak mencakup 
keseluruhan kebutuhan dan persoalan yang dihadapi petani 
Frekuensi pelaksanaan asistensi lapangan sangat rendah 

Kemampuan Petugas Pelayanan 
Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan tidak memberi informasi yang cukup tentang 
metode produksi yang baru (inovasi baru) 
lnformasi tentang pupuk organik dan pertanian organik tidak pernah diberikan oleh 
Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan 
Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan kurang memiliki pengetahuan, tidak kompeten 
dan kualifikasinya kurang. 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
Penyaluran Kredit Usaha Tani dikendalikan oleh pihak-pihak (kelompok) tertentu saja 
Penyaluran bantuan dan kredit (termasuk KUT) kepada petani tidak adil dan hanya 
disalurkan kepada "orang-orang dekat" saja 
Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan hanya 'memanfaatkan' petani di wilayah 
tugasnya untuk kepentingan pribadi saja 
Asistensi lapangan kepada para petani tidak diberikan secara adil 
Dana untuk perbaikan saluran irigasi 'dipotongldisunaf oleh petugas 
Tidak ada transparansi penggunaan dana proyek-proyek pertanian 
Tidak ada asistensi bagi para petani untuk mengorganisasikan diri agar lebih mempunyai 
kekuatan tawar-menawar menghadapi 'monopoli' 
Banyak 'Tengkulak" (dan rentenir) yang menguasai dan mengendalikan harga produk pertanian 
Ada monopoli pengadaan benih dan bibit oleh beberapa orang (perusahaan) 
Ketersediaan bahan-bahan produksi pertanian (benih dan bibit, pupuk dan pestisida tidak cukup) 
Benih-benih yang tersedia sering berkualitas rendah 

Kewajaran Biaya 
Bunga kredit yang disalurkan kepada petani sangat tinggi 
Harga benih dan bibit, pupuk dan pestisida sangat tinggi dan 'dimainkan' oleh pengecer 
bekerjasama dengan petugas pertanian 
Pedagang pengepul bekerjasama dengan petugas secara sengaja mengusahakan harga 
produk pertanian di tingkat petani rendah 

Ketepatan Pelayanan 
Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN) sering terlambat 
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a Pasar Tradisional Lokal 

01: Prosedur Pelayanan 
~ Kualitas produk-produk yang beredar dan diperjual-belikan sangat rendah, tidak sesuai ... 
~ c 

dengan harganya 
Banyak produk palsu (tiruan) yang berada diperjual-belikan 
Ukuran/kalibrasi dan spesifikasi teknis berbagai produk sering sekali tidak tepa! 
Banyak produk yang sudah rusak dan tanpa kemasan yang seharusnya beredar dan 
diperjual-belikan 
Peraturan Pemerintah tentang pasar tidak jelas dan tidak ada informasi yang disediakan 
bagi masyarakat 

Tanggungjawab Petugas Pelayanan 
Pelayanan Pemerintah dalam kaitan dengan pasar sangat buruk 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Bawahannya membangun dan mengoper<;~sikan 
pasar tradisional tanpa konsultasi dengan masyarakat sekitar 
Petugas pemungut retribusi sering tidak memberi Karcis Retribusi Pasar kepada 
pedagang pasar yang membayar retribusi 
Karcis Retribusi Pasar yang diterima para pedagang pasar yang membayar retribusi 
sering sekali merupakan Karcis Retribusi yang sudah tidak berlaku lagi 
Pelelangan pekerjaan konstruksi pasar dan fasilitasnya (tempat parkir, toilet umum, dan 
sebagainya) penuh dengan KKN 
'Para kapitalis' sering menguasai kios-kios yang tersedia dan diperjual-belikan atau 
disewakan kepada para pedagang yang memerlukannya sehingga harga beli dan sewa 
kios menjadi sangat tinggi 
Petugas Pemerintah dan oknum polisi bekerjasama dengan cope! dan penjahat pasar 
lainnya 
Petugas Pemerintah dan oknum polisi sengaja tidak menegakkan aturan yang sudah ada 
dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi dari orang-orang yang menghindarkan 
diri dari sanksi alas pelanggarannya 

Kepastian Biaya Pelayanan 
Banyak pungutan tidak resmi yang dikenakan kepada para pedagang 
Para pedagang harus membayar berbagai pungutan, retribusi dan pajak tidak resmi 
Ada pungutan tidak resmi untuk 'layanan keamanan' 

Kenyamanan Lingkungan 
Tala letak kios-kios tidak sesuai (tidak teratur) 
Tala letak pasar dan kios-kiosnya tidak didasarkan pada kesamaan atau keterkaitan 
antar barang yang diperdagangkan 
Para pedagang berjualan barang-barang (produk) yang tidak sesuai dengan peruntukan 
kios yang dimiliki atau dikuasainya 
Jumlah pedagang terlalu banyak - tidak sesuai dengan jumlah kios yang tersedia 
Para pedagang menggunakan lorong-lorong untuk memajang barang dagangan dan 
berjualan sehingga lalu-lintas orang, peralatan dan kendaraan di dalam di sekitar 
kawasan pasar menjadi sangat terganggu 
Banyak pedagang kaki lima menempati setiap sudut dan ruang di dalam dan di sekitar 
kawasan pasar 
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Kualitas bangunan pasar sangat rendah 
Pasar sangat jorok dan becek 
Sistem jaringan drainase di dalam dan di sekitar pasar banyak yang rusak sehingga 
genangan air di mana-mana 
Fasilitas umum (toilet, kamar mandi dan cuci, musholla, dan sebagainya) tidak ada atau 
sudah rusak dan/atau tidak berfungsi 
Pengelola pasar tidak memperdulikan kebersihan pasar dan ketersediaan peralatan 
kebersihan pasar 
Petugas kebersihan pasar tidak bekerja sebagaimana mestinya 
Pengelolaan parkir sangat buruk 
Ketersediaan ruang tempat parkir sangat tidak memadai 
Kemacetan lalu-lintas selalu terjadi di jalan raya menuju atau di sekitar pasar 

Keamanan Pelayanan 
Lampu-lampu penerangan di dalam dan di sekitar pasar tidak berfungsi 
Pasar sering tidak aman bagi para pedagang dan pembeli 
Pencopet, preman dan penjahat pasar lainnya mengusai dan mengatur berbagai 
kegiatan pasar 
Pasar dikendalikan oleh ·mafia pasar' 
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Sertifikasi Tanah dan l"in Mendirikan Ban unan 

Prosedur Pelayanan 
Tidak ada informasi tentang prosedur atau prosedur yang ada tidak jelas 
Prosedur berbelit-belit 

~ c Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
Kedisiplinan Aparatur Pemerintah yang bertugas sangat rendah 

Tanggungjawab Petugas Pelayanan 
Pengukuran tanah tidak dilakukan 
Tidak ada pengawasan proses konstruksi bangunan sesuai dengan ijin yang 
diberikan 

Kecepatan Pelayanan 
Proses sertifikasi tanah sangat lama 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
Aparatur Pemerintah menggunakan kedudukannya sebagai alat untuk 
memperoleh penghasilan tambahan 
Ada semacam keharusan menggunakan jasa calo 
Perhitungan pajak bumi dan bangunan tidak cermat dan tidak adil 
Rencana tata ruang kota tidak dipatuhi setelah ljin Mendirikan Bangunan 
diberikan 
Banyak bangunan tanpa ijin di atas tanah yang dikuasai oleh pemerintah 
Status kekuatan hukum sertifikat tanah tidak jelas 
Meskipun ijin telah diperoleh, status hukumnya sangat lemah 
Orang-orang tertentu dapat mendirikan bangunan meskipun belum ada ijin 
Hak-hak orang miskin tidak dihormati 
Pemerintah mengambil-alih tanah masyarakat secara sewenang-wenang 

Kepastian Biaya Pelayanan 
Ada pungutan tidak resmi 
Harga "digelembungkan" 
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Kartu Tanda Penduduk dan Pendaftaran Penduduk 

Prosedur Pelayanan 
Prosedur tidak jelas , tidak terbuka, birokratis, dan rumit 
Masyarakat di desa tidak diberitahu mengenai sistem registrasi kewarganegaraan. 
Tidak ada Perda yang jelas mengenai pendaftaran penduduk 

Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
Petugas sering absen sa at jam kerja 

Kemampuan Petugas Pelayanan 
Petugas tidak profesional 
Kartu identitas kualitasnya buruk dan mudah rusak 
Data pendaftaran penduduk tidak sesuai atau tidak lengkap dengan duplikasi 
nomor identitas 
ldentitas data tidak sesuai dengan perubahan status pemegang kartu 
Kartu keluarga tidak diberikan , meskipun sudah dibayar 

Tanggung jawab Petugas Pelayanan 
Seseorang dipaksa untuk menggunakan calo untuk membuat dokumen yang 
penting 
Seseorang dapat membuat kartu identitas lain dan kartu identitas yang salah 

Persyaratan Pelayanan 
Sebelum mendapatkan kartu identitas atau dokumen penting lainnya, warga harus 
membawa bukti pembayaran pajak. 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
Ada diskriminasi agama dan etnis 
Hanya ada lima agama resmi yang diakui oleh pemerintah 
Ada perlakuan khusus bagi "sahabat", VIP dan yang sanggup membayar lebih 

Kesopanan dan Keramahan Petugas 
Petugas tidak ramah 
Petugas tidak menyediakan asistensi (tidak memberi bantuan) 

Kecepatan Pelayanan 
Waktu proses pembuatan dokumen yang sangat penting berlangsung lama dan 
bergantung pada iuran tidak resmi 

Kepastian Biaya Pelayanan 
Secara resmi kartu identitas tidak terkena biaya, namun tetap ada iuran yang 
harus dibayar. 
Ada iuran tidak resmi yang harus dibayar kepada pegawai pemerintah dan para 
calo 

Kenyamanan Lingkungan 
Kantor - kantor pengurusan KTP sang at jauh dari warga 

Keamanan Pelayanan 
Kartu pengenal tidak berlaku di seluruh wilayah Indonesia 
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Surat l"in Men emudi 

Kejelasan Petugas Pelayanan 
Tanpa menggunakan jasa calo seseorang tidak akan mendapatkan surat ijin 
Petugas kepolisian dan para calo bekerjasama 
Petugas kepolisian bertindak sebagai calo 

Prosedur Pelayanan 
Tidak ada informasi yang jelas mengenai prosedur yang sebenarnya 
Prosedur aplikasi surat ijin mengemudi rumit, birokratis dan tidak terbuka 
Persyaratan prosedur selalu berubah-ubah 

Kecepatan Pelayanan 
Prosedurnya lama 

Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
Petugas tidak memiliki disiplin 
Tes tertulis dilakukan dengan pensil dan sering dimanipulasi 
Sangat mudah untuk membeli surat ijin mengemudi 

Persyaratan Pelayanan 
Tes mengemudi tidak perlu dan tidak relevan untuk mendapatkan ijin mengemudi 
Seseorang tidak akan lulus tes bila hanya membayar iuran yang resmi 

Kesopanan dan Keramahan Petugas 
Petugas tidak ramah 

Kepastian Biaya Pelayanan 
Ada iuran yang ilegal yang harus dibayar 
Tidak ada informasi yang jelas mengenai biaya yang sebenarnya 
Seseorang tidak akan lulus tes bila hanya membayar iuran yang resmi 
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Sekolah Ne eri 

Persyaratan Pelayanan 
Buku pedoman bagi siswa SO tidak dibagikan kepada seluruh siswa 

Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 
Seragam sekolah dibuat oleh para guru dan wali kelas 
Para guru tidak mematuhi kurikulum resmi yang berlaku 
Sekolah menjadi berorientasi pada uang dan bukan berorientasi pada pendidikan 

Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
Kepala Sekolah dan para guru sangat sering absen 
Kepala Sekolah dan para guru sangat sering datang terlambat, 
Kepala Sekolah dan para guru sangat sering melakukan aklivitas lain sa at jam sekolah 

Kemampuan Petugas Pelayanan 
Kurangnya perhatian Kepala Sekolah pada pengembangan dan kualitas sekolah 
Banyak kurikulum lokal yang sudah tidak relevan 
Kurikulum selalu berubah-ubah 
Referensi buku yang digunakan selalu berganti setiap tahun 
Sistem mengajar berlangsung "satu arah" dan berdasarkan buku semata 
Kompetensi para guru dan Kepala Sekolah rendah 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
Buku pedoman bagi siswa SO tidak dibagikan kepada seluruh siswa 
Pemberian beasiswa yang tidak semestinya, biasanya dengan nepotisme 
Ada diskriminasi agama dan etnis di sekolah - sekolah 
Sekolah menolak siswa - siswa baru 

Kecepatan Pelayanan 
Buku pedoman bagi siswa SO tidak dibagikan tepa! waktu 

Kejelasan Petugas Pelayanan 
Pejabat Daerah mencampuri wewenang kepala sekolah 
Manajemen dana sekolah (subsidi) yang dikelola oleh dewan sekolah tidak terbuka 
Seragam sekolah dibuat oleh para guru dan wali kelas 

Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
Ada tindakan korupsi terhadap dana beasiswa 
Ada usaha mencari keuntungan dari penjualan buku - buku 
Situasi keuangan di sekolah - sekolah tidak terbuka 

Kepastian Biaya Pelayanan 
Bermacam-macam iuran sekolah dasar diminta dengan nama lain 
Para guru meminta kontribusi yang tidak resmi 
Dewan sekolah meminta bayaran yang tidak resmi 

Kewajaran Biaya Pelayanan 
luran sekolah sangat tinggi 
Seragam sekolah dijual dengan harga yang sangat mahal 

Kenyamanan Lingkungan 
Lokasi Sekolah terlalu jauh 
Ruang - ruang kelas yang ada tidak cukup jumlahnya 
Kurangnya fasilitas sekolah seperti WC dan kantin 
Halaman sekolah terlalu sempit 
Halaman sekolah terkena banjir di musim penghujan 
Gedung sekolah, atap - atap dan ruang kelas kondisinya buruk. 
Kurangnya fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, olahraga, laboratorium, kursi- kursi, meja, dan 
papan tulis. 

Kepastian Jadwal Pelayanan 
Ada banyak Sekolah Dasar yang tidak berg una karen a tidak adanya jadwal mengajar 
Sekolah yang kosong tidak digunakan untuk aktivitas lain (contoh: sekolah- sekolah Islam) 
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Puskesmas 

Prosedur Pelayanan 
Prosedur terlalu rumit dan birokratis 

Kepastian Jadwal Pelayanan 
Puskesmas dibuka terlambat dan tutup sebelum pkl 2.00 siang. 
Kasir sudah tutup sebelum jam konsultasi berakhir 

Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
Dokter tidak ada di Puskesmas 
Dokter datang terlambat ke Puskesmas 
Petugas kesehatan sering tidak datang bekerja 
Petugas Puskesmas melakukan korupsi 
T erlalu banyak petugas kesehatan (khususnya petugas honorer) melakukan 
pekerjaan lain pada jam kerja (bermain catur atau membaca koran) 
Bidan membuka praktek pribadi di rumahnya pada jam kerja 

Tanggung Jawab Petugas Pelayanan 
Bidan tidak tinggal di desa atau tidak ingin menggunakan Polindes yang ada 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
Orang miskin dengan Kartu Sehat atau JPS mendapat perlakuan yang buruk 
Petugas Puskesmas selalu menolong keluarga pegawai pemerintahan dan 
anggota keluarganya. 

Kecepatan Pelayanan 
Petugas apotek lama dalam memberikan pelayanan pada pasien 

Kemampuan petugas pelayanan 
Petugas kesehatan tidak menghargai rahasia pasien 
Dokter dan petugas selalu mengirim pasien yang ke rumah saki!. 
Petugas kesehatan memberikan obat - obatan yang sudah kadaluarsa 
Suntikan diberikan dengan jarum yang sudah dipakai 
Suntikan imunisasi tidak tajam 
Petugas kesehatan tidak mengunjungi desa - desa terpencil 
Jumlah obat yang tersedia di Puskesmas tidak cukup 
Puskesmas tidak menyediakan obat yang sudah jadi. 
Banyak beredar obat palsu, karena tidak adanya keterangan 
Kontrasepsi yang diinginkan pasien tidak tersedia 
Resep obat untuk pasien selalu berdasarkan sistem coba-coba 
Petugas apotek mengurangi jumlah obat yang ditulis oleh dokter 
Petugas apotek tidak menyediakan obat yang dituliskan dokter 
Sangat sering obat tidak tersedia di Puskesmas, tetapi ada dalam lemari pribadi 
dokter. 
Pasien dikirim untuk dirawat dalam praktek pribadi Kepala Puskesmas 
Bidan tidak memeriksa darah dan kontrasepsi pada wanita hamil 
Terlalu banyak petugas kesehatan (khususnya petugas honorer) tanpa pengetahuan 
terhadap tugasnya 
Petugas kesehatan tidak menyediakan informasi mengenai penyakit dan 
perawatannya kepada pasien 
Bidan tidak menyediakan obat - obatan sehabis proses melahirkan 
Terlalu sedikit keterbukaan dan informasi dari para dokter kepada pasiennya 
mengenai penyakit 
Pemerintah tidak menyediakan informasi mengenai standar obat - obatan yang harus 
disediakan di Puskesmas 
Petugas apotek tidak menyediakan informasi mengenai obat-obatan 
Hasil tes laboratorium tidak cukup mendetail 
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Kesopanan dan Keramahan Petugas 
Petugas kesehatan tidak ramah 

Kewajaran Biaya Pelayanan 
Tarif pendaftaran di Puskesmas terlalu tinggi 

Kepastian Biaya Pelayanan 
Tidak ada informasi mengenai standar harga perawatan 
Tidak adanya informasi mengenai standar harga obat - obatan 
Obat generik dijual dengan harga yang tinggi kepada pasien 

Kenyamanan Lingkungan 
Peralatan kesehatan rusak 
Ruang konsultasi terlalu sempit 
Jumlah kasir yang terlalu sedikit sehingga pasien harus menunggu terlalu lama. 
Banyak gedung Puskesmas yang rusak 
Tingkat kebersihan Puskesmas rendah 
Halaman gedung Puskesmas digunakan sebagai jalan untuk publik dan tempat 
mencari makan hewan. 
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~ 
Pemerintahan di Na ari 

:.:: Ci2 Prosedur Pelayanan 
w - Masyarakat tidak diberitahukan mengenai Peraturan Nagari (Perna) sebelum mendaftar 
~ Proses pembuatan sertifikat sangat rumit dan membingungkan (peraturan yang tidak jelas) oi dan iuran yang terlalu tinggi dari semestinya 

c Persyaratan Pelayanan 
Untuk seluruh pengurusan surat/sertifikat harus menyertakan bukti pembayaran pajak dan 
kontribusi nagari 

Kedisiplinan Petugas Pelayanan 
Petugas Nagari/Jorong tidak /terlambat datang saat jam kerja. 
Petugas Nagari memiliki usaha lain (bekerja di luar kantor) 

Kemampuan Petugas Pelayanan 
Kedudukan para petugas tidak sesuai dengan kompetensinya 
Hampir seluruh petugas mengabaikan tugasnya 
Petugas Nagari tidak memahami Peraturan Nagari 
Kerjasama antara Pemerintahan Nagari dengan organisasi Nagari yang lain sangat 
memprihatinkan 
Tidak ada kerjasama antara Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Nagari 
Tidak ada kerjasama antara Pemerintah Nagari dan Kerapatan Adat Nagari 
Pimpinan Nagari tidak bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan lain di Nagari 
Untuk pembangunan Nagari hanya ada dana dari pemerintah daerah 
Pemilihan Kepala Nagari tidak demokratis dan ~idak berdasarkan peraturan 
Masyarakat tidak diikutsertakan dalam rencana pembangunan Nagari 

Keadilan Mendapatkan Pelayanan 
Pembangunan tidak merata di Jorong - Jorong (ada yang mendapat dana banyak, 
sementara yang lain tidak mendapat apapun) 
Terlalu banyak Korong 
Pemerintahan Nagari memberi perhatian sedikit atau tidak sama sekali terhadap 
pembangunan sosial dan pengembangan budaya tradisional 
Pemerintahan Nagari memberi perhatian sedikit atau tidak sama sekali terhadap masalah 
agama 
Terlalu sedikit pembinaan kepada generasi muda. 
Kepala Nagari memilih pegawai tanpa ada kriteria dan tidak menuruti aturan 
Pemilihan dan kepegawaian administrasi Nagari (termasuk Kepala Jorong) tidak tepa! 
Pemilihan Kepala Jorong tidak menuruti peraturan 
Penggunaan dana dari pemerintah daerah tidak sesuai dengan perencanaan atau program 
Penggunaan Kas Nagari tidak diketahui masyarakat. 
Masyarakat tidak merasakan kegunaan dana Nagari 
Distribusi beras bagi masyarakat yang miskin sering diberikan kepada orang yang tidak 
se.suai 
Aparatur Pemerintah Nagari dan Kepala Jorong tidak memperhatikan keluhan masyarakat 

Kewajaran Biaya Pelayanan 
luran untuk setiap perijinan terlalu tinggi 

Kepastian Biaya Pelayanan 
luran pembuatan KTP dan N.A. lebih tinggi dibanding Nagari lain 
Masyarakat tidak diumumkan mengenai iuran pembuatan KTP dan N.A. \) ._) 
Petugas Nagari dan Kepala Jorong meminta iuran yang lebih tinggi dari ~/ :ti. eta'p' a ?f..: 1-
dalam Perna (Peraturan Nagari) ~· .. ~ 
Petugas Nagari dan Jorong meminta uang tambahan untuk pelayanan Y. n ~ ~ ~ Y ' 
berikan . · ~ ~ ~ ~ l>) 

~· ; . ~ .. ~ : <:/ 
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Hasil 

J Cari Cepat & Daftar Periksa 

Persia pan 

1.1 ldentifikasi Kebutuhan Perbaikan (Jika Pertu) 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Atur pertemuan pihak - pihak pelaksana 
Undang dan minta bantuan Fasilitator (pada masa uji coba, Tim Gabungan para Advisor GTZ SIGG dengan para 
Stat Kementerian PAN bertindak sebagai Fasilitator) 
Sediakan fasilitas dan bahan - bahan untuk lokakarya 
Laksanakan Lokakarya 

Persetujuan tentang peringkat pelayanan publik yang akan diperbaiki 
Penilaian terhadap mitra yang potensial dalam pelaksanaan proses selanjutnya 

1.2 Pertemuan untuk Menycmpaikan lnformasi & Meminta Dukungan Pengcmbil Keputusan 

UEi\1 0 Mempersiapkan dan mengatur pertemuan 
0 Membuat Notulensi Pertemuan 

I Has i I o Persetujuan tentang Unit Pelayanan yang akan melaksanakan proses/menerapkan metode ini 
o Keputusan formal 

1.3 Rapat Dengan Tim Penghubung 

UEi\1 0 Pertemuan dengan tim penghubung 
0 Jelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab 

Has i I 0 Pengaturan tug as yang jelas dan jadwal persia pan 

1.4 Persiapan Lokakarya Mekanisme Pengaduan 

UEi\1 0 Pengorganisasian dan penyiapan logistik sesuai dengan penugasan Tim Penghubung 
0 Memberi laporan perkembangan secara teratur dari Tim Penghubung kepada Fasilitator 
0 Persiapan teknis oleh fasilitator (Agenda, Alat - alai bantu) 

Hasil o Tempat lokakarya tersedia, fasilitas dan bahan- bahan teknis yang dibutuhkan siap digunakan 
0 Kehadiran peserta dan pembicara sudah terkonfirmasikan 

1.5 Pelaksanaan Lokakarya Mekanisme Pengaduan 

UEi\1 0 Atur pengorganisasian lokakarya 
0 Fasilitasi Lokakarya dan perhatikan suasana kerja 
0 Catat setiap hasil dari lokakarya 

Has i I 0 Persetujuan alas isi kuesioner 
0 Daftar nominasi unit pelayanan 
0 Rencana tindak lanjut Tim Penghubung/fasilitator lokal, unit pelayanan/ kelompok pengelola proses 
0 Laporan hasillokakarya untuk pihak pengambil keputusan dan peserta 
0 Peserta terampil melaksanakan survei 
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2.1 

UEiJ D 
D 

C ari Cepat & Dattar Periksa 
Survei 

Persiapan Survei Pengaduan 
Mengadakan Pertemuan dalam Unit Pelayanan 
Membeli perlengkapan,bahan-bahan (penggandaan kuesioner) & persiapan fisik lain di Unit 
Pelayanan 
Merencanakan survei (dikoordinasikan dengan fasilitator dan organisasi Masyarakat Madani) 
Publikasi (spanduk, brosur, poster artikel sural kabar dan sebagainya) 

[ Ha s i lj Tim pewawancara dan fasilitas yang diperlukan siap digunakan 
0 Pengguna I masyarakat telah menerima informasi dengan baik 

22 Pelaksanaan Survei 
UEiJ D 

D 
D 

Lakukan wawancara 
Me nyu sun kuesioner dan membuat rekapitulasi harian 
Undang wartawan dan kelompok survei ke kantor 

Hasil 0 Kegiatan wawancara dilaksanakan dan dicatat (sasaran jumlah responden dicapai) 

2.3 lndeks Pengaduan Masyarakat 
UEiJ D Rekapitulasi akhir dan Laporan Tertulis 

D Persiapkan dan pasang grafik : lndeks Pengaduan Masyarakat 
D Terbitkan media Uumpa pers) 

L H a ~1 1 J 0 Hasil survei dilaporkan kembali kepada pengguna dan masyarakat 

.1:. 

j 3 Analisis Masalah Penyebab & Rencana Tindak Nyata 
...J 

3.1 Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan 
UEiJ D 

D 
D 

Hasil 0 

Persiapkan dan laksanakan lokakarya 
Catat hasil analisis 
Buat perencanaan tindak lanjut yang praktis 

Hasil Ieiah disepakati dan siap dipakai dalam "Akta Pelayanan" & ·'Rekomendasi Perbaikan Pelayanan" 

32 Janji Perbaikan Pelayanan & Rekomendasi Perbaikan Pelayanan 
UEiJ D Dokumentasikan Janji Perbaikan Pelayanan dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan (Dokumen & Publikas~ 

D Pemasangan Poster 
D Kampanye lewat media/jumpa pers 
D Laporan tertulis 
D Melobi 
D Pertemuan dengan pihak pengambil keputusan (termasuk pengaturan waktu per menit) 

Has i I 0 Komitmen atau janji perbaikan dan tindakan awal sudah dimulai 
0 Pengambil Keputusan diberitahu dan bersedia mendukung perbaikan perlayanan 
o Pengguna dan masyarakat sudah diberitahukan 
0 Mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan janji dan tindak lanjut disediakan 



Bagaimana Menggunakan Manual Praktis 
Gambaran Proses dan Alat BantuPraktis. 
Tata letak yang memudahkan untuk menemukan informasi. 

Buku I MANUAL PRAKTIS merupakan kombinasi antara satu bagian deskriptif yang memberi 
penjelasan tentang proses dan faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan dengan bagian 
lainnya yang berisi sekumpulan Alat Bantu praktis. Di setiap bagian ada informasi singkat 
tentang Alat Bantu yang disediakan pada kotak Cari Cepat (Quick View). 
Masing-masing Alat Bantu diberi Nomor Referensi untuk memandu pembaca menemukan Alat 
Bantu tersebut di BUKU II , di mana informasi rinci tentang Alat Bantu dapat diperoleh. 
Untuk setiap ikon Cari Cepat terdapat informasi singkat untuk mengingatkan pada kegiatan po
kok apa dan hasil apa yang diharapkan dari pelaksanaan tiap-tiap langkah kegiatan yang berhu
bungan. lnformasi singkat ini ditempatkan pada judul TUGAS dan HASIL 

l.,A,.......~....._'-_.___ . ..._,_..., _ _______ ._ _ ... __ ...._ __ .... ._ __ 
-·-
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_..,._ .. --------------~ .. 
---~ - ----

~--.... ---~ ......... 

I ~:_:::=..::::::.--
...,__...., ________ _ __ , _____ _ 

Di halaman-halaman kiri umumnya terda
pat bagian deskriptif tentang pelaksanaan setiap 
langkah, termasuk nomor masing-masing langkah, 
judul (nama) langkah dimaksud dan motto (sem
boyan). Teks pemandu proses memberi penjela
san tentang penggunaan alat bantu (instrumen, 
metode) dan memberi informasi tentang bagai
mana masing-masing pelaku harus bertindak 

Di halaman-halaman kanan umumnya terda
pat lnformasi pendukung, seperti 
- Butir-butir (CD) penting untuk diingat a tau Ring

kasan lnformasi tentang Alat Bantu yang digu
nakan. 
Ikon Cari Cepat yang adalah keterangan 
ringkas tentang TUGAS PENTING dan 
HASIL yang diharapkan dari pelaksanaan 
tiap TUGAS PENTING itu. 

- Ikon Referensi untuk menemukan Alat Bantu 
yang ada di Buku II. Jika diperlukan, pengguna 
Manual Praktis ini dapat langsung menuju 
halaman buku ini di mana Alat Bantu dimaksud 
dapat ditemukan. 

- Grafik, foto dengan contoh-contoh 

Pada Buku II (A/at Bantu) dapat dipelajari ber
bagai a/at yang berkaitan dengan prosedur pelak
sanaan, format blanko daftar yang diperlukan atau 
prototipe/ rancangan surat atau dokumen yang di
per/ukan. Pada bagian Lampiran, dapat ditemukan 
informasi pendukung tambahan /ainnya seperti 
alamat-alamat organisasi atau lembaga yang 
dapat dihubungi untuk mempero/eh bantuan dan 
penjelasan yang mungkin diperlukan o/eh eaton 
pengguna Manual. 
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