
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
INSPEKTORAT JENDERAL 

KEPUTUSAN INSPEKTURJENDERAL 
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Nomor : 28 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO, STANDAR PELAYANAN 
DAN MAKLUMAT PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Plt. INSPEKTURJENDERAL, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Komunikasi dan 
Informatika Nomor 555 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik Di 

Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Instruksi 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2013 tentang 
Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, serta 

Pengelolaan Pengaduan, Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 
Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, perlu ditetapkan Visi, Misi, Motto, Standar Pelayanan 

dan Maklumat Pelayanan untuk Pelayanan Publik Pengaduan 

Masyarakat yang pelaksanaannya menjadi tanggungjawab 

Inspektorat Jenderal; 

b. bahwa penetapan Visi, Misi, Motto, Standar Pelayanan dan 
Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu 
dituangkan dalam Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian 

Komunikasi dan Informatika. 

Mengingat 	 : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/05/M. PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum 
Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah; 

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 



5. 

6. 

7. 

Menetapkan : 

PERTAMA : a. 

b. 

Peraturan 	 Menteri Komunikasi dan 	 Informatika Nomor 
17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 555 Tahun 

2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika; 

Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, 

serta Pengelolaan Pengaduan, Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas 
Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika. 

MEMUTUSKAN: 

VISI Pelayanan Pengaduan Masyarakat adalah : 

"CEPAT, TEPAT, TUNTAS" disingkat "PATAS" 

MISI Pelayanan Pengaduan Masyarakat ada!ah : 

"Terbuka dalam menerima pengaduan dan tcnggap 
menindak!anjuti hingga tuntas" 

c. MOTTO Pelayanan Pengaduan Masyarakat adalah : 

"Menerima secara terbuka, menangani sepenuh hail" 

KEDUA 	 : Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Maklumat Pelayanan 

Pengaduan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 
I dan II Surat Keputusan ini. 

KETIGA 	 : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 

apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan 
sebagaimana rhestinya. 

Ditetapkan di 	 : JAKARTA 
Pada tanggal 	 : 31 Desember 2013 

Pit. INSPEKTUR JENDERAL, 

Ternbusan  : 

Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika SUPRAWOTO 
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Lampiran I 

Keputusan Inspektur Jenderal Kemenkominfo 

Nomor : 	 Tahun 2013 

Tanggal : 	 Desember 2013 

STANDAR PEIAITANAN 

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 
DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 



STANDAR PELAYANAN 
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

L PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

Pengaduan masyarakat harus disikapi sebagai salah satu bentuk partisipasi 

pengawasan masyarakat (Wasmas) yang efektif dalam rangka ikut serta mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang ber-kinerja balk serta bebas dari praktek KKN 

demi terwujudnya Good Governance yang menjadi cita-cita reformasi. Pengaduan 

masyarakat yang mengandung kebenaran dapat dipergunakan sebnai bahan 

masukan untuk peningkatan kapasitas aparatur iiegara dalam melaksanakan tugas-

tugas umum pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengaduan yang masuk perlu ditanggapi dengan 

balk secara profesional dan proporsional. Adanya suatu standar pelayanan diharapkan 

akan lebih menjamin terlaksananya penanganan terhadap pengaduan masyarakat 

yang disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan/atau Inspektur 

Jenderal pada Kementerian Komunikasi dan Informatika secara efektif, efisien, tepat 

waktu, tepat sasaran, serta tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Maksud dan Tujuan 

Maksud dari penetapan standar pelayanan penanganah pengaduan masyarakat di 

lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika ini acWah untuk menyediakan 

informasi dan panduan yang jelas balk bag; pe!aksana pelayanan maupun 

pengguna pelayanan mengenai penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Sedangkan tujuan -nya adalah untuk memperlancar proses penanganan terhadap 

pengaduan masyarakat yang masuk sesuai dengan proporsinya sehingga akan lebih 

menjamin tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani. 

c. Dasar Hukurn 

1. Peraturan MENPAN No.PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum 

Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/ 

10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan 

Informatika; 

3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 555 Tahun 2013 tentang 

Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan informatika; 

4. Instruksi Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, serta Pengelolaan 

Pengaduan, Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Pelayanan Publik Di Lingkungan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 



d. Ruang Lingkup 

1. Unit pelayanan yang melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di 

lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Inspektorat Jenderal. 

2. Pelaksana pelayanan adalah seluruh pejabat struktural dan fungsional serta 

pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal yang secara teknis dan administratif 

memiliki tugas dan tanggung jawab langsung menangani pengaduan masyarakat. 

3. Penanggung jawab pelayanan adalah Inspektur Jenderal. 

4. Sasaran yang hendak dicapai aualah tertanganinya pengaduan masyarakat secara 

cepat, tepat dan tuntas serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Keluaran (output) pelayanan adalah naskah dinas yang disampaikan kepada 

instansi terkait balk pemerintah dan swasta untuk menampung dar, 

menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas 

permasatahan yang disampaikan pengadu' kepada Menteri Komunikasi dan 

Informatika dan/atau Inspektur Jenderal. 

e. Definisi peristilahan 

1. Pengaduan masyarakat adalah keluhan, pengaduan, sumbang pikiran, gagasan, 

atau saran yang bersifat membangun balk mengenai instansi pemerintah atau 

swasta yang disampaikan oleh masyarakat kepada Menteri Komunikasi dan 

Informatika dais/atau !nspektur Jenderal secara tertulis, yang merupakan bentuk 

penerapan peiaksanaan pengawasan masyarakat. 

2. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi 

penerimaan, pencatatan, penelaahan, konfirmasi, kiarifikasi, penyaluran tindak 

lanjut, pengarsipan, pemantauan, dan pelaporan. 

3. Pengadu adalah individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan secra 

tertulis kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan/atau Inspektur Jenderal. 

4. Yang diadukan adalah instansi terkait (Pemerintah atau Swasta) dan perorangan 

atau pub!ik. 

f. Standar kompetensi pelaksana 

Agar penanganan pengaduan masyarakat mencapai sasaran yang ditetapkan, maka 

para pelaksanana pelayanan penanganan pengaduan masyarakat harus memiliki 

kompetensi minimal sbb : 

a. Mampu menerapkan prinsip penanganan pengaduan masyarakat (obyektivitas, 

koordinasi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, kerahasiaan dan transparansi); 

b. Mampu menganalisis berkas pengaduan masyarakat; 

c. Mampu mengoperasikan computer program Microsoft Office; 

d. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan balk; 

e. Menguasai manajemen arsip dan manajemen perkantoran. 



-3 

II. KERANGKA PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANAN 

a. Kerangka Prosedur 

1111111111111111M111111111111111111111111111111111111M11111111111111111111111111111111111111  
Penerimaan dan pencatatan surat pengaduan masyarakat 

(2 jam berkas) 

111111M111111111111111111111111111111111111 11111111111IIIIIIIIIMIIIII111111111111111111111  II 1 
Koordinasi dengan instansi/pihak terkait (2 hari) 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMUMIIIIIIIM1911111111111111 n 11111111111111111111111111111111111 

Analisis permasalahan dan penyusunan laporan 

i3 lamiberkas) 

IIIMMIWIIMIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIII DI► IIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII 

Pemeriksaan dan persetu 

analisis oleh Kabag 

uan/penandatanganan hasil 

TLHP (1jam/berkas) 

MiiIIIIIIIIIIIIIII1111111111;1111111111111  

Pengiriman & Pengarsipan 

11111111j111111111111111111111M111111M111111  

dokurnen (30 menit) 

1111111.11111111IIIIIMMIMMIM1111111.11MEMIIMIIIIIMIJIMIIIIIMIllitlitiffit 

Pemantauan dan koordinasi tinciak :anjut penanganan 

pengaduan masyarakat (4-6 hari) 

111111111111111411111111111111111111111111111111M1111111111111111111111111111111111111111111 

Laporan Tindak Lanjut Dumas (3 Hari) 

b. Standar Pelayanan 

1. Menerima dan mencatat surat pengaduan yang telah mendapat disposisi 
Sekretaris Inspektorat Jenderal (2 jam/perberkas) 

2. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait untuk mcmbuktikan 

kebenaran materi pengaduan (2 hari) 

3. Melaksanakan analisis dan menyusun laporan permasalahan oleh Kabag TLHP 
beserta staf terkait (3 jam/berkas): 

a. Merumuskan inti masalah yang diadukan 
b. Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan 

c. Memeriksa dokumen dan/atau infcrmasi yang pernah ada dalam kaitannya 

dengan materi pengaduan yang baru diterima 

d. Merumuskan rencana penanganan atau langkah—langkah yang diperlukan, 

seperti klarifikasi, konfirmasi, sampai tataran monitoring ke daerah untuk 
memperoleh data yang komprehensif 
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Kategori perumusan penanganan masalah pengaduan : 

a. Tindak lanjut adalah kegiatan lanjutan dari analisa masalah pengaduan yang 

wajib dilakukan oleh pimpinan instansi/unit kerja untuk meminta 

instansi/lembaga 	 tingkat 	 pusat 	 dan/atau 	 tingkat 	 daerah 	 agar 

menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Menteri 

dan/atau Inspektorat Jenderal. 

b. Monitor adalah kegiatan penaganan berkas/surat pengaduan masyarakat 

yang ditunjukan dan/atau ditembuskan kepada Menteri dan/atau 

Inspektorat Jenderal serta permasalahan dalam pengaduan yang 

berdasarkan analisa cukup sensitif dengan status belum perlu 

ditindak!anjuti. 

c. Ucapan terima kasih adalah berkas/surat pengaduan masyarakat yang 

ditujukan kepada Menteri dan/atau Inspektorat Jenderal, yang isinya 

mengenai saran, ide, dan masukan atau respon/jawaban dari instansi 

terkait dan perorangan serta publik yang didasarkan pada analisa untuk 

perlu dijawab. 

d. Untuk diketahui/dicatat adalah kegiatan penanganan berkas/surat 

pengaduan masyarakat yang ditujukan dan/atau ditembuskan kepada 

Menteri dan/atau Inspektorat Jenderal bersifat local / internal dan 

berdasarkan analisa belum perlu ditindaklanjuti. 

4. Pemeriksaan dan persetujuan/penandatanganan hasil analisis oleh Sekretaris 

Inspektol at Jenderal (1 jam/berkas) 

5. Mengirimkan surat Sekretaris Itjen / Kabag TLHP melalui Subbag. Tata Usaha 

Sekretariat Inspektorat Jenderal serta mengarsipkannya (30 menit). 

Pengarsipan dimaksudkan untuk men -4;: -mudah dan mempercepat pencarian 

kembali dokumen pengaduan masyarakat bila sewaktu—waktu diperlukan. 

Penyimpanan dokumen diatur berdasarkan provinsi asal pengadu. 

6. Melaksanakan pemantauan dan koordinasi tindak lanjut penanganan pengaduan 

masyarakat (4-6 hari) baik secara langsung maupun tidak langsung : 

a. Secara langsung: 

1) Pemutakhiran data 

2) Rapat—rapat koordinasi teknis dan rapat kerja dengan instansi atau 

pihak terkait 
.- 

3) Kunjungan kerja ke lapangan/instansi yang menangani 

4) Rapat konsultasi dengan pengadu dan oihak yang dindukan 

b. Secara tidak langsung: 

1) Melalui komunikasi elektronik 

2) Melalui surat menyurat 
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7. Pelaporan : 

a. Melaporkan kepada InspekturJenderal secara periodik 

b. Update data penanganan pengaduan masyarakat terbaru dan data base 

yang tertata baik dan benar. 

c. Persyaratan 

1. Persyaratan administratif/teknis yang harus dipenuhi oleh pelaksana pelayanan 

adalah sbb : 

a. Adanya pengaduan tertulis dari masyarakat kepada Menteri dan/atau 

inspektorat Jenderal; 

b. Adanya persetujuan dari Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk 

menindakianjuti pengaduan; 

c. Memiliki kompetensi sesuai dengan jenjang masing-masing. 

2. Persyaratan administratif/teknis bagi pengguna pelayanan: 

â Berkepentingan terhadap hasil penanganan pengaduan masyarakat 

d. Sarana dan Prasarana Pelayanan 

Alat tulis kantor, kumputer/notebook, printer, scanner, mesin fotokopi, telepon, 

mesin faksimIli, LCD projector, mesin ketik, website, surat perintah perjalanan 

dinas, kendaraan roda dua, kcndaraan roda emp4 dan gedung 

e. Biaya Pelayanan 

Tidak ada 

f. Tempat dan Peiaksana Pelayanan 

Pelayanan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh dan di Bagian Tindak Lanjut Hasil 

Pengawasan (TLHP), Sekretaris Inspektorat Jenderal. 

g. Peringatan 

1. Ketidakhati-hatian dalam menangani- naskah dinas yang bersifat rahasia dapat 

mengakibatkan pencemaran nama balk pengadu dan/atau pihak yang 

diadukan. 

2. Dalam hal kesalahan menganalisa berkas pengaduan masyarakat akan 

mengakibatkan kesalahan dalam proses penanganan yang diteruskan kepada 

instansi terkait. 



- 6 - 

h. Jadwal Pelayanan 

Pelayanan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian 
Komunikasi dan Informatika dilaksanakan pada jam kerja kedinasan, dan apabila 
diperlukan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja. 

i. Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan/Keluhan/Masukan] 

1. Pengaduan/keluhan/masukan dari pengguna pelayanan yang berkaitan dengan 

pelayanan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Kementerian 
Knmunikasi dan Informatika disompaikon kepada Bagian Tinda! 	 Hasil 
Pengawasan (TLHP), Sekreiaris Inspektorat Jenderal 

2. Sekretaris Inspektorat Jenderal mendelegaSikan wewenang kepada Inspektur 
terkait untuk menindaklajuti pengaduan/keluhan/masukan. 

3. Inspektur terkait bersarna staf menindaklanjuti pengaduan/keluhan/masukan 

dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretariat Inspektorat Jenderal cq. 
Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan untuk dicatat dan diarsipkan. 

j. 	 Evaluasi 

Pelaksanaan layanan penanganan pengaduan masyarakat dievaluasi setiap 6 

(enam) bulan sekali, dan setelahnya apabila diperlukan akan dilakukan 
penyempurnaan terhadap Standar Pelayanan yang ada. 

III. PENUTUP 

Adanya Standar Pelayanan bukan satu-satunya jaminan bagi terwujudnya pelayanan 

prima di dalam penanganan pengaduan masyarakat. Yang terpenting dalam hal ini adalah 

adanva kesungguhan dari para pelaksana pelayanan serta unit/pihak terkait untuk 

menjabarkannya dengan baik di dalam pelaksanaan tugas pelayanan ini, sekaligus sambil 
terus menerus dilakukan upaya perbaikan dari hari ke hari. 

Jakarta, 31 Desember 2013 

Plt. Inspektur Jenderal, 

SUPRAWOTO 



Lampiran II 

Keputusan Inspektur Jenderal Kemenkominfo 

Nomor : 	 Tahun 2013 

Tanggal : 	 Desember 2013 

MAKLUMAT PELAYANAN 

PENANGANAN PIENGADIJAN MASYARAKAT 
DI LINGKUNGAN 

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATII<A 
INSPEK1ORAT _JENDERAL 

MAKLUMAT PELIVANAN 

PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Dalam rangka mewujudkan "Birokrasi Yang Melayani" yang merupahan 
bagian clan upaya mencapai Good Government, Inspektorat Jenderal dengan 
ini menyatakan : 

"SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK 
DI BIDANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
DENGAN SEBAIK-BAIKNYA 

SESUAI STANDAR PELAYANAN SERTA 	 PELAYANAN 
YANG TELAH DITETAPKAN: 

iiKA KAMI TIDAK MENEPATI JAM INI, KAMI SIAP MENERIMA 5ANKSi 
SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU" 

Visi dan Motto hami dalam Frei .yelenggaraan pelayanan publik ini adalah : 

CEPAT, TEPAT, TUNTAS ("PATAS") 
serta 

"Menerima secarc terbuka, menangani sepenuh hati" 

Demikian Maklumat ini dikeluarkan untuk diketahui oleh masyarakat lugs 
dan untuk dilaksanakan dengali penuh tanggungjawab oleh pelaksana 
pelayanan. 

Ditetaphan di : J A K ART A 
Pada tanggal : 3 i Desember 2013 

Pa. INSPEKTUR JENDERAL, 

UPRAWOTO 
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