
STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL (SPM)



RUANG LINGKUP

 Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan PubliK

Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik sebelum melakukan
penyelenggaraan layanan wajib menetapkan dan menerapkan
Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan dan
menetapkan Maklumat pelayanan

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan
oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik.



TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan Pedoman Standar Pelayanan ini adalah untuk memberikan
kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan
penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

2. Sasaran Pedoman Standar Pelayanan adalah agar setiap
penyelenggara mampu menyusun, menetapkan, dan menerapkan
Standar Pelayanan Publik dengan baik dan konsisten.



PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR LAYANAN

Dalam penyusunan, penetapan,dan penerapan Standar Pelayanan
dilakukan denganmemperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah
diikuti, mudah dilaksanakan,mudah diukur, dengan prosedur yang
jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.

2. Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan
masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan
mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil
kesepakatan.



3. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan
harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada
pihak yang berkepentingan.

4. Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus
dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatankualitas dan
inovasi pelayanan.

5.Transparansi. Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah
diakses oleh masyarakat.

6. Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa
pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua
masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi
geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.



KOMPONEN STANDAR LAYANAN

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses
penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi:

1) Persyaratan

2) Sistem, mekanisme,dan prosedur

3) Jangka waktu pelayanan

4) Biaya/tarif

5) Produk pelayanan

6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan



B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan
pelayanan di internal organisasi(manufacturing) meliputi:

1) Dasar hukum

2) Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas

3) Kompetensi pelaksana

4) Pengawasan internal

5) Jumlah pelaksana

6) Jaminan pelayanan

7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

8) Evaluasi kinerja pelaksana



LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN STANDAR LAYANAN

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan Rancangan Standar
Pelayanan adalah:

1. Identifikasi Persyaratan

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus
dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis
maupun administratif.

Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi,
dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen atau
barang/hal lain, tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.



PERSYARATAN ADMINISTRASI

- SURAT PERMOHONAN

- LAPORAN POLISI/LAPORAN KASUS NARKOTIKA

- BA PENYITAAN

- BA PEMBUNGKUSAN DAN PENYEGELAN

- SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

- BA PENGAMBILAN URINE/DARAH/RAMBUT

- BA PENAHANAN

- SURAT PERINTAH TUGAS

- BARANG BUKTI DALAM KEADAAN TERSEGEL DAN DISERTAI DENGAN LABEL

PERSYARATAN BARANG BUKTI

^ URINE MINIMAL 25 ML

^ DARAH MINIMAL 10 ML (DALAM TABUNG ETDA)

^ RAMBUT MINIMAL 50 MG



2. Identifikasi Prosedur

• Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima
pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui
seorang pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.

• Disamping itu, penyelenggara pelayanan wajib memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP).Hasil yang diharapkan dari tahapan ini
adalah tahapan proses pelayanan sebagai bahan penyusunan Standar
Operasional Prosedur.



• SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN PENGUJIAN PUSAT LABORATORIUM NARKOTIKA BNN 
DIBAKUKAN DALAM BENTUK STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)



3. Identifikasi waktu

• Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
Kemudian waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses
pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk
mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan.

• Proses identifikasi waktu pelayanan ini dilakukan untuk setiap jenis
pelayanan. Dalam menghitung waktu, perlu betul-betul
memperhatikan baik prosedur yang mengatur hubungan dengan
pengguna layanan, maupun prosedur yang mengatur hubungan antar
petugas.



Jangka Waktu Penyelesaian

Lama Waktu Penyelesaian BA Hasil Pengujian

Jenis Sampel

Kristal/Tablet/Residu/Ganja/Urine

: 4 Hari kerja

Cairan Prekursor
/NPS/Rambut/Darah/Tanaman

: 7 Hari kerja

Jumlah Sampel

Kristal/Tablet/Residu/Ganja/Urine lebih dari 10 bungkus / 
butir / buah / logo / warna / kemasan / pot / botol 

: 6 hari kerja

Cairan Prekursor / New Psychoactive Substances
(NPS) / Rambut / Darah / Tanaman lebih dari 10 

bungkus / butir / buah / warna / kemasan / botol / 
tube 

: 10 hari kerja



4. IDENTIFIKASI BIAYA

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima
layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh
pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara
penyelenggara dan masyarakat.



5. IDENTIFIKASI PRODUK PELAYANAN

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan
dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau produk administrasi
yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Proses identifikasi
produk pelayanan dapat dilakukan berdasarkan keluaran (output)
yang dihasilkan dari setiap tahap pelayanan.



6. PENANGANAN PENGELOLAAN PENGADUAN

• Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme
pengelolaan pengaduan.Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduanyang
banyak digunakanantara lain: penyediaan kotak saran/kotak
pengaduan, sms, portal pengaduan dalam website, dan penyediaan
petugas penerima pengaduan.

• Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu dibuatkan
prosedur pengelolaan pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan
harus diinformasikan secara jelas nama petugas, nomor telepon,
alamat email, dan alamat kantor yang dapat dihubungi.

• Selain itu perlu juga mengatur mekanisme pengaduan apabila
terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam
internal organisasi penyelenggara.



ALUR PENGADUAN



KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT

Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan ditujukan untuk
membangun kesepakatan, kompromi antara harapan masyarakat dan
kesanggupan penyelenggara pelayanan, terutama menyangkut
kemampuan yang dimiliki, meliputi:

1. Dukungan pendanaan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan
pelayanan;

2. Pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan dari segi kualitas
maupun kuantitas;

3. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunakan untuk
menyelenggarakan pelayanan.



PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

Sebelum dilakukan penetapan Standar Pelayanan, penyelenggara
wajib membuat Berita Acara Pembahasan Standar Pelayanan. Pihak-
pihak yang terlibat dalam pembahasan wajib turut serta memberikan
tanda tangan. Standar Pelayanan yang telah disepakati antara
penyelenggara dan pengguna layanan kemudian ditetapkan oleh
penyelenggara pelayanan publik.



PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, penyelenggara diwajibkan
untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat
Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban
penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar
Pelayanan.



Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah:

1. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan
sesuai dengan Standar Pelayanan.

2. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan
akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.

3. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan
kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.



MAKLUMAT PELAYANAN



PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk
melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan
berkelanjutan.

Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar
Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa
yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor
penghambat.



PUBLIKASI STANDAR LAYANAN






