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No. Komponen Indikator Keterangan 

1. Visi, misi, 
motto 
pelayanan 

Adanya visi dan misi yang dijabarkan dalam 
perencanaan (Renstra, Renja) mengacu UU Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Secara umum visi misi yang dijabarkan dalam Renstra 
mengacu UU Nomor 25 Tahun 2009 sebagai berikut: 
1. UU BAB III Bagian Kedua Pasal 8 tentang Organisasi 

Penyelenggara yang tertuang dalam sasaran dan strategi 
pencapaian PSMK bidang organisasi dan manajemen, 
yaitu: a) Tersusunnya struktur organisasi yang lebih 
otonom, efektif, efisien, dan produktif yang dapat 
mewadahi penyelenggaraan PSMK dengan optimal, b) 
Terselenggaranya fungsi-fungsi manajemen/tatakelola 
yang transparan, kredibel, akuntabel, adil dan 
bertanggung jawab.  

2. UU BAB III Bagian Ketiga Pasal 10 Evaluasi dan 
Pengelolaan Pelaksana Pelayanan Publik yang tertuang 
dalam item sasaran dan pencapaian PSMK di bidang 
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 
masyarakat yaitu meningkatkan mutu pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

3. UU BAB III Bagian Kelima Pasal 13 tentang Kerja Sama 
Penyelenggara dengan Pihak Lain yang tertuang dalam 
sasaran dan strategi pencapaian PSMK tentang 
kerjasama institusional, yaitu: a) Terciptanya kerjasama 
yang mampu dengan efektif mengoptimalkan networking 
dan resource sharing untuk pengembangan jejaring lahan 
belajar bagi PSMK yang difasilitasi oleh fakultas dan 
universitas, dan b) Berkembangnya kerja sama dan afiliasi 
di dalam dan luar negeri dalam rangka peningkatan mutu, 
relevansi dan daya saing di bidang pengembangan 
institusi, pendidikan dan penelitian, termasuk didalamnya 
memperoleh donasi dalam pengembangan penelitian. 

Penetapan motto pelayanan yang mampu  
memotivasi pegawai untuk memberikan  
pelayanan terbaik 

Motto layanan dipasang di x banner di depan sekretariat PS 
S2 Keperawatan Lt. 4 GPP FKUB dan di ruang Hall Lt. 1 



GPP FKUB. Hal ini akan mengingatkan karyawan agar terus 
termotivasi. 

Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada  
pengguna layanan 

Diumumkan secara luas melalui website 
s2keperawatan.fk.ub.ac.id yang terdapat pada menu profile.  

2. Standar  
Pelayanan 
dan 
Maklumat  
Pelayanan 

Penyusunan, penetapan, dan penerapan standar  
pelayanan yang mengacu Undang-undang Nomor  
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

Terdapat dokumen-dokumen standar pelayanan yang 
tertuang dalam manual mutu, standar mutu, manual 
prosedur, dan instruksi kerja.  
 

Maklumat Pelayanan yang dipublikasikan Dipasang di x-banner di pintu masuk, di ruang sekretariat s2 
keperawatan Lt. 4 GPP.FKUB 

3. Sistem,  
Mekanisme, 
dan  
Prosedur 

Memiliki sertifikat ISO 9001:2008 dalam  
Menyelenggarakan pelayanan publik dengan ruang 
lingkup semua jenis mengacu UU 25/2009 

Sertifikat ISO 9001:2008 berdasarkan sertifikat ISO 
9001:2008 Universitas Brawijaya. 

Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP tidak mencakup semua jenis pelayanan atau tidak 
sepenuhnya mengacu pada UU 25 tahun 2009 

Penetapan uraian tugas yang jelas Ada, diterapkan. Tertera pada MP Manual Prosedur (MP) 
PSMK. 

4. Sumber 
Daya  
Manusia 

Penetapan dan penerapan pedoman kode etik pegawai Ada dan diterapkan oleh setiap unit kerja di PTIIK 

Sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna layanan 

Sikap dan perilaku pegawai baik. 

Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna layanan 

Pegawai menunjukkan kedisiplinan dalam memberikan 
layanan. 

Tingkat kepekaan/ respon pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna layanan 

Pegawai telah menunjukkan respon yang cepat dalam 
memberikan pelayanan. 

Tingkat keterampilan pegawai dalam memberikan 
pelayanan kepada pengguna layanan 

Dengan adanya pelatihan yang telah dilakukan, menjadikan 
pegawai cukup terampil dalam memberikan layanan. 

Penetapan kebijakan pengembangan pegawai  
dalam rangka peningkatan 
keterampilan/profesionalisme  
pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada pengguna pelayanan. 

Ada dan sesuai kebutuhan. Hal ini ditunjukkan dengan 
adanya pelatihan.pelayanan prima di kalangan karyawan 
dan ada pelatihan khusus untuk laboran. 

5. Sarana dan  
Prasarana  
Pelayanan 

Sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk  
proses pelayanan telah didayagunakan secara  
optimal 

Sarana dan prasarana telah dipergunakan secara optimal. 
Selain itu terdapat monitor touch screen yang dapat 
digunakan untuk mengetahui jadwal perkuliahan, daftar 
skripsi, dll.  

Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia  
Memberikan kenyamanan kepada pengguna layanan  
(perhatikan: kebersihan, kesederhanaan, kelayakan dan 
kemanfaatan). 

Ruangan dibersihkan secara berkala, hal itu ditunjukkan 
dengan adanya dokumen evaluasi di masing-masing 
ruangan. 



Sarana pengaduan (Kotak pengaduan, loket  
pengaduan, telepon tol, email dan lainnya) 

Sarana pengaduan ke e-complaint.ub.ac.id, dilakukan oleh 
PIDK. Dan disediakan dalam bentuk kotak saran yang di 
tempatkan di sekretariat S2 keperawatan Lt. 4 GPP.FKUB 

6. Penanganan  
Pengaduan 

Sistem/prosedur pengelolaan pengaduan  
pengguna layanan 

Sistem pengelolaan pengaduan dikelola oleh universitas lalu 
disampaikan ke program. Program kemudian mengolah lebih 
lanjut. 

Petugas khusus/ unit yang menangani pengelolaan  
pengaduan 

Ada petugas khusus yang menangani pengelolaan 
pengaduan. 

Pengelolaan pengaduan yang mengacu Peraturan  
Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 tentang  
Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan dengan  
Partisipasi Masyarakat dalam rangka peningkatan  
kualitas pelayanan 

Secara khusus pengelolan yang dilakukan tidak mengacu 
Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 13 Tahun 2009 yang 
ditunjukkan dengan tidak tertulisnya PerMen tersebut pada 
Manual Prosedur. 

7. Indeks 
Kepuasan  
Masyarakat 

Pelaksanaan survei IKM dalam proses persiapan Dilaksanakan untuk seluruh jenis pelayanan. 
 

Survei IKM yang dilakukan yang mengacu  
Kepmenpan 25 Tahun 2004 dalam periode  
penilaian 

Survei IKM yang dilakukan mengacu untuk sebagian jenis 
layanan 

Rata –rata skor IKM yang diperoleh Skor IKM belum ada 

Tindak lanjut dari hasil survei IKM Belum ada tindak lanjut  

8. Sistem 
Informasi  
Pelayanan  
Publik 

Sistem informasi pelayanan secara elektronik Website selalu up-to-date, sistem informasi penjadwalan, 
dan e-Learning untuk mendukung pembelajaran. 

Penyampaian informasi pelayanan publik kepada 
pengguna layanan 

Informasi layanan disampaikan di website. 

Tingkat keterbukaan informasi pelayanan kepada  
pengguna layanan 

Informasi pelayanan 3ublic disampaikan secara terbuka 
melalui website. 

9. Produktivitas  
dalam kinerja 
pelayanan. 

Penetapan target kinerja pelayanan Adanya waktu pengerjaan pada setiap Manual Prosedur 
layanan S2 Keperawatan.  

Tingkat Pencapaian target kinerja Belum dilaksanakan evaluasi pencapaian target kinerja 

 
 


