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   BAB I 
     PENDAHULUAN 

 
 
1. Umum. 

 

Penyelenggara pelayanan publik memiliki peranan yang sangat penting dalam 

menyediakan layanan publik sesuai yang telah diamanatkan oleh Undang-                   

Undang. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,  Pasal 1 

menyebutkan bahwa “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik”.  
 

Bagi Badan Publik Pelayanan publik merupakan suatu hal yang sangat mendasar 

dan Badan Publik sebagai pelayan masyarakat memiliki kewajiban dan tanggung 

jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan secara profesional. Pelayanan 

publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Badan Publik karena masyarakat dapat 

langsung menilai kinerja penyelenggara layanan publik tersebut berdasarkan kualitas 

layanan publik yang diterima. kualitas layanan publik langsung dirasakan oleh 

masyarakat, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik 

secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif 

Badan Publik  di mata publik. 
 

Secara umum tujuan utama penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik adalah 

menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan masyarakat 

atau meminimalisir dampak kebijakan merugikan publik. Kementerian Pertahanan RI 

sebagai Badan Publik memandang pentingnya penyelenggaraan Forum Komunikasi 

Publik dengan harapan untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara 

penyelenggara layanan publik dengan penerima layanan publik sehingga diperoleh 

kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 
 

2. Maksud dan Tujuan. 
 

a. Maksud. Maksud pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran 

tentang kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan 
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oleh Puskom Publik kemhan sebagai koordinator pelayanan publik di 

lingkungan Kemhan. 
 

b. Tujuan. Penyusunan laporan ini dibuat dengan tujuan agar dapat dijadikan 

bahan masukan kepada Pimpinan dalam penyelenggaraan kegiatan 

pengelolaan pelayanan publik di lingkungan Kemhan. 
 

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Ruang lingkup laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Forum Konsultasi Publik Tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

 a. Pendahuluan. 

 b. Pelaksanaan Kegiatan. 

 c. Hasil yang dicapai. 

 d. Analisa dan evaluasi. 

 e. Kesimpulan dan Saran. 

 f. Penutup. 
 

4. Dasar. 

a. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik. 

b. Surat KemenpanRB kepada para Menteri Kabinet Kerja Nomor: 

B/18/M.PP.01/2018 Tanggal 3 Mei 2018 tentang Laporan hasil 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Laporan Penyelenggaraan 

Forum Konsultasi Publik. 

c. Program Kerja Puskom Publik Kemhan Tahun 2018. 
 

BAB II 
PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

5. Perencanaan. 
 

a. Tahap Persiapan. Pada tahap persiapan hal-hal yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan. 

2) Menunjuk personel yang terlibat dalam kegiatan Forum Konsultasi 

Publik. 

3) Mendata dan mendesain sarana prasarana yang berkaitan dengan 

kegiatan Forum Konsultasi Publik. 
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4) Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam 

kegiatan Forum Konsultasi Publik. 

5) Memproses kelengkapan administrasi dan logistik. 
 

b. Tahap Pelaksanaan. Keterlibatan Puskom Publik dalam kegiatan Forum 

Konsultasi Publik Tahun 2018 adalah sebagai koordinator unit 

penyelenggara layanan publik di lingkungan Kemhan sekaligus sebagai 

penyelenggara. 
 

 c.     Tahap Pengakhiran.  
1) Evaluasi kegiatan. 

2) Pembuatan laporan kegiatan. 

3) Pendistribusian laporan Kegiatan. 
 

6. Pelaksanaan. 
 

a. Waktu dan tempat. Forum Konsultasi Publik Tahun 2018 dilaksanakan pada: 
 

1) Hari/Tanggal  :    Rabu, 19 September 2018  

2) Tempat  :    Aula Puskom Publik,Gedung A.H Nasution lt. 9, Jln. 

         Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat.          

b.    Kegiatan.  
 

1) Pembukaan. Mengawali Kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2018 

yang dibuka oleh Kapuskom Publik yang diwakili oleh Kabid Pemberitaan, 

Kolonel Inf Haryadi S.IP. Esensi sambutan Kapuskom Publik dalam pidato 

pembukaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2018 adalah: 
 

a) Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan 

Survei Kepuasan masyarakat yang di inisiasi oleh KemenPANRB dan 

diikuti oleh para penyelenggara pelayanan publik di lingkungan 

Kemhan dan Publik sebagai penerima layanan.  

b) Forum Konsultasi Publik merupakan wahana partisipasi masyarakat 

dalam rangka memberikan saran, masukan dan opininya guna 

peningkatan pelayanan publik di lingkungan Kemhan. 
 

2) Paparan. dan diikuti oleh Satker/Subsatker penyelenggara layanan publik               

di lingkungan Kemhan sejumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari: 
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a) Puskom Publik Kemhan sebagai penyelenggara pelayanan publik 

bidang informasi pertahanan oleh Kabid Kermainfo Puskom Publik, 

Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol., M.A 

b) Dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan sebagai penyelenggara layanan 

publik bidang perijinan ekspor dan impor Alpalhankam serta Badan 

Usaha Bahan Peledak oleh Ibu PNS Nur W. 

c) Ditwilhan Ditjen Strahan sebagai penyelenggara layanan publik bidang 

perijinan foto wilayah oleh Kolonel Laut (P) Hasnan 
d) Ditkersin Ditjen Strahan sebagai penyelenggara layanan publik bidang 

perijinan security Clearence oleh Letkol Inf E.O.P Sibarani, S.IP 

e) RS Dr. Suyoto sebagai penyelenggara layanan publik bidang 

pelayanan kesehatan oleh Karumkit RS Suyoto, Kolonel Ckm                  

dr. Sudarsono, sprm. 
 

c. Undangan. Kegiatan Forum Konsultasi Publik dihadiri para undangan  
terdiri dari: 

 

1) Pejabat bagian Tata Usaha dari Satker atau subsatker di lingkungan 

Kemhan sejumlah 40 (empat puluh). 

2) Publik, Badan Usaha yang pernah melaksanakan pengurusan 

perijinan dan penerima layanan publik sejumlah 15 (lima belas) 

orang. 

BAB III 
HASIL YANG DICAPAI 

 

7. Umum. Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya 

pemuasan publik dan sudah merupakan kewajiban yang harus dioptimalkan 

baik secara individu dan organisasi, oleh karena karena itu dari bentuk 

pelayanan yang diberikan tercermin kualitas individu dan organisasi yang 

memberikan pelayanan. 
 

8. Pemaparan Penyelenggara Layanan Publik. Kegiatan Forum Konsultasi 

Publik tahun 2018 menampilkan 5 (lima) narasumber dan sekaligus 

mempresentasikan mekanisme pelayanan publik di bawah kewenangan 

Satker atau Subsatker di lingkungan Kemhan. Esensi penting yang dapat 
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dirangkum dalam pemaparan mekanisme pelayanan publik tersebut antara 

lain: 
 

a. Pelayanan Publik Bidang Informasi Pertahanan. 
 

1) Kemhan sebagai Badan Publik berkewajiban memberikan 

pelayanan Informasi pertahanan dan berhak menolak 

memberikan informasi pertahanan yang dikecualikan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. 

2) Dasar hukum pelayanan Informasi pertahanan mengunakan 

Persekjen Kemhan Nomor 02 Tahun 2015 tanggal 30 Maret 

2015 tentang Standar Operasional Layanan Informasi Publik                            

di Lingkungan Kemhan. 

3) Layanan informasi pertahanan terdiri atas layanan informasi 

pertahanan melalui pengumuman dan melalui permohonan 

atau pengaduan. Kedua layanan informasi pertahanan tersebut 

dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung (elektronik 

dan media sosial). 

4) Pelayanan Informasi pertahanan dilaksanakan oleh Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang terdiri dari 

PPID Kepala yang dijabat Kapuskom Publik Kemhan dan PPID 

Pelaksana yang dijabat oleh Karo, Ses Itjen, Ses Badan, Ses 

Ditjen, Karoum Unhan dan Kapus Kemhan. 
 

b. Pelayanan Publik bidang perijinan ekspor dan impor 
Alpalhankam serta Badan Usaha Bahan Peledak. 

 

1) Dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan dalam menyelenggarakan 

perijinan menggunakan dasar hukum: 
 

a) Permenhan Nomor 6 Tahun 2017 Tanggal 14 Juni 2017 

tentang Penetapan Industri Pertahanan, Perizinan Produksi, 

Ekspor, Dan Impor Alpalhankam. 

b) Permenhan Nomor 44 Tahun 2016 Tanggal 10 Januari 2017 

Tentang Lini Produksi Alpalhankam 

c) Permenhan Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 29 September 

2015 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dibidang 
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Pertahanan terkait dengan Penanaman Modal dalam 

Pelaksanaan PTSP Kepada BPKM. 
 

2) Kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dittekindhan 

Ditjen Pothan Kemhan terdiri dari: 
 

a) Perijinan dan rekomendasi bahan peledak 

b) Perijinan ekspor/impor alat peralatan pertahanan keamanan. 
 

3) Pada dasarnya kegiatan pelayanan publik di Dittekindhan Ditjen 

Pothan Kemhan terdiri dari dua wilayah kerja yaitu intern Kemhan 

dan ekstern Kemhan. Kegiatan pelayanan publik intern Kemhan 

telah ditentukan SOP nya dan dilaksanakan dengan efektif, efisien 

dan transparan. Secara ekstern mekanisme pelayanan publik                  

di Dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan baik dalam bentuk perijinan 

dan rekomendasi senantiasa melibatkan Kementerian dan Lembaga 

Negara (K/L) di luar Kemhan RI.  
 

a) K/L yang terlibat dalam Perijinan dan rekomendasi bahan 

peledak disebut Tim Interkem yang terdiri dari: 

 (1) Kemhan RI sebagai ketua 

 (2) MABES TNI (BAIS) 

 (3)  MABES POLRI (BAINTELKAM) 

 (4) Kementerian Perdagangan 

 (5) Kementerian Perindustrian 

 (6) Kementerian ESDM 

 (7) Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai) 

 (8) Kementerian Lingkungan Hidup 

 (9) BKPM. 

b) Perijinan ekspor/impor alat peralatan pertahanan keamanan 

 (1) Atase pertahanan 

 (2) Perwakilan Importir 

 (3) Mabes TNI (Asintel dan BAIS) 

 (4) DPR 

 (5) KKIP 

 (6) Kementerian Perdagangan 
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c. Pelayanan Publik bidang  perijinan Survei dan Pemetaan. 
 

1) Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan dalam menyelenggarakan 

perijinan menggunakan dasar hukum: 
 

a) Kepmenhan RI Nomor KEP/18/M/XII/1984 tanggal 20 

Desember 1984 Tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan 

dan pembinaan Survei dan pemetaan Wilayah Nasional  

untuk Dukungan Pertahanan negara. 

b) Permenhan Nomor : 26  Tahun 2013 tanggal 9 September 

2013 pengamanan Survei dan Pemetaan Wilayah Nasional. 

2) Kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ditwilhan 

Ditjen Strahan Kemhan adalah : 

a) Security Clearence (SC) yaitu dokumen persetujuan, bukan 

merupakan perizinan, yang diterbitkan oleh Menhan, 

setelah mempertimbangkan aspek kedaulatan negara, 

pertahanan dan administratif, memuat jenis, lokasi 

kegiatan, personel, wahana, alat peralatan serta jangka 

waktu yg ditetapkan, sebagai wujud kebijakan menteri 

pertahanan dalam bidang pengamanan survei dan 

pemetaan, demi kepentingan pertahanan negara, dengan 

mensinergikan pertahanan militer dan nir militer, sebagai 

landasan suatu kegiatan survei dan pemetaan yang 

dilaksanakan oleh Pemohon.  

b) Security officer (SO) yaitu personel TNI atau PNS berasal 

dari Kemhan maupun TNI, yang memenuhi syarat 

keahlian/kecakapan/kompetensi di bidang survei dan 

pemetaan dan/atau pengamanan untuk melakukan 

pengawasan dan pengamanan pelaksanaan kegiatan 

terkait, agar sesuai dengan kegiatan yang tertera dalam 

SC. 

3) Proses permohonan Security Clearence (SC) survei dan pemetaan 

wilayah di darat, laut dan udara yang ditangani oleh Ditwilhan Ditjen 
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Strahan juga melibatkan institusi lain di luar Kemhan yaitu  Mabes 

TNI, Mabes Angkatan, Pejabat militer atau sipil di Pusat dan Daerah 

serta instansi terkait. Kecepatan waktu yang diperlukan dalam 

pelayanan publik intern kemhan membutuhkan waktu paling cepat            

7 (tujuh) hari. 

d. Pelayanan Publik bidang  Perijinan Prosedur tetap Perizinan bagi              

Warga Negara Asing non Diplomatik yang melaksanakan kegiatan                             
di lingkungan Kemhan RI. 

1) Kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ditkersin 

Ditjen Strahan Kemhan adalah perijinan Prosedur tetap perizinan 

bagi Warga Negara Asing non Diplomatik yang melaksanakan 

kegiatan   di lingkungan Kemhan RI. 

2) Ditkersin Ditjen Strahan Kemhan dalam menyelenggarakan perijinan 

menggunakan dasar hukum Permenhan RI Nomor 3 Tahun 2016 

Tentang Penerimaan Tamu Luar Negeri di Lingkungan Kemhan RI. 

3) Alur proses perizinan bagi WNA non diplomatik yang melaksanakan 

kegiatan yang berkaitan dengan Kemhan dan TNI dilaksanakan 

selama  2 (dua)  minggu atau  10 (sepuluh) hari kerja. 

4) Proses perizinan bagi WNA non diplomatik yang ditangani oleh 

Ditkersin Ditjen Strahan Kemhan melibatkan institusi lain di luar 

Kemhan yaitu  Mabes TNI dalam hal ini pejabat Staf Intel Mabes 

TNI, Paban  V Pengamanan. Terkait dengan pelibatan institusi lain        

di luar Kemhan merupakan ketentuan yang harus dipatuhi karena 

terkait dengan SOP atau dasar hukum yang telah dibuat dan wajib 

dipedomani. 

e. Pelayanan Publik bidang Kesehatan. 
1) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan RS Dr. Suyoto memiliki 

visi dan misi sebagai berikut : 
 

a) Visi: Mewujudkan rumah sakit dengan keunggulan 

rehabilitasi medik menuju pelayanan kesehatan prima bagi 

personel Kementerian Pertahanan dan TNI serta masyarakat 

umum. 
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b) Misi: 

(1) Menyelenggarakan pelayanan perumahsakitan serta 

penelitian dan pengembangan di bidang rehabilitasi 

medik komprehensif. 

(2) Menyelenggarakan rujukan teknis rehabilitasi medis. 
 

4) RS Dr. Suyoto  menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi 

personel TNI dan PNS Kemhan serta masyarakat umum.  Adapun 

Jenis-jenis pelayanan tersebut antara lain: 

 a) Pelayanan rehabilitasi medis 

 b) Pelayanan administrasi 

 c) Pelayanan khusus 

 d) Pelayanan Operasi. 

 e) Pelayanan gawat darurat. 
 

3) RS Dr. Suyoto senantiasa meningkatkan pelayanan kesehatannya 

melalui pengembangan layanan publik yaitu: 
 

   a) Pendaftaran online melalui website. 

   b) Customer Service online melalui Fasilitas chat via web. 

   c) Pendaftaran melalui Kiosk  

   d) Survei kepuasan pelanggan melalui website.  
 

9. Saran, Masukan, Solusi dan Opini Masyarakat.  
 

a. Pelayanan Publik Bidang Informasi Pertahanan. Dalam kegiatan disikusi 

partisipatif yang melibatkan Puskom Publik sebagai penyelenggara layanan 

publik bidang pertahanan dengan publik sebagai pemohon informasi 

terdapat beberapa saran, masukan dan opini yang dapat bermanfaat dalam 

rangka perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik bidang informasi 

pertahanan. Adapun esensi yang dapat diambil dari Saran, masukan dan 

opini tersebut adalah: 
 

1) Di era Keterbukaan Informasi Publik saat ini, Kemhan sebagai Badan 

Publik melalui Puskom Publik Kemhan berkewajiban melaksanakan 

Pelayanan informasi pertahanan. Kegiatan pelayanan informasi 

pertahanan yang merupakan bagian dari pengelolaan informasi dan 
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dokumentasi di lingkungan Kemhan sangat memerlukan pedoman 

sehingga pelaksanaannya berjalan seragam dan sesuai aturan secara 

organisasi. Pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam konteks 

pelayanan informasi harus memiliki landasan hukum yang jelas guna 

memperkuat alasan secara yuridis formal. Dengan demikian, hendaknya 

secara terus menerus perlu diadakan perbaikan tata kelola dalam 

rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang dituangkan dalam  

Standard Operasi Prosedur (SOP) guna keseragaman dalam pelayanan 

informasi pertahanan. 
 

2) Secara ideal, Pelayanan Informasi Publik bidang pertahanan dapat 

dikatakan efisien apabila penyelenggara pelayanan publik dapat 

menyelenggarakan pelayanan publiknya yang terbaik dan meringankan 

masyarakat. Bentuk-bentuk pelayanan publik yang terbaik dan 

meringankan masyarakat tersebut antara lain pelayanan yang bebas 

biaya atau tarif. Penyajian pelayanan informasi pertahanan terbaik yang 

diselenggarakan oleh Puskom Publik adalah pelayanan informasi yang 

bebas biaya atau tarif dan disosialisasikan dalam suatu SOP (Standar 

Operasional Prosedur). 
 

b. Pelayanan Publik bidang Perijinan ekspor dan impor Alpalhankam 
serta Perijinan Badan Usaha Bahan Peledak. Dalam kegiatan 

disikusi partisipatif yang melibatkan Ditekinhan Ditjen Pothan sebagai 

penyelenggara layanan publik bidang pertahanan dengan publik 

sebagai pemohon informasi terdapat beberapa saran, masukan dan 

opini yang dapat bermanfaat dalam rangka perbaikan peningkatan 

kualitas pelayanan publik bidang informasi pertahanan. Adapun esensi 

yang dapat diambil dari  Saran, masukan dan opini tersebut adalah: 
 

1)     Secara umum tujuan utama dari pelayanan publik adalah 

kepuasan masyarakat. Pelayanan publik bidang perijinan ekspor 

dan impor Alpalhan Dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan 

merupakan pelayanan publik yang ditargetkan untuk memberikan 

kepuasan masyarakat atau Badan Usaha yang melaksanakan 

pengurusan perijinan. Kepuasan dalam layanan tersebut 

diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan publik melebihi 
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standard pelayanan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara 

layanan publik. Secara keseluruhan kualitas pelayanan publik di 

lingkungan Dittekindhan sangat memuaskan khususnya sikap 

perilaku pelaksana pelayanan terkesan ramah dan penuh 

kekeluargaan, namun demikian di masa yang akan datang 

diharapkan seluruh unsur pelayanan publik kondisi pelayanan 

dapat dipertahankan dengan baik bahkan semakin meningkat. 
 

2) Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan publik yang 

diselenggarakan oleh Dittekindhan Ditjen Pothan Kemhan 

khususnya dalam pelayanan publik intern Kemhan dirasakan 

cukup memuaskan, namun demikian ada beberapa hal yang perlu 

mendapat perhatian yang serius berkaitan dengan waktu tunggu 

dan waktu proses dalam kegiatan pelayanan publik di luar 

Kemhan. Dengan demikian guna mencapai pelayanan publik yang 

berkualitas perlu diperhatikan keterbukaan waktu penyelesaian 

dan ketepatan waktu pelayanan publik khususnya diluar Kemhan 

sehingga pelaksanaan pelayanan publik dapat diseleaikan dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan. 
 

c. Pelayanan Publik bidang  Persetujuan Survei dan Pemetaan. 
Dalam kegiatan disikusi partisipatif yang melibatkan Ditwilhan Ditjen 

Strahan Kemhan sebagai penyelenggara layanan publik bidang 

pertahanan dengan publik sebagai pemohon informasi terdapat 

beberapa saran, masukan dan opini yang dapat bermanfaat dalam 

rangka perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik bidang 

informasi pertahanan. Adapun esensi yang dapat diambil dari  Saran, 

masukan dan opini tersebut adalah: 
 

- Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan Satker Ditwilhan 

Ditjen Strahan Kemhan kepada publik yang mengurus 

persetujuan Survei dan Pemetaan dapat dilihat dari sisi 

kesederhanaan alur pelayanan. Kemudahan prosedur pelayanan 

publik yang berlangsung di Kemhan tidak sama dengan prosedur 

pelayanan publik yang berlangsung  di lingkungan Mabes TNI 

yang cenderung berhati-hati dan sangat memperhatikan faktor 
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keamanan. Prosedur pelayanan publik yang sederhana namun 

sangat memperhatikan faktor keamanan menjadi harapan bagi 

penerima layanan publik yang mengurus persetujuan survei dan 

pemetaan di Satker Ditwilhan Ditjen Strahan Kemhan. Harapan 

masyarakat atau penerima layanan kondisi tersebut diatas dapat 

dipertahankan bahkan ditingkatkan lebih baik lagi pada semua 

unsur pelayanan publik. 
 

d. Pelayanan Publik bidang  perijinan Security Clearence WNA Non 
Diplomatik. Dalam kegiatan disikusi partisipatif yang melibatkan Ditkersin 

Ditjen Strahan Kemhan sebagai penyelenggara layanan publik bidang 

pertahanan dengan publik sebagai pemohon informasi terdapat beberapa 

saran, masukan dan opini yang dapat bermanfaat dalam rangka perbaikan 

peningkatan kualitas pelayanan publik bidang informasi pertahanan. 

Adapun esensi yang dapat diambil dari saran, masukan dan opini tersebut 

adalah: 
 

1) Persyaratan teknis dan administratif sangat diperlukan untuk 

mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya. 

Sehubungan dengan hal di atas, untuk menuju pelayanan publik yang 

prima atau pelayanan publik yang berkualitas diharapkan Ditkersin 

sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat memperhatikan secara 

khusus tentang persyaratan dalam pelayanan publik sebagai berikut: 

Pertama, adanya kejelasan persyaratan pelayanan baik teknis maupun 

administrasi; Kedua, Transparansi mengenai persyaratan pelayanan; 

dan Ketiga, Dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan. 
 

2) Sikap perilaku penyelenggara pelayanan publik di Ditkersin Ditjen 

Strahan yang mencakup tentang etika dan etos kerja dinilai sudah 

cukup baik dan dapat diterima oleh masyarakat. Harapan di masa yang 

akan datang adalah agar kualitas penyelenggara pelayanan publik 

khususnya  pada aspek sikap perilaku dapat dipertahankan bahkan 

terus ditingkatkan lebih baik  sehingga masyarakat semakin nyaman 

dan senang. Upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut 

dapat dicapai melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan 

di lingkungan Kemhan ataupun diluar Kemhan. 
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e. Pelayanan Publik bidang Kesehatan. Dalam kegiatan disikusi partisipatif 

yang melibatkan Rumah Sakit dr. Suyoto Kemhan sebagai penyelenggara 

layanan publik bidang pertahanan dengan publik sebagai pemohon 

informasi terdapat beberapa saran, masukan dan opini yang dapat 

bermanfaat dalam rangka perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik 

bidang informasi pertahanan. Adapun esensi yang dapat diambil dari  

saran, masukan dan opini tersebut adalah: 
 

1) Pelayanan publik bidang kesehatan di RS dr. Suyoto saat ini telah 

memenuhi standar pelayanan publik yang baik, akses publik untuk 

mendapatkan manfaat pelayanan dinilai sangat memadai dan baik, 

publik sudah bisa mendapatkan pelayanan di semua fasilitas kesehatan 

yang didukung oleh tenaga kesehatan.  Pelayanan publik di RS dr. 

Suyoto telah menerapkan prinsip responsivitas terhadap kebutuhan 

publik, sehingga publik bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan 

tanpa harus dibebani dengan persyaratan yang sangat banyak. 
 

2) Pengadaan obat hendaknya sebanding dengan jumlah pasien sehingga 

ketersediaan obat dapat menutupi semua pasien yang ada dan 

mempengaruhi tingkat kepuasan pasien. Dalam memberikan pelayanan 

kesehatan khususnya pemberian obat kepada pasien perlu ditingkatkan 

kembali kualitas pelayanannya terutama pemberian obat harus 

mengutamakan tingkat kebutuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. 

 
BAB IV 

ANALISA DAN EVALUASI 
 

10. Umum. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang sesuai antara hasil 

dan harapan hal ini berarti bahwa publik akan mengatakan bahwa 

pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan yang efektif dan 

efisien. 
 

11. Analisa dan Evaluasi. 
 

a. Forum Konsultasi Publik dapat digunakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik sebagai rujukan bagi penilaian akuntabilitas unit 
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penyelenggaraan publik khususnya dalam hal pengaduan publik 

mengingat tidak semua Satker memiliki unit pengaduan publik. Dengan 

demikian Forum Konsultasi Publik ini juga menjadi salah satu cara untuk 

menemukan solusi bagi peningkatan pelayanan, beberapa saran, 

masukan, solusi dan opini yang dapat dirangkum dalam kegiatan 

tersebut antara lain: 
 

1) Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh 

proses pelayanan publik di lingkungan Kemhan dinilai sudah 

sangat baik, namun hal ini harus diimbangi dengan jangka waktu 

pelayanan  di luar Kemhan yang masih bisa dipersingkat. 

2) Tata kelola pelayanan publik yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan publik atau disebut prosedur dan sistem 

pelayanan publik dinilai baik dan sangat memperhatikan faktor 

keamanan. 

3) pemberlakuan persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

pengurusan suatu jenis pelayanan di lingkungan Kemhan, baik 

persyaratan teknis maupun administratif dinilai transparan dan 

terinci serta terpublikasi dengan jelas. 

4) Kemampuan penyelenggara pelayanan publik yang telah dimiliki 

oleh personel Kemhan sebagai pelaksana pelayanan yang 

meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman 

dinilai sudah memadai. 

5) Seluruh fasilitas yang merupakan penunjang utama 

terselenggaranya suatu proses pelayanan publik di lingkungan 

Kemhan dinilai modern, sangat ideal dan dapat memberikan 

kepuasan publik. 

6) sikap perilaku personel Kemhan sebagai pelaksana pelayanan 

publik  yang profesional diharapkan dapat menjadi teladan bagi 

masyarakat sebsagai penerima layanan publik. 
 

b.         Forum Konsultasi Publik secara garis besar memberikan pemahaman 

dan solusi tentang pentingnya dialog partisipatif bagi penyelenggara 

pelayanan publik dan penerima pelayanan publik. Pemahaman dan 

solusi yang sama atas permasalahan yang terkait dengan tata               
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kelola pelayanan publik di lingkungan Kemhan, antara lain terkait 

pembahasan perencanaan, penerapan, dampak, dan evaluasi 

kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik 

sehingga diperoleh suatu kebijakan yang efektif dalam rangka 

peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemhan. 
Forum Konsultasi Publik merupakan forum terhormat bagi masyarakat 

selaku penerima layanan, karena melalui kegiatan tersebut 

masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi menyalurkan aspirasinya 

guna meningkatkan pelayanan publik di lingkungan Kemhan. 

Masyarakat perlu diberi kesempatan untuk memberikan usul, saran, 

rekomendasi dan opininya sehingga penyelenggara pelayanan publik 

tidak terkesan tertutup dan tidak menerima perubahan. 
 

c. Secara langsung maupun tidak langsung Forum Konsultasi Publik 

memberikan manfaat yang sangat signifikan bagi perkembangan 

layanan publik di lingkungan Kemhan. Manfaat secara umum                

Forum Konsultasi Publik diharapkan dapat menyeimbangkan dan 

menyelaraskan kapabilitas Kemhan sebagai penyelenggara 

pelayanan publik dengan harapan masyarakat sebagai penerima 

layanan publik. Dengan demikian Forum Konsultasi Publik juga 

diharapkan dapat meminimalisir dampak kebijakan yang dibuat oleh 

penyelenggara pelayanan publik yang bersifat negatif. Bagi kemhan 

penyelenggara pelayanan publik  manfaat yang dapat diambil dalam 

kegiatan Forum Konsultasi Publik tersebut adalah mendapatkan 

saran, masukan, rekomendasi dan opini secara langsung dari publik 

terkait dengan kebijakan-kebijakan yang telah disampaikan kepada 

masyarakat. Disamping mendapat saran, masukan, rekomendasi dan 

opini dari publik, Forum Konsultasi Publik juga dapat berfungsi 

sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi bagi penyelenggara 

pelayanan publik dalam rangka mengetahui efektifitas kebijakan yang 

telah ditetapkan. Bagi masyarakat sebagai penerima layanan Forum 

Konsultasi Publik menjadi wahana baru guna menyalurkan aspirasi 

dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang terkait dengan berbagai 

kebijakan tentang pelayanan publik yang ditetapkan oleh 

penyelenggara layanan publik. Hal yang sangat mendasar dan penting 
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bagi masyarakat adalah bahwa Forum Konsultasi Publik dapat 

digunakan sebagai bentuk pengawasan sehingga kepastian layanan 

dapat diperoleh dengan mudah dan transparan. 

 
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

12. Kesimpulan. Berdasarkan hasil diskusi pada kegiatan Forum Konsultasi 

Publik Tahun 2018 maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :  
 

a. Kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahun 2018 yang diselenggarakan 

oleh Puskom Publik Kemhan sebagai koordinator penyelenggara 

pelayanan publik di lingkungan Kemhan berjalan sesuai dengan 

rencana, baik dan tertib, hal ini dapat diketahui dari indikator kehadiran 

publik dan antusiasme para peserta dalam Forum Konsultasi Publik 

pada saat memberikan saran, masukan, rekomendasi dan opini.  

b. Upaya-upaya peningkatan kualitas Pelayanan publik yang disampaikan 

secara langsung dalam Forum Konsultasi Publik Tahun 2018 dapat 

membawa konsekuensi kepada unit penyelenggara layanan publik                       

di lingkungan Kemhan untuk secepatnya segera beradaptasi dengan 

dinamika perubahan lingkungan sehingga kebutuhan publik yang 

dilayani dan direspon dengan baik dan cepat. 

c. Parameter keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik sangat 

ditentukan oleh etos kerja dan akuntabilitas Kemhan sebagai 

penyelenggara pelayanan dengan apa yang dibutuhkan oleh 

masyarakat sebagai penerima pelayanan sehingga terjadi kesesuaian 

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. 
 

13. Saran.  Pentingnya kegiatan Forum Konsultasi Publik adalah dalam rangka 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kemhan, dengan 

demikian ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan terkait dengan 

kegiatan Forum Konsultasi Publik tersebut antara lain: 
 

a. Pentingnya kegiatan sosialisasi secara masif tentang Forum Konsultasi 

Publik bagi Satker/Subsatker di lingkungan Kemhan sebagai 

penyelenggara pelayanan Publik dan Masyarakat sebagai penerima 
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layanan publik diharapkan akan membawa dampak yang positif bagi 

peningkatan kualitas pelayanan publik.  

b. Agar saran, masukan, rekomendasi dan opini yang disampaikan 

masyarakat yang diwujudkan menjadi  komitmen dan telah disepakati 

bersama, dapat dijadikan menjadi sebuah kebijakan yang harus 

ditindaklanjuti serta dilaksanakan demi peningkatan kualitas pelayanan 

publik. 
 

     BAB VI 
     PENUTUP 

 
14. Demikian laporan kegiatan Forum Konsultasi Publik ini dibuat semoga 

Kemhan sebagai penyelenggara layanan publik dapat memberikan 

komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan  

profesional bagi masyarakat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Jakarta,  14  September 2018 
 

           Kepala Pusat Komunikasi Publik, 
 

 
        Totok Sugiharto, S.Sos 

            Brigadir Jenderal TNI 
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