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PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR ^ TAHUN 2007

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI

ar

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan rakyat perlu 

adanya prinsip tata kepemerintahan yang baik (good governance), 

sehingga pelayanan kepada masyarakat (pelayanan pubiik) dapai 
diselenggarakan dengan lebih baik;

b. bahwa pemberian pelayanan poblik yang dilakukan oleh 

penyelenggara pelayanan pubiik merupakan kegiatan yang harus 

dilakukan secara berkesinambungan;

c. bahwa untuk melakukan kegiatan yang berkesinambungan 

diperlukan adanya standarl serta kriteria tertentu dalam kegiatan 

pelayanan pubiik;

d. bahwa seiring dengan perkembangan harapan masyarakat 

Kabupaten Boyolali yang menuntuE untuk dilakukan peningkatan 

kualitas pelayanan pubiik;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a,b,c, dan d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Boyolali tentang Pelayanan Pubiik;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- 

daerah Kabupaten Dalam Lingkungan P-rovinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokck-Pokok 

Kepegawaian sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang

i
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Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890):

3^ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4y Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5*/ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6-/Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1^ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

8/ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389);

9y Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10yUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3176);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Penyelenggaraan Publik Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4124);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

Dan

BUPATI BOYOLALI 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TENTANG 

PELAYANAN PUBLIK.

BAB I
KETENTUAN UWIUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

5. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu 

barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik.

6. Penyelenggara Pelayanan Publik adalah lembaga dan petugas pelayanan publik 

baik Pemerintah Daerah maupun Badan Usaha Milik Daerah yang 

menyelenggarakan pelayanan publik.

7. Penerima Layanan Publik adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan 

atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap suatu pelayanan 

publik.

8. Standar Pelayanan adalah suatu tolak ukur yang berisi norma, pedoman dan 

kesepakatan mengenai kualilas pelayanan. sarana dan prasarana yang dirumuskan 

secara bersama-sama oleh penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan dan 

pihak yang berkepentingan.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah ukuran kepuasan masyarakat sebagai 
penerima layanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

10. Pertanggungjawaban Pelayanan Publik adalah perwujudan kewajiban 

penyelenggara pelayanan publik untuk mempertanggungjawabkan kepada 

masyarakat mengenai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui mekanisme 

pertanggungjawaban secara periodik.

11. Pengaduan adalah pemberitahuan yang menginformasikan terhadap

ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang 

telah ditentukan.

12.Sengketa Pelayanan Publik adalah sengketa yang timbul dalam bidang pelayanan 

publik antara penerima layanan dengan penyelenggara pelayanan publik akibat 

ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan publik 

yang telah ditetapkan.

13. Media adalah segala alat untuk penyebarluasan informasi yang berupa cetak dan 

elektronik.

14. Pengawasan adalah suatu kegiatan membandingkan antara standar pelayanan 

publik dengan pelaksanaannya.



BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2

Setiap penyelenggara pelayanan publik hams mematuhi asas-asas penyelenggaraan 

pelayanan publik meliputi:

a. Asas kepastian hukum;
b. Asas keterbukaan;
c. Asas partisipatif;

d. Asas akuntabilitas;

e. Asas kepentingan umum;

f. Asas profesionalisme;
g. Asas kesamaan hak;
h. Asas keseimbangan hak dan kewajiban;

i. Asas efesiensi;

j. Asas efektifitas;

Pasal 3

Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk :

a. Terwujudnya kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan 

seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten 

Boyolali;

b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai dengan 

asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dl Kabupaten Boyolali;

c. Terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara 

maksimal;

d. Terwujudnya partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik meliputi pelayanan yang dilakukan 

oleh Pemerintah Daerah, BUMD dan Korporasi, penyelenggara pelayanan publik serta 

lembaga independen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.



BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 5

(1) . Penehma pelayanan publik berhak :

a. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan 

pelayanan publik serta sesuai standar pelayanan publik yang telah ditentukan;

b. Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-Iengkapnya 

tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan publik;

c. Mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme 

yang berlaku;

d. Memperoleh kompensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar 
pelayanan publik yang telah ditetapkan;

e. Mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan 

ramah;

f. Mendapatkan pembelaan, perlindungan, dalam upaya penyelesaian sengketa 

pelayanan publik;

g. Menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan publik untuk 

mendapatkan penyelesaian:
h. Memberikan saran untuk perbaikan pelayanan publik;

(2) Penerima layanan publik mempunyai kewajiban untuk :

a. Mentaati mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik;

b. Memelihara dan menjaga berbagai sarana dan prasarana pelayanan publik;

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 

Bagian Pertama 

Penyelenggara 

Pasal 6

(1). Penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban:

a. Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang 

telah ditetapkan:

b. Menindak lanjuti pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang 

berlaku;
c. Menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan 

pelayanan publik setiap 3 (tiga) bulan diatur lebih lanjut;
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d. Memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak mendapatkan 

pelayanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan;

e. Mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan 

publik; dan/atau

f. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan 

kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

(2) Mekanisme pengelolaan pengaduan dan tata cara menyampaikan pendapat

sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) sebagai berikut:

a. masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau pengaduan mengenai 
penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara pelayanan publik;

b. penyelenggara wajib menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dalam 

pelaksanaan pengelolaan keluhan dan pangaduan;

c. berdasarkan keluhan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

perseorangan, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat menyusun 

rekomendasi;

d. penyelenggara wajib menindaklanjuti setiap keluhan dan pengaduan balk yang 

berasal dari penerima pelayanan maupun rekomendasi perseorangan, 

masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 7

(1) Setiap penyelenggaraan pelayanan publik berhak mendapatkan penghargaan atas 

prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik

(2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas 

prestasi penyelenggara pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Bupati.

(3) Untuk menjamin kualitas layanan masing-masing penyelenggara pelayanan publik 

wajib membentuk unit pelayanan informasi publik dan unit pengaduan bagi 

masyarakat.

(4) Penyelenggara pelayanan publik pada unit pelayanan informasi publik dan unit 
pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik yang mempunyai kompetensi.

(5) Masing-masing unit pelayanan informasi publik dan unit pengaduan masyarakat 

membantu penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan fungsi untuk 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengembangkan standar 
pelayanan publik.

(6) Penyelenggara pelayanan publik dapat mengadakan kerjasama dengan 

penyelenggara pelayanan publik lain ataupun dengan pihak ketiga yang 

didasarkan pada pertimbangan efesiensi dan efektifitas pelayanan publik.
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(7) Penyelenggara pelayanan publik wajib mengumumkan Kerjasama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6). kepada masyarakat melalui media cetak dan atau 

elektronik.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

Pasal 8

Setiap orang yang memerlukan pengaduan pelayanan publik wajib mengajukan kepada 

penyelenggara pelayanan publik paling lama 5 (lima) hari setelah diterimanya 

pengaduan, penyelenggara pelayanan publik harus menindaklanjuti pengaduan 

tersebut.

Bagian Kctiga
Tata Perilaku Penyelenggara 

Pasal 9

Penyelenggara pelayanan publik wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam 

memberikan pelayanan publik, sebagai berikut;

a. Bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;

b. Bertindak adil dan tidak diskriminatif;

c. Peduli, teliti dan cermat;

d. Bersikap ramah dan bersahabat;

e. Bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;

f. Mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif;
g. Tidak meminta dan/atau menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam 

melakukan tugas; dan/atau

h. Transparan dalam pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat 
Standar Pelayanan Publik 

Pasal 10

(1) Standar pelayanan publik disusun sesuai dengan jenis dan karakteristik pelayanan 

publik yang meliputi prosedur dan produk layanan publik.

(2) Penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan standar persyaratan, 

standar biaya dan standar waktu.
(3) Masing-masing penyelenggara pelayanan publik wajib menginformasikan standar 

pelayanan publik kepada masyarakat.
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(4) Ketentuan lebih lanjut tentang standar pelayanan publik sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Penyelenggara peiayanan publik wajib melakukan penilaian kinerja 

penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik.

(2) Untuk melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan 

melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat sesuai dengan standar pelayanan 

publik masing-masing penyelenggara pelayanan publik.

(3) Apabila ditemukan ketidakpuasan nilai antara indeks kepuasan masyarakat dengan 

standar pelayanan publik, maka akan dilakukan pembinaan dan pengembangan 

kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik.

(4) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas penyelenggaraan 

pelayanan publik diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 12

(1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas intern 

dan pengawas ekstern.

(2) Pengawasan intern penyelenggaraan pelayanan publik melalui:

a. pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan;

b. pengawasan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan;

(3) Pengawas ekstern penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh 

perseorangan, masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

(4) Pengawasan oleh perseorangan, masayarakat, atau Lembaga Swadaya 

Masyarakat dilakukan melalui pemberian informasi mengenai pelanggaran 

terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan publik kepada 

pimpinan penyelenggara, aparat fungsional, instansi terkait.

BAB VI

Sanksi Administrasi 

Pasal 13

(1) Setiap penerima layanan publik yang melakukan pelanggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
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a. Paksaan administrasi;dan/atau

b. Denda administrasi.

(2) Setiap penyelenggara pelayanan publik yang melanggar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 6 dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Mekanisme pemanggilan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi administrasi 

dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
SANKSI PIDANA 

Pasal 14

(1) Setiap penyelenggara pelayanan publik yang melakukan tindak pidana korupsi 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik diancam dengan hukuman sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penerima layanan publik yang melakukan pelanggaran atas ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diancam dengan kurungan 

paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh 

juta rupiah).
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 15

(1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 

khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang 

pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana yang berlaku.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelayanan publik agar keterangan 

atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari. dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 

badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 

pidana di bidang pelayanan publik;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 

dengan tindak pidana di bidang pelayanan publik;
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d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen Iain berkenaan 

dengan tindak pidana di bidang pelayanan publik;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 

bahan bukti tersebut;

e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak 

pidana di bidang pelayanan publik;

f. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 

tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 

orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pelayanan 

publik;

h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi;

i. menghentikan penyidikan;

j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di 

bidang pelayanan publik menurut hukum yang bertanggungjawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui

Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX 

ANGGARAN 

Pasal 16

Semua anggaran pelayanan publik pada instansi pemerintah dibebankan pada masing- 

masing penyelenggara pelayanan publik yang bersumber dari APBD dan sumber lain 

yang sah.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 17
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
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BAB XI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agarsetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal <0

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI

MARNo-w^psno

Ditetapkan di Boyolali 

pada tanggal 6

ft BUPATI BOYOLALI

^ SRI MOEUANTO

TfcLAH DlTCll'n
BAG.HUKU)il i CRGfi

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2007 NOMOR <0
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PENJELASAN

*

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI 
NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK

I. PENJELASAN UMUM.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah 
dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak 
sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang 
diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari adanya pangaduan atau keluhan 
dari masyarakat dan dunia usaha, baik melalui surat pembaca maupun media 
pengaduan lainnya seperti menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan 
belum semua yang diharapkan, kurang transparan, kurang informatif, kurang 
akomodatif, kurang konsisten, terbatasnya fasilitas, sarana dan prasarana 
pelayanan, sehingga kurang menjamin kepastian (hukum, waktu dan biaya) serta 
masih dijumpai praktek pungutan liar serta tindakan-tindakan yang berindikasikan 
penyimpangan dan KKN.

Kurangnya kinerja pelayanan publik ini antara lain dikarenakan belum 
difaksanakannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan 
publik. Oleh karena itu pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan 
akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah daerah karena kualitas 
kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai 
kesejahteraan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasai 1
Cukup jelas

Pasai 2
Cukup jelas

Pasai 3
Cukup jelas

Pasai 4
Cukup jelas

Pasai 5
Cukup jelas

Pasai 6 
Ayat(1)
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Huruf a
Cukup jelas 

Huruf b
Cukup jelas 

Huruf c
Cukup jelas 

Huruf d
Dimaksud kompensasi kepada penerima layanan adalah memberikan 
prioritas layanan yang lebih cepat.

Huruf e
Cukup jelas 

Huruf f
Cukup jelas

Ayat(2)
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal8
Cukup jelas

Pasal9
Cukup jelas

Pasal 10 
Cukup jelas

Pasal 11 
Cukup jelas

Pasal 12 
Cukup jelas

Pasal 13 
Cukup jelas

Pasal 14 
Cukup jelas

Pasal 15 
Cukup jelas

Pasal 16 
Cukup jelas

Pasal 17 
Cukup jelas

Pasal 18 
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 94


