
BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BAIL\T

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 29 TAHUN 2AI7

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG ,

bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
berkewajiban melayani setiap *".g. negara dan
pendr-rduknya r*intuk memenuhi hak dan kebutuhan
dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang berkuaritas
secara transparan dan akuntabel;

bahwa sebagai upaya untuk menjamin penyerenggaraan
pelayanan pubiik dilaksanakan secara opiimat]" perru
disusun Pedoman penyelenggaraan pengerolaan pengadrr.r,
Pelayanan Publik di Lingkungan pemirintah Kabupaten
Bandung yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun r 9s0 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam LingkungaiPropinsi Jar,va Barat (Berita Negara Tahun roiol
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten purwakarta
dan Kabupaten Sulang dengan mengubah u.rd^rrg-u"aa"g
Nomor 14 Tahun 19so tentang pembentukan Daerih-au..r"fr
Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa Barat
(Lembaran l'ega:a l?enublik Indonesia Tahun 196g Nomor
3 i , Tam'ra:ar L e:r:,ara:l )ie gara Republik Indonesia Nomor1.- - r
:U!Ii.

Undang-Undang rlomor 11 Tahun 2o0g rentang Informasidan Transaksi trlektronik (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2o0g Nomor sg, Tambaf,an Lembaran
Negara Republik Incionesia Nomor aga3);

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2oog tentang Keterbukaan
Informasi pubrik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2008 liomcr 5i. Tar h::;- r -- ----- \,^-^--

2.

-o.

:
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4. Undzing-Unclang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pela_r,anan
Publik (Lembarran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 1 12 l'arnbahan Lembararr Repr_rblik Indonesia Negara
Nomor 5O38);

5. Undang-Unclang Nomor L2 Tahun 201 1 rentang
':r Pembentukan Peratr-iran Perundang-unciangan (Lembaran

Negara Repurblil< Indonesia Tahun 201,1 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negarra Republik Indonesia Nomor
trac r \.,tzoi)t

6. Undang-Undzi:rg Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2-I4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Norrior sb87) sebagaimana beberhpa-kair
diubah terakhir clengan undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan l(edua Atas undang-undang
Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Repr-rblik Inclonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor
567e);

Peraturan Pemerintah N,mor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan undang-Undang Nomor 25 tahun 2oog tentanfi
Pelayanan Pr-rblik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2ol2 Nomor 27s, Tamblhan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 20ra tentang
Pengelolaan Pengacryan perayanan publik (Lembaran Negara
Repurblil< Indonesia Tahun Zi: t_S Nomor 19 f );

Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 33 Tahun 201 Itentang Pedoman fasiritasi pe.gaduan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan iremirintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor ag4);

Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor B0 Tahun 2015tentang Pembentukan produrk Hurkum Daerah (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahurn 20iS Nomor 2036);'-

Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur NegaraNomor 5 Tahun 2oog tentang pedoman Um*m penanganan
Pengaduan Masyarakat bagi Instansi pemerintah (Berita
Negara Repr-rblik Indonesia Ghrr., 2012 Nomor 6a!;
Peraturan Menteri. pendayagLlnaan Aparatur Negara danR.eformasi Birokrasi Nomor 24 Tahurn 2014 tentang pedoman
Penyelenggaraan pengelolaari pengaduan pela_vanan publik
secara nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 1170);

7.

8.

9.

10.

11.

12,
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Peraturan Menteri Pendaya.gunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map
Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan
Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 27);

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi
masyarakat dan keterbukaan informasi publilk dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor
12);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasionai Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 3O).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian ke satu

Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten

Bandung;

3, Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemeiintahan
yang menjadi kewenangan daerah;

5. Pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelayanan
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai den[an
peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atiu
pelayanan administratif yang disediakan pemerintah
Daerah;

6. Pelaksana pelayanan publik yang seranjutnya disebut
pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap
orang yang berkerja di daiam organisasi penyelerrgg..i
yang bertugas melaksanakan tindakan atau 

".ru.rgkui^r,tindakan pelaypnan pr_rblik;

t4:,

15.

Menetapkan :

br-ipati



7.

8.

,4

Pengelolaan pengaduan adaiah kegiatan penanganan
pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata eara
pengelolaan pengaduan ;

Pengelola pengaduan pelayanan pubik yang selanjutnya
disebut pengelola adalah pejabat, pegawai atau orang
yang ditugaskan oleh penyelenggara untuk mengelola
pengaduan masyarakat pada setiap penyelenggara
pelayanan publik;

Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang
disampaikan pengadu kepada pengelola p".rgadrr"r,
pelayanan pubiik atas pelayanan pelaksanarr,-ya.rg tidak
sesuai dengan standar pelayanan atau p.rgib"i.r,
kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh
penyelenggara;

Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara
maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok
maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan
kepada pengelola pengaduan pelayanan publik;
Sarana pengaduan adalah tempat atau ruangan dan
segala kelengkapannya yang disediakan 

"""...* khusus
untuk menerima pengaduan dari pengadu atau penerima
pelayanan;

Satuan Kerja penyelenggara adalah Unit kerja yangbertugas menyelengga.atan pelayanan p"Uiiro vu"Eberhubungan langsung dengan pengguna layanan.
sistem 

- Pengeloraan pengaduan pelayanan publik
Nasional (sp4N) adarah integrasi pengeroraan pengaduanpelayanan publik *e"u.ri Ueienj"ang o"A; setiappenyelenggara dalam kerangka 

- siJtem informasipelayanan publik;
Shof.Messages System yang selanjutnya disingkat SMSadalah media yang dapat digrr.rr.kr.n oleh mfsyarakatuntuk melakukan pengaduan melalui SMS
Layanan Aspirasi dan pengaduan Masyarakat onrine
Itt.lt yang selanjutnya disingkat LApoR adarah sarana,:,_"J:_\tjf masyarakar dengln pemerintah Or..uf.,
DerDasls media sosial untuk pengawasan pembangunan;

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

i'

l
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Bagian kedua

MAKSUD DAN TU.IUAN

Pasal 2

,, (1) Pedoman Pengeiolaan LAPOR di Lingkungan pemerintah

, Krbupaten Bandung dimaksudkan sebagai acuan bagr
Satuan Kerya Penyelenggara dalam .rr..rg"lola pelayanai
pengaduan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dar
fungsinya masing-masing.

(2) Pedoman pengelolaan pengaduan publik bertujuar
untuk:
a. Terpenuhinya sarana pengaduan yang dapa

menampung ide, saran, kritik dan pendapat dar
masyarakat melalui media elektronik;

b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalan
memperoleh pelayanan publik yang berkualitas
wajar dan adil;

c. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukun
bagi masyarakat dalam penyelenggaran pengaduar
pelayanan publik;

d. Terwujudnya arus informasi dan komunikasi antari
pemerintah dan masyarakat;

e' Meningkatnya peran serta masyarakat dalam ha
pengawasan kepada pemerintah dalam kerangkr
pelayanan pengadllan masyarakat.

BAB II
HAK PtrNGADU DAN KEWAJIBAN PENYELtrNGGARA

Pasal 3

Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikar
pengaduan atas pelal,anan peiaksana pelayanan publik
a. Yang tidak sesuai clengan standar pelayanan;
b. Pengabaian kewajiban ; d.anlatau
c. Peianggaran larangan oleh penyelenggara.

Dalam pengelolaan pengaduan, penyelenggara wajib:
a. Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggunl

jawab pengelola pengaduan;

b. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedu
pengelolaan pengaduan;

c. Menerima, menanggapi,
menyelesaikan setiap pengaduan;

d. Menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannyE
kepada penyelenggara lain yang berwenang;

(1)

(2)

memproses dar
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e. Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan
pengaduan; dan

f. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan
pengaduan.

BAB III

PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Pengelola

Pasal 4

(1) Setiap Penyelenggara menyediakan sarana pengaduan
untuk mengelola pengaduan pelayanan publik.

(2) Pada setiap sarana pengaduan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus tersedia informasi tentang prosedur
yang mudah dipahami oleh penerima pelayanan

(3) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
antara lain : media sosiil, SMS Gateway, *.b"it.,-kotak
pengaduan, telepon

Pasal 5

(1) Dalam rangka menyelenggarakan sistem pengelolaan
pengaduan pelayanan publik secara nasional di daerah,
sarana pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
diintegrasikan ke dalam aplikasi e-LApOR

(2) Aplikasi e-LAPOR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. SMS i708;
b. Website (www.lapor.go.id); clan

c. Apps Android dan ios.

Pasal 6

(1) Bupati membentuk Tim sebagai pengeiola pengaduan
melalui Aplikasi LAPOR;

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berangggotakan
u.nsur dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Bappeda, dan
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan
Komunikasi dan Informatika.
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(3) Tim sebagaimarla dimaksud pada ayat (1), mempunyai
tugas pokok, sebagai berikr-rt:
a. Membuat perencanaan Pengelolaan LAPOR;
b. Melaksanakan pekerjaan administrasi kegiatan

Pengeiolaan LAPOR;
c. Melaksanakan teknis kegiatan pengeloiaan LAPOR;
d. Memberil<an saran dern pendapat, baik secara lisan

maupun tertulis dalam setiap kegiatan pengelolaan
LAPOR;

e. Melakukan monitoring, dan evaluasi secara rutin
tentang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan LApOR;

f. Menyusun dan membuat laporan hasil kegiatan LAPOR
di lingkungan Pemerintah Kabupalen Bandung.

(1)

(2)

Pasal 7

Tim sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 dibantu oleh
pejabat penghubung dari setiap Satuan Kerja
Penyelenggara

Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas pokok:

a. Melaksanakan pengelolaan pengaduan rangsung di
internal Perangkat Daerah;

b. Merumuskan mengoordinasikan jawaban/ tanggapan
pengaduan yang diterima dari Aplikasi LApbR;

c. Merumuskan tindak ranjut pengaduan yang diterima
dari Aplikasi LApOR.

eeja!31 penghubung sebagaimana dimaksud pada ayar (t)
ex officio PDIP pada perangkat daerah

(4) Dalam hal perangkat daerah tidak memiliki pDIp, pejabat
penghubung dU.^!",t oleh pejabat yang melaksanakan irg",
ketatausahaan/ kehumasan.

Pasal 8

Pembentukan Tim pengelola pengaduan sebagaimana
dimaksud dalarn pasal 6 dan penunjukin pejabat pen{hubung
sebagaimana dimaksud pada paial z 

-ditetapk".r- 
dengai

Keputusan Bupati.

(3)



BAB IV
MEI(ANISME DAN TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN

PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

Mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan pelayanan
publik, meliputi:
a. Penerimaan, terdiri dari pemeriksaan pengaduan

kelengkapan dokumen pengaduan dan pencatatari 
"..t"pemberian tanggapan kepada pengadu;

b. Penelaahan dan pengklasifikasian terdiri dari identifikasi
masalah, pemeriksaan substansi pengaduan, klasifikasi,
evaluasi bukti dan seleksi;

c' Penyaluran pengaduan yaitu meneruskan pengaduankepada penyelenggara lain yang berwenang, dalam halsubstansi pengaduan tidak menlali t.*..rurrglnnya;
d' Penyelesaian pengaduan, terdiri dari penyampaian saranpenyelesaian kepada pejabat terkait 'di - 

lingkunganpenyelenggara, pemantauan, pemberiam informasi kepadapengadu, pelaporan tindak lanjut dan pengurrip".r. , ------

(1)

Bagian Kedua
Mekanisme dan tata cara pengelolaan pelayanan

pengaduan publik
Pasal 10

Perangkat Daerah .yulg menangani Urusan Komunikasidan Informasi membuki akses pengaduan melarui aplikasiLAPOR;

Penerimaan pengaduan dilaksanakan melarui :a. Perangkat Daerah yang menangani UrusanKomunikasi dan tnforirasi merierima sertamemverifikasi laporan_laporan yang relevan, lengkapdan jelas;
b' P,erangkat . paey! yang menangani UrusanKomunikasi dan Informasi mendispo"I"iku., Iaporanke Satuan Kerja penyelenggara terkait sesuai dengantugas pokok dan fungsi serta kewenang"""V";c' Disposisi laporan (pengaduan) d,aksinakan paringlama 2 (dua) hari kerja Jejak aiterimantil;;g"duan;d, Perangkat paerafr y..,g menangani Urusan

Ko munikas i dan I nformasi i elakuk ur"p 
"iainguntuklaporan-laporan yang kurang lengkap ;;" masihmemerlukan konfirmasi kepadl p."Ig"AL; 

- --

(2)
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e. Perangkat Daerah yang menangani Urusan
I(omunikasi dan Informasi merubah laporan menjadi
arsip untuk laporan-laporan yang tidak jelas, tidak
lengkap, berulang atau yang mengandung unsur
SARA;

f. Dalam hal substansi pengaduan tidak berhubungan
r dengan kewena.ngan daerah, maka Perangkat Daerah

yang menangani Urusan Komunikasi dan Informasi
tidak berkewajiban memproses laporan tersebut.

(3) Pelaksanaan Tindak Larrjut Laporan Pengaduan:
a. Satuan Kerja Penyelenggara terdisposisi

bertanggungjawab untuk menindaklanjuti setiap
laporan pengaduan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi serta kewenangannya;

b. Satuan Kerja Penyelenggara menyusun jawaban atau
tanggapan atas laporan pengaduan berdasarkan data
dan informasi yang akurat;

c. Tanggapan atas laporan pengaduan dapat disusun
dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan ke
lapangan (bila diperlukan);

d. Tanggapan atas laporan pengaduan dikirimkan
kepada pengadu merarui sistem LApoR paling rama S
(lima) hari kerja sejak pengaduan didisposisikan ke
Satuan Kerja penyelenggara;

e. Apabila diperlukan, dalam penanganan danpenyelesaian laporan pengaduan, Situan Kerja
Penyelenggara dapat berkoordinasi dengan Satuan
Kerja penyelenggara terkait lainnya;f. Dalam hal substansi pengad.uan tidak berhubungan
dengan tugas pokok 

_ 
dan fungsi Satuan fJria

Penyelenggara, maka -satuan Kerj" penyelengg...
berkewajiban menginformasikannlia ke 

-perafr;k";
Daerah yang menangani Urusan Komunikasi dan
Informasi disertai saran pendisposisian laporan.

(4) Penyelesaian pengaduan dilaksanakan melalui tahapan:a. Penyelesaian raporan pengaduan oleh satuan KerjaPenyelenggara diiaksanakan secara cepat, tepat,tertib, akurat, tuntas, dan dapat
dipertanggungj awabkan ;

b' Laporan dalam status selesai apabila daram 10(sepuluh) hari setelah Satuan reiia penyetengg"."
terdisposisi memberikan tanggapan/ia.waban tidak
ada respon atau ranjutan p..rgaau*n dlri si pengadu-
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Bagian I(etiga

Perlindun gan Pengaduan

Pasal 1 1

(1) Dalam hal diperlukan atau pengadu meminta
'" perlindungan, Satuan Kerja Penyelenggara wajib

- memberikan perlindungan kepada pengadu selama proses
pen gelolaan pengadi-ian.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa jaminan kerahasiaan identitas pengadu.

Pasal 12

Penyelenggara atau atasan dari pihak yang diadukan wajib
memperlakurkan pihak yang diadukan sebagaimana pihak yang
tidak bersalah sampai proses pembuktian selesai.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan
pengelolaan pengaduan pelayanan yang dilaksanatan oleh
penyelenggara.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paring
sedikit meliputi tata cara dan teknis penggunaan .pilto."f
serta penggunaan bahasa daiam menjawab pengaduan.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam rangka memastikan 

- 
bahwa

pengaduan ditindaklanjuti iesuai dengan waktu dan
prosedur yang sudah ditetapkan.

(4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PtrNUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mr-r1ai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkar
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyi
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Padatanggal ZL ApriL 2Ot7

Diundangkan
pada tanggal

Soreang
April 2OL7

DAERAH
BANDUNG,

di
2L

IS

TAPRAWIRA

;{'}'ri"t'''n]'rl M NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDIJNG TAHI]N C^17 \T^I\/T/-\D
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