
BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat pelu ditangani dengan baik dan 
benar untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan 
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 20 huruf a Peraturan Presiden 
Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik, Penyelenggaraan pelayanan publik wajib 
menyediakan mekanisme dan tata cara penanganan pengaduan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang PedomanPenanganan Pengaduan Masyarakat di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar;

Mengingat 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan 
Daerah - daerah tingkat I dalam wilayah Daerah Tingkat II Bali, 
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/52348


3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN GIANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Gianyar
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gianyar
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Gianyar
5. Aparatur Pemerintah adalah Aparatur Sipil Negara serta 

pimpinan dan Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang 
melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan 
pelayanan masyarakat.

6. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat 
adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Gianyar

7. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan 
yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.

8. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan 
pelapor kepada Perangkat Daerah atau pejabat negara atas 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41445/perpres-no-76-tahun-2013
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/164459/permendagri-no-80-tahun-2015


penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat 
yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian 
kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Aparatur 
pemerintah atau pejabat negara.

9. Pengaduan Berkadar Pengawasan adalah pengaduan 
masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya 
indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan 
wewenang yang dilakukan oleh aparatur pemerintah atau 
pejabat negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat, 
kerugian keuangan negara/daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan.

10. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan adalah pengaduan 
masyarakat yang isinya mengandung informasi berupa 
sumbanganide pikiran, saran, kritik yang konstruktif yang 
bermanfaat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelayanan masyarakat.

11. Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah proses kegiatan 
yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, 
penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, 
pelaporan,tindak lanjut dan pengarsipan.

12. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis,dan 
evaluasi bukti yang dilakukan secara independent, obyektif dan 
profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk menilai 
kebenaran atas pengaduan masyarakat.

13. Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan 
penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi 
baik perorangan, kelompok maupun institusional apabila 
mungkin termasuk masalah yang dilaporkan.

14. Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan yang 
memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang 
diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber 
pengaduan dan Perangkat Daerah terkait.

15. Pengaduan adalah individu, kelompok masyarakat dan badan 
hukum yang menyampaikan pengaduan.

16. Terlapor adalah Aparatur Pemerintah atau Pejabat negara yang 
diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran.

Pasal 2

Asas dari Penanganan Pengaduan Masyarakat:
a. Kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dalam menangani 
pengaduan masyarakat;

b. Transparansi yaitu membuka diri dan memberi kesempatan 
kepada masyarakat dalam melaksanakan hak-haknya untuk 
memperoleh informasi yang benar jujur dan tidak diskriminatif 
terhadap penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan 
mekanisme dan prosedur yang jelas;

c. Koordinasi yaitu melaksanakan Keijasama yang bai ntar 



pejabat yang berwenang dan aparatur pemerintah yang terkait 
berdasarkan mekanisme, tata keija dan prosedur yang berlaku;

d. Efektifitas dan Efesiensi yaitu tepat sasaran, hemat tenaga, 
waktu dan biaya;

e. Akuntabilitas yaitu harus dapat dipertanggungjawabkan 
kepada masyarakat, baik proses maupun tindaklanjutnya;

f. Obyektifitas yaitu berdasarkan fakta atau bukti tanpa 
dipengaruhi prasangka, interpretasi, kepentingan pribadi, 
golongan ataupun kepentingan pihak tertentu;

g. Proporsionalitas yaitu mengutamakan kepentingan 
pelaksanaan tugas, dan kewenangan dengan tetap 
memperhatikan adanya kepentingan yang sah lainnya secara 
seimbang; dan

h. Kerahasiaan yaitu menjaga kerahasiaan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali bia ada 
haka tau kewajiban professional atau hukum yang 
mengungkapkan.

Pasal 3

Nilai dasar penanganan pengaduan masyarakat oleh perangkat 
daerah danlnspektorat:

a. Berani yakni mampu mengambil sikap tegas dan rasional 
dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan 
penanganan pengaduan masyarakat;

b. Integritas yakni mewujudkan perilaku yang jujur dan 
bermanfaat;

c. Tangguh yakni tegar dalam menghadapi berbagai godaan, 
hambatan, tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk 
apapun dan dari pihak manapun; dan

d. Inovatif yakni selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas 
pribadi.

Pasal 4

Etika aparatur pemerintah terhaap pengadu:
a. Memberikan pelayanan dan empati, hormat dan santun tanpa 

pamrih serta tanpa unsur pemaksaan;
b. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil 

serta tidak diskriminatif;
c. Menjamin kerahasiaan Identitas pengadu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Menciptakan kenyamanan dan keamanan kepada pengadu; 

dan
e. Memberikan penjelasan secara proposional tentang 

perkembangan proses pengaduan masyarakat yang sedang 
ditangani.



Pasal 5

Etika aparatur pemerintah terhadap pelapor:
a. Menjungjung tinggi asas praduga tidak bersalah; dan 
b. Menghormati hak-hak pribadi terlapor.

Pasal 6

Etika aparatur pemerintah terhadap aparatur pemerintah lain 
yang menangani pengaduan masyarakat:

a. Menjalin Kerjasama secara kooperatif dalam rangka 
pencapaian tujuan;

b. Menggalang rasa kebersamaan;
c. Menghargai perbedaan pendapat.

BAB II
MEKANISME DAN TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN

MASYARAKAT

Pasal 7

(1) Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara langsung 
dan secara tidak langsung.

(2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat melalui temu atau tatap muka dengan pejabat negara 
atau aparatur pemerintah.

(3) Pengaduan secara tidak langsung sebagiamana dimaksud pada 
ayat (1) dapat melalui:
a. Surat yang ditujukan kepada alamat aparatur pemerintah;
b. Telepon, faksimil dan email milik perangkat daerah;
c. Aplikasi berbasis web yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
d. Media sosial yang dimiliki oleh pemerintah daerah; dan/atau
e. Media elektronik dan media cetak yang memiliki ijin sesuai 

dengan ketentuan peraturan.

Pasal 8

(1) Pengaduan masyarakat yang diterima oleh pejabat negara atau 
aparatur pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 
ayat (2) dan ayat (3), dilakukan pencatatan:
a. Data formular pegaduan;
b. Identitas pengaduan;
c. Identitas terlapor; dan
d. Lokasi kasus

(2) Data formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi:
a. Nomor Formulir pengaduan;
b. Tanggal Pengaduan;
c. Kategori pengaduan;
d. Perihal pengaduan;



e. Penjelasan ringkas pengaduan;
f. Dokumen/foto terkait pengaduan; dan
g. Tanda tangan pengadu.

(3) Identitas pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b meliputi;
a. Nama;
b. NIK;
c. Alamat lengkap sesuai KTP; dan
d. Pekerjaan.

(4) Identitas terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
paling sedikit meliputi:
a. Nama terlapor; dan
b. Perangkat Daerah terlapor.

Pasal 9

Pengaduan masyarakat yang tela dicatat dilakukan penelahaan 
dan pegelompokan berdasarkan jenis penyimpangan/pelanggaran.

Pasal 10

(1) Langkah-langkah penelahaan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 9 meliputi;
a. Merumuskan inti masalah yang diadukan;
b. Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang 

relevan;
c. Meneliti dokumen dan/atau informasi yang pernah ada 

dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru 
diterima; dan

d. Membuat laporan hasil penelahaan pengaduan masyarakat 
sesuai kategori pengaduan untuk proses penanganan 
selanjutnya.

(2) Kegiatan penelahaan sebagaimana dimaksud pada (1) 
dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari keija.

Pasal 11

Pengelompokan pengaduan masyarakat berdasarkan jenis 
penyimpangan/pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 
dikalsifikasikan dengan kode sebagai berikut:

a. Kode 01 untuk penyalahgunaan wewenang.
b. Kode 02 untuk pelayanan masyarakat.
c. Kode 03 untuk korupsi atau pungli.
d. Kode 04 untuk kepegawaian/ketenagakerjaan.
e. Kode 05 untuk pertanahan/perumahan.
f. Kode 06 untuk hukum/peradilan dan hak asasi manusia.
g. Kode 07 untuk tatalaksana/relugasi.
h. Kode 08 untuk lingkungan hidup.
i. Kode 09 untuk umum.



Pasal 12

(1) Laporan hasil penelahaan pengaduan masyarakat sesuai 
klasifikasi pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 11 dikelompokan menjadi :
a. Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan; dan
b. Pengaduan Masyarakat Tidak Berkadar Pengawasan.

(2) Tindak lanjut untuk laporan hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat kelompok Pengaduan Masyarakat Berkadar 
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
yaitu:
a. Apabila substansi/materi pengaduan didukung bukti 

awalyang memadai serta terdapat identitas pengadu yang 
jelas, maka harus dilakukan pemeriksaan untuk 
membuktikan kebenaran informasinya;

b. Apabila substansi/materi pengaduan didukung bukti awal 
yang memadai namun identitas pengadu tidak jelas maka 
diakukan konfrimasi dan klarifikasi;

c. Apabila substansi/materi pengaduan tidak didukung 
dengan bukti awal yang memadai namun terdapat identitas 
pelapor yang jelas maka dapat dilakukan konfirmasi dan 
klarifikasi;

d. Apabila substansi/materi pengaduan mengandung 
permasalahan yang sama, sedang atau telah dilakukan 
pemeriksaan maka pengaduan masyarakat ini dijadikan 
tambahan informasi untuk proses pembuktian terhadap 
pengaduan masyarakat yang sedangg dilakukan 
pemeriksaan.

(3) Tindak Lanjut untuk laporan hasil penelahaan pengaduan 
masyarakat kelompok Pengaduan Masyarakat Tidak Berkadar 
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
yaitu:
a. Apabila substansi/materi pengaduan berupa saran, kritik 

yang konstruktif dan bermanfaat untuk perbaikan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public maka 
pengaduan masyarakat tersebut dapat dijadikan ahan 
informasi atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan 
publik oleh Pejabat Negara dan aparatur pemerintah;

b. Apabila substansi/materi pengaduan berupa keinginan 
pengadu yang secara normative tidak sesuai dengan 
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka 
pengaduan masyarakat tersebut tidak diproses lebih lanjut.

Pasal 13

Pejabat negara dan aparatur pemerintah yang menerima 
pengaduan masyarakat dengann menyalurkan pengaduan 
masyarakat kepada Perangkat Daerah atau instansi pemerintah 
yang berwenang melakukan penanganan, Tindakan korektif, 



dan/atau Tindakan hukum lainnya sesuai dengn kedudukan, 
tugas pokokk, fungsi dan kewenangan berdasarkan Ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Penyaluran pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 
berdasarkan obyek terlapor yaitu :

a. Apabila permasalahan yang disampaikan mengenai 
penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 
aparatur pemerintah maka penyaluran pengaduannya 
ditujukan kepada Inspektorat dengan tembusan kepada 
Kepala perangkat daerah terlapor untuk mendapatkan 
perhatian.

b. Apabila permasalahan yang disampaikan mengenai 
penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan pejabat 
negara maka penyaluran pengaduannya ditujukan kepada 
Inspektorat dengan tembusan kepada Gubernur Bali untuk 
memantau tindak lanjutnya.

c. Apabila permasalahan yang disampaikan mengenai
penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh 
terlapor yang bukan pejbat negara atau aparatur 
pemerintah maka penyalurannya kepada instansi yang 
berwenang menangani.

Pasal 15

Perangkat daerah, Inspektorat dan Instansi berwenang yang 
menerima penyaluran pengaduan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 13 dan pasal 14 harus mengembalikan keseluruhan berkas 
penyaluran kepada aparatur pemerintah yang menyalurkannya 
jika terjadi kesalahan tujuan dan alamat penyaluran serta 
lampiran kelengkapan surat pengaduan masyarakat paling lama 2 
(dua) hari kerja.

Pasal 16

(1) Perangkat daerah membuat arsip dokumen terkait pengaduan 
masyarakat berdasarkan klasifikasi jenis masalah dan urutan 
waktu pengaduan.

(2) Arsip dokumen pengaduan masyarakat yang berkadar 
pengawasan harus disimpan dengan baik dan ditempat khusus 
serta dilarang diberikan kepada pihak lain yang tidak terkait 
pengaduan kecuali atas permintaan Inspektorat atau perintah 
hakim pengadilan.

BAB III

PEMBUKTIAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 17

(1) Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan harus 



diselesaikan dengan melakukan pembuktian atas kebenaran 

substansinya.

(2) Kegiatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi :

a. Telahaan lanjutan;

b. Konfirmas; dan/atau 

c. Klarifikasi.

(3) Hasil dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

adalah berupa simpulan tentang perlu atau tidaknya dilakukan 

peemriksaan atas permasalahan yang diadukan.

(4) Perangkat daerah yang menangani pengaduan masyarakat 

harus menyampaikan secara tertulis kepada pengadu dengan 

surat tembusan kepada Bupati, jika simpulan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) yaitu tidak perlu dilakukan 

pemeriksaan.

(5) Perangkat daerah yang menangani pengaduan masyarakat 

harus meneruska dokumen pengaduan masyarakat kepada 

Inspektorat untuk dilakukan prosedur peemeriksaan, jika 

simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) yaitu perlu 

dilakukan pemeriksaan.

Pasal 18

Bentuk kegiatan telahaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 17 ayat (2) huruf a yaitu :

a. Mempelajari dan merumuskan permasalahan;

b. Mempelajari dan mengkaitkan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku terhadap rumusan masalah; dan

c. Melakukan pemaparan hasil rumusan kepada pimpinan 

organisasi perangkat daerah;

Pasal 19

Bentuk kegiatan konfirmasi sebagaimana dimaksud diam Pasal 17 

ayat (2) huruf b yaitu:

a. Mengidentifkasi terlapor; dan

b. Mencari informasi tambahan dari sumber lain yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diadukan sebagai 

bahan pendukung.



Pasal 20

Bentuk kegiatan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 

ayat (2) huruf c yaitu :

a. Meminta penjelasan lisan dan atau tertulis kepada pihak- 

pihak yang terkait dengan permasalahan yang diadukan;

b. Melakukan penilaian terhadap permasalahan yang diadukan 

dengan mengacu Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku; dan

c. Meminta dokumen pendukung atas penjelasan yang telah 

disampaikan oleh pihak-pihak yang telah dimintakan 

penjelasan.

Pasal 21

(1) Kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 

ayat (5) mengacu kepada system, prosedur,ketentuan dan arah 

serta kebijakan penanganan pengaduan masyarakat yang 

berlaku dan diterapkan di Inspektorat untuk memperoleh bukti 

fisik, bukti dokumen, bukti perhitungan, keterangan ahli dan 

atau bukti lainnya mengenai kebenaran permasalahan.

(2) Inspektorat dapat melakukan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk tim gabungan yang 

terdiri dari unsur perangkat daerah yang terkait pengaduan 

masyarakat untuk penanganan pengaduan masyarakat yang 

dinilai penting dan strategi serta berdampak luas di 

masyarakat.

Pasal 22

Tahapan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 17 ayat (5) yaitu:

a. Menyusun dan menetapkan Tim Pemeriksa;

b. Mengalokasikan anggaran pemeriksaan

c. Menyusun Program Keija Pemeriksaan yang meliputi:

1. Menentukan tujuan pemeriksaan

2. Menentukan Langkah keija pemeriksaan

3. Menentukan waktu dan lokasi pemeriksaan

4. Menentukan para pihak yang perlu dimintai keterangan

5. Menentukan keabsahan dan kecukupan bukti-bukti 



yang telah diperoleh;

6. Penelahaan terhadap peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan permasalahan yang diadukan; dan

7. Melakukan Analisa dan membuat kesimpulan 

berdasarkan hasil Langkah keija yang telah 

dilaksanakan.

Pasal 23

Penanganan pengaduan masyarakat harus dapat diselesaikan 

dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja 

setela surat pengaduan diterima oleh perangkat daerah yang 

menangani kecuali ada alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan.

Pasal 24

(1) Laporan hasil pemeriksaan disusun secara sistematik, singkat, 

jelas dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat 

simpulan dari hasil telahaan lanjutan, konfirmasi, klarifikasi, 

dan pemeriksaan dengan data pendukung serta saran tindak 

lanjut.

(2) Hasil Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat yang disalurkan 

oleh perangkat daeah harus dilaporkan kepada pimpinan 

perangkat daerah yang menyalurkan.

(3) Laporan hasil pemeriksaan atas pengaduan masyarakat yang 

menyangkut kerugian keuangan negara/daerah dengan nilai 

diatas Rp. 1.000.000.000(satu milyard rupiah) wajib 

disampaikan kepada Komisi Pemberantas Korupsi.

(4) Hasil pemeriksaan pengaduan masyarakat segera disampaikan 

kepada pimpinan perangkat daerah tempat terlapor bekeija 

dan pimpinan perangkat daerah yang menerima pengaduan.

Pasal 25

Perangkat daerah atau Inspektorat yang sedang menangani 

pengaduan masyarakat memberikan perlindungan dan perlakuan 

yang wajar sesuai ketentuan kepada pengadu dan terlapor selama 

proses pembuktian pengaduan.



Pasal 26

Bentuk perlindungan kepad pengadu sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 25 yaitu:

a. Tidak dituntut secara hukum pidana atau perdata atas 

laporan yang akan, sedang atau telah diberikan pengadu 

yang telah memberikan informasi tentang adanya indikasi 

penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah 

selama proses pembuktian pengaduan masyarakat; dan

b. Menjaga kerahasiaan identitas pengadu;

Pasal 27

Bentuk perlindungan kepd terlapor sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 25 yaitu :

a. Perangkat daerah, Inspektorat dan instansi berwenang 

memperlakukan terlapor sebagai pihak yang tidak 

bersalah sampai telahaan lanjutan, konfirmasi, klarifikasi 

dan pemeriksaan dapat membuktikan pengaduan 

masyarakatt tersebut; dan

b. Pimpinan perangkat daerah tempat terlapor bekerja tidak 

memberikan sanksi dalam bentuk apapun tanpa didukung 

bukti yang sah dari hasil telahaan lanjutan, konfirmasi, 

klarifikasi dan pemeriksaan.

BAB IV

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 28

(1) Perangkat daerah yang menangani pengaduan masyarakat atau 

Inspektorat yang melakukan pemeriksaan membuat laporan 

hasil penanganan pengaduan masyarakat atau laporan hasil 

pemeriksaan dalam bentuk laporan tertulis sesuai format 

laporan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

kepada pengadu dan ditembuskan kepada Bupati.

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) atas pemeriksaan terhadap aparatur pemerintah 

disampaikan kepada pengadu dan pimpinan perangkat daerah 



tempat terlapor bekeija dan ditembuskan kepada Bupati.

(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) atas pemeriksaan terhadap pejabat Negra disampaikan 

kepada perangkat negara disampaikan kepada pengadu dan 

ditembuskan kepada Gubernur Bali.

Pasal 29

(1) Pengadu dapat menyempaikan pengaduan masyarakat Kembali 

kepada perangkat daerah atau Inspektorat jika pengadu tidak 

puas terhadap laporan hasil penanganan pengaduan 

masyarakat dan atau laporan hasil pemeriksaan.

(2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(l) 

dapat diterima perangkat daerah ataulnspektorat jika disertai 

dengan bukti pendukung baru yang memadai.

(3) Perangkat daerah atau Inspektorat yang menerima Kembali 

pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

harus melakukan kajian tehadap laporan hasil penanganan 

atau laporan hasil pemeriksaan.

(4) Perangkat Daerah membuat laporan hasil kajian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) yang berisi kesimpulan perlu dilakukan 

penanganan pengaduan masyarakat Kembali berdasarkan 

bukti baru atau penanganan pengaduan masyarakat 

dinyatakan sudah tuntas.

(5) Inspektorat membuat laporan hasil kajian sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) yang berisi kesimpulan dilakukan 

pemeriksaan ulang berdasarkan bukti baru atau pemeriksaan 

atas penanganan pengaduan masyarakat dinyatakan tuntas.

(6) Perangkat daerah atau Inspektorat melaksanakan penanganan 

atau pemeriksaan atas pengaduan masyarakat Kembali 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(7) Perangkat daerah atau Inspektorat harus menyampaikan 

laporan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan 

ayat (5) kepada pengadu paling lambat 7 (tujuh) hari keija 

setelah menerima pengaduan masyarakat Kembali.



Pasal 30

(1) Pimpinan perangkat daerah yang menerima pengaduan 

masyarakat segera melakukan Tindakan untuk mengembalikan 

nama baik terlapor apabila berdasarkan laporan hasil 

penanganan pengaduan masyarakat oleh perangkat daerah 

atau laporan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat, 

pengaduannya dinyatakan tidak terbukti.

(2) Pimpinan perangkat daerah yang menerima pengaduan 

masyarakat segera mengambil Tindakan seuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap terlapor 

apabila sesuai rekomendasi hasil penanganan pengaduan 

masyarakat atau laporan hasil pemeriksaan inspektorat, 

pengaduannya dinyatakan terbukti.

Pasal 31

Bupati melalui Inspektur secara berkala melakukan monitoring 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan 

masyarakat dan tindak lanjut rekomendasi hasil penanganan 

pengaduan serta secara bertahap melakukan penyempurnaan 

terhadap prosedur penanganan pengaduan masyarakat yang 

terdapat di lingkungan Pemerintahan Daerah.

Pasal 32

(1) Hasil monitoring penanganan pengaduan masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberi status selesai, 

dalam proses dan dan belum ditindaklanjuti.

(2) Pemberian status selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yaitu untuk penanganan pengaduan masyarakat oleh 

perangkat daerah yang menerima pengaduan masyarakat atau 

oleh Inspektorat yang telah menerbitkan laporan hasil 

penanganan pengaduan masyarakat atau laporan hasil 

pemeriksaan;

(3) Pemberian status selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

yaitu untuk penanganan pengaduan masyarakat oleh 

perangkat daerah atau Inspektorat yang menerima pengaduan 

masyarakat tidak dapat melakukan proses penanganan atau 



pemeriksaan kebenaran pengaduan masyarakat karena:

a. telah dilimpahkan atau ditangani oleh apparat penegak 

hukum

b. permasalahan pengaduan masyarakat adalah diluar 

kewenangan perangkat daerah yang bersangkutan;

c. berdasarkan pertimbangan teknis pemeriksaan bahwa 

kasus pengaduan masyarakat sudah tidak dapat dilakukan 

pemeriksaan.

(4) Pemberian status dalam prose sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) yaitu untuk penanganan pengaduan masyarakat yang 

masih dalam proses penanganan oleh perangkat daerah yang 

menerima pengaduan masyarakat atau dalam proses 

pemeriksaan oleh Inspektorat serta masih dalam rentang 

waktu penyelesaian penangann pengaduan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 23.

(5) Pemberian status belum ditindaklanjuti sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penanganan pengaduan 

masyarakatt oleh perangkat daerah atau inspektorat yang 

belum melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 10.

BAB V 
KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 33
Dalam rangka menghindari tumpeng tindih pemeriksaan dan 

mengefektifkan penanganan pengaduan masyarakat maka dapat 

melakukan koordinasi kerja dalam penanganan pengaduan 

masyarakat.

Pasal 34
Koordinasi keija sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 adalah 

koordinasi antara :
1. Pimpinan perangkat daerah yang menangani pengaduan 

masyarakat dengan pimpinan perangkat daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah;

2. Pimpinan perangkat daerah yang menangani pengaduan 
masyarakat dengan Inspektorat

3. Inspektorat dengan apparat penegak hukum



4. Pimpinan perangkat daerah yang menangani pengaduan 
masyarakat dan/atau Inspektorat dengan Kementrian Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 35
(1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk penanganan 

pengaduan masyarakat yang dibebankan pada anggaran 
pendapatan dan belanja daerah dimasing-masing perangkat 
daerah.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu minimal 
untuk penyediaan sarana dan prasarana penerimaan 
pengaduan masyarakat berupa kotak pengaduan/kotak saran 
dan jalur telepon khusus atau nomor telepon yang disediakan 
khusus untuk menerima pengaduan masyarakat.

(3) Pemerintah daerah menyediakan anggaran kegiatan
pemeriksaan untuk penanganan pengaduan masyarakat yang 
dikelola oleh Inspektorat.

(4) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kegiatan 
penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi berbasis 
website yang dikelola oleh Inspektorat dan perangkat daerah 
yang bertugas dalam pelayanan komunikasi dan informasi.

BAB VI 
SANKSI

Pasal 36

(1) Bupati memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan kepada :
a. Terlapor yang menolak pemeriksaan oleh Inspektorat;
b. Pimpinan perangkat daerah atau aparatur pemerintah yang 

tidak menindakanjuti rekomendasi laporan hasil 
penanganan pengaduan masyarakat atau laporan hasil 
peemriksaan atas pengaduan masyaraat sebagaimana 
mestinya ; atau

c. Pimpinan perangkat daerah atau aparatur pemerintah yang 
tidak melakukan penanganan pengaduan masyarakat dalam 
waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah surat 
pengaduan diterima tanpa alasan yang dapat 
dipertanggungjawabkan.

(2) Pimpinan perangkat daerah dapat memberikan sanksi 
administrative dan atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan kepada aparatur pemerintah 
yang menangani pengaduan masyarakat yan melanggar etika 
dan standar dalam menangani pengaduan masyaraat.



BAB VII 
PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 26 September 2022

BUPATDGTANYAR

MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
Pada tanggal 26 September 2022
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I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2022 NOMOR 38


