BUPATI WONOSOBO

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOntroR 3e TAHUN

eo}g

TENTANG
MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHiIIAT TUHAN YANG MAHA ESA
--.4:

e

BUPATIWONOSOBO,

Menimbang

:

a.

Bahwa nenindaklanjuti ketentuan Pasal 16 huruf Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nornor 2 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, dipardang perlu ada pengaturan guna
menanggapi pengaduan terhadap penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten
Wonosobo dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten
Wonosobo;

b.

bahwa berdasad<an pertimbangan sebagaimana tercantum
pada huruf a, maka perlu mengatur dengan Peraturan Bupati
tentang Mekanisme Pengaduan Pelayanan Publik;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor

13 Tahun 1950

tentang

Pembentukan Daerahdaerah dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah;

,-}

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun lggg tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor
tahun 1gZ4
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3Sg0);

I

i

I

UnrlangFundag

tentarB
.]&nror 10 Tdrun 2W(Lembaran

igmb;t- rt<an perirturan Perurdang+rndargan- Nomor

53,
lregara Repuurk lndonesia Tahun 2M
rairuanan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

4389);

32 Tahun z00r

tentang
p"*"ti'ntahan Daerah (Lembaran Negara . Republik
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan. Lembaran
Republik lndonesia Nomor M37), sebagaimana
i"iJfr n"Ueripa kati diubah terakhir dengan Undang-Undang
Atas
Noro, 12 iahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Tahun 2AA4 tentang
Undang-Undang Nomor
Republik
F"r"ri-nt"han Daerah (Lembaran Negara .Lembaran
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Negara Republik lndonesia Nomor a$ail;

Undang-Undang Nomor

4.

N;;Jt

32

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 t'entang
Dan
F"rlrulng"n keuangan Antap Pemerintah Pusat
pemerintahan O""rit (Lembaran Negara . Republik
lndonesia Tahun ?IOCE Nomor 126, Tambahan Lembaran

5.

N"g"t" Republik lndonesia Nomor M38);

1
\,

7.

8.

Tata
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Dalam
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
Negara (Lembaran Negara Tt-'n 1999
Penyelenggrt
"n
Lembaran Negara Nomor 3866);
Nomor 12b, Tambahan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
remuagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
pemeriitahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara [epublik lndonesia
finuir 2Oo7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2AA7 tentang

organisasiPerangkatDaerah(LembaranNegara-Republik
lndtnesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4741);

L

3

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PANr/2003 tentang Pedoman umum
Pelayanan Publik;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
umum
Nomor KEP/25/M.PANI2/2004 tentang Pedoman
Penyusunan lndeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan
lnstansi Pemerintahan;

11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

tentang Petuniuk Teknis
Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan
Nomor

KEP/26/M .?ANtztzOO4

PelaYanan Publik;

,l$i[

1i.

t<epr*rsar lre@i penOayryuna4 Aparatur Negara
Nomor 20ru.PAft/2006 tentarqg Pedoman Penyusunan '
Standar Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun
2008 tentang organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten
wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten wonosobo Tahun
2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonosobo Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun

13.

2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah

16.
,-a

t

Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun
2009 tentang Partisipasi dan Transparansi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 i'lomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor
7).

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

1

Dalam Peraturan Bupatiiniyang dirnaksud dengan

,r-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

:

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah.
Bupati adalah BupatiWonosobo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
Komisi Pelayanan Publik Daerah adalah Komisi Pelayanan Publik Kabupaten
Wonosobo.
Pembina teknis unit pelayanan adalah pimpinan unit kerja yang secara
struktural merupakan atasan dari pimpinan unit kerja penyelenggara
pelayanan.

sga trrrlter dengF
s*rl sclip
dcar se$ai
;"gi;
baraqg' ica daril#u
warsa *""yrr"# ;; pt"d+'f "b-;"t,
pelayanan
Oi"efengg"t"i"n obh penyebnggara

Pehyanalt P,nT #Erl
p"tt *urran rcrutuhin

7.

pelayanan aOmini=liraril"ni

publik'

Et"hrir' qdatal

tolok

uklur

yang dipergunakan

suatu
Standar Pelayanan Publik adalah
acudn penilaian kualitas
lal
peooman
fenvetenggaraln
sebagai
dari penyelenggara pelayanan
petayanan seOagJ-komitri;n
o"rirrn'p.layan"n yang berkualitas.
kepada *rry" r",ifr u;i,; ffi

;J;ii"+
; "ti,ilr"ii

PenyelenggaraPelayqnTPublikadalahlembaga.danpetugaspelayanan
eaoan-usaha Milik Daerah yang
,;6il
pem";;irh
Daerah
baik
oubtik

9.

;;;y;dagarakan
10.

1

1.

PelaYanan Publik'

PenerimaLayananPublikadalahorangperseorangan,kelompokorang
ft"rk dan fe6liUan terhadap suatu
,nerifiii
yang
hukum
badan
dan/atau
pelayanan Publik.
Damherri
Pelavanan adalah peiabaUpegawai
Pemberi PelaYanan

;;ffTr;i';.#;."ilg:T;rn""riii;i'

instanli.'.f"i:Trt'1:-?::::

p""r"yrnrn pubrik sesuai peraturan

ii

perundang-undangan'

\r'

12'

;o"* p"T-b"ltllY*^
;;;;"
iit"I*"
f:ffif':Taffiil"8ff;ffi t"n n:9,-"1"lsi:t:Tff[1"r",:$:H:

derisan standar peravanan

Yang telah ditentukan-

13.

pengaduan yang secara
pelayanan publik
dirugikah itau rdrang puas tLrrraloap

Pengadu adalah pihak yang

*"oo

tangsung
Yang diterimanYa'

menyamplfl

BAB II
MEKANISME PENGADUAN
Pasal 2

Persyaratanuntukmenyampaikanpengaduanbagipihak-pihakyangmerasa

\,,

dirugikanatautidakpuasdengan-penyelenggaraanpe]ayananpublikyaitu:
i"irit, nyii" Oan d'apai dipertanggungiawabkan;
a. menyebutkan identitas secara ,p"Uif".ecara
langsung datang ke penyelenggara
mengadukan
yang
pihak
bagi
b.
pinerimaan pensaduan dengan
petayanan puLli[ difarust<at
identilas diri yang masih- benaxu;
iil#piti fotokopi"*"rberikan
kronot{is aduan secara jelas' mudah
pengadu *"ii'n-meru
u mya ;
pa[a n fa kta d en g an sei uj u r-iui
-p6ngiOuan
i ipa-n am i o a i
yang disampaikan;
lia3
d. pengadu bertanggung iawab ""p"ninnf
yang benar'
e. menyerahrano;rtas-aduan ".&i" engrap dengan tujuan

lid:li:S:lr

fb["["fi

c.

Pasal 3

(1)untukmenyampaikanpengaduansebagaimanadimaksuddalamPasal2dapat
melalui :
.-----^- pubtik
dengan mengl$l
^..rilir, rrar
pelayanan
penyelenggala.
ke
langsung
datang
a.

b.

l

formuiir perigaor;an yang telah disediakan;
surat;

ii
iil

l

c. SilS (Shortlftssegp$viP);
d. Elepon; atat
e. e-mail apabila penyebnggara

I
pelayanan telah memiliki f,asilitas telsebut.

pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh petugas yang
(2)
' ' ditunjuk
secara [husus untuk menangani pengaduan untuk diproses sesuai

dengan penatausahaan pengaduan penyelenggara pelayanan publik.
(3) Petayanan terhadap penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan pada setiap hari dan jam keria.
(4) Tindakan penanganan terhadap pengaduan sebagaimana dirnaksud pada ayat
(1) berupa:
i.'tanggapan atas pengaduan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya
pengaduan.
b. penyelesaian, menyesuaikan dengan materi pengaduan.
pengaduan
(5) Dalam -penyelenggara
iangka waktu paling lama 7 (tuiuh) hari setelah diterimanya
pelayanan publik tidak memberikan tanggapan
pihak

iebagaimana dimiksud pada ayat (4) huruf a, maka pengadu dapat mengaiukan
pengaduan kepada Komisi Pelayanan Publik Daerah.
(6) Contoh formulir penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sebagaimana iercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III
P ENATAUSAHAAN PE NGADUAN
Pasal 4

(1) Terhadap setiap pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang
diterima, perlu melakukan penatausahaan dengan langkahJangkah sebagai
berikut:
a. mencatat sesuai dengan prosedur penatausahaan yakni dengan cara manual
dan atau dengan menggunakan sistem aplikasikomputerb. hal-hal yang perlu dicatat pada proses pencatatan pengaduan masyarakat
yaitu :
1. data surat pengaduan yang meliputi :
- nomoragenda;
- tanggal agenda;
- tanggal surat pengaduan;
- kategorisurat;

- perihal.
2. identitas pengadu yang meliputi
- nama, tempat dan tanggal lahir;
- jenis kelamin;
- alamat lengkap;
- pendidikan;
- pekeriaan;
- kategori pengadu : individu, kelompok masyarakat,
:

badan hukum.

identitas pihak yang diadukan :-

- nama;

I

-

(2)

:-

\u

NIP/ Nomor pegawai lainnya iika, misal BUMD;
jabatan;
OPD/unit layanan Yang diadukan;
nama instansi.
4. jenis dan lokasi kasus : jenis layanan yang diadukan dan lokasikejadian.
mengelompokkan pengaduan berdasarkan kategori pelayanan yaitu :
pelayanan pengurusan dokumen/identitas diri;
pengurusan Perijinan;
pelayananinformasi;
pelayanan perpaiakan/retribusi;
pelayanan koperasi;
pelayanan transPortasi;
pelayanan transmigrasi;
pelayanan pendidikan;
pelayanan kesehatan;
pelayanan sosial
pelayanan fasilitas umum
pelayanan pertanahan;
pelayanan perbankan, asuransi;
pelayanan kelistrikan.
pelayanan pos dan telekomunikasi;
pelayanan air minum;
pelayanan pembayaran gaji, pensiun, dana kesejahteraan;
tagihan kepada pemerintah;
keg iatan-kegiatan pemerintah/. proyek pengadaan barang dan jasa ;
lain-lain.

a.
b.
c.
d.

BAB III
VERIFIKASI
Pasal 5

Verifikasi atas penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

u

mencakup langkah-langkah :
a. merumuskan inti masalah;
b. menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan;
memeriksa dokumen dan/atau berbagai informasi yang pernah ada terkait
dengan materi pengaduan;
d. merumuskan rencana penanganan atau langkahJangkah yang diperlukan
seperti bantahan, klarifikasi, konfirmasi, penelitian, perneriksaan, penyelidikan
atau investigasi guna membuktikan kebenaran materi pengaduan.

c.

BAB M
MEDIASI
Pasal 6

(1)Dalamhalpenyelesaian..pengaduan.atausengketalayananpublikdapat
pelayanan

penyelenggara
ditempuh meranisme mediasi i"ng dilakukan.pihak
puLlif dan/atau Komisi Pelayanan Publik Daerah'
:
mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
(2)
, Rangkaian mekanismepersiapan,
meliputi :
a. Lingkah-langkah
1. menetaPkan jadwal mediasi;
materi
Z. merumuskan dan meneiapfan ruang lingkup masalah atau
mediasi;

3.

para pihak dalam
merumuskan kewajiban, hak dan/atau kewenangan
rangka PenYelesaian masalah;

4.menetapkankewenanganpa.a.pihakterkaituntukmelakukan
S.

b.

penandatangananataskesepakatan-kesepakatan;
proses mediasi'
napnar rain i"rg diperlukan guna menunJang kelancaran

Proses Mediasi, Yang meliPttti :
1. TahaPaan awal:
_ p.ng;*i"n fasilitas yang diperlukan.untuk pelaksanaan mediasi;
p"ni"*paian maksui oan tuiuan sertl proses mediasi;
pertienaian dan penyampaian maksud para pihak;
_
materi' te*ait dengan penyelenggaraan dan standar

-

2.

PelaYanan Publik;
peniaturan pertemuan lengkap atau pertemuan setengah kamar;
yang diperlukan guna menuniang kelancaran proses

haLfial

hin

mediasi.
TahaPan inti mediasi

:

.mendorongperasaanpositffterhadapprosesmediasi;
- p"nyrrp"T"n f"U"raian-keberata#keluhan-keluhan dan argumentasi

.

p"*"p;;

-

dari Pihak-Pihak terkait;

mengemukakan peti"nyaan-pertanyaan bersifat netral, tidak
mem-ojokkan, tidak bersifat pribadi dan tidak sensitif;

mendorong adanya penyamaan persepsi terhadap substansi
permasalahan;

mendorong semangat musyawarah dan kekeluargaan. . untuk
memperofln t"r"pa[atan yang baik dan tidak merugikan salah satu
pihak berdasarkan keadilan dan kesetaraan

;

memberikan saran, pandangan atau usulan tentang kemungkinankemungkinan kesepakatan yang dapat diambil;

hal-hal lain yang diperlukan guna menunjang kelancaran proses
mediasi.

3.

TahaPan PenYelesaian

- *"*rrik"n

:

garis besar beberapa alternatif kesepakatan sebagai

PenYelesaian;

-

dengan semangat
kesepakatan-kesepakatan atau konsensus dibuat
bertentangan
feaOilin, [eterOuX'aan dan tidak merugikan dengan tidak
terhadap peraturan-perundang-undangan ;
serta
pemantapan dan perumusan-secara Jelas dan mudah dipahami
disepakati
difaXsaryiian tenting Xesepakatan aknir dan benar-benar
oleh Para Pihak;
pena.ndatanganan nota. kesepaakatan
p"n"i"p"n i"."p"katan dengan
-Vrn!
disepakiti dan berhak untuk
terfiit

ofen'-tinaf-pink

membubuhkan tanda tangan;
hal-hail;il yang diper:lukan
mediasi.

guna menunjang kelancaran proses

BABV

\

PENUTUP
Pasal 8

\,

12 Agustus 2010'
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
penempatannya dalam Berita
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Daerah KabuPaten Wonosobo'

Ditetapkan di Wor5ryol$eonbcr e0$g
Pada tanggal

w BHfLff :iwor'8k8"u*1

aotCI

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
BAPPEDA

32

BERITADAERAHKABUPATENWoNoSoEoTAHUNNoMoR

2C.Sg

t

tzryi*r :ffiBndnUbnosdo
Nornor

Tahun

A. CONTOH FORMULR PENANGANAAN PENGADUAN PELAYAilAN PUBLIK

IAMBANGDAERAH /BUMD

FORiiULIR PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
IDENTITAS PENGADU

w

No. Pengaduan : (diisi Petugas)

Nama

Tanggal Pengaduan

Tempat/tanggal lahir

Pihak yang Diadukan : (individufinstansi)

Jenis kelamin

Jenis

Pelayanan

:

:

Alamat
Pendidikan
Pekeriaan
Kategori pengadu

U

Tanda Tangan Pengadu

B. COiITOH IG]IIDALI PEIAT{GAHA}.

Waktu
Verifikasi

I

Verifikasi

ll

Oleh

Pihakyang
Diverifikasi

Melalui

Hasil

PEilGAII,AII

Status

Rekomendasi

Acuan
Penyelesaian

Verifikasi...
dst
Mediasi I
Mediasi ll
dst
Mediasi...
dst

Penanggung Jawab pengaduan

Nama Terang

KETERANGAN

A.

:

CONTOH FOR]IIULIR PENANGANAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLTK

1' No. Pengaduan, yang dimaksud adalah Nomor Pengaduan : isikan
dengan
nomor urut pengaduan sesuaidengan urutan pengaduan yang
diterima.
2. Tanggal pengaduan : adalah tanggal pengadu menyampaikan pengaduan.
3. ldentitas pengadu;
Nama
: isidengan nama lengkappengadu
TempaUtanggal lahir : isi sesuai dengan kartu identitis pengadu/sebenarnya
Jenis kelamin : isi sesuaidengan kartu identitas penladu/sebenarnya
Alamat
: isidengan alamat lengkap pengadu
Pendidikan : isitingkat pendidikan terakhir pengadu

Pekerjaan

Kategori

pengadu

: isi pekeriaan terakhir pengadu
: individu/kelompok masyarakaubadan hukum.

10

F,B.ffiry^r,*r,TrGAotAlr
hhun
ft ffir;iffir

G

r

dilaksanakannya verifikasi/mediasi

Erggar,-.bu.lan dan

pehksana
,g. HilmHfH#"x
pffik V".g Oiverinfasi i.it rn

verifikasi/mediasi.
pihak-pihak yang.diverifikasi/mediasi.

4.
5.
6.
7.

8.

-pertemuan secara
'
lingsung atau tidak langsung (telepon, sms,
surat, e-maildsb).
Hasil : isikan hasil setiap langkah penanganan'
St irr : isikan status pengad'uan, sedang dalam proses atau selesai'
inti
Rekomendasi : isiXah dlngan iefomenOasi penanganan berdasarkan
pihak-pihak
*r.rr"n pengaduan, pinar-terkait dengan masalah. pengaduan,
langkahpenanganan,
penangaian, strategi
V*g ;*rifiki kewenangan
tuntas
langkah penanganan, tirget penanganan (waktu, selesai dengan
secara baik).
dalam penanganan
Acuan Penyelesaian : dasar acuan yang dipergunakan
sesuai dengan peraiuran perundang-undangan dan/atau

nae[rui ,

pengaduan

petunjuk-Petunjuk IainnYa.
o

F"n"iggung jawab pengaduan

:

tanda tangan dan nama

terang
pengaduan'
pejabaifetugas V"ng menaigani dan melaporkan penanganan

{,

BUPATIWONOSOBO

L-

1L

