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KATA PENGANTAR 

 

Era reformasi menghadirkan suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang 

baru dimana kedaulatan rakyat ditempatkan pada posisi tertinggi. Komitmen politik tersebut 

diwujudkan dalam bentuk pengesahan berbagai undang-undang untuk menjamin hak-hak 

politik masyarakat, yaitu: kebebasan berbicara, berserikat, dan menyampaikan pendapat 

dimuka umum tanpa rasa takut. Kehadiran berbagai undang-undang tersebut dapat dikatakan 

sebagai tonggak akan hadirnya era demokrasi di Indonesia. Konsekuensi dari itu semua 

kedualatan dipegang oleh rakyat sehingga suara rakyat harus didengar dan diperhatikan oleh 

pemerintah yang diberi otoritas oleh rakyat melalui pemilihan presiden, gubernur, dan bupati 

secara langsung.  

 

Adopsi tatanan demokrasi dan keterbukaan tersebut tentu tidak hanya terjadi dalam 

kehidupan politik melainkan juga pada bidang-bidang kehidupan lainnya seperti dibidang 

pelayanan publik. Hal ini tidak lain karena kinerja pemerintah salah satunya diukur dari 

kemampuannya menyediakan layanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel bagi seluruh 

masyarakat, terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung.  

 

Salah satu wujud praktik demokrasi dalam pelayanan publik adalah memberi kesempatan 

pada masyarakat untuk menyampaikan keluhan (complaint) atau pengaduan manakala 

pelayanan yang diterimanya tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan apa yang 

dijanjikan oleh pemberi layanan. Kebijakan pengaduan masyarakat ini dibuat agar dijadikan 

pedoman bagi petugas layanan dalam hal prosedur pengaduan dan penanganan pengaduan 

dari masyarakat. 

 

 Cimahi,    Mei  2021  
 Sub. Koordinator RBI,  

 

                                                                          Drs. Tatang Tasalimuharom, MP 
                                                                                       NIP 19600706 198503 1 005 
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A. PENDAHULUAN 

Beberapa studi terdahulu menyatakan bahwa kondisi manajemen pengaduan  belum 

berjalan secara optimal dan dianggap belum efektif. Sebagian besar masyarakat belum  

memahami bahwa dalam pelayanan publik terdapat hak masyarakat untuk 

menyampaikan keluhan atau masukan atas pelayanan yang diterima apabila para 

pelaksana dan penyelenggara melakukan penyimpangan standar pelayanan. Selain itu, 

masyarakat juga berhak untuk memperoleh tanggapan atas pengaduannya. Hal ini 

sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

Pasal 18 ayat (c) bahwa masyarakat berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan 

yang diajukan. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dalam upaya memperbaiki 

manajemen pelayanan pengaduan pelayanan publik.  

 

Sejalan dengan hal tersebut, dan memperhatikan mandat di dalam RPJMN 2010 - 2014 

dimana telah ditetapkan Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang 

antara lain adalah dalam upaya penyempurnaan kebijakan dibidang Pengaduan 

Masyarakat dalam Pelayanan Publik.  

 

Penerapan Kebijakan tersebut mencoba untuk: 

a. mengidentifikasi berbagai model manajemen pengaduan masyarakat; 

b. menyusun model manajemen pengaduan masyarakat  yang efektif; 

c. menyusun strategi manajemen pengaduan masyarakat dalam  pelayanan publik; dan  

d. menyusun rekomendasi kebijakan model manajemen pengelolaan pengaduan 

masyarakat yang efektif. 

 

B. PROSEDUR PENGADUAN UNIT LAYANAN TERPADU BBPPMPV BMTI 

1. Layanan pengaduan di BBPPMPV BMTI  dikelola secara terpadu pada Unit Layanan 

Terpadu Hubungan Masyarakat. Laporan pengaduan ke HUMAS, dapat disampaikan 

secara langsung datang ke ULT maupun tidak langsung melalui telepon, SMS, email, 

surat, faks, dan laman yang menyertakan Aplikasi APEL BMTI (Aplikasi Pengaduan 

Pelayanan BBPPMPV BMTI).  



 

2. Untuk pelapor pengaduan yang datang ke ULT harus mendaftarkan diri kepada 

petugas yang menangani khusus masalah pengaduan. 

3. Petugas ULT memberikan formulir data pengunjung untuk diisi dan mengarahkan 

untuk menuju tempat duduk pada ruang tunggu yang sudah ditentukan sesuai 

dengan loket layanan yang diminta. 

4. Petugas ULT mendatangi pengunjung sesuai dengan layanan yang diminta. 

5.  Pengunjung mengisi  formulir pengaduan secara online melalui Aplikasi APEL BMTI. 

6. Laporan atau pengaduan tersebut ditelaah dan diklasifikasikan oleh petugas melalui 

tahapan sebagai berikut:  

a. Identifikasi masalah; 

b. Pemeriksaan substansi pengaduan; 

c. Klarifikasi; 

d. Evaluasi bukti; dan 

e. Seleksi. 

7. Laporan atau pengaduan yang telah memenuhi persyaratan, akan ditindaklanjuti ke 

unit kerja terkait sesuai dengan jenis laporan dan pengaduannya. 

8. Unit kerja akan memproses dan melakukan investigasi lebih lanjut atas laporan dan 

pengaduan tersebut. 

9. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik, jangka waktu penyelesaian pengaduan paling lambat 

60 hari sejak berkas pengaduan dinyatakan lengkap. 

10. Identitas pelapor atau pengadu dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan 

perundang-undangan. 

11. Pelapor atau pengadu tidak dipungut biaya, namun jika ada dokumen yang harus di 

fotocopy dan penggandaan CD dibebankan kepada pelapor atau pengadu. 

 

C. PROSEDUR OPERASIONAL PELAYANANAN PENGADUAN MASYRAKAT 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan Pelayanan 1. Identitas Pelapor: 

http://ult.kemdikbud.go.id/uploads/dokumen/peraturan-presiden-nomor-76-tahun-2013.pdf


 

a. Perorangan masyarakat umum: fotokopy KTP 

atau identitas lainnya yang masih berlaku 

(Paspor, SIM, kartu Pelajar, Kartu Mahasiswa). 

b. Perorangan atau kelompok pendidik dan tenaga 

kependidikan: fotokopy KTP, surat tugas sebagai 

peserta diklat. 

2. Bukti kejadian meliputi: lokasi, waktu, dan 

dokumen pendukung. 

3. Mengisi aplikasi pengaduan APEL BMTI secara 

online (www.sipp.tedcbandung.com ) paling lambat 

30 hari sejak kejadian. 

2 Prosedur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Jangka Waktu 
Penyelesaian  

30  hari Kerja bila kerja lengkap 

4 Biaya/atau Tarif Tidak ada biaya 
5 Produk Pelayanan Laporan penanganan Pengaduan 

6 
Penaganan Pengaduan, 
saran, dan masukan 

Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan: 
1. Secara langsung mendatangi Unit Layanan Terpadu 

Hubungan Masyarakat BBPPMPV BMTI  

Pemohon, mengisi formulir pengaduan online  

dan melampirkan bukti pendukung 

Petugas 

Memverifikasi

Laporan 
Pengaduan 

Unit kerja terkait sesuai dengan substansi 

menindaklanjuti laporan 

Petugas menerima laporan hasil tindak lanjut 

Pemohon menerima laporan tindak  

lanjut pengaduan secara online 



 

Jalan Pasantren Km 2 Cimahi. Tlp. 022-6652326  

ext. 220 

2.    Pengisian secara online pada aplikasi APEL BMTI 

pada alamat http://www.sipp.tedcbandung.com 

 

D. PENGADUAN MASYARAKAT DAN TINDAK LANJUT 

Dari rekap pengaduan masyarakat menginkan adanya penataan dan penerapan fasilitas 

di antara lain : 

1. Pengaduan Masyarakat secara Online (Media Sosial) 

Untuk pengaduan secara online baik pelanggan internal maupun external selama bulan 

Januari s.d. Mei 2021 belum ada pengaduan kebanyakan pelanggan hanya menanyakan 

tentang pelayanan DIklat, berikut ini adalah beberapa prt sc dari layanan Media Sosial. 

 

  



 



 

 

 

2. Pengaduan Masyarakat secara Offline (Langsung) 

Untuk pengaduan secara Offline baik pelanggan internal maupun external selama 

bulan Januari s.d. Mei 2021 sudah ditindaklanjuti, yaitu: 

1) Pengadaan Mesin untuk Karcis masuk kolam renang Kolam Renang 

menggunakan Barcode.  

Pelanggan internal dan eksternal menginginkan kemudahan dalam mengunakan 

karcis masuk kolam renang. Untuk itu pelayanan karcis sudah terealisasi dan 

sudah bisa digunakan tidak manual lagi. 

a. Mesin untuk Karcis kolam renang (Barcode) kondisi sebelum dan sesudah 

ditindaklajuti. 

Kondisi Sebelum megguakan Mesin Antrian Karcis (Barcode) 



 

 

 

 

Alat Antrian Masuk Kolam renang secara manual 

     



 

   

    

Mesin Antrian Karcis (Barcode) sudah bisa digunakan 

 

2) Pengadaan untuk alat kersehatan di Mesjid Bahrul Umum di Lingkungan 

BBPPMPV BMTII 

Sehubungan dengan keadaan Covid 19 untuk itu ada pengaduan bahwa 

disiapkan protokol kesehatan antara lain:  

1. Alat pengukur suhu (2 buah) 

2. Masker 

3. Hand sanitaiser  

4. Tali Pembatas jarak  

 



 

Untuk masker dan hand sanitaiser disiapkan setiap hari Jumat (sudah selama 

tahun 2021). Untuk hal tersebut di atas sebelumya karyawan dan masyarakat 

sekitar yang akan Sholat Ju’mat tidak merasa nyaman, tatapi setelah di adakan 

alat kesehatan akhirnya ibadah jumat bisa berjalan dengan lancar. 

 

  

  

     



 

    

   

 

 

3) Pengaspalan ulang jalan disekitar di Lingkungan BBPPMPV BMTI 

Sehubungan dengan adanya laporan intern bahwa ada beberapa titik jalan yan 

sudah berlubang (dikarenakan curah hujan yang cukup sering) sehingga 

pengendara kurang nyaman, maka perlu untuk diadakan pengaspalan ulang dan 

sudah terealisasi.  

 

 

 



 

Sebelum pengaspalan ulang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sesudah pengaspalan ulang 

 



 

 

 



 

E. KESIMPULAN 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

BBPPMPV BMTI telah secara berkesinambungan terus berusaha untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Salah satu bentuk upaya 

peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penanganan pengaduan masyarakat 

yang masuk terkait pemberian layanan. Terdapat beberapa sarana pengaduan yang 

disediakan dalam rangka menampung keluhan, informasi, ketidakpuasan, dan/atau 

aspirasi dari seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan di BBPPMPV BMTI, antara 

lain melalui desk pengaduan, kotak pengaduan, email, telepon, laman “pengaduan 

masyarakat” di website BBPPMPV BMTI BMTI, laman Lapor serta media sosial. Selama 

Tahun 2021, terdapat pengaduan masyarakat yang sudah direalisasi dan ada yang sedang 

ditindaklanjuti. 

 

Demikian laporan Penanganan pengaduan masyarakat di BBPPMPV BMTI selama bulan 

Januari s.d Mei Tahun 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka 

peningkatan pelayanan pada masyarakat. 


