
SOP PENGELOLAAN PENGADUAN LANGSUNG 

NO KEGIATAN 
PENGELOLA PENGADUAN 

Kabag 
Kasubag 
Umum 

Kasubag/ 
PD lainnya. 

Petugas 
pengaduan 

1 Menerima pengadu ditempat penyelenggara     

2 Mendengarkan aduan pengadu, mencatat substansi pengaduan, dan 
meneruskannya ke Kasubag Umum. 
Jika kondisi pengadu tidak dapat menulis, maka pengelola wajib pencatat 
menggantikannya. 

    

3 Memeriksa substansi aduan dari aspek kewenangan.  Jika bagian dari 
kewenangan, direspon atau ditanggapi secara langsung. Jika bukan 
kewenangan, berkasnya aduan diteruskan ke kasubag terkait atau 
Perangkat Daerah lain yang berwenang dan diinformasikan ke pengadu. 

    

4 Memeriksa substansi aduan. Jika kewenangan, maka direspon atau 
ditanggapi secara langsung. Jika Substansi aduan membutuhkan 
keputusan Kabag, maka Dokumen aduan dan pengaduan diteruskan ke 
Kabag. 

    

5 Memeriksa substansi aduan. Jika kewenangan, maka direspon atau 
ditanggapi secara langsung (respon berupa penyelesaian pengaduan atau 
rencana perbaikan pelayanan) dan hasilnya dicatat oleh petugas 
penerima pengaduan. Jika bukan kewenangan kabag maka dokumen 
aduan dan pengadu diteruskan ke perangkat daerah lain yang 
berwenang. 

   
 

 

6 Mencatat laporan hasil tindaklanjut aduan.     

- Catatan minimal mencakup identitas pengadu meliputi nama, alamat, Nomor contak pengadu, uraian keluhan atas pelayanan, tempat, waktu 

pengaduan dan tanda tangan pengadu. 

- Identitas pengadu dijamin kerahasiaannya 

- Proses pengaduan mulai diterimanya aduan/pengadu serta dilayani oleh Petugas Pengaduan sampai dengan ke Kasubag Umum, kasubag 

yang berwenang dan kepada kabag yaitu selama 20 menit  dan Tidak dipungut Biaya 
 

SOP PENGELOLAAN PENGADUAN TIDAK LANGSUNG 

NO KEGIATAN 

PENGELOLA PENGADUAN 

Kasubag 
Umum 

Perangkat 
Daerah terkait. 

Admin 

1 Memeriksa substansi aduan dari Aspek kewenangan. Jika bukan 
kewenangan, aduan diteruskan Perangkat Daerah (PD) yang 
berwenang dan diinformasikan ke pengadu.  
Jika pengaduan tersebut tidak menyebut identitas atau anonim dan 
tidak ada nomor kontak yang bisa dihubungi , maka pengaduan 
tersebut diabaikan. 

   

2 Memberikan nomor pengaduan kepada pengadu untuk menjadi acuan 
dalam penyelesaian pengaduan. 

   

3 Memeriksa substansi aduan dari Aspek kewenangan.  Jika bagian dari 
kewenangan, direspon setelah berkoordinasi secara internal (respon 
dapat berupa penyelesaian pengaduan atau rencana perbaikan 
pelayanan). Jika bukan kewenangan diteruskan ke instansi lain dan 
disampaikan ke pengadu. 

   

4 Menyampaikan kebijakan penyelesaian aduan atau  rencana perbaikan 
pelayanan kepada pengadu. 

   

Jika aduan merupakan kewenangan, maka: 

1. Pengadu diberikan respon atau tanggapan awal terhadap pengaduannya paling lambat 3 hari kerja dan tidak dipungit biaya. 
2. Proses pengaduan mulai dari terima aduan serta diperiksa oleh Admin sampai dengan ke kasubag umum yaitu selama 20 menit 

 

 

 

 

Sarana Pengaduan : 

  

  

  

SMS dan WhatsApp 0812-4706-5175 

Kotak Pengaduan/Saran Bagian Organisasi 

www.lapor.go.id 

SMS ke 1708 

TIDAK 

YA 

TIDAK 

YA 

TIDAK 

YA 

TIDAK 

YA 

 

Kuesioner Survey Kepuasan 

Masyarakat Online: 

  

  

http://bit.ly/SKMorganisasi  

PENDAPAT dan SARAN anda sangat berperan dan 
membantu kami dalam rangka peningkatan mutu 

pelayanan Pemerintah Kota Ambon 


