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LATAR 
BELAKANG
Kesalahpahaman atau miskonsepsi seputar Human Immunodeficiency 
Virus (HIV) masih terjadi di tengah-tengah masyarakat. Anggapan bahwa 
HIV merupakan penyakit yang mematikan dan tidak ada obatnya telah 
menimbulkan persepsi bahwa Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) 
dianggap membahayakan. Di samping itu, kesalahpahaman lainnya 
adalah terkait bagaimana proses penularan HIV itu terjadi. Penularan HIV 
membutuhkan beberapa prasyarat, ketika seluruh prasyarat tidak terpenuhi 
maka penularan tidak dapat terjadi. Empat prasyarat tersebut mencakup 
adanya jalan keluar virus (exit), virus mampu bertahan (survive), virus dalam 
jumlah yang cukup (sufficient), dan  adanya jalan masuk bagi virus (enter).

Kesalahpahaman tersebut berlanjut hingga berdampak terjadinya stigma 
dan diskriminasi populasi kunci HIV. Hasil pendokumentasian LBH 
Masyarakat dalam kurun waktu 2016-2018 menunjukkan bahwa praktek 
stigma dan diskriminasi terhadap populasi kunci HIV masih terjadi. 
Setidaknya terdapat 184 kasus yang terjadi pada populasi kunci HIV dan 
138 diantaranya terindikasi sebagai pelanggaran HAM. Stigma yang 
muncul kerap kali mengasosiasikan dengan ODHA tidak bermoral, ODHA 
berbahaya, HIV merusak generasi bangsa, HIV adalah masalah kejiwaan, HIV 
diasosiasikan dengan bencana alam, prostitusi sebgai tempat penyebaran 
HIV, ODHA harus buka status, LGBT sumber penyebaran HIV, wajib VCT.  
Sementara diskriminasi yang terjadi setiap tahunnya memiliki pola yang 
sama yaitu diskriminasi dalam hal mengakses layanan kesehatan baik 
berupa penolakan ataupun mendapat pelayanan yang tidak berkualitas. 
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Bentuk diskriminasi lainnya yang terjadi yaitu PHK karena status HIV/
AIDS, isolasi ODHA, pengeluaran ADHA dari sekolah, pengucilan ODHA 
oleh masyarakat, pembubaran kegiatan, pembatasan penjualan kondom, 
hingga peraturan tentang wajib VCT. 

Ironisnya, praktek stigma dan diskriminasi yang terjadi justru mayoritas 
dilakukan oleh mereka yang seharusnya menerapkan asas non-diskriminasi 
dalam memberikan pelayanan, seperti penyedia layanan kesehatan, aparat 
penegak hukum, lembaga pendidikan, pegawai lembaga negara dan BUMN 
hingga pemerintah di tataran desa. Selain itu, masyarakat sipil, organisasi 
masyarakat, media juga turut memberikan stigma dan diskriminasi. 

Meskipun berbagai stigma dan diskriminasi terjadi terhadap populasi 
kunci HIV, korban cenderung tidak menindaklanjuti pelanggaran tersebut. 
Salah satu alasan yang menyebabkan korban tidak menindaklanjuti 
pelanggaran yang diterima yaitu ketidaktahuan harus melaporkan kemana 
dan bagaimana cara pelaporannya. Adapun apabila korban mengadukan 
pelanggaran yang terjadi, pengaduan lebih banyak dilakukan di LSM HIV 
karena dianggap menjadi lembaga yang paling korban percayai dan kenal. 
Padahal, stigma dan diskriminasi yang tidak diselesaikan membuat korban 
menjadi enggan untuk mengakses layanan kesehatan maupun membuka 
status kesehatannya tersebut. Hal ini kemudian menghambat upaya 
penanggulangan HIV di Indonesia.

Berangkat dari permasalahan tersebut, LBHM menyusun buku saku 
mekanisme pengaduan yang berisi beragam mekanisme pengaduan hak 
dalam konteks pelayanan publik. 
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CARA 
PENGGUNAAN
Buku saku mekanisme pengaduan merupakan kumpulan informasi yang 
memberikan informasi dan panduan bagi anda seputar pengaduan-
pengaduan di lembaga negara yang memberikan pelayanan publik 
yang relevan atau terkait dengan populasi kunci HIV. Buku saku ini dapat 
dibaca baik oleh kelompok populasi kunci HIV secara khusus maupun 
oleh masyarakat secara umum. Kami membagi pengaduan menjadi 2 
(dua) jenis, yaitu pengaduan internal dan eksternal. Masing-masing pada 
jenis pengaduan terdapat lembaga-lembaga yang berwenang menerima 
pengaduan. Buku saku ini dapat membantu anda baik dalam rangka 
akan membuat pengaduan, ketika pengaduan itu dilakukan, hingga cara 
menindaklanjuti pengaduan. 

Dalam hal anda akan melakukan pengaduan, ada beberapa informasi yang 
dapat membantu anda menentukan lembaga-lembaga yang dituju, yaitu:

 • Bacalah berdasarkan lembaga pelaku pelanggaran. Ketika terjadi 
praktek stigma dan/atau diskriminasi, pengaduan internal atau 
pengaduan ke lembaga yang melakukan pelanggaran biasanya 
menjadi pengaduan yang diprioritaskan untuk dilakukan. Misalnya, 
anda mendapat penolakan ketika mengakses fasilitas kesehatan di 
rumah sakit A. Karena permasalahan anda berkaitan dengan bidang 
kesehatan, maka anda dapat membuat pengaduan di rumah sakit A 
hingga kementerian kesehatan. 

 • Bacalah berdasarkan klasifikasi pengaduan. Buku ini membagi dua 
jenis pengaduan yaitu pengaduan internal dan eksternal. Ketika 
terjadi suatu permasalahan dan pengaduan ke lembaga internal 
telah dilakukan, namun pengaduan anda tidak segera diproses 
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atau tidak ditindaklanjuti, maka anda dapat membuat pengaduan 
kepada lembaga eksternal. Lembaga eksternal yang dimaksud yaitu 
lembaga eksternal dari lembaga pelaku pelanggaran. Misalnya, X yang 
merupakan seorang waria menjadi korban tindak pidana pencurian 
saat sedang bekerja. Pasca kejadian, X melaporkan tindak pidana yang 
dialami kepada lembaga kepolisian, namun ketika X melapor pihak 
kepolisian menolak laporan tersebut dengan alasan bahwa tidak ada 
saksi dan barang bukti, bahkan proses klarifikasi kepolisian kepada X 
lebih menitikberatkan terkait identitas gender daripada tindak pidana. 
Ketika X telah membuat pengaduan di internal kepolisian namun tidak 
segera ditindaklanjuti, X dapat membuat pengaduan kepada lembaga 
eksternal yang dalam hal ini yaitu Kompolnas. 

 • Bacalah berdasarkan klasifikasi pengaduan baik yang berkaitan 
langsung maupun tidak langsung dengan lembaga pelaku 
pelanggaran. Lembaga yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga 
yang tergolong dalam pengaduan eksternal. Ketika pengaduan telah 
dibuat di lembaga eksternal yang berkaitan namun tidak ditindaklanjuti 
juga, anda dapat membuat pengaduan di lembaga eksternal lainnya, 
seperti Ombudsman, Komisi Informasi Pusat (KIP). Misalnya, TY, seorang 
ODHA yang akan melahirkan di rumah sakit Z. Namun, TY justru ditolak 
dengan alasan tidak adanya fasilitas bagi ibu hamil dengan HIV dan 
tanpa diberikan rekomendasi rujukan ke rumah sakit lain. TY membuat 
pengaduan ke bagian internal rumah sakit hingga kementerian 
kesehatan. Namun, lembaga-lembaga tersebut tidak memproses dan 
memberikan klarifikasi. Dalam hal ini, TY dapat membuat pengaduan di 
Ombudsman. 

 • Buku saku ini bukan hanya berisi informasi terkait bagaimana suatu 
pengaduan dilakukan di lembaga pelayanan publik, namun juga berisi 
informasi terkait hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan membuat 
pengaduan. Hal ini dapat membantu anda agar pengaduan yang anda 
lakukan dapat diproses dan anda mengetahui hak-hak anda sebagai 
pengadu. 
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IDENTIFIKASI 
MASALAH

Apa tahap awal yang harus dilakukan 
sebelum menyusun laporan pengaduan?

Mengidentifikasi masalah 
tersebut apakah dapat 
diadukan kepada lembaga 
negara yang memberikan 
layanan publik atau tidak.

Kamu harus mengetahui 
bahwa telah terjadi 
pelanggaran hak dan 
jenis hak yang dilanggar 
apakah termasuk ke dalam 
pelanggaran hak dasar, 
pidana, atau perdata.

1

1

2
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Beberapa hal yang bisa menjadi materi aduan, antara lain:
a. Maladministrasi;
b. Layanan yang tidak professional;
c. Keterbukaan informasi (layanan/program, anggaran, dan peraturan 

terkait);
d. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM);
e. Perlakuan diskriminatif;
f. Tindak pidana (kekerasan, korupsi, suap, dll).

a. Pelaku. Dalam pelanggaran HAM, pelaku adalah pihak negara 
ataupun non-negara. Sementara pelaku tindak pidana adalah 
individu atau badan hukum.

b. Jenis pelanggaran. Pelanggaran HAM merupakan pelanggaran 
terhadap hak-hak yang dikategorikan sebagai hak asasi manusia. 
Sedangkan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap 
perbuatan yang telah diatur dalam KUHP maupun peraturan 
perundang-undangan khusus lainnya.

c. Upaya pemulihan.  Proses pemulihan hak yang dilanggar 
dilakukan investigasi secara internal. Apabila tidak terselesaikan 
maka akan berlanjut secara eksternal. Selain itu, fokus pemulihan 
dari pelanggaran hak adalah mengembalikan hak yang 
dilanggar. Sementara tindak pidana, pemulihan dilakukan melalui 
proses persidangan. Korban biasanya tidak mendapatkan ganti 
rugi namun pelaku mendapatkan sanksi pidana. 

Bagaimana cara membedakan antara 
pelanggaran HAM dan tindak pidana? 

Ada beberapa hal yang membedakan antara pelanggaran 
HAM dan tindak pidana, yaitu:

Pelanggaran seperti apakah yang dapat dijadikan 
aduan ke lembaga negara yang memberikan 
pelayanan publik? 
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Setelah mengenali masalah, langkah selanjutnya adalah melakukan 
verifikasi kepada pihak-pihak yang mengetahui kebenaran informasi 
ataupun peristiwa yang terjadi. Verifikasi ini akan berguna ketika pelapor 
diminta untuk membuktikan aduan/laporannya.

Ketika anda mengetahui peristiwa 
pelanggaran hak secara langsung, sebisa 
mungkin untuk mendokumentasikan 
peristiwa tersebut. 

VERIFIKASI2

Apa yang harus saya lakukan untuk 
memperkuat bukti?
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b. Pengaduan Eksternal Lembaga 

Pengaduan eksternal lembaga 
adalah pengaduan yang 
diajukan kepada lembaga 
independen yang berwenang 
untuk mengawasi atau menerima 
pengaduan dari masyarakat. 
Permasalahan yang dapat 
diajukan melalui prosedur 
pengaduan eksternal adalah:
1) Penyalahgunaan wewenang;
2) Hambatan dalam pelayanan 

kepada masyarakat; dan
3) Korupsi, kolusi dan nepotisme.

IDENTIFIKASI 
INSTITUSI
Lembaga mana yang berwenang menerima 
pengaduan kamu?

Ada berbagai jenis lembaga tempat kamu bisa mengadukan pelanggaran 
hak yang terjadi pada dirimu. Terdapat dua bentuk pengaduan lembaga 
negara, yaitu:

a. Pengaduan Internal Lembaga 

Yang dimaksud dengan 
pengaduan internal lembaga 
adalah mengadukan keluhan 
langsung kepada lembaga 
negara yang melakukan 
pelanggaran HAM. Secara umum, 
masalah yang dapat diproses 
melalui pengaduan internal 
meliputi:
1) Penyalahgunaan wewenang;
2) Korupsi, kolusi dan nepotisme; 

dan
3) Pelanggaran disiplin pejabat/

pegawai.
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Dokumentasikan proses dan hasil pengaduan. 
Simpan dokumen-dokumen yang didapatkan 
pada saat proses pengaduan, seperti tanda 
terima surat, untuk menjadi bukti bahwa 
pengaduan telah dilakukan.

PENGADUAN4

Apa hal yang harus 
saya perhatikan 
ketika melakukan 
pengaduan?

Ikuti prosedur pengaduan yang terdapat di lembaga 
terkait, beberapa lembaga memiliki portal pengaduan 
atau pengaduan online dan sentra pengaduan;

Buat laporan pengaduan 
yang berisi kronologis 
kejadian, keluhan, dan 

permohonan konsultasi 
atau audiensi;

Tunjukkan bukti-bukti 
masalah yang dialami, seperti 
dokumentasi surat, foto, dan 

saksi yang dapat menguatkan 
pengaduan;

1

23

4
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dimaksud dengan 
pengaduan internal lembaga adalah pengaduan langsung kepada 
lembaga pemerintahan yang melakukan pelanggaran HAM. Pengaduan 
internal biasa disebut dengan whistleblower system. Berikut akan 
dijelaskan mekanisme pengaduan lembaga internal yang terdapat di 
beberapa lembaga.

PENGADUAN 
INTERNAL
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Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan 
lembaga negara yang bertugas memelihara keamanan 
dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan 
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, 
Kepolisian memiliki wewenang untuk menerima laporan 
atau pengaduan masyarakat. 

A. KEPOLISIAN

Dalam hal apakah laporan/pengaduan dapat 
ditujukan kepada kepolisian? 

Masalah yang bisa diadukan, terdiri dari:
a. Tindak pidana umum, seperti penganiayaan, pencurian, pembunuhan, 

percobaan tindak pidana, dan lain-lain.
b. Pelanggaran kode etik profesi Polri. Kode Etik Profesi Polri (KEPP) 

merupakan serangkaian norma atau aturan yang berkaitan dengan 
perilaku maupun ucapan mengenai hal yang wajib, dilarang, patut, 
atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya. Etika kepolisian yang diatur meliputi 
etika kenegaraan, etika kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan 
etika kepribadian. Beberapa bentuk pelanggaran kode etik kepolisian 
diantaranya:
1. Menolak/mengabaikan laporan/pengaduan yang berkaitan dengan 

kewenangan kepolisian;
2. Menghambat kepentingan pelapor/terlapor/pihak terkait untuk 

memperoleh hak atau melaksanakan kewajiban ;
3. Menyalahi dan/atau menyimpang dari prosedur tugas;
4. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat ;
5. Merekayasa status barang bukti;
6. Melakukan pertemuan di luar jam dinas dengan pihak-pihak terkait 

perkara yang sedang ditangani;
7. Merendahkan harkat dan martabat manusia.
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Berkaitan dengan persyaratan dokumen 
berupa identitas pelapor, usahakan 
komponen alamat dan nomor telepon valid. 
Karena dua komponen tersebut berfungsi 
untuk menindaklanjuti apabila berkas 
pelaporan/pengaduan tidak lengkap.

Kronologis tindak pidana/
pelanggaran kode etik (apa 
yang terjadi, tempat kejadian, 
waktu kejadian, nama pelaku, 
nama korban, bagaimana 
terjadinya, dan jumlah saksi).

Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan ketika 
membuat pelaporan/pengaduan?

Secara umum, dokumen yang harus dilampirkan terdiri dari:
Identitas pelapor (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, 
kewarganegaraan, telepon, nomor identitas, dan email);

Dokumen-dokumen 
pendukung yang 
memperkuat 
pengaduan anda. 

Dalam hal pelanggaran berupa tindak pidana, terdapat beberapa cara 
untuk melaporkannya, yaitu:

1. Layanan contact center 110       

Layanan ini merupakan layanan meminta bantuan kepolisian melalui 
telepon terkait infromasi, pelaporan (kecelakaan, bencana, kerusuhan, 
dll), dan pengaduan (penghinaan, ancaman, tindak kekerasan, dll). 
Layanan ini dapat diakses secara gratis dan 24 jam di seluruh Indonesia. 
Namun, disarankan agar layanan 110 tidak dibuat main-main. 

Bagaimana mekanisme pelaporan/
pengaduan di kepolisian?
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2. Secara langsung       

a. Mendatangi kantor kepolisian terdekat dari lokasi peristiwa pidana. 
Adapun daerah hukum kepolisian meliputi:
• Markas Besar (Mabes) Polri untuk wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia;
• Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah Provinsi;
• Kepolisian Resort (Polres) untuk wilayah Kabupaten/kota;
• Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah Kecamatan. 

[Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 23/2007)].

b. Anda dapat langsung menuju ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan 
Kepolisian Terpadu). SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok 
yang bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu 
terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan 
pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. 

[Pasal 106 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 
Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat 
Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor (Perkap 23/2010)]. 

Apabila anda melakukan pelaporan/
pengaduan secara langsung di kepolisian, 
pastikan anda menerima surat tanda terima 
laporan atau pengaduan. Surat tersebut 
menunjukkan bahwa laporan/pengaduan 
anda telah diterima, dan berfungsi untuk 
melacak laporan/pengaduan.
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Dalam hal pelanggaran berupa pelanggaran kode etik, cara untuk 
melaporkannya yaitu:

1. Pengaduan online      

Pengaduan secara online dapat dilakukan dengan mengunjungi website 
https://www.polri.go.id/dumas. Pada bagian bawah website, terdapat 
pilihan membuat pengaduan baru dan melacak pengaduan. Dalam hal 
membuat pengaduan, anda harus mengisi kolom yang telah tersedia yang 
meliputi identitas pelapor dan materi pengaduan. Dalam hal pengaduan 
sudah dibuat dan ingin mengetahui perkembangannya, anda dapat 
memantau dengan mengklik bagian melcak pengaduan. 

2. Secara langsung       

a. Mendatangi kantor kepolisian terdekat dari lokasi peristiwa pidana. 
Adapun daerah hukum kepolisian meliputi:
• Markas Besar (Mabes) Polri untuk wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia;
• Kepolisian Daerah (Polda) untuk wilayah Provinsi;
• Kepolisian Resort (Polres) untuk wilayah Kabupaten/kota;
• Kepolisian Sektor (Polsek) untuk wilayah Kecamatan. 

[Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP 23/2007)].

b. Anda dapat langsung menuju ke bagian profesi dan pengamanan 
internal (Propam). Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri 
yang bertanggungjawab atas pembinaan profesi dan pengamanan di 
lingkungan internal organisasi Polri. Adapun susunan organisasi dan 
tata kerja Propam di tingkat kepolisian yaitu:
• Divisi profesi dan pengamanan (Divpropam) untuk tingkat Mabes 

Polri. Penyampaian pengaduan di Divpropam dapat disampaikan di 
Bagian Pelayanan Pengaduan (Bagyanduan), di mana di Bagyanduan 
terdiri atas subbagian penerimaan laporan serta subbagian 
monitoring dan evaluasi. 
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[Pasal 17 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan 
Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian 
Negara Republik Indonesia (Perkap 21/2010)];

• Bidang profesi dan pengamanan (Bidpropam) untuk tingkat Polda. 
Penyampaian pengaduan di Bidpropam dapat disampaikan di 
Subbagian Pelayanan Pengaduan (Subbagyanduan), di mana 
di subbagyanduan terdiri atas urusan penerimaan laporan serta 
urusan monitoring dan evaluasi. [Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (Perkap 
14/2018)] ;

• Seksi profesi dan pengamanan (Sipropam) untuk tingkat Polres dan 
Polsek. Untuk pelayanan pengaduan masyarakat dapat dilakukan 
di Unit Provos. [Pasal 30 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan 
Kepolisian Sektor (Perkap 23/2010)].

Apabila anda melakukan pelaporan/
pengaduan secara langsung di kepolisian, 
pastikan anda menerima surat tanda terima 
laporan atau pengaduan. Surat tersebut 
menunjukkan bahwa laporan/pengaduan 
anda telah diterima, dan berfungsi untuk 
melacak laporan/pengaduan.
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Bagaimana alur penerimaan laporan/pengaduan dan 
tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan?

a. Alur penerimaan laporan/pengaduan yang berkaitan dengan tindak 
pidana yaitu:

Pengadu setelah 
mendatangi kantor 
polisi dan diterima oleh 
petugas yang piket, 
maka akan ditanya terkait 
keperluannya;

Dalam hal ini, pelapor/
pengadu akan diminta 
untuk menjelaskan 
kronologi tindak 
pidana yang terjadi 
secara jelas dan padat;

Petugas polisi yang 
menerima pelaporan/

pengaduan akan membuat 
laporan pengaduan 

dan memberikan Surat 
Penerimaan Laporan Polisi 

(SPLP) kepada pelapor/
pengadu;

Petugas polisi juga 
akan memberikan 

informasi terkait 
mekanisme dan 

jangka waktu standar 
penyelesaian perkara 

yang diadukan/
dilaporkan;

Petugas polisi akan 
meneruskan pengadu/
pelapor, saksi-saksi, dan bukti 
(bila ada) ke bagian Provos 
untuk dilakukan pemeriksaan 
pendahuluan/Berita Acara 
Pendahuluan (BAP);

Polisi akan menilai 
laporan/pengaduan 
serta melimpahkan 
BAP Pendahuluan, 
laporan pengaduan/
polisi dan alat bukti 
ke bagian yang 
berwenang;

1 2

34

5
6

7
Memberitahukan surat pemberitahuan tindak lanjut 

penanganan kepada pelapor/saksi korban. 
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Ketika laporan/pengaduan dalam proses 
untuk ditindaklanjuti, pelapor/pengadu 
dapat melacak perkembangannya, ataupun 
secara online melalui aplikasi SP2HP.

b. Alur penerimaan laporan/pengaduan yang berkaitan dengan 
pelanggaran kode etik yaitu:

1

2

3 4 5

Menyampaikan laporan/pengaduan baik secara 
langsung ataupun online. Setelah itu, pastikan anda 
mendapat kode atau nomor referensi pengaduan. 
Kode/nomor tersebut berfungsi untuk mengetahui 
perkembangan pengaduan yang anda lakukan;

Setiap pengaduan yang masuk akan dikaji dan 
dinilai oleh tim khusus Propam dan Inspektorat 

Pengawasan Umum (Itwasum) Polri berdasarkan 
relevan atau tidak terkait kewenangan institusi Polri 

serta ketentuan pengaduan;

Pengaduan 
ditindaklanjuti 
berdasarkan 
prosedur 
yang telah 
ditetapkan;

Hasil 
penyidikan akan 
disimpulkan dan 
disampaikan ke 
pimpinan dan 
Kompolnas;

Hasil 
tanggapan 
pengaduan 
akan 
disampaikan 
ke pengadu.
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B. KEJAKSAAN
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan 
yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan, 
pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap, dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-
undang. 

Dalam hal apakah laporan/pengaduan ditujukan 
kepada kejaksaan? 

Pengaduan dapat diadukan ke kejaksaan berkaitan dengan pelanggaran 
perilaku atau perbuatan tercela atau ketidakprofesionalan jaksa atau 
pegawai tata usaha dalam melaksanakan tugasnya. Pelanggaran perilaku 
jaksa tercantum dalam kode etik jaksa atau dikenal dengan istilah Kode 
Perilaku Jaksa. Kode Perilaku Jaksa merupakan serangkaian norma yang 
mengatur perilaku jaksa dalam menjalankaan tugas dan kewenangannya 
maupun menjalin hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Adapun 
bentuk-bentuk pelanggaran kode etik dapat berupa:

Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang menguntungkan baik secara 
langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain;

• Meminta atau menerima keuntungan dari pihak yang memiliki 
kepentingan baik secara langsung atau tidak langsung;

• Merekayasa fakta hukum dalam penanganan perkara;
• Menggunakan kewenangan untuk melakukan penekanan secara fisik/

psikis;
• Bertindak diskriminatif dalam menjalankan tugas profesinya. [Peraturan 

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang 
Kode Perilaku Jaksa]. 
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1. Pengaduan Online      

Kejaksaan menyediakan mekanisme pengaduan secara online bagi 
masyarakat yang dikenal dengan istilah “elapdu” (Laporan Pengaduan 
Masyarakat Elektronik) yang dapat diakses melalui http://elapdu.kejaksaan.
go.id/lapdu. Adapun langkah-langkah menyampaikan pengaduan melalui 
aplikasi ini, yaitu:

• Buka link elapdu dan pilih kolom lapor di  laman situs;
• Setelah itu, isilah kolom-kolom yang tersedia di fitur pengaduan.
• Untuk memudahkan tindak lanjut pengaduan, pastikan anda unutk 

mencantumkan informasi :
a. Nama terlapor (jaksa/pegawai kejaksaan);
b. Satuan kerja (Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan 

Negeri) terlapor bekerja;
c. Nama tersangka/terdakwa/materi perkara(jika pengaduan yang 

disampaikan berkaitan dengan penanganan suatu perkara).
• Lampirkan dokumen-dokumen pendukung yang memperkuat 

pengaduan anda. 

Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan ketika 
membuat pelaporan/pengaduan?

Secara umum, dokumen yang harus dilampirkan terdiri dari:

• Identitas pelapor (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, 
kewarganegaraan, telepon, nomor identitas, dan email);

• Identitas terlapor (nama, instansi satuan kerja);
• Kronologis pelanggaran perilaku atau penyelahgunaan wewenang 

(apa yang terjadi, tempat kejadian, waktu kejadian, nama pelaku, nama 
korban, bagaimana terjadinya, dan jumlah saksi).

• Dokumen-dokumen pendukung yang memperkuat pengaduan anda.

Bagaimana mekanisme pengaduan di Kejaksaan?
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Berkaitan dengan persyaratan dokumen 
berupa identitas pelapor, usahakan 
komponen alamat dan nomor telepon valid. 
Karena dua komponen tersebut berfungsi 
untuk menindaklanjuti apabila berkas 
pelaporan/pengaduan tidak lengkap.

2. Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat 
 (PPH dan PPM) 

PPH dan PPM merupakan akses yang disediakan oleh kejaksaan 
baik di tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan 
Negeri, hingga Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia untuk 
menampung laporan/pengaduan yang disampaikan masyarakat serta 
menindaklanjutinya. PPH dan PPM ini berfungsi untuk:

• Menerima pelayanan hukum, seperti pertanyaan atau konsultasi seputar 
hukum dari masyarakat;

• Menerima laporan/pengaduan terkait pelanggaran disiplin dan 
penyalahgunaan wewenang kejaksaan;

• Menerima laporan/pengaduan terkait tindak pidana yang menjadi 
kewenangan kejaksaan;

• Menindaklanjuti permasalahan hukum yang disampaikan oleh 
masyarakat dengan meneruskan kepada pejabat yang berwenang. 
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Bagaimana alur penerimaan laporan/pengaduan dan 
tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan?

Adapun mekanisme pengaduan melalui PPH dan PPM, yaitu:

Anda datang langsung ke PPH dan PPM. 
Perlu diketahui bahwa papan bertuliskan 
PPH dan PPM dipampang di depan 
kantor sehingga anda dapat mudah 
menemukannya;

Anda akan diterima 
oleh petugas dan 
diminta untuk 
mengisis identitas di 
buku tamu;

Sampaikan 
permasalahan 

hukum yang 
hendak anda 

adukan;

Apabila aduan anda dapat langsung 
dijawab oleh petugas, maka akan dijawab 
saat itu juga. Namun apabila aduan anda 

perlu penilaian dan koordinasi lebih lanjut, 
jawaban akan diberikan melalui saranan 

telekomunikasi/surat menyurat;

Apabila perlu koordinasi lebih lanjut, 
pastikan anda menerima tanda 
penerimaan laporan/pengaduan;

Petugas akan 
memproses 
pengaduan anda.

1 2

34

5
6

Permasalahan hukum yang diadukan akan dikategorikan oleh petugas 
berdasarkan 4 klasifikasi, yaitu:

• Klasifikasi I: konsultasi/pertanyaan hukum
• Klasifikasi II: informasi hukum berupa kebijakan kinerja kejaksaan dan 

perkara yang ditangani kejaksaan
• Klasifikasi III: laporan/pengaduan pelanggaran disiplin atau 

penyalahgunaan wewenang pegawai kejaksaan
• Klasifikasi IV: laporan/pengaduan tindak pidana yang menjadi 

kewenangan kejaksaan. 
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c. Hasil laporan/pengaduan akan disampaikan kepada pengadu.

1. Proses penyelesaian Klasifikasi I  

a. Permasalahan hukum 
akan disampaikan 
kepada Koordinator 
PPH dan PPM 
serta Jaksa untuk 
mendapatkan solusi;

b. Apabila dinilai perlu 
untuk mengkonfirmasi 
masalah, penyelesaian 
ditunda dalam waktu 
paling lama 5 (lima) hari.

c. Dalam rangka 
mengkonfirmasi, 
petugas dapat 
menghadirkan pihak 
yang berkepentingan 
di PPH dan PPM;

d. Hasil laporan/
pengaduan akan 
disampaikan kepada 
pengadu.

2. Proses penyelesaian Klasifikasi II, III, IV 

a. Permasalahan hukum yang diterima oleh Koordinator PPH 
dan PPM akan diteruskan ke Penanggung Jawab PPH dan 
PPM dalam waktu paling lama 4 (empat) hari sejak laporan/
pengaduan diterima;

b. Penanggung Jawab PPH dan PPM meneruskan kepada pejabat 
struktural di atasnya atau mendisposisikan kepada bidang-
bidang di bawahnya. Dan diselesaikan dalam waktu paling 
lama 7 (tujuh) hari;
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C. MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku kekuasaan 
kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. 
Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam 
lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan 
militer dan peradilan tata usaha negara. Dalam menjalankan 
tugasnya, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, 
salah satunya adalah fungsi pengawasan. Fungsi tersebut 
dijalankan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung 
(Bawas MA). Bawas MA melaksanakan pengawasan 
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Mahkamah 
Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Dalam hal apakah pengaduan ditujukan kepada 
Mahkamah Agung? 

Materi pengaduan yang dapat diadukan kepada Mahkamah Agung, antara 
lain:

•• Pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim;
•• Penyalahgunaan wewenang/jabatan;
•• Pelanggaran sumpah jabatan;
•• Pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil atau 

peraturan disiplin militer;
•• Perbuatan tercela, yaitu berupa perbuatan amoral, asusila, atau 

perbuatan-perbuatan yan tidak selayaknya dilakukan oleh seseoran 
aparat lembaga peradilan maupun selaku anggota masyarakat;
•• Pelangaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun 

kelalaian dan ketidakpahaman;
•• Maladministrasi, yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yan 

bersifat administratif; dan
•• Pelayanan publik yang tidak memuaskaan yang dapat merugikan pihak-

pihak yan berkepentingan serta masyarakat secara umum. 
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MA membuka beberapa cara bagi masyarakat untuk menyampaikan 
pengaduan, antara lain:

1. Layanan Pesan Singkat (SMS) di nomor 085282490900 dengan format 
penyampaian pengaduan (nama pelapor#NIP/No identitas terlapor# 
nama terlapor# satuan kerja terlapor# isi pengaduan)

2. Surat Elektronik (email) yang dikirim ke alamat pengaduan@
badanpengawasan.net 

3. Faksimile dapat disampakan melalui nomor 021-29079274
4. Telepon di nomor 021-29079274
5. Kotak pengaduan yang tersedia di setiap pengadilan 
6. Meja pengaduan yang tersedia di semua satuan kerja di bawah 

Mahkamah Agung
7. Surat yang dikirimkan kepada Kepala Badan Pengawasan MA RI 
8. Aplikasi SIWASMARI yang diakses melalui link http://siwas.

mahkamahagung.go.id 

Melalui apa saja pengaduan dapat disampaikan di 
Mahkamah Agung?

Bagaimana kriteria laporan pengaduan yang 
disampaikan ke Mahkamah Agung?

1. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis 

Pengaduan yang disampaikan sebaiknya disampaikan secara tertulis. 
Hal ini bertujuan agar pengaduan yang dilakukan dapat tercatat di 
register pengaduan dan dipertanggungjawabkan. Karena disarankan 
dilakukan pengaduan secara tertulis, anda dapat menggunakan format 
yang disediakan MA berupa formulir khusus penyampaian pengaduan 
yang tersedia di meja pengaduan atau dapat diunduh di www. 
mahkamahagung.go.id. Meski demikian, pengaduan yang disampaikan 
secara tidak tertulis tetap akan diterima oleh Pengadilan/MA. 
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2. Pengaduan harus jelas 

Agar pengaduan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti, maka anda 
harus menyertakan kelengkapan berkas yang meliputi:

• Identitas pihak teradu, termasuk jabatan dan instansi yang 
bersangkutan bertugas.

• Uraian/kronologis secara lengkap dan jelas dengan menggunakan 
bahasa Indonesia.

• Cantumkan bukti atau keterangan yang dapat memperkuat 
pengaduan anda, termasuk pihak-pihak/orang lain yang dapat 
dimintai keterangan terkait pengaduan anda. 

Bagaimana cara membuat pengaduan di Mahkamah 
Agung melalui SIWAS?

Klik tombol 
“Login”, 
lalu isikan 
Username dan 
Password Anda.

Jika Anda belum 
terdaftar, klik tombol 
Register, isikan data 
diri Anda lalu klik 
“Simpan”

Buat Nama Samaran 
(username) dan Kata 
Sandi (password) 
yang anda ketahui 
sendiri

Gunakan nama yang unik 
dan tidak menggambarkan 

identitas anda

1 2 3

45

Perhatikan baik-baik 
beberapa hal di 

bawah ini:

• Semua kotak yang diberi tanda (*) wajib diisi.
• Pastikan informasi yang diberikan sedapat mungkin memenuhi unsur 4W + 1H 

(What, Where, When, Who, How)
• Jika anda memiliki bukti dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, 

silahkan dilengkapi di halaman pengaduan.
• Pengaduan yang Anda sampaikan akan ditindaklanjuti setelah anda melengkapi 

proses pengaduan dan menekan tombol konfirmasi pada form pengaduan.
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Terdapat dua kemungkinan akan tindak lanjut dari pengaduan yang 
disampaikan ke MA/Pengadilan, yaitu: 

1. Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh MA/Pengadilan 

Pengaduan dapat ditindaklanjuti apabila:

a. identitas pelapor jelas dan substansi/materi pengaduan logis dan 
memadai

b. identitas pelapor tidak jelas, namun substansi materi/laporan logis dan 
memadai

c. substansi materi/laporan tidak jelas, namun identitas pelapor jelas.

2. Pengaduan yang tidak dapat ditindaklanjuti 

a. Identitas pelapor tidak jelas dan tidak ada data yang menunjang 
b. Terlapor tidak lagi bekerja sebagai aparat di Pengadilan/Ma
c. Pengaduan ditujukan terhadap aparat di luar Pengadilan/MA, misalnya 

polisi, jaksa penuntut umum, advokat.
d. Pengaduan yang memuat unsur tindak pidana. Dalam hal terdapat 

pengaduan yang berunsur tindak pidana, akan disarankan untuk 
dilaporkan kepada instansi yang berwenang, seperti kepolisian atau 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

e. Pengaduan dalam hal keberatan terhadap putusan pengadilan. Dalam 
hal ini, pengadu akan disarankan untuk menggunakan upaya hukum 
yang tersedia seprti banding/kasasi/peninjauan kembali). 

Bagaimana agar pengaduan yang dilakukan dapat 
ditindaklanjuti oleh MA/Pengadilan?
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D. KEMENTERIAN SOSIAL
Kementerian Sosial adalah kementerian yang memiliki 
tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam 
negeri untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan 
pemerintah di bidang sosial. Kementerian Sosial 
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang 
rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, 
perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin 
untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 
pemerintahan negara. Mekanisme pengaduan pada 
lembaga ini diatur pada Peraturan Presiden Nomor 46 
Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial. Masalah yang 
dapat diadukan berupa penyimpangan atau pelanggaran 
yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Kementerian Sosial.

Dalam hal apakah pengaduan ditujukan kepada 
Kementerian Sosial?

Pengaduan di kementerian sosial terbagi menjadi 2 macam, antara lain:

a. Pengaduan berkadar 
pengawasan, yaitu 
pengaduan masyarakat 
terkait informasi atau 
indikasi terjadinya 
penyimpangan atau 
penyalahgunaan wewenang 
yang dilakukan oleh 
aparatur negara/pegawai 
di lingkungan kementerian 
sosial yang mengakibatkan 
kerugian masyarakat/negara.

b. Pengaduan tidak 
berkadar pengawasan, 
yaitu pengaduan 
masyarakat terkait 
informasi berupa saran, 
kritik, dan sebagainya 
yang bermanfaat bagi 
penyelenggaraan 
pemerintah dan 
pelayanan masyarakat. 
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Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan 
ketika membuat pengaduan?

Secara umum, dokumen yang harus dilampirkan terdiri dari:

 • Identitas pelapor (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, 
kewarganegaraan, telepon, nomor identitas, dan email);

 • Identitas terlapor (nama, instansi satuan kerja);

 • Kronologis pelanggaran perilaku atau penyelahgunaan wewenang 
(apa yang terjadi, tempat kejadian, waktu kejadian, nama pelaku, nama 
korban, bagaimana terjadinya, dan jumlah saksi).

 • Dokumen-dokumen pendukung yang memperkuat pengaduan anda.

Bagaimana mekanisme pengaduan 
di Kementerian Sosial?

a. Pengaduan secara langsung, yaitu menyampaikan pengaduan 
dengan datang langsung ke kantor kementerian sosial. 

b. Pengaduan melalui surat, email, sms

c. Pengaduan secara online, yaitu pengaduan yang dilakukan 
dengan mengisi form pengaduan di link dumasonline.kemsos.
go.id. 

Pengaduan di kementerian sosial dapat dilakukan melalui beberapa cara, 
diantaranya:
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Bagaimana alur penerimaan laporan/pengaduan dan 
tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan? 

Pelapor 
membuat 
pengaduan 
secara online. 

Pengaduan 
diterima oleh 
operator dumas 
online. 

Pengaduan 
disampaikan ke 
Menteri Sosial dan 
ditembuskan secara 
spesifik ke Inspektur 
Jendral.

Materi 
pengaduan 

ditelaah oleh 
Bagian Analisis, 

Pemantauan dan 
TLHP.

Hasil telaahan 
awal dilaporkan 

ke Inspektur 
Jendral bahwa 

pengaduan 
berkadar 

pengawasan.

Inspektur Jenderal 
menugaskan 

Inspektur Bidang 
untuk melakukan 

pendalaman lebih 
lanjut.

Hasil telaahan 
awal dilaporakan 
ke Inspektur 
Jenderal bahwa 
pengaduan 
tidak  berkadar 
pengawasan.

Inspektur Jenderal 
meneruskan 
pengaduan ke Unit 
Kerja UKE I sesuai 
dengan bdiang 
pelayanan untuk 
ditindaklanjuti.

Hasil pendalaman/
pemeriksaan 
dilaporkan ke Inspektur 
Jenderal tembusan 
ke pengelola website 
dumas untuk diupload 
sebagai balasan.

Hasil tindak lanjut dilaporkan 
ke Inspektur Jenderal 

tembusan ke pengelola 
website Dumas untuk diupload 

sebagai balasan ke pelapor.

Pelaporan dumas online secara 
periodik dilaporkan ke Tim UKP4 
dan Bapenas berkaitan dengan 

realisasi aksi pencegahan dan 
pemberantasan korupsi.

1 2 3

4
56

7

8 9

10

11
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E. KEMENTERIAN KESEHATAN

Kementerian kesehatan merupakan lembaga negara yang 
membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian 
urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam rangka 
menjalankan tugasnya tersebut, kementerian kesehatan 
menyediakan layanan untuk menerima pengaduan dari 
masyarakat terkait dengan layanan kesehatan yang 
diberikan. 

Dalam hal apakah pengaduan ditujukan kepada 
Kementerian Kesehatan?

Pengaduan masyarakat di Kementerian Kesehatan terbagi menjadi 2 (dua) 
jenis, antara lain:

b.  Pengaduan masyarakat tidak 
berkadar pengawasan (non-
darwas) yaitu pengaduan yang 
mengandung informasi berupa 
saran, kritik, dan sebagainya 
yang bermanfaat bagi 
perbaikan penyelenggaraan 
pemerintahan dan pelayanan 
masyarakat. 

a.  Pengaduan msyarakat berkadar 
pengawasan (darwas), yaitu 
pengaduan terkait informasi 
atau indikasi penyimpangan 
atau penyalahgunaan 
wewenang yang dilakukan 
aparatur Kementerian Kesehatan 
yang mengakibatkan kerugian 
masyarakat atau negara. 

Secara umum, lingkup pengaduan 
masyarakat yang ditangani Kementerian 
Kesehatan meliputi:
1. hambatan dalam pelayanan msyarakat
2. Korupsi, kolusi, dan nepotisme
3. Pelanggaran disiplin pegawai.
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Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan 
ketika membuat pengaduan?

Secara umum, dokumen yang harus dilampirkan terdiri dari:
 • Identitas pelapor (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, 

kewarganegaraan, telepon, nomor identitas, dan email);
 • Identitas terlapor (nama, instansi satuan kerja);
 • Kronologis pelanggaran perilaku atau penyelahgunaan wewenang 

(apa yang terjadi, tempat kejadian, waktu kejadian, nama pelaku, nama 
korban, bagaimana terjadinya, dan jumlah saksi).

 • Dokumen-dokumen pendukung yang memperkuat pengaduan anda.

Bagaimana mekanisme pengaduan 
di Kementerian Kesehatan ?

Kementerian Kesehatan menyediakan pengaduan masyarakat melalui 
berbagai jalur, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut jalur-
jalur yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu:

1. Secara langsung melalui tatap muka/datang langsung ke kantor 
Kementerian Kesehatan yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said Blok X 5 
Kav 4-9, Jakarta Selatan;

2. Secara tidak langsung. Upaya pengaduan secara tidak langsung yang 
meliputi:

 a. Pengaduan online
  Mekanisme pengaduan darwas yaitu:

 • Buka link www.itjen@kemkes.go.id/wbs/;
 • Apabila anda pertama kali mengakses link tersebut, maka harus 
registrasi terlebih dahulu;
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Berkaitan dengan persyaratan dokumen 
berupa identitas pelapor, usahakan 
komponen alamat dan nomor telepon valid. 
Karena dua komponen tersebut berfungsi 
untuk menindaklanjuti apabila berkas 
pelaporan/pengaduan tidak lengkap.

 • Setelah proses registrasi, anda dapat mengisi kolom yang telah 
disediakan yang meliputi perihal tindak pidana korupsi, uraian, 
bukti pendukung, serta keterangan;

 • Apabila sudah selesai, klik kirim. 

  Mekanisme pengaduan non-darwas yaitu:
 • Buka link https://itjen.kemkes.go.id/index.php/pengaduan_form;
 • Setelah terbuka, anda dapat langsung mengisi kolom yang 
tersedia yang meliputi identitas pengadu, kategori pengaduan 
(informasi, aspirasi, pengaduan), deskripsi informasi, dan bukti 
pendukung. 

 • Setelah proses mengisi lengkap, anda dapat klik pilihan kirim.

 b. Email pengaduan.itjen@kemenkes.go.id 
 c. Surat yang dikirimkan di kotak pengaduan Kementerian Kesehatan. 
 d. Call center di nomor 021-5223011
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a.  Pengaduan masyarakat diterima oleh Tim Penanganan Pengaduan 
Masyarakat Terpadu (Tim Dumasdu) dan dicatat dalam agenda surat 
masuk;

b.  Tim Dumasdu menelaah apakah pengaduan layak untuk ditangani atau 
tidak. 
• untuk pengaduan darwas akan ditangani oleh Inspektorat Investigasi 

pada Itjen Kemenkes;
• untuk pengaduan non-darwas ditangani oleh Unit Eselon I terkait;
• pengaduan yang bukan menjadi kewenangan Kementerian 

Kesehatan akan diteruskan kepada lembaga yang berwenang.

c.  Pengaduan yang jelas alamatnya akan dijawab dalam waktu 14 (empat 
belas) hari sejak pengaduan diterima;

d.  Tim Dumasdu melakukan telaah, yang meliputi:

• Untuk darwas yang substansi pengaduannya logis, identitas jelas 
atau tidak, serta didukung bukti akan direkomendasikan untuk 
dilakukan audit investigasi/audit tertentu;

• Untuk darwas yang subtansi pengaduannya tidak memadai namun 
identitas pelapor jelas akan dilakukan klarifikasi;

• Untuk pengaduan non-darwas yang memerlukan tindak lanjut akan 
ditindaklanjuti sesuai prosedur;

• Untuk pengaduan yang substansinya tidak logis, bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak mungkin 
dipenuhi tidak akan diperoses lebih lanjut. 

e.  Pengaduan darwas yang memerlukan penanganan lebih lanjut dapat 
melakukan prosdur klarifikasi, konfirmasi, audit, atau prosedur lain yang 
dianggap perlu;

f.  Pengaduan yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan dan 
layak untuk ditangani akan diselesaikan dalam waktu paling lama 90 
(sembilan puluh) hari sejak pengaduan diterima oleh Kementerian 
Kesehatan.

Bagaimana alur penerimaan laporan/pengaduan 
dan tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan?
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F. BADAN PENYELENGGARA 
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN 
(BPJS KESEHATAN)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan 
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan 
program jaminan sosial. Lembaga negara ini diatur 
oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jamianan Sosial. Jaminan sosial 
merupakan bentuk perlindungan sosial yang diberikan 
kepada masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan 
dasar hidupnya dengan layak. Salah satu program dalam 
BPJS yaitu jaminan kesehatan atau yang dikenal dengan 
BPJS Kesehatan. 

Permasalahan apa yang dapat diadukan di Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan? 

Berkaitan dengan masalah yang dapat diadukan meliputi:
a. Tindak pidana korupsi, kolusi, nempotise, suap, gratifikasi,  benturan 

kepentingan, dan perbuatan kecurangan (fraud) lainnya.
b. Perbuatan melanggar hukum pidana, diantaranya pencurian, 

penggunaan kekerasan terhadap karyawan atau pimpinan, pemerasan, 
penggunaan narkoba, pelecehan, perbuatan kriminal lainnya.

c. Pelanggaran Kode Etik atau pelanggaran norma-norma kesusilaan pada 
umumnya;

d. Peserta BPJS tidak puas terhadap pelayanan jaminan kesehatan yang 
tersedia;

e. Peserta BPJS tidak mendapatkan pelayanan yang baik;
f. Pelanggaran lainnya atas ketentuan yang berlaku.
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Penyampaian pengaduan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1. Secara langsung 
Pengadu datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan melalui unit 
Penanganan Pengaduan Peserta (UP3)

2. Lisan 
a. HP/SMS/WA/Telegram di nomor 081180102424
b. Telepon (021) 421 2938 ext. 7413 

3. Tertulis 
a. Surat elektronik atau email yang dikirim wbs@bpjs-kesehatan.go.id.

b. Pengaduan secara online 

Dalam hal pengaduan dilakukan secara online, terdapat langkah-
langah yang perlu anda ketahui untuk dapat membuat pengaduan 
melalui online ini, antara lain:

•	 Buka website BPJS Kesehatan di laman https://bpjs-kesehatan.
go.id

•	 Setelah terbuka, pada pilihan menu yang tersedia pilihlah menu 
PPID. Di PPID terbagi menjadi 2 yaitu E-PPID dan PPID. Untuk 
melakukan pengaduan online, pilih dan klik menu E-PPID. 

•	 Bagi anda yang sudah mendaftar, anda cukup memasukkan 
username dan password. 

•	 Bagi anda yang pertama kali melakukan pengaduan secara online, 
anda harus terlebih dahulu mendaftar dengan klik pilihan “daftar 
disini”.

•	 Setelah terbuka, anda dapat mengisi kolom-kolom yang telah 
tersedia. Dalam mengisi kolom, apabila terdapat tanda bintang (*) 
maka anda wajib mengisinya. 

•	 Apabila proses pengisian kolom selesai, klik register dan anda 
dapat log in dan melakukan pengaduan. 

Bagaimana cara membuat pengaduan 
di BPJS Kesehatan? 
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Dokumen apa yang harus disertakan dalam 
membuat pengaduan di BPJS Kesehatan? 

• Identitas pelapor (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, 
kewarganegaraan, telepon, nomor identitas, dan email);

• Identitas terlapor (nama, instansi satuan kerja);
• Kronologis pelanggaran perilaku atau penyelahgunaan wewenang yang 

meliputi 4W1H yaitu masalah yang diadukan (what), pegawai/pihak yang 
terlibat/terlapor (who), lokasi pelanggaran (where), waktu pelanggaran 
(when), bagaimana pelanggaran tersebut dilakukan (how).

• Dokumen-dokumen pendukung yang memperkuat pengaduan anda, 
misalnya dokumen, foto, video, dan lain-lain. 

Bagaimana alur penerimaan laporan/pengaduan 
dan tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan? 

a. Pengaduan yang sudah disampaikan ke BPJS Kesehatan diterima oleh 
petugas penerima pengaduan. 

b. Petugas UP3 melakukan serangkaian proses yang terdiri dari :
 • Mencatat identitas peserta, permasalahan dan penyebab keluhan.
 • Setelah permasalahan diterima secara utuh, petugas UP3 akan 

mengkonsep jawaban dan berkoordinasi dengan atasan atau kepala 
unit. 

a. Jawaban yang telah dikonsep oleh Petugas UP3, oleh kepala unit akan 
dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Setelah unit kerja terkait 
memberikan solusi atas permasalahan dan menyampaikan kepada 
kepala unit, maka kepala unit akan menyampaikan kembali kepada 
Petugas UP3. 

b. Petugas UP3 memberikan jawaban kepada pelapor.
c. Pengaduan yang disampaikan akan ditindaklanjuti dalam waktu:

 • Langsung : 1 hari kerja atau 3 hari kerja (apabila memerlukan 
      masukan dari unit kerja lain).
 • Lisan : 1 hari kerja atau 3 hari kerja (apabila memerlukan 

      masukan dari unit kerja lain).
 • Tertulis : 5 hari kerja.
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6 PENGADUAN 
EKSTERNAL

Pengaduan eksternal merupakan pengaduan yang diajukan kepada 
lembaga independen yang berwenang mengawasi atau menerima 
pengaduan dari masyarakat. Lembaga tersebut tidak memiliki hubungan 
koordinatif maupun subordinatif dengan lembaga pemerintahan yang 
diadukan.

BUKU SAKU MEKANISME PENGADUAN32



PENGADUAN 
EKSTERNAL

A. KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) adalah 
sebuah lembaga kepolisian nasional di Indonesia yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada 
Presiden. Lembaga ini memiliki tugas untuk membantu 
Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian 
dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam 
pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Dalam hal apakah pengaduan ditujukan 
kepada Kompolnas?

Dalam menjalankan tugasnya, salah satu kewenangan Kompolnas adalah 
menerima saran dan keluhan dari masyarakat (SKM) mengenai kinerja 
Kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden. Kompolnas menerima 
SKM mengenai kinerja Kepolisian untuk diteruskan kepada kepada 
Presiden. Masalah yang diterima oleh Kompolnas berkaitan dengan 
pengaduan masyarakat menyangkut:

 • penyalahgunaan wewenang;
 • dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 • pelayanan yang buruk;
 • perlakuan diskriminasi; dan 
 • penggunaan diskresi Kepolisian yang keliru.

Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan ketika 
membuat pelaporan/pengaduan?

Secara umum, dokumen yang harus dilampirkan terdiri dari:
1. Identitas pelapor (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, 

kewarganegaraan, telepon, nomor identitas, dan email);
2. Kronologis tindak pidana/pelanggaran kode etik (apa yang terjadi, 

tempat kejadian, waktu kejadian, nama pelaku, nama korban, 
bagaimana terjadinya, dan jumlah saksi).

3. Dokumen-dokumen pendukung yang memperkuat pengaduan anda. 
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Bagaimana mekanisme pengaduan 
di Kompolnas?

Kompolnas menyediakan layanan SKM secara online melalui aplikasi 
E-kompolnas. Untuk dapat melakukan pengaduan melalui E-kompolnas, 
berikut langkah-langkahnya:
a.  Anda terlebih dahulu harus masuk ke aplikasinya yang dapat diakses di 

link https://pengaduan.kompolnas.go.id;
•• Apabila anda sudah melakukan registrasi, maka dapat langsung log in 

dan membuat pengaduan.
•• Apabila anda pertama kali mengakses aplikasi tersebut, maka anda 

harus membuat akun dengan melakukan registrasi terlebih dahulu. 
Pada saat registrasi, anda diminta untuk mengisi identitas berupa 
nama, email, password, nomor KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, 
pekerjaan, alamat, agama, nomor telepon, serta mengupload foto 
profil dan KTP.

b.  Setelah berhasil log in, isilah kolom-kolom yang telah disediakan. 

Bagaimana alur penerimaan laporan/pengaduan dan 
tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan?

Kompolnas menerima 
keluhan masyarakat 
dan meneruskannya 
kepada Polri;

Meminta Polri untuk 
menindaklanjuti 
saran dan keluhan 
masyarakat;

Melakukan klarifikasi dan monitoring 
terhadap proses tindak lanjut 

keluhan masyarakat yang dilakukan 
oleh Polri;

1 2

3
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4

5

6

78

Meminta pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas 
pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal 
Polri terhadap anggota atau Pejabat Polri yang diduga melakukan 
pelanggaran disiplin datau etika profesi. Pemeriksaan ulang 
dilakukan apabila ada bukti atau informasi baru yang dalam 
pemeriksaan sebelumnya oleh satuan pengawas internal Polri 
belum diklarifikasi, dan hasil pemeriksaan oleh satuan pengawas 
Polri tidak sesuai dengan kesahalan yang dilakukan oleh anggota 
Polri bersangkutan;

Merekomendasikan kepada Kapolri, agar 
anggota atau pejabat Polri yang melakukan 

pelanggaran disiplin, etika profesi atau 
diduga melakukan tindak pidana, diproses 

sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan yang berlaku;

Mengikuti gelar perkara, Sidang 
Disiplin, dan Sidang Komisi Kode Etik 
Profesi Kepolisian;

Mendapatkan informasi 
terkait hasil sidang yang 

dilakukan di internal Polri;

Melaporkan hasil 
pemeriksaan tersebut 

kepada pengadu. 
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B. KOMISI KEJAKSAAN

Komisi kejaksaan (Komjak) merupakan merupakan lembaga 
negara non-struktural yang dalam melaksanakan tugas 
dan wewenangnya bersifat mandiri, berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Presiden. 

Dalam hal apakah pengaduan ditujukan 
kepada Komjak?

Komjak memiliki tugas untuk:

•• melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap 
kinerja dan perilaku jaksa dan/atau pegawai kejaksaan baik dalam 
melaksanakan tugasnya maupun di luar tugas kedinasan; serta

•• melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian atas kondisi 
organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber 
daya manusia di lingkungan kejaksaan. 

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Komjak memiliki wewenang untuk 
menerima laporan pengaduan (lapdu) dari masyarakat. Perilaku jaksa baik 
dalam menjalankan tugas kedinasan maupun di luar tugas kedinasan 
termuat dalam kode etik yang disebut dengan istilah kode perilaku jaksa. 
Apabila Jaksa dan/atau pegawai kejaksaan melakukan pelanggaran kode 
perilaku jaksa yang diatur, maka pengaduan dapat dilakukan. Adapun 
bentuk-bentuk pelanggaran kode perilaku jaksa, diantaranya:
a.  memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan 

keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung;
b.  meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam 

bentuk apapun dari pihak yang berkepentingan dengannya;
c.  menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara 

fisik dan/atau psikis;
d.  merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara;
e.  Dan lain-lain. 
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Berkaitan dengan persyaratan dokumen 
berupa identitas pelapor, usahakan 
komponen alamat dan nomor telepon valid. 
Karena dua komponen tersebut berfungsi 
untuk menindaklanjuti apabila berkas 
pelaporan/pengaduan tidak lengkap.

Secara umum, dokumen yang harus dilampirkan terdiri dari:
1. Identitas pelapor (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, 

kewarganegaraan, telepon, nomor identitas, dan email);
2. Kronologis tindak pidana/pelanggaran kode etik (apa yang terjadi, 

tempat kejadian, waktu kejadian, nama pelaku, nama korban, 
bagaimana terjadinya, dan jumlah saksi).

3. Dokumen-dokumen pendukung yang memperkuat pengaduan anda.  

Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan ketika 
membuat pelaporan/pengaduan?

Bagaimana mekanisme 
pengaduan di Komjak?

Pengaduan di Komjak dapat dilakukan melalui beberapa cara, sebagai 
berikut:

1. Laporan pengaduan melalui pos atau PO Box 
 Laporan pengaduan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia 

oleh pelapor atau kuasanya dengan memuat perihal:
a. Identitas pelapor 

•	 Nama, alamat, pekerjaan, no.telp disertai dengan Foto kopi KTP 
pelapor;
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•	 Jika pelapor bertindak selaku kuasa, disertai dengan surat kuasa.
b. Identitas terlapor ((jaksa / pegawai Kejaksaan) secara jelas

•	 Nama, jabatan, NIP, alamat lengkap Unit Kerja Terlapor.
c. Uraian laporan pengaduan 

•	 alasan pengaduan yang diuraikan secara jelas dan rinci;
•	 alat bukti yang diperlukan berupa surat-surat bukti, saksi dan lain-

lain.
d. Laporan pengaduan ditandatangani oleh pelapor / kuasanya.
e. Kirim laproran pengaduan ke alamat kantor Komisi Kejaksaan.

2. Laporan pengaduan melalui surat elektronik (email) 
 Laporan pengaduan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia 

oleh pelapor atau kuasanya dengan memuat perihal:
a. Identitas pelapor

•	 Nama, alamat, pekerjaan, no.telp;
•	 Lampirkan file Scaner KTP/identitas diri Pelapor/kuasanya dan 

surat kuasa (jika pelapor bertindak selaku kuasa);
•	 Laporan yang tidak melampirkan file Scaner KTP / identitas diri, 

tidak akan dilayani.
b. Identitas terlapor (jaksa/pegawai Kejaksaan) secara jelas

•	 Nama, jabatan, NIP, alamat lengkap Unit Kerja Terlapor.
c. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan pengaduan

•	 alasan pengaduan yang diuraikan secara jelas dan rinci;
•	 alat bukti yang diperlukan berupa surat-surat bukti, saksi dan lain-

lain;
•	 Jika alat bukti tidak memungkinkan dikirim melalui email, alat bukti 

dapat dikirim melalui pos. 
d. Laporan pengaduan diketik dalam format file ‘Word document’ (doc, 

docx)
e. Masyarakat yang ingin melaporkan melalui email, dapat 

mendownload file form pengaduan di link komisi kejaksaan.
f. Kirim laporan pengaduan ke alamat email pengaduan@komisi-

kejaksaan.go.id
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3. Pengaduan Online 
a. Anda dapat mengakses pengaduan online melalui link https://komisi-

kejaksaan.go.id/pengaduan-online/

b. Setelah link terbuka, anda dapat mengisi form yang telah disedaikan 
yang terdiri dari:
•	 Identitas Pelapor (nama, alamat, email, nomor telepon)
•	 Isi laporan 
•	 Upload file identitas serta bukti pendukung
•	 Centang kolom persetujuan
•	 Kirim laporan pengaduan

Laporan pengaduan yang masuk ke Komjak baik yang bersumber 
dari laporan masyarakat ataupun inisiatif Komjak masuk di registrasi 
pengaduan;

Proses telaah awal laporan yang masuk oleh komisioner dan 
dilakukan pleno awal;

Apabila laporan dapat diselesaikan di tahap pleno awal, hasil 
laporan akan diteruskan ke jaksa agung dan lembaga lain (KPK, KY 
Ombudsman, Kompolnas) serta pemberitahun kepada pelapor 
terkait hasil laporan;

Apabila laporan memerlukan tidak dapat diselesaikan di pleno 
awal, maka akan dilakukan telaah dan pleno lanjutan. Proses telaah 
lanjutan meliputi pendalaman informasi ke pelapor, investigasi 
lapangan, meminta keterangan pihak terkait, meminta keterangan 
ahli, gelar perkara;

Rekomendasi pleno lanjutan disampaikan ke Jaksa Agung. 

Monitoring dan evaluasi rekomendasi oleh komisioner. 
	• Apabila rekomendasi dilaksanakan maka diinformasikan ke 

pelapor. 
	• Apabila rekomendasi tidak dilaksanakan maka dilaporkan ke 

Presiden. 

Bagaimana alur penerimaan laporan/pengaduan 
dan tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan?

1

2

3

4

5

6
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C. KOMISI YUDISIAL
Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga negara yang berwenang 
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan 
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Dalam hal apakah pengaduan ditujukan kepada 
Komisi Yudisial?

Komisi Yudisial memiliki tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Selain itu, KY melakukan 
pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim dan menerima 
laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan 
Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). KEPPH merupakan panduan moral 
bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam 
hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. KEPPH memuat 10 prinsip 
dasar yang harus dipegang hakim, yang meliputi:

a. Berperilaku adil, seperti hakim tidak memihak baik di dalam maupun 
luar pengadilan, tidak bersikap diskriminatif dalam menjalankan 
tugasnya, mendengar kedua belah pihak.

b. Berperilaku jujur, seperti hakim dilarang meminta/menerima sesuatu 
dari pihak-pihak yang terkait dengan perkaranya.

c. Berperilaku arif dan bijaksana, seperti hakim dilarang menggunakan 
wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak 
ketiga.

d. Berperilaku mandiri, seperti hakim harus bersikap mandiri dan bebas 
dari pengaruh siapapun dalam melaksanakan fungsi peradilan.

e. Berintegritas tinggi, seperti hakim dilarang menangani perkara yang 
memiliki hubungan kekeluargaan dengannya.

f. Bertanggung jawab, seperti hakim dilarang menyalahgunakan jabatan 
untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain.

g. Menjunjung tinggi harga diri, seperti hakim dilarang terlibat dalam 
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transaksi keuangan dan usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi 
sebagai hakim, hakim dilarang menjadi advokat atau pekerjaan lain 
yang berhubungan dengan perkara.

h. Berdisiplin tinggi, seperti hakim wajib menghormati hak-hak para pihak 
selama proses peradilan dan melaksanakan pemeriksaan acara secara 
sederhana, cepat dan biaya ringan. 

i. Berperilaku rendah hati, seperti hakim tidak boleh bersikap atau 
bertingkah laku/bertindak untuk mencari pujian dari siapapun. 

j. Bersikap professional, seperti hakim wajib menghindari kekeliruan 
dalam membuat keputusan.

Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan ketika 
membuat pelaporan/pengaduan?

Secara umum, dokumen yang harus dilampirkan terdiri dari:
1. Identitas pelapor (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, 

kewarganegaraan, telepon, nomor identitas, dan email);
2. Kronologis tindak pidana/pelanggaran kode etik (apa yang terjadi, 

tempat kejadian, waktu kejadian, nama pelaku, nama korban, 
bagaimana terjadinya, dan jumlah saksi).

3. Dokumen-dokumen pendukung yang memperkuat pengaduan anda.

Berkaitan dengan persyaratan dokumen 
berupa identitas pelapor, usahakan 
komponen alamat dan nomor telepon valid. 
Karena dua komponen tersebut berfungsi 
untuk menindaklanjuti apabila berkas 
pelaporan/pengaduan tidak lengkap.
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1.  Pelaporan melalui website 
a. Pengaduan online dapat diakses melalui link http://pelaporan.

komisiyudisial.go.id/;
b. Apabila anda belum memiliki akun, anda harus mendaftar terlebih 

dahulu. Agar bisa mendapatkan akun, anda harus memiliki email aktif 
dan aktifasi akun dapat dilakukan setelah mendapatkan notifikasi 
melalui email;

c. Setelah aktifasi akun berhasil, anda dapat log in dengan memasukkan 
alamat email dan password;

d. Buat laporan dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan;
e. Apabila telah lengkap, kirim laporan tersebut. Jangan lupa untuk 

mencatat nomor penerimaan pelaporan;
f. Monitoring laporan yang telah disampaikan melalui website Komisi 

Yudisial.

2. Pelaporan melalui surat 
a. Laporan disampaikan secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua 

Komisi Yudisial. Bagi pelapor tuna aksara, tuna netra maka laporan 
dapat disampaikan secara lisan dan petugas penerima laporan akan 
membantu membuatkan laporan;

b. Surat laporan wajib memuat: 
•	 Identitas pelapor yang terdiri dari nama, alamat, pekerjaan, dan 

nomor telepon
•	 Dokumen berupa fotokopi KTP/tanda pengenal lainnya, fotokopi 

Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), Surat kuasa khusus (apabila 
menggunakan kuasa), buku nikah atau Kartu Keluarga (apabila ada 
hubungan keluarga).

c. Surat laporan memuat identitas terlapor yang memuat nama dan 
jabatan;

d. Uraian laporan dugaan pelanggaran :
•	 Pelanggaran KEPPH berupa perilaku murni wajib mencantumkan 

uraian jenis pelanggaran, dasar hukum pelanggaran, bukti dan 

Bagaimana mekanisme pengaduan di 
Komisi Yudisial?
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data pendukung (rekaman, foto, keterangan saksi secara tertulis 
dan bermaterai).

•	 Pelanggaran KEPPH terkait putusan/penetapan wajib 
mencantumkan uraian jenis pelanggaran, dasar hukum 
pelanggaran, bukti dan data pendukung (rekaman, foto, 
keterangan saksi secara tertulis dan bermaterai), serta 
melampirkan fotokopi legalisir putusan/penetapan.

•	 Pelanggaran KEPPH ketika persidangan masih berjalan wajin 
mencantumkan uraian jenis pelanggaran, menyebutkan saksi yang 
melihat, kapan dan dimana terjadinya pelanggaran, permohonan 
pemantauan kepada KY, laporan yang sedang dalam proses 
persidangan KY tidak dapat melakukan pemeriksaan terlapor, 
permohonan pemantauan cukup melampirkan fotokopi identitas 
pemohon.

3. Pelaporan melalui telepon di nomor 021 3190 3876/3902

4. Pelaporan secara langsung di Kantor Komisi Yudisial pada hari 
Senin-Jumat pukul 09.00-15.00 WIB. 
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Bagaimana alur penerimaan laporan/pengaduan 
dan tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan?

1 2

3 4

Laporan masyarakat 
masuk dan diterima 
oleh petugas penerima 
pengaduan.

Laporan yang masuk akan 
dilakukan verifikasi terkait 
persyaratan administratif dan 
substansi laporan. 

•	  Dalam hal belum memenuhi kriteria tersebut, 
pelapor akan diminta klarifikasi. Apabila pelapor tidak 
memberikan klarifikasi, laporan tidak dapat diterima dan 
pelapor akan diberikan surat kepada pelapor.

•	  Apabila memenuhi kriteria, maka pelapor akan diberi 
nomor register laporan. Laporan akan berlanjut ke 
proses selanjutnya.

Laporan yang lengkap akan 
dilakukan analisis, gelar perkara, 
hingga penerimaan saksi/
pelapor/kuasa.

Pelaksanaan 
sidang panel 
dan sidang 
pleno

•	 Apabila terlapor terbukti melanggar KEPPH, maka akan 
diberikan surat usul penjatuhan sanksi dan dilakukan sidang 
Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Serta pemberiatahuan 
kepada terlapor dan pelapor. 

•	 Apabila terlapor tidak terbukti melanggar KEPPH, maka akan 
diberitahukan kepada terlapor dan pelapor. 
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D. KOMISI NASIONAL HAK ASASI 
MANUSIA (KOMNAS HAM)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) 
merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi 
melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, 
penyuluhan, pemantauan, investigasi dan mediasi 
terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia (HAM).

Dalam hal apakah pengaduan ditujukan 
kepada Komnas HAM?

Pelanggaran yang dapat diadukan kepada Komnas HAM yaitu berkaitan 
dengan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM merupakan setiap 
perbuatan baik yang dilakukan individu, kelompok/masyarakat, ataupun 
negara yang mengakibatkan pada penikmatan hak asasi seseorang. 
Diantara bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat diadukan yaitu:

•	 Hak untuk hidup;
•	 Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
•	 Hak mengembangkan diri;
•	 Hak memperoleh keadilan;
•	 Hak atas kebebasan pribadi;
•	 Hak untuk rasa aman;
•	 Hak atas kesejahteraan termasuk di dalamnya hak atas kesehatan;
•	 Hak turut serta dalam pemerintahan;
•	 Hak wanita;
•	 Hak anak; dan
•	 Tindakan-tindakan diskriminatif lainnya.  

BUKU SAKU MEKANISME PENGADUAN 45



Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan 
ketika membuat pelaporan/pengaduan?

Secara umum, dokumen yang harus dilampirkan terdiri dari:

1. Identitas pelapor (nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, agama, alamat, 
kewarganegaraan, telepon, nomor identitas, dan email);

2. Kronologis tindak pidana/pelanggaran kode etik (apa yang terjadi, 
tempat kejadian, waktu kejadian, nama pelaku, nama korban, 
bagaimana terjadinya, dan jumlah saksi).

3. Dokumen-dokumen pendukung yang memperkuat pengaduan anda.  

Bagaimana mekanisme 
pengaduan di Komnas HAM?

Komnas HAM sebagai lembaga perwakilan negara untuk melindungi hak-
hak asasi warga negaranya, menyediakan beberapa mekanisme, antara 
lain:

1. Pengaduan secara langsung 
 Pengaduan yang dilakukan secara langsung dapat dilakukan pada hari 

Senin-Jumat pukul 08.30-15.45 WIB. 

2. Pengaduan melalui surat 
 Pengaduan melalui surat disampaikan melalui jasa pos atau kuri 

ke kantor Komnas HAM yang terletak di Jalan Latuharhary No. 4B, 
Menteng, Jakarta Pusat. Adapun perihal yang harus dilampirkan terdiri 
dari: 
•	 Nama lengkap pengadu; 
•	 Alamat rumah;
•	 Alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah;
•	 Nomor telepon;
•	 Rincian pengaduan yang berisi apa yang terjadi, di mana dan kapan 

terjadinya, dan siapa yang terlibat (saksi, korban, dan pihak yang 
diadukan);
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•	  Fotokopi identitas pengadu;
•	 Fotokopi dokumen-dokumen pendukung;
•	 Informasi upaya hukum atau non-hukum yang telah dilakukan 

pengadu;
•	 Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka sertakan surat 

kuasa atau surat pernyataan;
•	 Bubuhkan tanda tangan dan nama terang pengadu atau penerima 

kuasa.

3. Pengaduan melalui website www.komnasham.go.id 
4. Pengaduan melalui email di Pengaduan@komnasham.go.id 
5. Pengaduan melalui whatsapp di nomor 0812 2679 8880 
6. Pengaduan pro aktif 
 Pengaduan pro aktif merupakan pengaduan yang dilakukan atas 

inisiatif Bagian Dukungan Pemantauan dan Penyelidikan Komnas 
HAM berdasarkan informasi dari media cetak/massa, atau pengaduan 
secara langsung masyarakat yang diduga sebagai pelanggaran 
HAM. Pengaduan pro aktif dilakukan dengan cara Bagian Dukungan 
Pemantauan dan Penyelidikan membuka pos di daerah-daerah, 
kemudian masyarakat dpaat mengadukan di pos tersebut. 

7. Audiensi 
 Kunjungan secara kelompok ke Komnas HAM untuk menyampaikan 

pengaduan secara langsung dan dapat diterima oleh Komisioner. 
Permohonan audiensi dilakukan dengan terlebih dahulu mengirimkan 
surat permohonan audiensi dalam waktu minimal 1 (satu) minggu 
sebelum pelaksanaan audiensi.
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Bagaimana alur penerimaan laporan/pengaduan dan 
tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan?

1. Aduan baru 
a. Pengadu menyampaikan berkas aduannya.
b. Berkas dicatat dan diberi nomor kasus dan agenda.
c. Proses analisis berkas untuk mengelompokkan berkas lengkap dan 

berkas tidak lengkap serta tidak ada unsur pelanggaran HAM.
d. Jika berkas lengkap, maka akan di scan dan didistribusikan ke bagian 

tim pemantauan/mediasi dalam waktu 16 (enam belas) jam atau 8 
(delapan) jam apabila berkas tergolong urgent.

e. Jika berkas tidak lengkap dan tidak ada unsur pelanggaran HAM, 
maka akan di scan serta disimpan di pengarsipan. Dalam hal ini, 
pengadu diberikan surat tanggapan dalam waktu 14 (empat belas) 
hari kerja.

2. Aduan lanjutan 
a. Pengadu menyampaikan berkas aduannya.
b. Berkas dicatat dan diberi nomor kasus dan agenda.
c. Proses analisis berkas.
d. Berkas di scan 
e. Penggabungan berkas dan mendistribusikan ke bagian tim 

pemantauan/mediasi dalam waktu 9 (Sembilan) jam kerja.
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Pengaduan terhadap Komnas HAM ditujukan manakala terjadi tindakan 
berdasarkan pembedaan jenis kelamin baik secara fisik, psikis, seksual, 
ekonomi yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau 
penderitaan, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau 
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Berdasarkan 
konteksnya, kategori kekerasan terdiri dari :

a. Kekerasan dalam ranah domestik (KDRT), yaitu kekerasan di mana 
pelakunya merupakan orang dikenal baik dan dekat dengan korban. 
Misal, kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap 
anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu.

b. Kekerasan dalam ranah publik/komunitas, yaitu kekerasan yang terjadi 
di tempat-tempat umum, seperti di jalan, pasar, tempat kerja, dan 
sebagainya. 

c. Kekerasan oleh negara, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh negara 
yang berpengaruh terhadap kebijakan yang dihasilkan, aparat penegak 
hukum, dan budaya penegakan hukum. 

E. KOMISI NASIONAL ANTI 
KEKERASAN TERHADAP 
PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 
(Komnas Perempuan) adalah lembaga negara 
yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk 
menghapuskan Kekerasan terhadap Perempuan. 
Lembaga negara ini memiliki tugas meningkatkan 
upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk 
kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-
hak asasi perempuan.

Dalam hal apakah pengaduan ditujukan 
kepada Komnas HAM?
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Bagaimana mekanisme pengaduan di 
Komnas Perempuan?

1. Pengaduan langsung 
a. Pengadu yang datang secara langsung atau melalui telepon akan 

diterima oleh Unit Pengaduan untuk Rujukan (UPR). 
b. Pengaduan korban akan dirujuk oleh Komnas Perempuan kepada 

lembaga pelayanan masyarakat yang menjadi mitra kerja Komnas 
Perempuan

2. Pengaduan tidak langsung  
a. Pengadu menyampaikan berkas aduannya melalui email, surat, fax, 

atau situs jejaring sosial.
b. Pengaduan diterima oleh divisi umum dan parmas dan dilanjutkan 

ke divisi pemantauan.

Bagaimana alur penerimaan laporan/pengaduan dan 
tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan?

1. Pengaduan langsung
a. Korban/pendamping/pelapor datang secara langsun di kantor 

Komnas Perempuan 
b. Pengaduan melalui telepon +6221 3903963 atau layanan cloud 

contact center 

2. Pengaduan tidak langsung 
 Pengaduan yang disampaikan melalui surat, fax, email, atau situs 

jejaring sosial.
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F. OMBUDSMAN REPUBLIK 
INDONESIA

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai 
kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik 
baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara, 
perseorangan yang diberi tugas pelayanan publik, Badan 
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Pemerintah, Badan 
Hukum bahkan Badan Swasta.

Dalam hal apakah pengaduan ditujukan kepada 
Ombudsman?

Masalah yang bisa diadukan berupa dugaan maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik. Beberapa bentuk maladministrasi 
dalam layanan yang dapat diadukan yaitu:
a. Penundaan layanan yang berlarut-larut;
b. Petugas layanan tidak memberikan layanan;
c. Penyalahgunaan wewenang;
d. Permintaan imbalan uang atau korupsi;
e. Pemberi layanan tidak kompeten;
f. Penyimpangan prosedur;
g. Pemberi layanan bertindak tidak layak dan tidak patut;
h. Berpihak;
i. Konflik kepentingan;
j. Perlakuan diskriminatif
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a. Fotokopi identitas diri anda (KTP/SIM/Paspor)
b. Uraian kronologi peristiwa, tindakan atau keputusan yang dilaporkan 

meliputi:
•	 Rincian kejadian (dimana dan kapan)
•	 Petugas/pejabat penyelenggara layanan terkait
•	 Upaya yang sudah dilakukan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun 

terakhir
•	 Harapan dari penyampaian laporan kepada Ombudsman

c. Surat kuasa asli serta fotokopi identitas pember dan penerima kuasa 
(apabila anda bukan korban langsung)

d. Dokumen yang menunjukkan legalitas (apabila anda mengatasnamakan 
LSM, Badan hukum, Yayasan, dan sebagainya).

e. Informasi alamat lengkap dan nomor telepon anda
f. Pernyataan permintaan kerahasiaan identitas anda jika dikehendaki
g. Dokumen-dokumen yang memperkuat peristiwa yang dilaporkan.

a. Pengaduan secara langsung, yaitu datang langsung ke kantor 
Ombudsman RI atau perwakilan Ombudsman RI.

b. Pengaduan melalui surat
c. Pengaduan melalui telepon di nomor 137 dan 082137373737
d. Pengaduan melalui email di pengaduan@ombudsman.go.id 
e. Pengaduan melalui website, dengan mengunduh formulir pengaduan 

online di link www.ombudsman.go.id

Bagaimana mekanisme pengaduan 
di Ombudsman?

Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan ketika 
membuat pelaporan/pengaduan?
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Bagaimana alur penerimaan laporan/pengaduan 
dan tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan?

Pengadu 
menyampaikan 
laporan 
pengaduannya

Ombudsman 
memeriksa 
laporan yang 
masuk.

Apabila terdapat kekurangan 
dalam laporan, ombudsman 
memberitahukan secara 
tertulis kepada pelapor untuk 
dilengkapi dalam waktu 
30 (tiga puluh) hari sejak 
pemberitahuan diterima

Jika dalam kurun 
waktu tersebut tidak 

dilengkapi, pelapor 
dianggap mencabut 

laporannya.

Apabila laporan lengkap, 
maka dilakukan pemeriksaan 

substantif. Dalam pemeriksaan 
substantive, ombudsman dapat 
menetapkan ombudsman tidak 

berwenang atau berwenang 
melanjutkan pemeriksaan.

Apabila tidak berwenang, 
ombudsman memberitahukan 
secara tertulis (memuat saran 
instansi yang berwenang) 
kepada pelapor dalam waktu 
7 (tujuh) hari sejak hasil 
pemeriksaan ditandatangani 
Ketua Ombudsman.

Apabila ombudsman 
berwenang, maka dilakukan 
proses pemeriksaan yang terdiri 
dari klarifikasi tertulis, investigasi 
lapangan, pemanggilan, 
mediasi/konsiliasi, ajudikasi 
khusus. 

Hasil pemeriksaan 
dapat berupa 

menolak laporan 
atau menerima 

laporan. 

Jika menerima 
laporan, 

ombudsman 
memberikan 

rekomendasi.

Rekomendasi ombudsman kepada 
terlapor dan atasan terlapor 

wajib dilaksanakan. Apabila tidak 
dilaksanakan, ombudsman akan 
menyampaikan laporan kepada 

Presiden/DPR.

1 2 3

45

7

8
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6
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G. KOMISI INFORMASI

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang berfungsi 
untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana undang-undang 
Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) beserta peraturan 
pelaksana lainnya. Komisi informasi merupakan lembaga 
yang berfungsi menyelesaikan sengketa informasi publik 
antara pemohon informasi dengan badan publik. Informasi 
publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, 
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik 
yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan 
negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan 
publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan 
kepentingan publik. Sementara badan publik merupakan 
lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan negara di mana sebagian 
atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, 
atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau 
seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, 
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. 

Dalam hal apakah pengaduan ditujukan 
kepada Komisi Informasi?

Pengaduan ke komisi informasi dapat dilakukan ketika terjadi sengketa 
informasi publik antara pemohon informasi publik dengan badan publik. 
Dalam hal ini, pemohon informasi terlebih dahulu mengajukan keberatan 
secara tertulis atau tidak tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) atas permohonan informasi yang 
telah dilakukan. Namun, pemohon merasa keberatan terhadap jawaban 
yang diberikan badan publik atas permohonan yang dilakukan. Alasan 
keberatan yang dimaksud antara lain:

a. Penolakan karena informasi yang dimohonkan tergolong dalam 
informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17;
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b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 9;

c. Permohonan informasi tidak ditanggapi;
d. Permohonan informasi tidak dipenuhi;
e. Pengenaan biaya yang tidak wajar;
f. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UU KIP.

Keberatan dapat diajukan oleh pemohon informasi kepada atasan PPID 
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan alasan sebagaimana 
di atas. Bagi atasan PPID terdapat waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk 
memberikan tanggapan atas keberatan pemohon informasi sejak 
keberatan diterima secara tertulis. 

Tabel Jenis Informasi Berdasarkan UU KIP

No Informasi yang Berhak 
Diakses

Informasi yang Dikecualikan

1 Informasi yang wajib 
disediakan dan diumumkan 
secara berkala minimal 6 bulan 
sekali

Informasi yang apabila dibuka atau 
diberikan dapat menghambat proses 
penegakan hukum. 

2 Informasi yang wajib 
disediakan secara serta merta 
(mengancam hajat hidup orang 
banyak dan ketertiban umum)

Informasi yang apabila dibuka 
atau diberikan dapat menganggu 
kepentingan perlindungan hak atas 
kekayaan intelektual dan perlindungan 
dari persaingan usaha tidak sehat. 

3 Informasi yang wajib tersedia 
setiap saat 

Informasi yang apabila dibuka atau 
diberikan dapat membahayakan 
pertahanan dan keamanan negara.

4  Informasi yang apabila dibuka atau 
diberikan dapat mengungkapkan 
kekayaan alam negara.

5 Informasi yang apabila dibuka atau 
diberikan dapat merugikan ketahanan 
ekonomi nasional.
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Tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan, yaitu:
a. Putusan badan peradilan
b. Ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, atau kebijakan 

lain yang tidak mengikat ke dalam maupun ke luar serta 
pertimbangan lembaga penegak hukum

c. Surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan
d. Rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum
e. Laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum
f. Laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi
g. Informasi yang diatur dalam pasal 11 ayat (2) UU KIP

No Informasi yang Berhak 
Diakses

Informasi yang Dikecualikan

6 Informasi yang apabila dibuka 
atau diberikan dapat merugikan 
kepentingan hubungan luar negeri.

7 Informasi yang apabila dibuka atau 
diberikan dapat mengungkapkan isi 
akta otentik yang bersifat pribadi dan 
kemauan terkahir ataupun wasiat 
seseorang .

8 Informasi yang apabila dibuka atau 
diberikan dapat mengungkap rahasia 
pribadi.

9 Informasi yang berkaitan dengan 
memorandum atau surat-surat 
antar badan publik atau intra badan 
publik, yang berdasarkan sifatnya 
dirahasiakan kecuali atas putusan 
komisi informasi atau pengadilan.

10 Informasi yang tidak boleh 
diungkapkan berdasarkan undang-
undang. 
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Bagaimana mekanisme pengaduan di Komisi 
Informasi?

Pengaduan di komisi informasi dilakukan ketika pengaduan keberatan di 
atasan PPID tidak memuaskan pemohon informasi. Penyelesaian sengketa 
informasi publik dapat diajukan kepada komisi informasi pusat atau komisi 
informasi provinsi atau komisi informasi kabupaten/kota. Penentuan untuk 
mengadukan di komisi informasi pusat atau provinsi atau kabupaten/
kota ditentukan berdasarkan kewenangan relative badan hukum sebagai 
termohon. 

Bagaimana alur penerimaan laporan/pengaduan 
dan tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan?

a. Pemohon informasi publik mengajukan keberatan atas jawaban PPID 
kepada Komisi Informasi Pusat atau Komisi Informasi Provinsi atau 
Komisi Informasi Kabupaten/Kota;

b. Pengajuan sengketa diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja sejak diterima tanggapan tertulis dari atasan pejabat;

c. Komisi Informasi Pusat atau Komisi Informasi Provinsi atau Komisi 
Informasi Kabupaten/Kota harus mengupayakan penyelesaian sengketa 
melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi paling lambat 14 (empat 
belas) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima;

d. Pokok perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi hanya pada 
perkara yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, 
huruf e, huruf f, dan huruf g;

e. Apabila mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu 
atau para pihak yang bersengketa, maka sengketa diselesaikan melalui 
ajudikasi nonlitigasi;

f. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi 
nonlitigasi diselesaikan paling lambat dalam waktu 100 (seratus) hari 
kerja.
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Terdapat 2 jenis putusan komisi informasi, yaitu:

1. Putusan terkait pemberian atau penolakan akses sebagian atau seluruh 
informasi yang  diminta dengan salah satu perintah berupa: 

a) Membatalkan putusan atasan badan publik dan memutuskan 
untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta 
oleh pemohon informasi publik sesuai dengan keputusan Komisi 
Informasi; atau 

b) Mengukuhkan putusan atasan PPID untuk tidak memberikan 
informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 (informasi yang dikecualikan). 

2. Putusan terkait pokok keberatan sebagaimana Pasal 35 ayat (1) huruf b 
sampai dengan g, dengan salah satu perintah berupa:

a) Memerintahkan PPID untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana 
diatur dalam UU KIP;

b) Memerintahkan badan publik untuk memenuhi kewajibannya berupa 
pemberian informasi dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam 
UU KIP; atau 

c) Mengukuhkan pertimbangan atasan badan publik atau memutuskan 
mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi. 

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa tidak menerima 
putusan komisi informasi, maka dapat mengajukan gugatan atau 
kasasi.

a.  Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atau 
Pengadilan Negeri (PN) secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) 
hari setelah putusan diterima. 

b.  Gugatan diajukan kepada PTUN apabila pihak tergugat merupakan 
badan publik negara, dan diajukan kepada PN apabila tergugat adalah 
badan publik selain badan publik negara.

c.  Putusan PTUN atau PN berisi salah satu perintah untuk:
• Membatalkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan 

badan publik untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi 
yang dimohonkan atau menolak memberikan sebagaian atau seluruh 
informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik.
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• Menguatkan putusan Komisi Informasi dan/atau memerintahkan 
badan publik untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi 
yang dimohonkan atau menolak memberikan sebagaian atau seluruh 
informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik. 

d.  Dalam hal terdapat pihak yang tidak menerima putusan PTUN atau PN 
maka dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung (MA) paling 
lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima putusan 
PTUN atau PN. 

H. KOMISI PERLINDUNGAN ANAK 
INDONESIA

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mrerupakan 
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan mandat 
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (UU Perlindungan Anak) dalam rangka meningkatkan 
efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak. 

Dalam hal apakah pengaduan ditujukan kepada 
Komisi Perlindungan Anak Indonesia?

Sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan 
perlindungan anak, KPAI memiliki wewenang untuk menerima pengaduan 
terkait pelanggaran hak-hak anak. Beberapa jenis kasus yang dapat 
diadukan kepada KPAI, antara lain:

1.  Bidang sosial dan anak dalam situasi darurat, yaitu anak penyandang 
masalah kesejahteraan sosial yang meliputi balita terlantar, anak 
terlantar, anak mengemis, anak jalanan, anak gelandangan, anak dari 
keluarga miskin, anak dengan HIV AIDS, anak penyandang disabilitas, 
anak dalam keadaan darurat (korban konflik sosial/peperangan), anak 
korban bencana (darat, laut, udara).
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2.  Bidang keluarga dan pengasuhan alternatif, yang meliputi anak korban 
perebutan hak kuasa asuh, anak korban pelarangan akses bertemu 
orang tua, anak korban penelantaran ekonomi (hak nafkah), anak hilang, 
anak korban penculikan.

3.  Bidang agama dan budaya, yang meliputi anak korban konflik agama 
dan budaya, anak korban tayangan dan pergaulan seks bebas, anak 
korban pernikahan di bawah umur, anak korban kecelakaan rekreasi dan 
permainan berbahaya.

4.  Bidang hak sipil dan partisipasi, yang meliputi anak tanpa kepemilikan 
hak akta kelahiran, anak korban denda pembuatan akta kelahiran, anak 
pelaku LGBT, anak korban LGBT.

5.  Bidang kesehatan dan napza, yang meliputi anak korban mal praktek, 
anak korban kekerasan dan penyakit menular, anak korban akses 
pelayanan kesehatan, anak pengguna napza, anak pengedar napza.

6.  Bidang pendidikan, yang meliputI anak korban tawuran pelajar, anak 
pelaku tawuran pelajar, anak korban kekerasan di sekolah (bulliying), 
anak pelaku kekerasan di sekolah (bulliying), anak korban kebijakan 
(pungli di sekolah, anak putus sekolah, tidak boleh ikut ujian, dsb).

7.  Bidang pornografi dan cyber crime, yang meliputi anak korban pelaku 
kejahatan seksual online, anak pelaku kejahatan seksual online, anak 
korban pornografi dari media sosial, anak pelaku kepemilikan media 
pornografi.

8.  Bidang anak berhadapan dengan hukum (ABH), yang meliputi ABH 
sebagai pelaku, ABH sebagai korban, dan ABH sebagai saksi.

9.  Trafficking dan eksploitasi, yang meliputi anak sebagai korban 
perdagangan (trafficking), anak sebagai korban prostitusi online, anak 
sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA), anak sebagai 
korban eksploitasi pekerja anak.

10.  Perlindungan lainnya, seperti anak sebagai korban kelalaian orang tua/
lingkungan. 
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Bagaimana mekanisme pengaduan di Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia?

Sebagai lembaga yang mengawasi perlindungan anak di Indonesia, KPAI 
membuka mekanisme pengaduan. Adapun jenis-jenis pengaduan yang 
dapat dilakukan meliputi:

a. Pengaduan Langsung
 Pengaduan yang dilakukan dengan menyampaikan aduan secara 

langsung di kantor KPAI.  Beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila 
anda melakukan pengaduan secara langsung, yaitu:
1. Sertakan kelengkapan berkas berupa foto copi KTP, Akta kelahiran, 

Kartu Keluarga (KK). 
2. Di bagian front office, pengadu akan diminta untuk mengisi buku 

pengaduan.
3. Di bagian pengaduan, kelengkapan berkas pengadu akan diperiksa 

serta dilakukan identifikasi kasus oleh tim pengadu.
4. Kasus yang telah diidentifikasi akan dilakukan input form pengaduan 

ke sistem database.
5. Pengadu menghadap ke petugas pengaduan, dalam hal ini dilakukan 

pula assessment dan pemanggilan terlapor).

b. Pengaduan online 
1. Pengaduan dapat dilakukan melalui link http://www.kpai.go.id/

formulir-pengaduan 
2. Setelah link terbuka, isilah kolom-kolom yang telah tersedia. Kolom 

yang harus diisi meliputi identitas pengadu, identitas korban,identitas 
teradu (apabila teradu berupa lembaga/instansi maka pilih kolom 
teradu atas nama lembaga/instansi), kronologis, alamat, serta jenis 
kasus. 

3. Apabila ada file yang perlu anda sertakan, maka anda dapat 
menyertakan dengan memilih tombol unggah file. 

4. Apabila kolom sudah terisi dengan lengkap dan benar, anda dapat 
mengirim aduan tersebut. 

5. Apabila pengaduan dilakukan secara online, maka respon atas 
pengaduan diberikan melalui email. Namun, apabila tidak ada 
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pemberitahuan melalui email, maka anda dapat menanyakan 
progress pengaduan secara langsung di kantor KPAI. 

c. Pengaduan melalui surat 
 Dalam hal ini pengaduan dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke 

alamat kantor KPAI. Hingga saat ini, tidak ada format khusus apabila 
melakukan pengaduan melalui surat. Agar pengaduan yang dilakukan 
lengkap dan jelas, maka setidakya isi surat harus memuat:
1. Identitas lengkap pengadu, korban, dan teradu.
2. Kronologis terkait jenis perkara yang diadukan.
3. Apabila terdapat bukti yang mendukung, anda dapat menyertakan. 

Bagaimana alur penerimaan laporan/pengaduan dan 
tindak lanjut dari pengaduan yang dilakukan?

1. Pengaduan yang telah masuk akan dilakukan pengecekan kelengkapan 
berkas, identifikasi kasus, dan penginputan form pengaduan ke sistem 
database di bagian fornt desk. Dalam hal berkas ada yang tidak 
lengkap, pengadu akan diminta untuk melengkapi berkas.

2. Pengaduan yang telah masuk akan dilakukan assessment. 
3. Dalam rangka untuk mengklarifikasi terhadap terlapor, KPAI akan 

memanggil terlapor. Surat pemanggilan terlapor dilakukan sebanyak 3 
kali. 

4. Kasus yang telah diidentifikasi akan dilimpahkan ke asisten atau komisi 
bidang terkait.

5. Asisten bidang membuat surat pemanggilan dan menjadwalkan untuk 
dilakukan mediasi. Surat pemanggilan mediasi dilakukan sebanyak 3 
kali. 

6. Dalam hal Komisioner bidang melakukan mediasi dan/atau membuat 
surat rujukan kasus, maka akan meminta persetujuan dari Ketua KPAI. 

7. Dalam hal asisten bidang membuat rujukan ke lembaga/instansi terkait, 
asisten bidang juga turut melakukan pengawasan, monitoring, dan 
pelaporan di lembaga rujukan. 
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I. LEMBAGA PERLINDUNGAN 
SAKSI DAN KORBAN

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah 
lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk 
memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi 
dan/atau Korban. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban. Peraturan tersebut diperbaharui dalam 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban. 

Pengaduan yang ditujukan kepada LPSK pada dasarnya merupakan suatu 
permohonan untuk meminta perlindungan. Dalam hal ini, perlindungan 
dapat berupa pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk 
memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban untuk kepentingan 
pemberian kesaksian dalam proses peradilan pidana. 

Dalam hal apakah pengaduan dapat 
dilakukan di LPSK? 

Apa saja hak-hak yang berhak diperoleh saksi 
dan korban?

Secara umum, LPSK memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi 
dan/atau korban berupa:
1. Hak atas perlindungan keamanan pribadi, keluarga, harta benda serta 

bebas dari ancaman terkait informasi yang akan, sedang, atau telah 
diberikan;

2. Hak untuk turut serta menentukan bentuk perlindungan dan dukungan 
keamanan;

3. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Hak untuk mendapat penerjemah;
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5. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Hak untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Hak untuk mendapat informasi terkait putusan pengadilan;
8. Hak mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Hak untuk dirahasiakan identitasnya;
10. Hak untuk mendapat identitas baru;
11. Hak untuk mendapat tempat kediaman sementara;
12. Hak untuk mendapat tempat kediaman baru;
13. Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai 

kebutuhan;
14. Hak untuk mendapat nasihat hukum;
15. Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan berakhir; 
16. Hak untuk mendapat pendampingan. 

Bagaimana bentuk perlindungan terhadap 
saksi dan korban yang diberikan oleh LPSK?

a. Perlindungan fisik dan psikis, berupa pengamanan dan pengawalan, 
penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis 
dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan 
rehabilitasi psiko-sosial. 

b. Perlindungan secara medis, rehabilitasi psikologis, dan psikososial yang 
diberikan kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 
korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan 
orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana 
kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.

c. Perlindungan bagi saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk orang yang 
dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara 
pidana meskipun ia tidak mendengar, melihat, atau mengalami sendiri, 
sepanjang keterangan tersebut masih berhubungan dengan tindak 
pidana. 

d. Perlindungan hukum, berupa keringanan hukuman, dan saksi dan 
korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum.
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e. Pemenuhan hak prosedural saksi, berupa pendampingan, mendapat 
penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, 
penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan 
biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain 
sebagainya sesuai ketentuan.

Kapan perlindungan dan hak-hak bagi saksi dan/
atau korban diberikan oleh LPSK?

Dalam hal perlindungan secara umum (perlindungan sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 5 UU LPSK), maka dapat diberikan sejak tahap 
penyelidikan dimulai. Selain itu, dalam keadaan tertentu perlindungan 
diberikan sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK. 

Bagaimana prosedur untuk mendapatkan hak 
berupa kompensasi dan restitusi? 

a. Kompensasi
 Kompensasi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada 

korban atau keluarganya karena pelaku tidak mampu memberikan 
ganti rugi. Pengajuan hak atas kompensasi kepada LPSK hanya dapat 
dilakukan oleh korban pelanggaran HAM yang berat dan tindak pidana 
terorisme. Secara keseluruhan, korban pelanggaran HAM yang berat 
dan tindak pidana terorisme berhak atas perlindungan secara umum, 
bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, 
serta hak atas kompensasi. Prosedur yang dapat dilakukan untuk 
mendapatkan kompensasi yaitu:
1. Membuat permohonan kompensasi kepada Pengadilan HAM melalui 

LPSK;
2. Permohonan dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, atau 

kuasanya;
3. Pemberian kompensasi oleh LPSK diberikan berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 
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b. Restitusi 
 Restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak 

ketiga kepada korban atau keluarganya. Restitusi yang diberikan 
berupa:
1. Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti rugi yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan 

langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau 
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. 

Prosedur pengajuan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah 
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 
1. Apabila restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan maka LPSK 

mengajukan restitusi kepada penuntut umum agar dimuat dalam 
tuntutannya. 

2. Apabila restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap maka LPSK mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk 
mendapat penetapan. 

3. Apabila korban tindak pidana meninggal dunia, maka restitusi diberikan 
kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Apakah saksi/korban/pelapor dapat dituntut 
atas kesaksian yang diberikan?

Pada dasarnya, saksi korban atau saksi pelaku atau pelapor tidak dapat 
dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian atau 
laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan. Penuntutan dilakukan 
ketika ada itikad yang tidak baik. Namun, ketika penuntutan dilakukan di 
luar alasan tersebut, maka penuntutan wajib ditunda hingga kasus yang 
dilaporkan atau diberikan kesaksiannya diputus oleh pengadilan dan 
berkekuatan hukum tetap. 
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Bagaimana tata cara memperoleh 
perlindungan di LPSK?

LPSK memberikan perlindungan baik terhadap saksi dan/atau korban, 
saksi pelaku, serta pelapor dan ahli. Adapun cara memperoleh 
perlindungan dari LPSP yaitu:

Saksi dan/atau korban baik 
atas inisiatif sendiri maupun 
permintaan pejabat yang 
berwenang, mengajukan 
permohonan secara tertulis 
kepada LPSK;

1 2

3
4

LPSK akan 
melakukan 
pemeriksaan 
terhadap pengajuan 
permohonan 
tersebut;

Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak 
permohonan diajukan, LPSK akan 

memberikan keputusan terkait 
dapat atau tidaknya memberikan 

perlindungan;

Dalam keadaan tertentu 
LPSK dapat memberikan 

perlindungan tanpa 
diajukannya permohonan. 

Dalam hal perlindungan diberikan kepada anak sebagai saksi dan/
atau korban, perlindungan diberikan setelah mendapat izin dari 
orang tua/wali. Namun, izin orang tua/wali tidak diperlukan ketika 
orang tua/wali:
1. diduga sebagai pelaku tindak pidana
2. menghalang-halangi anak memberikan kesaksian
3. tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua/wali
4. tidak diketahui keberadaannya;
5. anak tidak memiliki orang tua/wali.
Apabila perlindungan diberikan tanpa izin orang tua/wali, 
perlindungan diberikan berdasarkan penetapan Ketua PN 
setempat atas permintaan LPSK. 
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1. Perlindungan bagi saksi dan/atau korban
a. Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
b. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau 

korban; dan 
d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau 

korban.

2. Perlindungan bagi saksi pelaku
a. Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana 

sebagaimana dalam yang ditentukan LPSK;
b. Sifat pentingnya keterangan saksi pelaku;
c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang 

diungkapkannya;
d. Bersedia mengembalikan asset hasil tindak pidana dan dinyatakan 

secara tertulis; dan
e. Kekhawatiran terjadinya ancaman atau adanya ancaman yang 

nyata terhadap saksi pelaku atau keluarganya apabila tindak pidana 
diungkap yang sebenarnya.

 
3. Perlindungan bagi pelapor atau ahli 

a. Sifat pentingnya keterangan pelapor dan ahli; dan 
b. Tingkat ancaman yang membahayakan pelapor dan ahli. 

Apa saja persyaratan untuk mendapat 
perlindungan dari LPSK?
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DAFTAR ALAMAT LEMBAGA BANTUAN HUKUM

LBH Medan
Jl Hindu No. 12, Medan 20111
 
Telp. 061-4515340
Fax 061-4569749
 
Email : lbhmedan@yahoo.com

LBH Padang
Jl. Pekanbaru No 21, Ulak karang 
– Padang 25135
 
Telp. 0751- 7051750 
Fax. 0751-7056059
 
Email : lbhpadang@gmail.com

LBH Palembang
Jl. Hbr Motik, Komplek Griya 
Talang Kelapa Indah Blok C No, 
12A RT 29, Karya Baru, Alang2, 
Palembang 
 
Telp. 0711-356153 
Fax. 0711-356153
 
Email: lbhplg@yahoo.com

LBH Banda Aceh
Jl. Sakti Lr. Tgk Hamzah No. 1, 
Desa Pango Raya, Kec. Ulee-
kareng, Banda Aceh 

Telp. 0651-22940 /
Fax. 0651-7400023
 
Email: lbhaceh1995@yahoo.com

LBH Makassar 
Jl. Pelita Raya 6 Blok A34 No 9, 
Makassar  

Telp. 0411- 448215 
Fax. 0411-873239
 
Email: lbhmks@indosat.net.id

LBH Manado 
Jl. Temboan Kel. Winangun 
II Lingkungan I No. 128 Kec. 
Malalayang, Manado 95116 

Telp. 0431-859962 
Fax. 0431-859963
 
Email: lbhmdo@gmail.com

LBH Bandung 
Jl Rereng Wulung No 33 
Sukaluyu, Bandung 

Telp. 022-2502598 
Fax. 022-2502598
 
Email: lbhbandung@
lbhbandung.org 

LBH Semarang 
Jl. Jomblang Sari IV No. 17, 
Kel. Jomblang Kec. Candisari, 
Semarang 

Tlp. 024-6710687
Fax. 024-6710687
 
Email: lbhsmg@indosat.net.id

LBH Surabaya 
Jl. Kidal No. 6 Surabaya 60131 

Tlp. 031-5022273, 031-5024826 
Fax. 031-5024717
 
Email: lbhsby@yahoo.com

LBH Apik Medan
Jl. Sisingamangaraja No. 17A 
Simpang Marindal

LBH Apik NTT
Jl. Samratulangi II, No. 33 Kota 
Baru Kec. Kelapa Lima, Kota 
Kupang

LBH Apik Bali
Jl. Kembang Matahari I/145 
Denpasar

LBH Bali
Jl. Plawa No. 57 Denpasar-Bali
 
Telp. 0361-223010 
Fax. 0361-227465
 
Email: lbhbali@indo.net.id 

LBH Yogyakarta 
Jl. Ngeksigondo No. 5 A 
Kota Gede, Yogyakarta

Telp. 0274 4436859,0274 
376316 
Fax. 0274 376316 

Email: lbhyogyaprogram@
yahoo.com

LBH Apik Makassar
 Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12  
(Perumahan Budi Daya Permai 
Blok D No. 3)  
Makassar - Sulsel 90245
 
Telp. / Fax : (+62-411) 590147  
e-mail : lbhapikmks@yahoo.co.id

DAFTAR ALAMAT
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LBH Apik Jogjakarta
JL. Sawojajar No. 2B, Wijilan, 
Panembahan, Kraton, 
Yogyakarta

Telp.(0274)379614

LBH Apik
Jalan Tengah Raya No.31, RT.1/
RW.9, Kp. Tengah, Kramatjati, 
Jakarta Timur

Telp.(021) 87797289

LBH Apik Aceh
Jl. T. Nyak Arief, No. 37, Bukit 
Panggoi Indah – Lhokseumawe 

Telp.  0645 - 43150 

LBH Apik Papua
Jl. Bakum RT/RW 01/01 
Belakang CNI Perumnas II Kel. 
Yabansai Distrik Heram Kota 
Jayapura. 

Email: papua.apik@yahoo.com

LBH Bandar Lampung
Jl. MH Thamrin no. 63 
Kel. Gotong Royong Kec. 
Tanjung Karang Pusat, Bandar 
Lampung
 
Telp. 0721-7901940
Email: ylbhi.lbh.bandar.
lampung@gmail.com

LBH Papua 
Jl. Gerilyawan No. 46, Jayapura 
99532 

Telp. 0967-581710 
Fax. 0967-582559
 
Email: lbh.papua@yahoo.co.id

LBH Jakarta 
JL. Diponegoro No. 74, Lantai 
2, Jakarta 

Telp. 021 3145518 
Fax . 021 3912377
 
Email: lbhjakarta@
bantuanhukum.or.id

LBH Masyarakat
Tebet Timur Dalam VI E No. 3
Tebet, Jakarta Selatan

Telp.  021 – 837 897 66/67
Email: contact@lbhmasyarakat.
org

LBH Pekanbaru 
Jl. Ahmad Yani II No. 7 
Sukajadi, Pekanbaru 

Telp. (0761) 8314324
 
Email : lbh.pekanbaru_ylbhi@
yahoo.co.id
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1.  Kepolisian Republik Indonesia
Jl. Trunojoyo Nomor 3 Kebayoran 
Baru, Jakarta Selatan 
110 (Call Center)
021-7218638
mabes@polri.go.id 

2. Kejaksaan Republik Indonesia
Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
021-7221269
humas.puspenkum@kejaksaan.
go.id 

3. Mahkamah Agung 
Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 By Pass 
Cempaka Putih, Jakarta Pusat
021-29079274
085282490900
pengaduan@badanpengawasan.
net  

4. Kementerian Sosial 
Jl. Salemba Raya Nomor 28, Jakarta 
Pusat 
021-3103614
dumasonline@kemsos.go.id 

5. Kementerian Kesehatan 
JL. HR. Rasuna Said Blok X 5 KAV 
4-9, Jakarta Selatan
021-5223011
pengaduan.itjen@kemenkes.go.id 

6. BPJS Kesehatan 
Jl. Letjen Suprapto Kav. 20 Nomor 
14, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
1500400 (call center)
087775500400

7. Komisi Yudisial 
Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
021-3190 3876 / 3902
pengaduan@komisiyudisial.go.id 

8. Komisi Kepolisian Nasional 
Jl. Tirtayasa VII No. 20, Melawai, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
021-7392317
sekretariat@kompolnas.go.id  

9. Komisi Kejaksaan Republik 
Indonesia
Jl. Rambai No. 1A, Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan
021-7264253
pengaduan@komisi-kejaksaan.go.id 

10. Komisi Yudisial 
Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
021-3905876
kyri@komisiyudisial.go.id 

11. Komnas HAM 

a. Komnas HAM RI
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, 
Jakarta Pusat 
021-3925230
081226798880
Pengaduan@komnasham.go.id 

b. Kantor Perwakilan Komnas HAM 
Provinsi Aceh 
Jl. Tgk Chik Ditiro No. 16, Banda 
Aceh 
0651-28329
perwakilan_aceh@komnasham.
go.id 
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c. Kantor Perwakilan Komnas HAM 
Provinsi Sumatera Barat
Jl. Rasuna Said No. 74, Padang
0751-7050320
perwakilan_sumbar@komnasham.
go.id 

d. Kantor Perwakilan Komnas HAM 
Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Daeng Abdul Hadi No. 146 
(Belakang PLN), Pontianak, 
Kalimantan Barat
0561-736112
perwakilan_kalbar@komnasham.
go.id 

e. Kantor Perwakilan Komnas HAM 
Provinsi Sulawesi Tengah
Jl. Letjen Soeprapto No. 48, Palu, 
Sulawesi Tengah
0451-4214255
perwakilan_sulteng@komnasham.
go.id

f. Kantor Perwakilan Komnas HAM 
Provinsi Maluku
Jl. Dr. Malalhollo No. 57 Airsalobar 
Kec. Nusaniwe, Ambon
0911-351463
perwakilan_maluku@komnasham.
go.id

g. Kantor Perwakilan Komnas HAM 
Provinsi Papua
Jl. Soasio, Dok V Bawah Jayapura, 
Papua
0967-521592
perwakilan_papua@komnasham.
go.id

12. Komnas Perempuan
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, 
Jakarta Pusat 
021-3903963

mail@komnasperempuan.go.id 
13. Ombudsman Republik Indonesia 

Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C-19, 
Kuningan, Jakarta Selatan
137 (Call Center)
021-22513737
082137373737 (SMS Center)
pengaduan@ombudsman.go.id 

14. Komisi Informasi Pusat (KIP)
Wisma BSG Gedung Annex Lt. 1, Jl. 
Abdul Muis No. 40, Jakarta Pusat 
021-34830741
sekretariat@komisiinformasi.go.id 

15. Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia (KPAI)
Jl. Teuku Umar No. 10 Gondangdia 
Menteng, Jakarta Pusat
021-31901556
humas@kpai.go.id 
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LBHM merupakan perkumpulan individu 
yang percaya bahwa setiap insan 

mempunyai potensi untuk berpartisipasi 
aktif dalam melakukan pembelaan dan 
bantuan hukum, menegakkan keadilan 
serta berkontribusi dalam perlindungan 

hak asasi manusia. LBHM percaya kepada 
kesetaraan, non diskriminasi dan pengakuan 

terhadap martabat manusia yang inheren. 
LBHM membela hak setiap manusia yang 

tercabut tanpa membedakan latar belakang, 
suku, agama, ras, etnis, status sosial, 

orientasi seksual, identitas jender, status HIV, 
kesehatan jiwa, ataupun status lainnya.

@LBHMasyarakat            @LBHM.id             LBH Masyarakat             @LBHMasyarakat


