
 Tata Cara Pengaduan Masyarakat pada Kementerian Agama berdasarkan

Keputusan Menteri Agama Nomor 765 Tahun 2018 tentang Pedoman

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing pada Kementerian

Agama.

 Ruang Lingkupnya pengelolaan pengaduan masyarakat dan pengelolaan

whistleblowing

 Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dumas adalah

sumbangan pikiran, saran, gagasan, dan keluhan yang disampaikan oleh

masyarakat kepada Kementerian Agama sebagai bentuk penerapan dari

pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan pada Kementerian Agama

 Pengaduan Masyarakat ada 2 yaitu:

1. Pengaduan Masyarakat yang Tidak Berkadar Pengawasan

adalah pengaduan yang berisi informasi berupa sumbang

saran, kritik konstruktif, permintaan sumbangan, dan lain

sebagainya sehingga bermanfaat bagi perbaikan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat

2. Pengaduan Masyarakat yang Berkadar Pengawasan adalah

pengaduan yang berisi informasi adanya indikasi terjadinya

penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh

pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama sehingga

mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara

 Whistleblowing adalah pengungkapan yang dilakukan oleh pejabat atau

pegawai Aparatur Sipil Negara mengenai perbuatan yang melawan

hukum/tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat

merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh

pejabat atau pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama

atau lembaga lain melalui media pengaduan tertentu.

 Media Penyampaian Dumas

1. Dumas dapat disampaikan secara langsung, baik secara lisan

maupun tertulis.

2. Dumas yang disampaikan secara lisan dituangkan dalam Form

pengaduan masyarakat. Dumas yang disampaikan secara



tertulis dituangkan dalam bentuk surat atau melalui media

elektronik (dumas_itjen@kemenag.go.id)

 Kriteria Dumas

1. penyalahgunaan wewenang;

2. pelayanan masyarakat;

3. keagamaan;

4. korupsi/pungutan liar (pungli);

5. kepegawaian/ketenagakerjaan;

6. barang milik negara;

7. hukum/peradilan dan hak asasi manusia;

8. tatalaksana/ regulasi; dan

9. lain-lain.

 Dumas yang dapat ditindaklanjuti harus memenuhi kriteria sebagai

berikut:

1. mencantumkan identitas pelapor, sebagai berikut:

 untuk pelapor pribadi, mencantumkan nama dan alamat

pelapor;

 untuk pelapor kelompok, mencantumkan nama dan alamat

badan hukum; dan

 untuk pelapor kelompok yang tidak berbadan

hukum, mencantumkan seluruh nama dan alamat anggota

kelompok.

2. mencantumkan identitas terlapor dengan jelas; dan

3. memberikan data dan bukti yang diduga mendukung kebenaran

Dumas

mailto:(dumas_itjen@kemenag.go.id



