
Mekanisme dan Tata Cara 
Pengelolaan Pengaduan

Saluran Pengaduan

KANTOR PERTANAHAN 

KOTA PALU

Pengertian Pengaduan

Informasi Pertanahan

Pelayanan Pendaftaran Hak 
dan Pemeliharaan Data

Pelayanan Pengaturan dan
Penataan Pertanahan

Pelayanan Pengukuran 
dan Pemetaan

Pengaduan yang ditujukan dan 
dikelola oleh Kantor Pertanahan

terdiri atas: 

Pihak yang  dapat 
menyampaikan Pengaduan

Kantor Pertanahan Kota Palu 
terdaftar dan diawasi oleh Ombudsman

Pengaduan adalah penyampaian keluhan 
yang disampaikan pengadu kepada pengelola 
pengaduan pelayanan publik atas pelayanan 
pelaksana yang tidak sesuai dengan standar 
pelayanan, atau pengabaian kewajiban 
dan/atau pelanggaran larangan oleh 
penyelenggara.

1. Pelayanan Pertanahan
2. Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil
3. Sengketa dan Konik Pertanahan

Pengaduan Pelayanan Pertanahan meliputi: 
a) Informasi Pertanahan; b) Pelayanan 
Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah; c) 
P e l a y a n a n  P e n d a f t a r a n  H a k  d a n 
Pemeliharaan data; d) Pelayanan Pengaturan 
dan Penataan Pertanahan

Pengaduan berupa pelayanan pengaturan 
dan penataan pertanahan terdiri dari 
p e l a y a n a n  d a n  p e n g o l a h a n  d a t a 
pertimbangan teknis pertanahan.

Ÿ Persyaratan, biaya, dan jangka waktu
Ÿ Tahapan pelayanan pengukuran dan 

pemetaan
Ÿ Tahapan pelayanan pendaftaran hak dan 

pemeliharaan data
Ÿ Tahapan pelayanan pengaturan dan 

penataan

Ÿ Penda f ta ran  hak ,  pe ra l ihan  hak , 
pembebanan hak, dan penghapusan hak 
tanggungan

Ÿ Izin peralihan hak
Ÿ Pengolahan data pendaftaran hak dan 

pemeliharaan data
Ÿ Hasil pelayanan pendaftaran hak dan 

pemeliharaan data

Ÿ Pengukuran bidang tanah (penunjukan 
dan persetujuan batas)

Ÿ Pemetaan bidang tanah (letak/posisi, 
belum dipetakan, dan tumpang tindih)

Ÿ Hasil pelayanan (perbedaan luas dan 
perbedaan bentuk atau ukuran)

Ÿ Tahapan pelayanan pengaturan dan 
penataan

1. Perseorangan
2. Kelompok 
3. Perwakilan Perseorangan/Kelompok
4. Badan Hukum

*) Untuk pengajuan pengaduan melalui perwakilan  
     harus mengikuti ketentuan berlaku
*) Layanan atas pengaduan konsumen tidak 
     dikenakan biaya apapun
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www.atrbpnkotapalu.com

Kantah
Kota Palu

KantahKotaPalu

KantahKotaPalu

kot-palu@bpn.go.id
0822-7118-6267

Kantah Pertanahan 
Kota Palu



Tata Cara Penyampaian 
Pengaduan 

Alur Pengaduan

Penyampaian Secara Lisan

Penyampaian Secara Tulisan

Dokumen Pendukung yang 
Harus disediakan:

Bukti Tanda Terima Pengaduan
Kepada Pengadu/Perwakilan 
Pengadu berupa:

Penolakan Pengaduan dan Hal-hal
Lainnya:

PENGADU

TERTULIS
(Pengadu)(Pengadu/Perwakilan

Pengadu)

LISAN

0822-7118-6267

kot-palu@bpn.go.id

E-mail

Pengadu/Perwakilan
Pengadu

Penerimaan, Pencacatatan, 
Pengagendaan, Penomoran dan 

Pengarsipan Dokumen
(Paling lama 1 hari kerja)

Penanganan
Pengaduan

(Informasi tindak lanjut 
penanganan diberikan paling

lama 5 hari kerja)

Hasil Penyelesaian
Pengaduan

Pemeriksaan dan
Pendisitribusian

(Paling lama 1 hari kerja)

Call Center

Kantor Pertanahan
Kota Palu

Jl. R.A. Kartini No. 110

Website

www.atrbpnkotapalu.com

*)Dalam hal Pengaduan disampaikan melalui media cetak atau media online, 
 email, media sosial atau situs web Kantor Pertanahan Kota Palu, 
 petugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan kriteria 
  diterimanya pengaduan 

*)Dalam hal Pengadu tidak mendapatkan Penanganan Pengaduan
 sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengadu dapat
  mengajukan pengaduan kepada lembaga independen/lembaga peradilan
    

O F F I C E

01

02

Ÿ Dalam hal pengaduan disampaikan secara 
lisan, dilakukan melalui loket pengaduan 
Pada Kantor Pertanahan Kota Palu 

Ÿ Pengaduan lisan yang disampaikan melalui 
telepon/ call center atau sms center oleh 
petugas dilakukan perekaman, identikasi 
dan validasi pengadu dan melakukan 
p e n c a t a t a n  m e n g e n a i  s u b s t a n s i 
pengaduan ke dalam formulir pengaduan

Ÿ Dalam hal pengaduan disampaikan secara 
ter tu l i s  d i tu jukan kepada Kantor 
Pertanahan Kota Palu 

Ÿ Dalam hal pengaduan ditujukan kepada 
Kantor Pertanahan Kota Palu, loket 
persuratan meneruskan kepada Kepala 
Subbagian Tata Usaha

Ÿ Identi tas Pengadu (Nama, alamat,  
pekerjaan, nomor telepon, alamat email, 
Fotocopy KTP/KK/Identitas Lainnya)

Ÿ Subjek Pengaduan (Nama/instansi, 
alamat, jabatan dan/atau unit kerja)

Ÿ Objek Pengaduan (Nomor hak jika sudah 
bersertipikat atau identitas tanah lainnya, 
letak tanah, luas tanah dan/atau lainnya 
terkait  pelayanan pertanahan) 

Ÿ Surat kuasa khusus apabila pengadu 
mewakilkan proses pengaduan kepada 
perwakilan pengadu

Ÿ Nomor dan Tanggal Pengaduan
Ÿ Ruang Lingkup Pengaduan
Ÿ Nomor telepon fungsi atau unit layanan 

pengaduan yang dapat dihubungi oleh 
pengadu/perwakilan pengadu

Ÿ Dalam hal hasil pemeriksaan berupa 
ditolaknya pengaduan, Kantor Pertanahan 
Kota Palu memberitahukan kepada 
pengadu disertai alasan yang jelas

Ÿ Pemberitahuan Penolakan Pengaduan 
dilakukan paling lama 1 hari kerja

Ÿ Dalam hal pengaduan bersifat kompleks 
dan berseskalasi nasional memerlukan 
penelitian lanjutan dan/atau tidak dapat 
diselesaikan, maka penanganan lebih 
lanjut dapat dilakukan oleh Kementerian 
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