
Inspektorat Kota Banjarbaru 

Mari Bersama-sama Menciptakan Pemerintahan Yang Jujur dan Bersih, Laporkan 
Setiap Pelanggaran Yang Terjadi Di Lingkungan Kerja 



KRITERIA PENGADUAN 
Jika Anda melihat atau mengetahui dugaan Tindak Pidana Korupsi atau bentuk pelanggaran lainnya yang 

dilakukan pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru, silahkan melapor ke Inspektorat Kota Banjarbaru. Jika 

laporan anda memenuhi syarat/kriteria, maka laporan Anda akan diproses lebih lanjut 

WHAT 
Apa perbuatan berindikasi 

Tindak Pidana 
Korupsi/pelanggaran yang 

diketahui ? 

WHO 

WHERE 

WHEN 

WHY 

HOW 

Siapa yang 
bertanggungjawab/terlibat 

dan terkait dalam 
perbuatan tersebut ? 

Dimana tempat terjadinya 
perbuatan tersebut 

dilakukan ? 

Kapan waktu perbuatan 
tersebut dilakukan ? 

Penyebab perbuatan 
tersebut dilakukan 

Bagaimana cara perbuatan 
tersebut dilakukan (modus, 

cara, dan sebagainya)? 

EVIDENCE 

Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung 



 Whistleblower 

Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena 

Inspektorat Kota Banjarbaru akan MERAHASIAKAN & MELINDUNGI 

Identitas Anda sebagai whistleblower. Inspektorat Kota Banjarbaru 

sangat menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami 

kepada materi informasi yang Anda Laporkan. Sebagai bentuk 

terimakasih kami terhadap laporan yang Anda kirim, kami 

berkomitmen untuk merespon laporan Anda selambat-lambatnya 7 

(tujuh) hari kerja sejak laporan Anda dikirim. 



TATA CARA PENGADUAN 

1. Klik menu “kirim pengaduan” dibawah ini. 

2. Isi form Pengaduan sesuai informasi yang anda ketahui 

3. Semua kotak yang diberi tanda (*) wajib di isi  

4. Pastikan informasi yang diberikan sedapat mungkin memenuhi unsur 5W + 1H 

agar Tim kami segera menindaklanjuti laporan anda 

5. Jika anda memiliki bukti dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, silahkan 

dilengkapi di halaman pengaduan. 

6. Setelah selesai mengisi, pastikan data yang sudah diinput sudah benar, silahkan 

klik tombol “kirim” untuk melanjutkan dan tanda terima pengaduan akan dikirimkan 

melalui email anda. 

7. Inspektorat Kota Banjarbaru akan menghubungi anda melalui saluran yang telah 

anda cantumkan dalam form pengaduan, apabila pengaduan yang anda 

sampaikan belum / sudah memenuhi kriteria untuk ditindaklanjuti selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan anda dikirim. 

 



ALUR PENGADUAN 

Melihat dugaan tindak pidana 
korupsi 

Jangan ragu Laporkan ! 
Buka website : 

https://inspektorat.banjarbaruk

ota.go.id 

Masukkan pengaduan dan 
mengisi formulir pengaduan di 

website  

Pengaduan diproses dan 
diteruskan ke Tim Pengelola 

Laporan 

Jawaban / tanggapan akan 
dikirimkan ke email/whatsapp 

terlapor 

Selesai ... 
Pengaduan akan ditindaklanjuti 


