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I. PENDAHULUAN    

 

Reformasi birokrasi menuntut Mahkamah Agung untuk berkomitmen menerapkan keterbukaan informasi. 

Pada tahun 2007 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) Nomor 

144/KMA/SK/ I/ 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Surat Keputusan tersebut lahir 

sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan 

karenanya menjadi pelopor transparansi  informasi di lingkup birokrasi tingkat nasional. Seiring dengan 

perkembangan kebutuhan informasi di Pengadilan, empat tahun kemudian SK tersebut dicabut melalui  

SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/ I/ 2011 yang menambahkan lebih terperinci petunjuk pelaksanaan 

keterbukaan informasi di Pengadilan.  

 

Sejalan dengan upaya transparansi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung,  melalui Program Penguatan 

Integritas dan Kapasitas Yudisial di Indonesia Tahap III (2011-2013), United Nations Office on Drugs and 

Crime (UNODC) memberi dukungan kegiatan yang berfokus pada peradilan Indonesia dan semua instansi 

terkait  lainnya untuk memperkuat integritas dan kapasitas untuk peningkatan penegakkan hukum di 

Indonesia. Program ini merupakan tindak lanjut dari Program Penguatan Kapasitas Yudisial Fase Kedua, 

yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia dan UNODC pada tahun 2004 hingga 2010, 

di mana pada tahap ketiga ini fokus utamanya adalah pada peningkatan akses terhadap informasi. 

 

Pasca lahirnya SK KMA Nomor 144/KMA/SK/ I/2007 dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011 telah 

dilakukan berbagai survey implementasi keterbukan informasi di Pengadilan yang didukung oleh 

berbagai lembaga donor. Di tahun 2013, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum 

Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), sebuah lembaga penelit ian yang memfokuskan diri pada pemantauan 

peradilan, dengan dukungan UNODC, mencoba melakukan penelitian dalam bentuk survey implementasi 

keterbukaan informasi di Pengadilan, namun dengan cara yang berbeda dengan survey-survey yang 

pernah dilakukan sebelumnya. Perbedaan tersebut antara lain terletak pada: (1) pihak yang mengajukan 

permohonan informasi; (2) kategori informasi yang dimohonkan; dan (2) cara mengakses informasi.  

 

Melalui penelitian tersebut diharapkan dapat diperoleh gambaran respon yang jelas dan faktual dari 

aparatur Pengadilan dalam memberikan pelayanan informasi, sebagai masukan bagi Mahkamah Agung 

dan jajaran peradilan di bawahnya untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada publik. 

 

II. TUJUAN PENELITIAN   

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk meninjau implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan 

berdasarkan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/ I/ 2011 dengan cara memotret pelayanan informasi di 

Pengadilan melalui uji coba permohonan informasi di Pengadilan. Lebih jauh lagi, penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengukur derajat  keterbukaan dan derajat ketersediaan informasi di Pengadilan 

berdasarkan kategori informasi di Pengadilan.  

 

III. METODOLOGI   

 

Untuk meninjau implementasi keterbukaan informasi tersebut, metodologi survey yang digunakan adalah 

purposive sampling, di mana wilayah pengadilan yang menjadi sampel dipilih berdasarkan suatu kriteria 

tertentu. Kriteria tersebut adalah: 

 

1. Jumlah populasi penduduk; 
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Jumlah populasi penduduk berpengaruh terhadap beban kerja Pengadilan. Semakin tinggi jumlah 

populasi penduduk, maka semakin t inggi pula kemungkinan jumlah perkara yang masuk ke 

Pengadilan dan semakin tinggi pula kemungkinan jumlah permohonan informasi di Pengadilan.  

2. Jumlah perkara; 

Jumlah perkara diperoleh dari total perkara yang masuk ke pengadilan. Semakin t inggi beban 

perkara maka semakin tinggi pula jumlah informasi yang dihasilkan oleh Pengadilan.   

3. Indeks pembangunan manusia; 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ Human Development Index (HDI) adalah pengukuran 

perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara 

seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, 

negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan 

ekonomi terhadap kualitas hidup.
1
 Serupa dengan jumlah populasi penduduk, IPM juga berpengaruh 

terhadap beban kerja pengadilan. Semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia, maka semakin 

tinggi pula kemungkinan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan dan semakin tinggi pula 

kemungkinan jumlah permohonan informasi di Pengadilan. 

 

Ketiga kriteria tersebut dipilih karena memiliki pengaruh terhadap keterbukaan informasi. Jumlah populasi 

penduduk dapat mempengaruhi jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan. Semakin tinggi jumlah 

perkara maka semakin tinggi pula jumlah informasi yang dihasilkan Pengadilan dan semakin tinggi pula 

tingkat permohonan informasi. Tingginya t ingkat permohonan informasi menuntut adanya t ingkat  

keterbukaan yang tinggi pula dalam pelayanan informasi.   

 

Sejalan dengan kriteria-kriteria tersebut, maka pengadilan yang dipilih sebagai sampel adalah pengadilan 

tingkat pertama pada peradilan umum, agama dan Tata Usaha Negara (TUN di wilayah-wilayah yang 

telah dipertimbangkan berdasarkan kriteria-kriteria di atas. Untuk itu sebelum survey dilaksanakan 

terlebih dahulu telah dilaksanakan desk review untuk menentukan wilayah-wilayah yang menjadi sampel 

survey dengan mengacu pada kriteria-kriteria tersebut. Hasil desk review adalah sebagaimana terlampir 

dalam “Profil Wilayah Sampel.”  

 

Survey diarahkan kepada 3 (tiga) faktor yang terkait dengan pelayanan informasi di Pengadilan, yaitu: (1) 

ketersediaan informasi di Pengadilan; (2) fasilitas pelayanan informasi di Pengadilan; dan (3) respon 

petugas pengadilan. Permohonan informasi diajukan untuk mengakses informasi yang wajib disediakan 

secara berkala dan informasi yang wajib diumumkan setiap saat oleh Pengadilan. Permohonan informasi 

dilakukan dengan cara: (1) mendatangi langsung pengadilan; (2) melalui telpon; 
2
dan (3) melalui website. 

Permohonan informasi diajukan oleh surveyor yang berasal dari: (1) masyarakat umum; dan (2) lembaga 

swadaya masyarakat yang dibekali dengan Surat Tugas.  

 

Permohonan informasi pertama kali diajukan oleh surveyor dalam kapasitasnya sebagai masyarakat  

umum. Jika dalam tahap pertama ini surveyor tidak dilayani atau dipersulit  pelayanannya oleh Pengadilan, 

maka barulah surveyor sebagai perwakilan LSM akan mengeluarkan Surat Tugas yang ditandatangani 

oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar selaku Ketua Kelompok Kerja Akses Terhadap Keadilan. Hal ini 

dilakukan untuk melihat bagaimana sesungguhnya praktek pelayanan informasi yang diberikan 

Pengadilan kepada semua pihak, baik itu masyarakat  maupun LSM. Baik permohonan informasi yang 

diajukan oleh masyarakat umum maupun LSM, sama-sama dilakukan untuk mengakses dan menguji 

                                                        
1
 Davies, A. and G. Quinlivan, “  A Panel Data Analysis of the Impact  of Trade on Human Development, Journal 

of Socioeconomics,” 2006, dikut ip dari www.wikipedia.org. 

 
2
 Dalam prakteknya, melalui survey ini diketahui bahwa keberadaan sarana telpon di Pengadilan pada 

umumnya hanya digunakan untuk kepent ingan dinas, sehingga hampir t idak ada permohonan informasi yang 

direspon melalui telpon dan karenanya data survey telpon t idak bisa diolah. 
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ketersediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan. Survey dilakukan dengan 

menggunakan instrumen yang terdiri dari: (1) lembar kuesioner survey permohonan informasi masyarakat 

umum (2) lembar kuesioner survey permohonan informasi LSM; (3) lembar kuesioner survey website dan 

telpon;
3
 dan (3) lembar pertanyaan wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri. Instrumen survey 

disusun dengan mengacu pada SK KMA Nomor 144/KMA/SK/ I/2007 dan SK KMA Nomor 1-

144/KMA/SK/ I/ 2011 serta faktor-faktor lain yang terkait dengan pelayanan informasi di Pengadilan, dan 

telah dikonsultasikan kepada Tim Pembaruan Mahkamah Agung.  

 

Survey dilakukan sejak 12 Agustus 2013 hingga 21 Agustus 2013 pada pengadilan-pengadilan di wilayah 

sampel. Total pengadilan yang disurvey adalah 33 (tiga puluh tiga) pada 11 (sebelas) provinsi yang 

tersebar di seluruh Indonesia. Pengadilan-pengadilan tersebut terdiri dari:  

 

1. 11 Pengadilan Negeri, atau 3% dari 376 total jumlah Pengadilan Negeri yang ada saat ini. 

Kesebelas Pengadilan Negeri tersebut adalah: 

 

a. Pengadilan Negeri Medan  

b. Pengadilan Negeri Palembang 

c. Pengadilan Negeri Makassar  

d. Pengadilan Negeri Surabaya 

e. Pengadilan Negeri Semarang  

f. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  

g. Pengadilan Negeri Kendari  

h. Pengadilan Negeri Samarinda 

i. Pengadilan Negeri Pontianak 

j. Pengadilan Negeri Kupang 

k. Pengadilan Negeri Papua 

 

2. 11 Pengadilan Agama, atau 3,2% dari 338 total jumlah Pengadilan Negeri yang ada saat ini. 

Kesebelas Pengadilan Agama tersebut adalah: 

 

a. Pengadilan Agama Medan  

b. Pengadilan Agama Palembang 

c. Pengadilan Agama Makassar  

d. Pengadilan Agama Surabaya 

e. Pengadilan Agama Semarang  

f. Pengadilan Agama Jakarta Selatan  

g. Pengadilan Agama Kendari  

h. Pengadilan Agama Samarinda 

i. Pengadilan Agama Pont ianak 

j. Pengadilan Agama Kupang 

k. Pengadilan Agama Papua 

 

3. 11 Pengadilan TUN, atau 34% dari total jumlah Pengadilan Negeri yang ada saat ini. Kesebelas 

Pengadilan TUN tersebut adalah: 

 

a. Pengadilan TUN Medan  

                                                        

 

3
 Idem dengan catatan kaki nomor 3. 
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b. Pengadilan TUN Palembang 

c. Pengadilan TUN Makassar  

d. Pengadilan TUN Surabaya 

e. Pengadilan TUN Semarang  

f. Pengadilan TUN Jakarta Selatan  

g. Pengadilan TUN Kendari  

h. Pengadilan TUN Samarinda 

i. Pengadilan TUN Pontianak 

j. Pengadilan TUN Kupang 

k. Pengadilan TUN Papua 

 

Pengolahan data hasil survey dilakukan secara kualitat if dan kuantitat if secara deskript if statistik dengan 

menggunakan software SPSS. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melibatkan praktisi yang 

memiliki latar belakang keahlian di bidang hukum dan telah berpengalaman melakukan penelitian di 

bidang hukum dan pembaruan peradilan; serta praktisi statistik yang telah berpengalaman melakukan 

penelitian baik secara kualitatif dan kuantitatif. 

 

IV. PROFIL dan PETA WILAYAH SAMPEL   

 

Berikut adalah profil wilayah provinsi-provinsi yang menjadi sampel. Pemilihan wilayah provinsi 

didasarkan pada kriteria-kriteria sebagaimana telah dijelaskan pada bagian metodologi. Provinsi yang 

dipilih sebagai sampel tidak hanya provinsi yang memiliki jumlah perkara, jumlah populasi dan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi atau rata-rata, namun juga provinsi yang memiliki jumlah 

perkara, jumlah populasi dan IPM yang rendah. Tujuannya, untuk melihat bagaimana pelayanan informasi 

pada wilayah-wilayah tersebut. Apakah tingkat jumlah perkara, jumlah populasi dan IPM berpengaruh 

terhadap pelayanan informasi yang diberikan. Pemilihan wilayah provinsi tersebut juga telah mewakili 

wilayah Indonesia bagian timur, tengah dan barat, dengan pemilihan kota yaitu pada ibukota dari wilayah 

provinsi tersebut. Data-data yang digunakan dalam pemetaan profil bersumber dari Badan Pusat Statistik 

dan Mahkamah Agung.   

 

1. Sumatera Utara 

 

Populasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 berada pada t ingkat rata-rata penduduk pada satu 

provinsi di Indonesia. IPM Provinsi Sumatera Utara 1.5 kali lebih tinggi daripada standar nasional. Jumlah 

perkara pidana, perdata, agama, dan TUN di tahun 2011 adalah 17.000 atau 4,78% dari total jumlah 

perkara yang diperiksa di pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia. Kota yang dipilih dalam 

wilayah  

 

2. Sumatera Selatan 

 

IPM Provinsi Sumatera Selatan dianggap sebagai standard nasional dibandingkan provinsi-provinsi 

lainnya. Dari segi perkara, jumlah perkara pidana, perdata, agama dan TUN adalah  12.000 atau 2,14% dari 

total perkara yang diperiksa pada tingkat pengadilan pertama di seluruh Indonesia..  

 

3. Sulawesi Selatan 

 

Penduduk Sulawesi Selatan berada dalam jumlah rata-rata dibandingkan total populasi provinsi-provinsi 

di Indonesia. IPM Provinsi Sulawesi Selatan bergerak menuju standar nasional saat dibandingkan dengan 

seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi Sulawesi Selatan adalah salah satu provinsi yang berada pada 

rentang normal dalam tiga variabel, yaitu IPM, jumlah penduduk, dan beban perkara. Jumlah perkara 
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pidana, perdata, agama, dan TUN di tahun 2011 melebihi 21.000 atau 2,7% dari total jumlah perkara yang 

diperiksa pada pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia. 

 

4. Jawa Timur  

 

Jumlah penduduk di Jawa Timur sangat tinggi, tertinggi kedua di seluruh Indonesia pada tahun 2011. 

Jawa Timur juga memiliki jumlah perkara yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional pada tahun 

2011, yaitu melebihi 127.000 atau 22,73% dari jumlah perkara nasional.  

 

5. Jawa Tengah 

 

Jumlah penduduk di Jawa Tengah berada pada peringkat ketiga tertinggi populasi di Indonesia. IPM 

Provinsi Jawa Tengah berada pada standar dan menggambarkan rata-rata nasional. Beban perkara 

pidana, perdata, agama dan TUN pada tahun 2011 melebihi 11.000 atau 5,14% dari total beban perkara 

nasional pada pada peradilan t ingkat pertama di seluruh Indonesia. 

 

6. Jakarta 

 

Jakarta adalah ibukota negara Indonesia dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam rata-rata jumlah 

penduduk di Indonesia dengan IPM tertinggi di Indonesia pada tahun 2011. Jumlah perkara pidana, 

perdata, agama dan TUN termasuk dalam rata-rata beban perkara nasional yaitu mencapai 26.600 atau 

5,1% dari jumlah perkara nasional.  

 

7. Sulawesi Tenggara 

 

Jumlah penduduk Sulawesi Tenggara lebih rendah daripada rata-rata jumlah penduduk di satu provinsi di 

Indonesia. IPM Provinsi Sulawesi Tenggara juga lebih rendah dari rata-rata nasional bila dibandingkan 

dengan seluruh provinsi.  Kombinasi beban perkara pengadilan t ingkat pertama mengindikasikan 

rendahnya jumlah perkara dibandingkan dengan jumlah perkara nasional pada tahun 2011, yaitu 3.700 

atau 0,65% dari jumlah total perkara pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.  

 

8. Kalimantan Barat 

 

Kalimantan Barat memiliki jumlah populasi penduduk yang masuk dalam tingkat rata-rata standar 

nasional. Namun demikian, IPM Provinsi Kalimantan Barat berada pada posisi 69,15 yang artinya 3,12 

lebih rendah dari rata-rata indeks nasional. Jumlah perkara yang masuk juga di bawah rata-rata, yaitu 

dibawah 7.500 atau 1,33% dari jumlah perkara di pengadilan t ingkat pertama di seluruh Indonesia.  

 

9. Kalimantan Timur 

 

Provinsi Kalimantan Timur memiliki jumlah populasi penduduk yang masuk dalam tingkat rata-rata 

standar nasional serta IPM yang cenderung normal dengan 1,6 poin di atas rata-rata nasional. Jumlah 

perkara pidana, perdata, agama dan TUN pada tahun 2011 adalah 15.100 perkara atau 2,7% dari  jumlah 

perkara di pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia.  

 

10. Nusa Tenggara Timur 

 

Jumlah kepadatan penduduk Nusa Tenggara Timur telah diukur sebagai jumlah standar penduduk untuk 

Indonesia. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur rendah jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Laporan 

penerimaan perkara di pengadilan menunjukkan bahwa terdapat jumlah kasus yang rendah pula. Jumlah 

perkara di pengadilan agama merupakan kedua terendah dan untuk perkara pidana dan perdata yang 
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diperiksa merupakan yang terendah jika dibandingkan sebagai variabel tunggal yang terpisah pada 

tingkat nasional. Jumlah perkara yang diperiksa tahun 2011 hanya 2.380 atau 0,33% dari total penerimaan 

perkara nasional.  

 

11. Papua  

 

Papua merupakan provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk terendah untuk standar provinsi di 

Indonesia. IPM Provinsi Papua juga terendah dibandingkan provinsi lainnya. Data penerimaan perkara 

tahun 2011 merefleksikan rendahnya perkara dan berbanding lurus dengan penduduk yang t inggal di 

Papua. Jumlah perkara yang diterima di tahun 2011 hanya 3.500 atau 0,62% dari total penerimaan perkara 

nasional.  
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Peta Wilayah Sampel 

 

 
 

 

Keterangan: 

1. Sumatera Utara, dengan ibukota Medan 

2. Sumatera Selatan, dengan ibukota Palembang 

3. DKI Jakarta, dengan kota administrat if Jakarta Selatan 

4. Jawa Tengah, dengan ibukota Semarang 

5. Jawa Timut, dengan ibukota Surabaya 

6. Kalimantan Barat, dengan ibukota Pontianak 

7.Kalimantan Timur, dengan ibukota Samarinda 

8. Nusa Tenggara Timur, dengan ibukota Kupang 

9.Sulawesi Selatan, dengan ibukota Makassar 

10.Sulawesti Tenggara, dengan ibukota Kendari 

11. Papua, dengan ibukota Jayapura 

 

V. PENGADILAN DI INDONESIA 

Kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (UUD 

1945) merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan 

peradilan yang berada di bawahnya untuk penyelesaian perkara-perkara hukum dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara (TUN), dan 

lingkungan peradilan militer.  

 

6 
7 

1 

2 

3 

4 
5 

8 

9 
10 

11 
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Peradilan umum menurut Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU 

Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili 

perkara perdata dan pidana. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh: (1) 

Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama, berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota 

Kabupaten, dengan daerah hukum  meliput i wilayah Kotamadya atau Kabupaten; (2) Pengadilan Tinggi 

sebagai pengadilan t ingkat banding, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi 

wilayah provinsi; dan (3) Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, dengan daerah hukum 

meliputi seluruh wilayah Indonesia. Pada lingkungan peradilan umum dapat dibentuk Pengadilan Khusus 

yang dibentuk menurut UU. Pengadilan Khusus bertugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-

perkara khusus dalam kurun waktu tertentu, antara lain perkara hubungan industrial, Hak Asasi Manusia 

(HAM), perikanan, kepailitan, dan korupsi. Majelis hakim dalam perkara-perkara tersebut terdiri dari hakim 

dan hakim ad hoc yang direkrut karena keahliannya yang sesuai dengan latar belakang perkara yang 

diperiksa.    

 

Peradilan agama menurut UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Kedua Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili 

perkara diantara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara: perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, shadaqah, pengangkatan anak, dan perkara ekonomi syari'ah. Kekuasaan kehakiman 

di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh: (1) Pengadilan Agama sebagai pengadilan t ingkat  

pertama, berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota kabupaten, dengan daerah hukum meliputi wilayah 

kotamadya atau kabupaten; (2) Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan tingkat banding, 

berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi; dan (3) Mahkamah 

Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, dengan daerah hukum meliputi seluruh wilayah Indonesia.  

 

Peradilan TUN menurut UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN jo. UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara 

TUN. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan TUN dilaksanakan oleh: (1) Pengadilan TUN sebagai 

pengadilan t ingkat pertama, berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota kabupaten, dengan daerah 

hukum meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten; (2) Pengadilan Tinggi TUN sebagai pengadilan 

tingkat banding, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi, dan 

(3) Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi, dengan daerah hukum meliputi seluruh 

wilayah Indonesia. Namun, untuk sengketa-sengketa TUN yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui 

upaya administrasi berdasarkan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004, maka 

Pengadilan Tinggi TUN merupakan badan peradilan tingkat pertama, dan terhadap putusan Pengadilan 

Tinggi TUN tersebut tidak ada upaya hukum banding melainkan kasasi.  

 

Peradilan militer menurut UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan mengadili perkara tindak pidana militer, tata usaha militer, sengketa tata usaha 

angkatan bersenjata, dan  penggabungan perkara gugatan gant i rugi dalam perkara pidana atas 

permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh t indak pidana yang menjadi dasar 

dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Kekuasaan kehakiman di 

lingkungan peradilan militer dilaksanakan oleh: (1) Pengadilan Militer; (2) Pengadilan Militer Tinggi; (3) 

Pengadilan Militer Utama; dan (4) Pengadilan Militer Pertempuran. 

 

Sejak Agustus 2004, Mahkamah Agung tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga menjalankan 

fungsi administrasi, finansial, dan organisasi badan peradilan layaknya kementrian. Hal ini merupakan 

implikasi berlakunya sistem satu atap (one roof system) yang didasarkan pada UU Nomor 14 Tahun 1970 
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tentang Kekuasaan Kehakiman jo. UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 

Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana fungsi-fungsi semula menjadi kewenangan 

Pemerintah. 

 

Selain Mahkamah Agung, kekuasaan kehakiman tertinggi juga dipegang oleh Mahkamah Konstitusi untuk 

penyelesaian perkara: (1) pengujian Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 

(2) sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) 

pembubaran partai politik; (4) hasil pemilihan umum; dan (5) kewenangan lain yang diberikan oleh UU.  

 

VI. PERATURAN TERKAIT DENGAN KETERBUKAAN &  PELAYANAN INFORM ASI DI PENGADILAN  

Indonesia mempunyai dua UU yang terkait dengan pelayanan publik dan keterbukaan informasi, yaitu UU 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik.  

 

1. UU Pelayanan Publik 

 

UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melayani kebutuhan dasar setiap warga 

negara dalam kerangka pelayanan publik. Untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga 

negara dan terwujudnya tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta 

memberi perlindungan bagi warga negara dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik, maka diperlukan aturan hukum yang menjamin dan mendukung pelayanan publik 

sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Aturan tersebut adalah sebagaimana diatur 

dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengatur hal-hal yang terkait  

dengan:  

 

a. Pengertian dan batasan penyelenggaraan pelayanan publik; 

b. Asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik; 

c. Pembinaan dan penataan pelayanan publik; 

d. Hak, kewajiban, dan larangan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik; 

e. Aspek penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi standar pelayanan, maklumat pelayanan, 

sistem informasi, sarana dan prasaran, biaya/ tarif pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan 

penilaian kinerja; 

f. Peran serta masyarakat; 

g. Penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan; 

h. Sanksi. 

 

2. UU Keterbukaan Informasi Publik  

 

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, di mana hak 

memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan 

sarana untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan 

publik lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. UU Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hal-hal yang terkait dengan hak untuk mendapatkan 

informasi, yaitu: 

 

a. Asas dan tujuan dibentuknya UU Keterbukaan Informasi;  

b. Hak dan kewajiban pemohon dan pengguna informasi publik;  

c. Hak dan Kewajiban badan publik; 

d. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; 
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e. Informasi yang dikecualikan; 

f. Mekanisme memperoleh informasi; 

g. Komisi Informasi; 

h. Keberatan dan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi; dan 

i. Gugatan dan ketentuan pidana. 

 

Dalam konteks keterbukaan informasi di Pengadilan, pilar kekuasaan ini telah lebih dulu memiliki 

peraturan internal yang mengatur keterbukaan informasi, yaitu Surat Keputusan Ketua MA (SK KMA) 

Nomor 144/KMA/SK/ I/ 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Surat Keputusan tersebut lahir 

di masa kepemimpinan Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung dan menjadi pelopor transparansi  

informasi di lingkup birokrasi tingkat nasional. Seiring dengan perkembangan kebutuhan informasi di 

Pengadilan, empat tahun kemudian SK tersebut dicabut melalui  SK KMA Nomor 1-144/ KMA/SK/ I/2011 

yang menambahkan lebih terperinci petunjuk pelaksanaan keterbukaan informasi di Pengadilan, antara 

lain:  

a. Kategori informasi;  

b. Pelaksana pelayanan informasi;  

c. Prosedur pengumuman informasi; 

d. Prosedur pelayanan permintaan informasi; 

e. Prosedur pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan 

informasi yang dapat diakses publik; 

f. Prosedur keberatan; dan  

g. Laporan tahunan pertanggungjawaban pelayanan informasi. 

 

VII. KATEGORI INFORMASI DI PENGADILAN  

SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011 membagi informasi berdasarkan tiga kategori, yaitu:  

 

a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala; 

b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik; dan  

c. Informasi yang dikecualikan. 

 

A. Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Berkala 

 

Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan terdiri dari: 

 

1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan: 

 

a. Profil Pengadilan, meliputi: 

 Fungsi tugas dan yurisdiksi Pengadilan; 

 Struktur organisasi Pengadilan; 

 Alamat, telepon, faksimili dan situs resmi Pengadilan; 

 Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan; 

 Profil singkat pejabat struktural; dan 

 Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan tersebut yang telah 

diverifikasi dan dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan; 

c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak 

kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan;  

d. Agenda sidang Pengadilan Tingkat Pertama. 

 

2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat: 
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a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat  

bantuan hukum, hak atas biaya perkara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses 

persidangan; 

b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan pegawai; 

c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan pegawai; 

d. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap 

pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak pihak-pihak yang bertanggungjawab 

atas pelayanan informasi dan penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi; 

e. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi;  

f. Biaya untuk memperoleh salinan informasi. 

 

3. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan: 

 

a. Ringkasan informasi tentang program dan/ atau kegiatan yang sedang dijalankan 

Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 

 Nama program dan kegiatan; 

 Penganggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau 

alamat yang dapat dihubungi; 

 Target dan/atau capaian program dan kegiatan; 

 Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;  

 Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan yang setidaknya meliputi Daftar Isian 

Penggunaan Anggaran (DIPA), dokumen anggaran lainnya seperti rincian DIPA, 

rencana kerja anggaran, proposal, dan sebagainya. 

b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); 

c. Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: 

 Rencana dan laporan realisasi anggaran;  

 Neraca laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun seusai 

dengan standar skuntansi yang berlaku. 

d. Ringkasan daftar aset dan inventaris;  

e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan terkait. 

 

4. Informasi Laporan Akses Informasi: 

 

a. Jumlah permohonan informasi yang diterima; 

b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi set iap permohonan informasi; 

c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan 

permohonan informasi yang ditolak;  

d. Alasan penolakan permohonan informasi. 

 

5. Informasi Lain: 

 

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap 

kantor Pengadilan. 

 

B. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses oleh Publik 

 

Jenis informasi ini wajib dikelola dan dipelihara agar dapat dipastikan bahwa informasi tersebut 

tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat setiap saat. Jenis informasi ini terdiri dari: 

 



Halaman 14 dari 261 

 

 

1. Informasi Umum: 

 

a. Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib 

diumumkan secara berkala oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada bagian A di 

atas; 

b. Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat: 

 Nomor; 

 Ringkasan isi informasi; 

 Pejabat atau unit / satuan kerja yang menyediakan informasi; 

 Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi; 

 Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik);  

 Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip. 

Daftar Informasi Publik ini tidak boleh memuat jenis informasi yang dikecualikan. 

 

2. Informasi tentang Perkara dan Persidangan: 

 

a. Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap 

maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah 

elektronik, bukan salinana resmi); 

b. Informasi dalam Buku Register Perkara; 

c. Data Statistik Perkara, antara lain berisi jumlah dan jenis perkara; 

d. Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara; 

e. Laporan penggunaan biaya perkara. 

 

3. Informasi tentang Pengawasan dan Pendisplinan: 

 

a. Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang 

dilaporkan oleh masyarakat serta tindaklanjutnya; 

b. Langkah yang tengah dilakukan Pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran 

yang dilakukan Hakim atau Pegawai yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam 

media cetak atau elektronik); 

c. Jumlah Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan 

jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan; 

d. Inisial nama dan unit/ satuan kerja Hakim atau Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, 

jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan; 

e. Putusan Majelis Kehormatan Hakim. 

 

4. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian: 

 

a. Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat 

Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan; 

b. Naskah seluruh Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua 

Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau 

ditetapkan yang mengikat dan/ atau berdampak penting bagi publik yang sekurang-

kurangnya terdiri atas: 

 Dokumen pendukung sepert i naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang 

mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam hal dokumen 

tersebut memang dipersiapkan; 

 Masukan-masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan, keputusan atau 

kebijakan tersebut dalam hal tersedia; 
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 Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut  

dalam tahap setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara lebih luas; 

 Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 

 Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; 

c. Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan 

kewenangan dalam peraturan perundang-undangan; 

d. Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan; 

e. Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan; 

f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan 

yang terbuka untuk umum. 

 

5. Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan: 

 

a. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan Pengadilan; 

b. Standar dan Maklumat Pelayanan Pengadilan; 

c. Profil Hakim dan Pegawai yang meliputi: 

 Nama; 

 Riwayat pekerjaan; 

 Posisi; 

 Riwayat pendidikan; 

 Penghargaan yang diterima. 

d. Data statistik kepegawaian, yang meliputi antara lain jumlah, omposisi dan penyebaran 

Hakim dan Pegawai; 

e. Anggaran pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya; 

f. Surat-surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen 

pendukungnya; 

g. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia; 

h. Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja. 

 

6. Informasi Lain: 

 

a. Informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses pemohon selain 

yang sudah disebutkan dalam bagian A dan bagian B yang: 

 Tidak termasuk jenis informasi yang dikecualikan, yakni setelah dilakukan uji 

konsekuensi (lihat bagian C nomor 1) 

 Telah dinyatakan sebagai informasi yang dapat diakses berdasarkan keputusan 

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), PPID, putusan Komisi 

Informasi dan/ atau putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap 

b. Informasi mengenai hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi proses penerimaan Hakim 

dan/atau Pegawai (bagi pemohon informasi yang merupakan calon Hakim atau calon 

Pegawai). 

 

C. Informasi yang Dikecualikan 

 

Jenis informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang tidak 

disebutkan secara tegas dalam kelompok informasi pada bagian A, bagian B dan bagian C yang 

terdiri dari: 

 

1. Informasi yang menurut PPID atau Atasan PPID setelah melalui uji konsekuensi 

dianggap sebagai: 
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a. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat 

proses penegakan hukum; 

b. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu 

kepent ingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari 

persaingan usaha tidak sehat; 

c. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan 

pertahanan dan keamanan negara; 

d. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan 

kekayaan alam Indonesia; 

e. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan 

ketahanan ekonomi nasional; 

f. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan 

kepent ingan hubungan luar negeri; 

g. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otent ik 

yang bersifat  pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; 

h. Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi; 

i. Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra 

Pengadilan yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius 

merugikan proses penyusunan kebijakan; 

j. Informasi yang t idak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan 

perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

 

2. Termasuk dalam jenis informasi yang dikecualikan, antara lain: 

 

a. Informasi dalam proses musyawarah hakim termasuk advisblaad; 

b. Identitas lengkap Hakim dan Pegawai yang diberikan sanksi; 

c. DP3 atau evaluasi kinerja individu Hakim atau Pegawai; 

d. Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai; 

e. Identitas Hakim dan Pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik; 

f. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan; 

g. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau 

penetapan Hakim dalam perkara-perkara tertentu. 

 

Adanya sebagian informasi yang termasuk jenis informasi yang dikecualikan dalam suatu salinan 

informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan 

informasi tersebut. 
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VIII. TEM UAN PENELITIAN BERDASARKAN WILAYAH   

 

1. Sumatera Utara  

 

1.1. Permohonan informasi sebagai masyarakat awam  

 

 

 

No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Medan 

Pengadilan Agama 

Medan 

 

Pengadilan TUN 

Medan 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

A1 Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan  v   v    v  

A2 Struktur organisasi pengadilan  v   v    v  

A3 Alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat situs resmi 

pengadilan, alamat surel/ e-mail pengadilan  v 

 

 v    v 

 

A4 Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan  v   v    v  

A5 Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis perkara yang berada di 

bawah kewenangan pengadilan  v 

 

 v    v 

 

A6 Infomasi profil dan pelayanan dasar pengadilan  v   v    v  

A7 Biaya beracara di pengadilan  v   v    v  

A8 Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara 

serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan  v 

 

 v 

 

 v 

 

A9 Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama      v     

Informasi Berkaitan Dengan Hak Masyarakat 

A10 Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan, antara 

lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas bebas biaya 

berperkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan  v 

 

 

v  

 

v  

A11 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim 

dan pegawai  v 

 

 

 v 

 

 v 
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Medan 

Pengadilan Agama 

Medan 

 

Pengadilan TUN 

Medan 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A12 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai  v  

 

 v   v 

A13 Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan keberatan 

terhadapat pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak 

pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan tersebut serta 

penanganan keberatan terhadap pelayanan v 

 

 

 v 

 

 v 

A14 Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi   v 

 

 v   v 

A15 Biaya untuk memperoleh salinan informasi   v 

 

 v   v 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

A16 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa serta 

hubungannya dengan peraturan perundang-undangan terkait    v 

 

v 

 v 

Informasi Laporan Akses Informasi 

A17 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

informasi   v 

 

 v 

 v 

A18 Alasan penolakan permohonan informasi   v 

 

 v  v 

Informasi Perkara dan Persidangan 

A19 Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan yang tidak berkekuatan hukum 

tetap v 

 

 v 

 

 v 

 

A20 Informasi dalam buku registrasi perkara v   v 

 

 v  

A21 Prosedur beracara tiap-t iap jenis perkara yang ditangani 

pengadilan v 

 

 v 

 

 v 

 

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan 

A22 Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang 

telah diketahui masyarakat  

v 

 v 

 

 v 
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Medan 

Pengadilan Agama 

Medan 

 

Pengadilan TUN 

Medan 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A23 Putusan Majelis Kehormatan Hakim  v  v 

 

 v  

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

A24 Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA yang 

telah disahkan atau ditetapkan v 

 

v 

 

 v 

 

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

A25 Standar dan maklumat pelayanan pengadilan v  v 

 

 v  

 

1.2. Permohonan informasi sebagai LSM  

 

No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Medan 

Pengadilan Agama 

Medan 

Pengadilan TUN 

Medan 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

S1 Profil singkat pejabat struktural pengadilan  v    v    v   

S2 LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya  v 

 

 v    v 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan  

S3 Ringkasan informasi program kerja dan/atau kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh pengadilan atau unit kerja dari Mahkamah Agung  v    v    v   

S4 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)  v    v     v  

S5 Ringkasan laporan keuangan  v    v    v   

S6 ringkasan daftar aset dan invetaris  v    v    v   

  Informasi Laporan Akses Informasi 

S7 Jumlah permohonan informasi yang diterima  v    v    v   



Halaman 20 dari 261 

 

 

No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Medan 

Pengadilan Agama 

Medan 

Pengadilan TUN 

Medan 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S8 Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak  v    v    v   

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK  

Informasi Perkara dan Persidangan  

S9 Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara  v 

 

 v    v   

S10 Laporan penggunaan biaya perkara  v 

 

 v    v   

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan  

S11 Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya   v  v    v 

S12 Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis 

pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan    v  v      v 

S13 Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan   v   v     v  

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian  

S14 Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau pert imbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan    v  v      v 

S15 Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an  v    v    v   

S16 Rencana strategi dan rencana kerja pengadilan  v    v    v   

S17 Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA  v    v    v   

S18 Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam    v    v    v 
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Medan 

Pengadilan Agama 

Medan 

Pengadilan TUN 

Medan 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

pertemuan yang terbuka untuk umum 

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan  

S19 Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi keanggotaan dan 

keuangan pengadilan  v    v    v   

S20 Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

 v 

v 

v 

v 

X 

   

 v 

v 

v 

v 

X 

   

 v 

v 

v 

v 

X 

   

S21 Data statistik kepegawaian yang meliputi jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta pegawai v 

 

 v  v  

S22 Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya  v    v    v   

S23 Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut 

dokumen pendukungnya  v     v    v  

S24 surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia        v  v   

S25 Agenda kerja pejabat pengadilan atau unit/ satuan kerja  v 

 

 v    v   

    

    

1.3. Penilaian terhadap website Pengadilan  

 

No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Medan  

(http:/ /www.pn-

medankota.go.id/ v2/ ) 

Pengadilan Agama 

Medan  

(http:/ /www.pa-medan.net/ ) 

Pengadilan TUN 

Medan  

(http:/ /www.ptun-

medan.go.id/home) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Medan  

(http:/ /www.pn-

medankota.go.id/ v2/ ) 

Pengadilan Agama 

Medan  

(http:/ /www.pa-medan.net/ ) 

Pengadilan TUN 

Medan  

(http:/ /www.ptun-

medan.go.id/home) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUM UMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

1. Fungsi pengadilan  V      V       v      

2. Tugas pengadilan  V      V      V       

3. Yurisdiksi pengadilan  V      V      V      v 

4. Struktur organisasi pengadilan  V      V      V       

5. Alamat pengadilan  V      V      V       

6. Nomor telepon pengadilan  V      V      v       

7 Nomor faksimili  V      V      v       

8. Alamat situs resmi   v      v       V     

9. Alamat surel/e-mail pengadilan    V    V        v     

10. Daftar nama pejabat di 

pengadilan  V   

  

v    

  

 v    v   

11. Daftar nama hakim di 

pengadilan  V   

  

 V   

  

 v     v  

12. Profil singkat pejabat struktural 

pengadilan   v  

  

  v  

  

 V    V   

13. LHKPN yang telah diverifikasi 

KPK dan prosedurnya    V 

  

   V 

  

  v      

14. Prosedur beracara bagi t iap-tiap 

jenis perkara yang berada di 

bawah kewenangan pengadilan  V   

  

 V   

  

 V      v 

15. Infomasi profil dan pelayanan 

dasar pengadilan  V   

  

  v  

  

 V       

16. Biaya beracara di pengadilan  V      V      V      v 

17. Biaya administrasi perkara  V       v      v      
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Medan  

(http:/ /www.pn-

medankota.go.id/ v2/ ) 

Pengadilan Agama 

Medan  

(http:/ /www.pa-medan.net/ ) 

Pengadilan TUN 

Medan  

(http:/ /www.ptun-

medan.go.id/home) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

(biaya yang berhubungan 

dengan proses penyelesaian 

perkara serta seluruh biaya hak-

hak kepaniteraan lain sesuai 

dengan kewenangan, tugas dan 

kewajiban Pengadilan) 

18. Agenda sidang Pengadilan 

Tingkat Pertama pada hari 

kunjungan 

v    V    v    

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 

1. Hak-hak para pihak yang 

berhubungan dengan 

pengadilan, antara lain hak 

mendapat bantuan hukum, hak 

atas bebas biaya berperkara, 

serta hak-hak pokok dalam 

proses persidangan. 

 V    V    V   

2. Tata cara pengaduan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan 

hakim dan pegawai. 

V    V     V   

3. Hak-hak pelapor dugaan 

pelanggaran hakim dan 

pegawai. 

V    V     V   

4. Tata cara memperoleh 

informasi, tata cara mengajukan 

keberatan terhadapat pelayanan 

informasi, serta nama dan 

V    V    V    
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Medan  

(http:/ /www.pn-

medankota.go.id/ v2/ ) 

Pengadilan Agama 

Medan  

(http:/ /www.pa-medan.net/ ) 

Pengadilan TUN 

Medan  

(http:/ /www.ptun-

medan.go.id/home) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

nomor kontak pihak yang 

bertanggungjawab atas 

pelayanan tersebut serta 

penanganan keberatan 

terhadap pelayanan. 

5. Hak-hak pemohon dalam 

pelayanan informasi 

V    V     V   

6. Biaya untuk memperoleh 

salinan informasi 

V    V     V   

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

1. Ringkasan informasi program 

kerja dan/atau kegiatan yang 

sedang dilakukan oleh 

pengadilan atau unit kerja dari 

Mahkamah Agung *harus 

memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. nama program dan kegiatan 

2. penanggung jawab, 

pelaksana 

3. target dan/atau capaian 

program 

4. jadwal pelaksanaan program 

dan kegiatan 

5. sumber dan jumlah anggaran 

 V    v    v   

2. laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (LAKIP) 

v    V    V    

3. Ringkasan laporan keuangan  V   V    V    
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Medan  

(http:/ /www.pn-

medankota.go.id/ v2/ ) 

Pengadilan Agama 

Medan  

(http:/ /www.pa-medan.net/ ) 

Pengadilan TUN 

Medan  

(http:/ /www.ptun-

medan.go.id/home) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

*harus memiliki unsur-unsur 

berikut ini: 

1. rencana dan laporan realisasi 

anggaran 

2. Neraca laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan 

yang disusun sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku 

4. Ringkasan daftar aset dan 

invetaris 

V    V    V    

5. Informasi tentang 

pengumuman pengadaan 

barang dan jasa serta 

hubungannya dengan peraturan 

perundang-undangan terkait  

V    V    V    

Informasi Laporan Akses Informasi 

1. Jumlah permohonan informasi 

yang diterima 

V (0 

permohonanv) 

   V (0 

permohonan 

   V (0 

permohonan) 

   

2. Waktu yang diperlukan dalam 

memenuhi setiap permohonan 

informasi (misalnya dalam 

bentuk tabel informasi 

perkiraan waktu permohonan 

informasi) 

 V           

3. Jumlah permohonan informasi 

yang dikabulkan, baik sebagian 

atau seluruhnya, serta 

 V           
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Medan  

(http:/ /www.pn-

medankota.go.id/ v2/ ) 

Pengadilan Agama 

Medan  

(http:/ /www.pa-medan.net/ ) 

Pengadilan TUN 

Medan  

(http:/ /www.ptun-

medan.go.id/home) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

permohonan informasi yang 

ditolak 

4. Alasan penolakan permohonan 

informasi  

 v           

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK 

 

Informasi tentang Perkara dan Persidangan 

1. Semua putusan dan penetapan 

pengadilan, baik yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan 

yang tidak berkekuatan hukum 

tetap 

v  v  V    v  V  

2. Informasi dalam buku registrasi 

perkara 

 V    V    V   

3. Data statistik perkara yang 

mencakup jumlah dan jenis 

perkara 

 V   V    v  V  

4. Prosedur beracara tiap-tiap 

jenis perkara yang ditangani 

pengadilan 

V    V     V   

5. Laporan penggunaan biaya 

beracara 

 V   V    v  V  

Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan 

1. informasi pelanggaran yang 

dilaporkan oleh masyarakat 

atau ditemukan oleh pengawas 

serta tindak lanjutnya 

V    V (t idak ada 

pengaduan 

    V   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Medan  

(http:/ /www.pn-

medankota.go.id/ v2/ ) 

Pengadilan Agama 

Medan  

(http:/ /www.pa-medan.net/ ) 

Pengadilan TUN 

Medan  

(http:/ /www.ptun-

medan.go.id/home) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

*mencakup jumlah, jenis, dan 

gambaran umum 

2. Langkah yang tengah dilakukan 

pengadilan dalam pemeriksaan 

dugaan pelanggaran yang 

dilakukan hakim atau pegawai 

yang telah diketahui masyarakat 

 V        V   

3. Jumlah hakim atau pegawai 

yang dijatuhi sanksi kedisiplinan 

beserta jenis pelanggaran dan 

jenis sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan 

 V        V   

4. Inisial nama dan unit/ satuan 

kerja hakim atau pegawai yang 

dijatuhi sanksi kedisiplinan, jenis 

pelanggaran dan bentuk sanksi 

kedisiplinan yang dijatuhkan 

 V        V   

5. Putusan Majelis Kehormatan 

Hakim 

 V        V   

Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

1. Peraturan MA yang telah 

disahkan atau ditetapkan 

 V    V   V    

2. Keputusan Ketua MA dan Wakil 

Ketua MA yang telah disahkan 

atau ditetapkan 

 V    V    V   

3. SEMA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

 V    V    V   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Medan  

(http:/ /www.pn-

medankota.go.id/ v2/ ) 

Pengadilan Agama 

Medan  

(http:/ /www.pa-medan.net/ ) 

Pengadilan TUN 

Medan  

(http:/ /www.ptun-

medan.go.id/home) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

4. Naskah seluruh peraturan MA 

*yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau 

pertimbangan yang mendasari 

terbitnya peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak 

atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses 

pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

 V    V    v   

 Pertimbangan atau nasihat 

hukum yang diberikan MA 

sesuai dengan kewenangan 

dalam Per-UU-an 

 V    V    V   

5. Rencana strategis pengadilan  V   V    v    

6. Rencanan Kerja Pengadilan  V   V    V    

7. Daftar penelit ian yang dilakukan 

beserta hasilnya yang dilakukan 

MA 

     v    V   

8. Informasi dan kebijakan yang 

disampaikan oleh pejabat 

pengadilan dalam pertemuan 

yang terbuka untuk umum 

 V   V    V    

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

1. Pedoman pengelolaan 

organisasi, administrasi 

 V    V   V    
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Medan  

(http:/ /www.pn-

medankota.go.id/ v2/ ) 

Pengadilan Agama 

Medan  

(http:/ /www.pa-medan.net/ ) 

Pengadilan TUN 

Medan  

(http:/ /www.ptun-

medan.go.id/home) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

keanggotaan dan keuangan 

pengadilan 

2. Standar dan maklumat 

pelayanan pengadilan 

 V    V    V   

3. Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

v    V    v    

4. Data statistik kepegawaian yang 

meliputi jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta 

pegawai 

V    V     V   

5. Anggaran pengadilan beserta 

unit pelaksana teknis dan 

laporan keuangannya 

V    V    V    

6. Surat-surat perjanjian yang 

dibuat pengadilan dengan 

pihak ket iga berikut dokumen 

pendukungnya 

 V    V    V   

7. Surat menyurat pimpinan atau 

pejabat pengadilan dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya kecuali 

yang bersifat rahasia 

 V    v   V    
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Medan  

(http:/ /www.pn-

medankota.go.id/ v2/ ) 

Pengadilan Agama 

Medan  

(http:/ /www.pa-medan.net/ ) 

Pengadilan TUN 

Medan  

(http:/ /www.ptun-

medan.go.id/home) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

8. Agenda kerja pejabat 

pengadilan 

 V    V   V    

Keterangan : 

T =  Tersedia 

TT =  Tidak Tersedia 

<6 = data yang tersedia adalah data 6 bulan terakhir 

>6 = data yang tersedia adalah data lebih dari 6 bulan terakhir 

 

1.4. Penilaian terhadap infrastruktur Pengadilan  

 

Infrastruktur 

 

 Kriteria Penilaian: 

1 =  tidak setuju   2 =  kurang setuju 

3 =  agak setuju   4 =  Setuju 

Pengadilan Negeri 

Medan 

Pengadilan Agama 

Medan 

Pengadilan TUN 

Medan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tanda “pengadilan” mudah untuk dilihat dari 

jalan     

 

       v          

2. Gedung pengadilan mudah untuk dibedakan 

dari lingkungan sekitarnya             v            

3. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan berjalan kaki      v        v        v   

4. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan mobil    v        v        v     

5. Tersedia tempat parkir yang cukup untuk 

pengguna pengadilan     v        v        v    

6. Pintu masuk utama mudah untuk dikenali      v        v        v   

7. Gedung pengadilan terlihat dalam kondisi baik      v        v        v   
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Infrastruktur 

 

 Kriteria Penilaian: 

1 =  tidak setuju   2 =  kurang setuju 

3 =  agak setuju   4 =  Setuju 

Pengadilan Negeri 

Medan 

Pengadilan Agama 

Medan 

Pengadilan TUN 

Medan 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

8. Pencahayaan di pengadilan memadai     v        v        v    

9. Informasi di papan informasi terlihat jelas untuk 

dibaca      v        v        v   

10. Papan informasi terawat dengan baik      v        v        v   

11. Meja informasi terpelihara dengan baik      v        v        v   

 

1.5. Penilaian terhadap kondisi Pengadilan  

 

Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Medan 

Pengadilan Agama 

Medan 

Pengadilan TUN 

Medan 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Depan Pintu Masuk Utama 

1. Apakah ada petugas keamanan di pintu masuk?       v    v  

2. Apakah petugas keamanan di depan pintu 

berpakaian resmi?        v    v 

3. Apakah petugas keamanan merokok di pintu 

masuk ini?    v    v    v 

4. Adakah pemeriksaan keamanan di pintu masuk 

ini?    v    v    v 

Lobi Pengadilan  

5. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan ruang penting 

lainnya di pengadilan)?    v      
6. Dapatkah anda melihat meja informasi?  v    v    v   

7. Adakah tanda yang menunjukkan letak meja  v    v    v   
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Medan 

Pengadilan Agama 

Medan 

Pengadilan TUN 

Medan 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

informasi? 

8. Adakah tanda yang menunjukkan letak ruang-

ruang sidang? 

 

   v    v   

9. Adakah tanda yang menunjukkan area-area 

penting lainnya? 

( ruang sidang, ruang tunggu, meja informasi, 

toilet)      v       

10. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan area penting lainnya 

di pengadilan)?      v       

11. Apakah papan informasi mudah untuk dilihat 

dari pintu masuk? v  

 

v   v   

12. Adakah papan pengumuman jadwal sidang?        v     

13. Apakah papan tersebut dibuat secara digital?        v    v 

14. Apakah ada papan informasi mengenai kasus-

kasus yang tengah disidangkan?       v      

Meja informasi 

15. Apakah ada lebih dari 3 orang yang sedang 

berada di dalam antrian?   v    v    v  

16. Adakah formulir permohonan informasi yang 

disediakan oleh meja informasi?     v     

17. Adakah formulir keberatan permohonan 

informasi yang disediakan oleh meja informasi?    v    v    v 

18. Apakah ada seseorang di meja tersebut?   

 

 v     
19. Dapatkah anda memperoleh informasi dari meja 

tersebut?       v    v  
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Medan 

Pengadilan Agama 

Medan 

Pengadilan TUN 

Medan 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

20. Apakah ada pembatas/penghalang antara meja 

tersebut dengan diri anda? (kaca, meja yang 

tinggi, suasana yang berisik)  v    v    v   

 

 

2. Sumatera Selatan  

 

2.1. Permohonan informasi sebagai masyarakat awam  

 

 

 

No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Palembang 

Pengadilan Agama 

Palembang 

 

Pengadilan TUN 

Palembang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

A1 Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan  v 

 

v v  

A2 Struktur organisasi pengadilan v  v 

 

v  

A3 Alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat situs resmi 

pengadilan, alamat surel/ e-mail pengadilan v 

 

 

v v 

 

A4 Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan v  v 

 

v  

A5 Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis perkara yang berada di 

bawah kewenangan pengadilan v 

 

 

v v 

 

A6 Infomasi profil dan pelayanan dasar pengadilan v  v 

 

v  

A7 Biaya beracara di pengadilan v  v 

 

v  

A8 Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara 

serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan v 

 

v 

 

v 

 

A9 Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama v  v 

 

v  
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Palembang 

Pengadilan Agama 

Palembang 

 

Pengadilan TUN 

Palembang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A10 Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan, antara 

lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas bebas biaya 

berperkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan v 

 

 

v 

v 

 

A11 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim 

dan pegawai v 

 

 

v 

v 

 

A12 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai v  

 

v v  

A13 Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan keberatan 

terhadapat pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak 

pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan tersebut serta 

penanganan keberatan terhadap pelayanan v 

 

 

v 

v 

 

A14 Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi v  

 

v v  

A15 Biaya untuk memperoleh salinan informasi v  

 

v v  

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

A16 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa serta 

hubungannya dengan peraturan perundang-undangan terkait   v 

 

v 

v  

Informasi Laporan Akses Informasi 

A17 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

informasi v  

 

v 

v  

A18 Alasan penolakan permohonan informasi v  

 

v v  

Informasi Perkara dan Persidangan 

A19 Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan yang tidak berkekuatan hukum 

tetap v 

 

v 

 

v 

 

A20 Informasi dalam buku registrasi perkara v  v 

 

v  

A21 Prosedur beracara tiap-t iap jenis perkara yang ditangani 

pengadilan v 

 

v 

 

v 

 



Halaman 35 dari 261 

 

 

 

 

No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Palembang 

Pengadilan Agama 

Palembang 

 

Pengadilan TUN 

Palembang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan 

A22 Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang 

telah diketahui masyarakat  

v 

 

v v 

 

A23 Putusan Majelis Kehormatan Hakim  v 

 

v  v 

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

A24 Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA yang 

telah disahkan atau ditetapkan  

v 

 

v v 

 

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

A25 Standar dan maklumat pelayanan pengadilan  v 

 

v v  
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2.2. Permohonan informasi sebagai LSM  

 

No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Palembang 

Pengadilan Agama 

Palembang 

Pengadilan TUN 

Palembang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

S1 Profil singkat pejabat struktural pengadilan v 

 

v  v  

S2 LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya 

 

v v  v  

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan  

S3 Ringkasan informasi program kerja dan/atau kegiatan yang sedang dilakukan 

oleh pengadilan atau unit kerja dari Mahkamah Agung v 

 

v  v   

S4 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) v 

 

v  v  

S5 Ringkasan laporan keuangan v 

 

v  v  

S6 ringkasan daftar aset dan invetaris v 

 

v  v  

  Informasi Laporan Akses Informasi 

S7 Jumlah permohonan informasi yang diterima 

 

v v  v   

S8 Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak 

 

v v  v   

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK  

Informasi Perkara dan Persidangan  

S9 Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara v 

 

v  v   

S10 Laporan penggunaan biaya perkara v 

 

v  v   

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan  

S11 Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya 

 

v v   v 

S12 Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis 

pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan 

 

v v   v 
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Palembang 

Pengadilan Agama 

Palembang 

Pengadilan TUN 

Palembang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S13 Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan 

 

v v   v 

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian  

S14 Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau pert imbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

 

v  v v  

S15 Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an v 

 

 v v  

S16 Rencana strategi dan rencana kerja pengadilan v 

 

v  v  

S17 Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA 

 

v  v v  

S18 Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam 

pertemuan yang terbuka untuk umum v 

 

v  v  

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan  

S19 Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi keanggotaan dan keuangan 

pengadilan v 

 

v  v   

S20 Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima v 

 

v  v   
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Palembang 

Pengadilan Agama 

Palembang 

Pengadilan TUN 

Palembang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S21 Data statistik kepegawaian yang meliputi jumlah, komposisi dan penyebaran 

hakim serta pegawai v 

 

 v  v 

S22 Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana teknis dan laporan keuangannya v 

 

v  v   

S23 Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut 

dokumen pendukungnya v 

 

v   v 

S24 surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia v 

 

 v v  

S25 Agenda kerja pejabat pengadilan atau unit/ satuan kerja v 

 

v  v  

    

    

2.3. Penilaian terhadap website Pengadilan  

 

No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Palembang 

http:/ /www.pn-palembang.net/  

Pengadilan Agama 

Palembang 

http:/ /www.pa-

palembang.go.id/  

Pengadilan TUN Palembang 

http:/ /www.ptun.palembang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilanv 

1. Fungsi pengadilan  v   v   v v   v 

2. Tugas pengadilan  v   v   v  v   

3. Yurisdiksi pengadilan v   v v   v v   v 

4. Struktur organisasi pengadilan  v   v   v  v   

5. Alamat pengadilan v   v v   v v   v 

6. Nomor telepon pengadilan v   v v   v v   v 

7 Nomor faksimili v   v v   v v   v 

8. Alamat situs resmi v   v v   v v   v 

9. Alamat surel/e-mail pengadilan  v   v   v v   v 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Palembang 

http:/ /www.pn-palembang.net/  

Pengadilan Agama 

Palembang 

http:/ /www.pa-

palembang.go.id/  

Pengadilan TUN Palembang 

http:/ /www.ptun.palembang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

10. Daftar nama pejabat di 

pengadilan 

v   v v   v v   v 

11. Daftar nama hakim di 

pengadilan 

v   v v   v v   v 

12. Profil singkat pejabat struktural 

pengadilan 

v   v v   v v   v 

13. LHKPN yang telah diverifikasi 

KPK dan prosedurnya 

 v   v   v v   v 

14. Prosedur beracara bagi tiap-

tiap jenis perkara yang berada 

di bawah kewenangan 

pengadilan 

v   v v   v  v   

15. Infomasi profil dan pelayanan 

dasar pengadilan 

v   v v   v  v   

16. Biaya beracara di pengadilan v   v v   v v   v 

17. Biaya administrasi perkara 

(biaya yang berhubungan 

dengan proses penyelesaian 

perkara serta seluruh biaya 

hak-hak kepaniteraan lain 

sesuai dengan kewenangan, 

tugas dan kewajiban 

Pengadilan) 

v   v v   v v   v 

18. Agenda sidang Pengadilan 

Tingkat Pertama pada hari 

kunjungan 

 v <  1 

minggu 

>  1 

minggu 

 

v  <  1 

minggu 

>  1 

minggu 

v 

v  >  1 

minggu 

 

>  1 

minggu 

 

v 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Palembang 

http:/ /www.pn-palembang.net/  

Pengadilan Agama 

Palembang 

http:/ /www.pa-

palembang.go.id/  

Pengadilan TUN Palembang 

http:/ /www.ptun.palembang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 

1. Hak-hak para pihak yang 

berhubungan dengan 

pengadilan, antara lain hak 

mendapat bantuan hukum, hak 

atas bebas biaya berperkara, 

serta hak-hak pokok dalam 

proses persidangan. 

 v   v     v   

2. Tata cara pengaduan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan 

hakim dan pegawai. 

v    v    v    

3. Hak-hak pelapor dugaan 

pelanggaran hakim dan 

pegawai. 

v    v    v    

4. Tata cara memperoleh 

informasi, tata cara 

mengajukan keberatan 

terhadapat pelayanan 

informasi, serta nama dan 

nomor kontak pihak yang 

bertanggungjawab atas 

pelayanan tersebut serta 

penanganan keberatan 

terhadap pelayanan. 

v    v     v   

5. Hak-hak pemohon dalam 

pelayanan informasi 

 v    v   v    

6. Biaya untuk memperoleh v    v     v   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Palembang 

http:/ /www.pn-palembang.net/  

Pengadilan Agama 

Palembang 

http:/ /www.pa-

palembang.go.id/  

Pengadilan TUN Palembang 

http:/ /www.ptun.palembang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

salinan informasi 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

1. Ringkasan informasi program 

kerja dan/atau kegiatan yang 

sedang dilakukan oleh 

pengadilan atau unit kerja dari 

Mahkamah Agung *harus 

memiliki unsur-unsur berikut 

ini: 

1. nama program dan kegiatan 

2. penanggung jawab, 

pelaksana 

3. target dan/atau capaian 

program 

4. jadwal pelaksanaan program 

dan kegiatan 

5. sumber dan jumlah anggaran 

 v   v    v    

2. laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (LAKIP) 

v    v    v    

3. Ringkasan laporan keuangan 

*harus memiliki unsur-unsur 

berikut ini: 

1. rencana dan laporan realisasi 

anggaran 

2. Neraca laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan 

yang disusun sesuai dengan 

v    v     v   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Palembang 

http:/ /www.pn-palembang.net/  

Pengadilan Agama 

Palembang 

http:/ /www.pa-

palembang.go.id/  

Pengadilan TUN Palembang 

http:/ /www.ptun.palembang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

standar akuntansi yang berlaku 

4. Ringkasan daftar aset dan 

invetaris 

v     v   v    

5. Informasi tentang 

pengumuman pengadaan 

barang dan jasa serta 

hubungannya dengan 

peraturan perundang-

undangan terkait  

 v   v     v   

Informasi Laporan Akses Informasi 

1. Jumlah permohonan informasi 

yang diterima 

 v    v    v   

2. Waktu yang diperlukan dalam 

memenuhi setiap permohonan 

informasi (misalnya dalam 

bentuk tabel informasi 

perkiraan waktu permohonan 

informasi) 

 v    v    v   

3. Jumlah permohonan informasi 

yang dikabulkan, baik sebagian 

atau seluruhnya, serta 

permohonan informasi yang 

ditolak 

 v    v    v   

4. Alasan penolakan permohonan 

informasi  

 v    v    v   

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Palembang 

http:/ /www.pn-palembang.net/  

Pengadilan Agama 

Palembang 

http:/ /www.pa-

palembang.go.id/  

Pengadilan TUN Palembang 

http:/ /www.ptun.palembang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

Informasi tentang Perkara dan Persidangan 

1. Semua putusan dan penetapan 

pengadilan, baik yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan 

yang tidak berkekuatan hukum 

tetap 

 v   v   v v   v 

2. Informasi dalam buku registrasi 

perkara 

v   v v   v  v   

3. Data statist ik perkara yang 

mencakup jumlah dan jenis 

perkara 

v   v v   v v   v 

4. Prosedur beracara tiap-tiap 

jenis perkara yang ditangani 

pengadilan 

v   v v   v v   v 

5. Laporan penggunaan biaya 

beracara 

 v   v   v v   v 

Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan 

1. informasi pelanggaran yang 

dilaporkan oleh masyarakat 

atau ditemukan oleh pengawas 

serta tindak lanjutnya 

*mencakup jumlah, jenis, dan 

gambaran umum 

 v    v    v   

2. Langkah yang tengah dilakukan 

pengadilan dalam pemeriksaan 

dugaan pelanggaran yang 

dilakukan hakim atau pegawai 

 v    v    v   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Palembang 

http:/ /www.pn-palembang.net/  

Pengadilan Agama 

Palembang 

http:/ /www.pa-

palembang.go.id/  

Pengadilan TUN Palembang 

http:/ /www.ptun.palembang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

yang telah diketahui 

masyarakat 

3. Jumlah hakim atau pegawai 

yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan beserta jenis 

pelanggaran dan jenis sanksi 

kedisiplinan yang dijatuhkan 

 v   v   v v   v 

4. Inisial nama dan unit/ satuan 

kerja hakim atau pegawai yang 

dijatuhi sanksi kedisiplinan, 

jenis pelanggaran dan bentuk 

sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan 

 v   v   v v   v 

5. Putusan Majelis Kehormatan 

Hakim 

 v    v    v   

Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

1. Peraturan MA yang telah 

disahkan atau ditetapkan 

 v    v    v   

2. Keputusan Ketua MA dan Wakil 

Ketua MA yang telah disahkan 

atau ditetapkan 

 v    v    v   

3. SEMA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

 v    v    v   

4. Naskah seluruh peraturan MA 

*yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau 

pertimbangan yang mendasari 

 v    v    v   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Palembang 

http:/ /www.pn-palembang.net/  

Pengadilan Agama 

Palembang 

http:/ /www.pa-

palembang.go.id/  

Pengadilan TUN Palembang 

http:/ /www.ptun.palembang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

terbitnya peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak 

atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses 

pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

 Pert imbangan atau nasihat 

hukum yang diberikan MA 

sesuai dengan kewenangan 

dalam Per-UU-an 

 v    v    v   

5. Rencana strategis pengadilan  v    v   v   v 

6. Rencanan Kerja Pengadilan  v    v   v   v 

7. Daftar penelitian yang 

dilakukan beserta hasilnya yang 

dilakukan MA 

 v    v    v   

8. Informasi dan kebijakan yang 

disampaikan oleh pejabat 

pengadilan dalam pertemuan 

yang terbuka untuk umum 

 v    v    v   

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

1. Pedoman pengelolaan 

organisasi, administrasi 

keanggotaan dan keuangan 

pengadilan 

v    v     v   

2. Standar dan maklumat 

pelayanan pengadilan 

 v    v   v    
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Palembang 

http:/ /www.pn-palembang.net/  

Pengadilan Agama 

Palembang 

http:/ /www.pa-

palembang.go.id/  

Pengadilan TUN Palembang 

http:/ /www.ptun.palembang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

3. Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

v    v    v    

4. Data statist ik kepegawaian 

yang meliput i jumlah, 

komposisi dan penyebaran 

hakim serta pegawai 

 v    v    v   

5. Anggaran pengadilan beserta 

unit pelaksana teknis dan 

laporan keuangannya 

v    v     v   

6. Surat-surat perjanjian yang 

dibuat pengadilan dengan 

pihak ketiga berikut dokumen 

pendukungnya 

 v   v     v   

7. Surat menyurat pimpinan atau 

pejabat pengadilan dalam 

rangka pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya kecuali 

yang bersifat rahasia 

 v    v    v   

8. Agenda kerja pejabat 

pengadilan 

 v    v    v   

Keterangan : 

T =  Tersedia 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Palembang 

http:/ /www.pn-palembang.net/  

Pengadilan Agama 

Palembang 

http:/ /www.pa-

palembang.go.id/  

Pengadilan TUN Palembang 

http:/ /www.ptun.palembang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

TT =  Tidak Tersedia 

<6 = data yang tersedia adalah data 6 bulan terakhir 

>6 = data yang tersedia adalah data lebih dari 6 bulan terakhir 

 

2.4. Penilaian terhadap infrastruktur Pengadilan  

 

Infrastruktur 

 

 Kriteria Penilaian: 

1 =  tidak setuju   2 =  kurang setuju 

3 =  agak setuju   4 =  Setuju 

Pengadilan Negeri 

Palembang 

Pengadilan Agama 

Palembang 

Pengadilan TUN 

Palembang 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tanda “pengadilan” mudah untuk dilihat dari 

jalan 

  

v 

 

   v  v   

2. Gedung pengadilan mudah untuk dibedakan 

dari lingkungan sekitarnya v 

   

 v     v  

3. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan berjalan kaki 

   

v   v     v 

4. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan mobil 

   

v   v     v 

5. Tersedia tempat parkir yang cukup untuk 

pengguna pengadilan 

   

v  v      v 

6. Pintu masuk utama mudah untuk dikenali 

 

v 

  

 v   v    

7. Gedung pengadilan terlihat dalam kondisi baik 

  

v 

 

  v   v   

8. Pencahayaan di pengadilan memadai 

  

v 

 

  v     v 

9. Informasi di papan terlihat jelas untuk dibaca 

   

v  v      v 

10. Papan informasi terawat dengan baik 

   

v   v     v 
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11. Meja informasi terpelihara dengan baik 

  

v 

 

  v    v  

 

2.5. Penilaian terhadap kondisi Pengadilan  

 

Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Pengadilan TUN 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Depan Pintu Masuk Utama 

1. Apakah ada petugas keamanan di pintu masuk? 

 

v  v  v 

2. Apakah petugas keamanan di depan pintu 

berpakaian resmi? 

 

v  v  v 

3. Apakah petugas keamanan merokok di pintu 

masuk ini? 

 

v  v  v 

4. Adakah pemeriksaan keamanan di pintu masuk 

ini? 

 

v  v  v 

Lobi Pengadilan  

5. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan ruang penting 

lainnya di pengadilan)? v 

 

 v  v 

6. Dapatkah anda melihat meja informasi? v 

 

v   v 

7. Adakah tanda yang menunjukkan letak meja 

informasi? 

 

v v  v  

8. Adakah tanda yang menunjukkan letak ruang-

ruang sidang? 

 

v v   v 

9. Adakah tanda yang menunjukkan area-area 

penting lainnya? 

( ruang sidang, ruang tunggu, meja informasi, 

toilet) 

 

v  v  v 

10. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan area pent ing lainnya v 

 

 v  v 
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Pengadilan TUN 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

di pengadilan)? 

11. Apakah papan informasi mudah untuk dilihat 

dari pintu masuk? v 

 

 v  v 

12. Adakah ada papan pengumuman jadwal 

sidang? v 

 

 v v  

13. Apakah papan tersebut dibuat secara digital? v 

 

 v v  

14. Apakah ada papan informasi mengenai kasus-

kasus yang tengah disidangkan? v 

 

 v v  

Meja informasi 

15. Apakah ada lebih dari 3 orang yang sedang 

berada di dalam antrian? 

 

v  v  v 

16. Adakah formulir permohonan informasi yang 

disediakan oleh meja informasi? 

 

v v   v 

17. Adakah formulir keberatan permohonan 

informasi yang disediakan oleh meja informasi? 

 

v v   v 

18. Apakah ada seseorang di meja tersebut? 

 

v v   v 

19. Dapatkah anda memperoleh informasi dari 

meja tersebut? v 

 

v   v 

20. Apakah ada pembatas/penghalang antara meja 

tersebut dengan diri anda? (kaca, meja yang 

tinggi, suasana yang berisik) 

 

v  v  v 

  

 

3. Sulawesi Selatan  

 

3.1. Permohonan informasi sebagai masyarakat awam  
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Makasar 

 

Pengadilan Agama 

Makasar 

 

 

Pengadilan TUN 

Makasar 

 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

A1 Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan    
 

     

A2 Struktur organisasi pengadilan      
 

   

A3 Alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat situs resmi 

pengadilan, alamat surel/ e-mail pengadilan 
   

 
     

A4 Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan      
 

   

A5 Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis perkara yang berada di 

bawah kewenangan pengadilan 
     

 
   

A6 Infomasi profil dan pelayanan dasar pengadilan    
 

     

A7 Biaya beracara di pengadilan      
 

   

A8 Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara 

serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan 

     
 

   

A9 Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama      
 

   

 

A10 Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan, 

antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas bebas biaya 

berperkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan 

     
 

   

A11 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim 

dan pegawai 
     

 
   

A12 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai    
 

     

A13 Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan keberatan 

terhadapat pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak 

pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan tersebut serta 
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Makasar 

 

Pengadilan Agama 

Makasar 

 

 

Pengadilan TUN 

Makasar 

 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

penanganan keberatan terhadap pelayanan 

A14 Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi    
 

     

A15 Biaya untuk memperoleh salinan informasi    
 

     

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

A16 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa 

serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan 

terkait  

   
 

     

Informasi Laporan Akses Informasi 

A17 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

informasi 
   

 
     

A18 Alasan penolakan permohonan informasi    
 

     

Informasi Perkara dan Persidangan 

A19 Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan yang tidak berkekuatan hukum 

tetap 

   
 

     

A20 Informasi dalam buku registrasi perkara      
 

   

A21 Prosedur beracara tiap-t iap jenis perkara yang ditangani 

pengadilan 
     

 
   

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan 

A22 Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang 

telah diketahui masyarakat 

   
 

     

A23 Putusan Majelis Kehormatan Hakim    
 

     

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Makasar 

 

Pengadilan Agama 

Makasar 

 

 

Pengadilan TUN 

Makasar 

 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A24 Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA yang 

telah disahkan atau ditetapkan 
     

 
   

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

A25 Standar dan maklumat pelayanan pengadilan      
 

   

 

3.2. Permohonan informasi sebagai LSM  

 

No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Makasar 

 

Pengadilan Agama 

Makasar 

 

Pengadilan TUN 

Makasar 

 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

S1 Profil singkat pejabat struktural pengadilan   
 

      

S2 LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya   
 

      

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan  

S3 Ringkasan informasi program kerja dan/atau kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh pengadilan atau unit kerja dari Mahkamah Agung 
  

 
      

S4 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)   
 

      

S5 Ringkasan laporan keuangan   
 

      

S6 ringkasan daftar aset dan invetaris   
 

      

  Informasi Laporan Akses Informasi 

S7 Jumlah permohonan informasi yang diterima 
 

        

S8 Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau 
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Makasar 

 

Pengadilan Agama 

Makasar 

 

Pengadilan TUN 

Makasar 

 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak 

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK  

Informasi Perkara dan Persidangan  

S9 Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara   
 

      

S10 Laporan penggunaan biaya perkara   
 

      

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan  

S11 Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya  
        

S12 Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis 

pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan  
        

S13 Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan 
 

        

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian  

S14 Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau pert imbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

  
 

      

S15 Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an 
  

 
      

S16 Rencana strategi dan rencana kerja pengadilan   
 

      

S17 Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA 
 

        



Halaman 54 dari 261 

 

 

No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Makasar 

 

Pengadilan Agama 

Makasar 

 

Pengadilan TUN 

Makasar 

 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S18 Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam 

pertemuan yang terbuka untuk umum  
        

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan  

S19 Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi keanggotaan dan keuangan 

pengadilan  
        

S20 Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

  
 

      

S21 Data statistik kepegawaian yang meliputi jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta pegawai 
  

 
      

S22 Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya 
  

 
      

S23 Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut 

dokumen pendukungnya  
        

S24 surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia  
        

S25 Agenda kerja pejabat pengadilan atau unit/ satuan kerja   
 

      

    

    

3.3. Penilaian terhadap website Pengadilan  

 

No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Makasar 

http:/ /www.pn-makassar.go.id/  

Pengadilan Agama Makasar 

http:/ / pa-makassar.net/  

Pengadilan TUN Makasar 

http:/ / ptun-

makassar.go.id/  
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T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

INFORMASI YANG WAJIB DIUM UMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

1. Fungsi pengadilan             

2. Tugas pengadilan              

3. Yurisdiksi pengadilan              

4. Struktur organisasi pengadilan              

5. Alamat pengadilan              

6. Nomor telepon pengadilan              

7 Nomor faksimili              

8. Alamat situs resmi              

9. Alamat surel/e-mail pengadilan              

10. Daftar nama pejabat di pengadilan              

11. Daftar nama hakim di pengadilan              

12. Profil singkat pejabat struktural 

pengadilan 

             

13. LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan 

prosedurnya 

             

14. Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis 

perkara yang berada di bawah 

kewenangan pengadilan 

             

15. Infomasi profil dan pelayanan dasar 

pengadilan 

             

16. Biaya beracara di pengadilan              

17. Biaya administrasi perkara (biaya yang 

berhubungan dengan proses 

penyelesaian perkara serta seluruh biaya 

hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban 

Pengadilan) 

             

18. Agenda sidang Pengadilan Tingkat              
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Makasar 

http:/ /www.pn-makassar.go.id/  

Pengadilan Agama Makasar 

http:/ / pa-makassar.net/  

Pengadilan TUN Makasar 

http:/ / ptun-

makassar.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

Pertama pada hari kunjungan 

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan 

dengan pengadilan, antara lain hak 

mendapat bantuan hukum, hak atas 

bebas biaya berperkara, serta hak-hak 

pokok dalam proses persidangan. 

             

2. Tata cara pengaduan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan hakim dan 

pegawai. 

             

3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran 

hakim dan pegawai. 

             

4. Tata cara memperoleh informasi, tata 

cara mengajukan keberatan terhadapat 

pelayanan informasi, serta nama dan 

nomor kontak pihak yang 

bertanggungjawab atas pelayanan 

tersebut serta penanganan keberatan 

terhadap pelayanan. 

             

5. Hak-hak pemohon dalam pelayanan 

informasi 

             

6. Biaya untuk memperoleh salinan 

informasi 

             

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

1. Ringkasan informasi program kerja 

dan/atau kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh pengadilan atau unit 

kerja dari Mahkamah Agung *harus 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Makasar 

http:/ /www.pn-makassar.go.id/  

Pengadilan Agama Makasar 

http:/ / pa-makassar.net/  

Pengadilan TUN Makasar 

http:/ / ptun-

makassar.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. nama program dan kegiatan 

2. penanggung jawab, pelaksana 

3. target dan/atau capaian program 

4. jadwal pelaksanaan program dan 

kegiatan 

5. sumber dan jumlah anggaran 

2. laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (LAKIP) 

            

3. Ringkasan laporan keuangan 

*harus memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. rencana dan laporan realisasi 

anggaran 

2. Neraca laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan yang disusun 

sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku 

            

4. Ringkasan daftar aset dan invetaris             

5. Informasi tentang pengumuman 

pengadaan barang dan jasa serta 

hubungannya dengan peraturan 

perundang-undangan terkait  

             

Informasi Laporan Akses Informasi 

1. Jumlah permohonan informasi yang 

diterima 

             

2. Waktu yang diperlukan dalam 

memenuhi setiap permohonan informasi 

(misalnya dalam bentuk tabel informasi 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Makasar 

http:/ /www.pn-makassar.go.id/  

Pengadilan Agama Makasar 

http:/ / pa-makassar.net/  

Pengadilan TUN Makasar 

http:/ / ptun-

makassar.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

perkiraan waktu permohonan informasi) 

3. Jumlah permohonan informasi yang 

dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi 

yang ditolak 

             

4. Alasan penolakan permohonan 

informasi  

             

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK 

 

Informasi tentang Perkara dan Persidangan 

1. Semua putusan dan penetapan 

pengadilan, baik yang telah berkekuatan 

hukum tetap dan yang tidak 

berkekuatan hukum tetap 

             

2. Informasi dalam buku registrasi perkara              

3. Data stat istik perkara yang mencakup 

jumlah dan jenis perkara 

             

4. Prosedur beracara tiap-tiap jenis perkara 

yang ditangani pengadilan 

             

5. Laporan penggunaan biaya beracara              

Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan 

1. informasi pelanggaran yang dilaporkan 

oleh masyarakat atau ditemukan oleh 

pengawas serta tindak lanjutnya 

*mencakup jumlah, jenis, dan gambaran 

umum 

             

2. Langkah yang tengah dilakukan 

pengadilan dalam pemeriksaan dugaan 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Makasar 

http:/ /www.pn-makassar.go.id/  

Pengadilan Agama Makasar 

http:/ / pa-makassar.net/  

Pengadilan TUN Makasar 

http:/ / ptun-

makassar.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

pelanggaran yang dilakukan hakim atau 

pegawai yang telah diketahui 

masyarakat 

3. Jumlah hakim atau pegawai yang 

dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis 

pelanggaran dan jenis sanksi 

kedisiplinan yang dijatuhkan 

             

4. Inisial nama dan unit / satuan kerja hakim 

atau pegawai yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran dan 

bentuk sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan 

             

5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim              

Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

1. Peraturan MA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

             

2. Keputusan Ketua MA dan Wakil Ketua 

MA yang telah disahkan atau ditetapkan 

             

3. SEMA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

             

4. Naskah seluruh peraturan MA 

*yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau 

pertimbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas 

usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Makasar 

http:/ /www.pn-makassar.go.id/  

Pengadilan Agama Makasar 

http:/ / pa-makassar.net/  

Pengadilan TUN Makasar 

http:/ / ptun-

makassar.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

5 Pertimbangan atau nasihat hukum yang 

diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an 

             

6 Rencana strategis pengadilan              

7. Rencanan Kerja Pengadilan              

8. Daftar penelitian yang dilakukan beserta 

hasilnya yang dilakukan MA 

             

9. Informasi dan kebijakan yang 

disampaikan oleh pejabat pengadilan 

dalam pertemuan yang terbuka untuk 

umum 

             

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

1. Pedoman pengelolaan organisasi, 

administrasi keanggotaan dan keuangan 

pengadilan 

             

2. Standar dan maklumat pelayanan 

pengadilan 

             

3. Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

            

4. Data stat istik kepegawaian yang              
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Makasar 

http:/ /www.pn-makassar.go.id/  

Pengadilan Agama Makasar 

http:/ / pa-makassar.net/  

Pengadilan TUN Makasar 

http:/ / ptun-

makassar.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

meliputi jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta pegawai 

5. Anggaran pengadilan beserta unit 

pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya 

             

6. Surat-surat perjanjian yang dibuat 

pengadilan dengan pihak ketiga berikut 

dokumen pendukungnya 

             

7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat 

pengadilan dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya kecuali yang 

bersifat rahasia 

             

8. Agenda kerja pejabat pengadilan              

Keterangan : 

T =  Tersedia 

TT =  Tidak Tersedia 

< 6 = data yang tersedia adalah data 6 bulan terakhir 

> 6 = data yang tersedia adalah data lebih dari 6 bulan terakhir 

 

3.4. Penilaian terhadap infrastruktur Pengadilan 

 

Infrastruktur 

 

 Kriteria Penilaian: 

1 =  tidak setuju   2 =  kurang setuju 

3 =  agak setuju   4 =  Setuju 

Pengadilan Negeri Makasar 

 

Pengadilan Agama Makasar 

 

Pengadilan TUN Makasar 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

12. Tanda “pengadilan” mudah untuk dilihat dari 

jalan    
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13. Gedung pengadilan mudah untuk dibedakan 

dari lingkungan sekitarnya    
            

14. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan berjalan kaki    
            

15. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan mobil   
  

 
          

16. Tersedia tempat parkir yang cukup untuk 

pengguna pengadilan   
  

 
          

17. Pintu masuk utama mudah untuk dikenali 
   

            

18. Gedung pengadilan terlihat dalam kondisi baik 
   

            

19. Pencahayaan di pengadilan memadai 
   

            

20. Informasi di papan terlihat jelas untuk dibaca 
  

  
 

          

21. Papan informasi terawat dengan baik 
 

  
  

          

22. Meja informasi terpelihara dengan baik 
  

  
 

         

 

3.5. Penilaian terhadap kondisi Pengadilan 

 

Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Makasar 

Pengadilan Agama 

Makasar 

Pengadilan TUN 

Makasar 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Depan Pintu Masuk Utama 

21. Apakah ada petugas keamanan di pintu masuk?   
 

      

22. Apakah petugas keamanan di depan pintu 

berpakaian resmi? 
  

 
      

23. Apakah petugas keamanan merokok di pintu 

masuk ini? 
  

 
      

24. Adakah pemeriksaan keamanan di pintu masuk 

ini?  
        

Lobi Pengadilan  

25. Adakah peta untuk menampilkan informasi   
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Makasar 

Pengadilan Agama 

Makasar 

Pengadilan TUN 

Makasar 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan ruang penting lainnya 

di pengadilan)? 

26. Dapatkah anda melihat meja informasi?   
 

      

27. Adakah tanda yang menunjukkan letak meja 

informasi? 
  

 
      

28. Adakah tanda yang menunjukkan letak ruang-

ruang sidang? 
  

 
      

29. Adakah tanda yang menunjukkan area-area 

penting lainnya? 

( ruang sidang, ruang tunggu, meja informasi, 

toilet) 

  
 

      

30. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan area penting lainnya 

di pengadilan)? 

  
 

      

31. Apakah papan informasi mudah untuk dilihat dari 

pintu masuk? 
  

 
      

32. Adakah papan pengumuman jadwal sidang? 
 

        

33. Apakah papan tersebut dibuat secara digital? 
 

        

34. Apakah ada papan informasi mengenai kasus-

kasus yang tengah disidangkan?  
        

Meja informasi 

35. Apakah ada lebih dari 3 orang yang sedang 

berada di dalam antrian?  
        

36. Adakah formulir permohonan informasi yang 

disediakan oleh meja informasi?  
        

37. Adakah formulir keberatan permohonan 
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Makasar 

Pengadilan Agama 

Makasar 

Pengadilan TUN 

Makasar 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

informasi yang disediakan oleh meja informasi? 

38. Apakah ada seseorang di meja tersebut? 
 

        

39. Dapatkah anda memperoleh informasi dari meja 

tersebut?  
        

40. Apakah ada pembatas/penghalang antara meja 

tersebut dengan diri anda? (kaca, meja yang 

tinggi, suasana yang berisik) 
 

        

 

4. Jawa Timur 

 

4.1. Permohonan informasi sebagai masyarakat awam  

 

 

 

No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Surabaya 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

 

Pengadilan TUN 

Surabaya 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

A1 Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan  v 

 

v  v 

A2 Struktur organisasi pengadilan v  v 

 

v  

A3 Alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat situs resmi 

pengadilan, alamat surel/ e-mail pengadilan v 

 

v 

 

 

v 

A4 Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan v  v 

 

v  

A5 Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis perkara yang berada di 

bawah kewenangan pengadilan v 

 

v 

 

v 

 

A6 Infomasi profil dan pelayanan dasar pengadilan  v v 

 

 v 

A7 Biaya beracara di pengadilan v  v 

 

 v 
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Surabaya 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

 

Pengadilan TUN 

Surabaya 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A8 Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara 

serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan v 

 

v 

 

 

v 

A9 Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama v  

 

v  v 

 

A10 Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan, antara 

lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas bebas biaya 

berperkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan  

v 

v 

 

 

v 

A11 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim 

dan pegawai v 

 

v 

 

 

v 

A12 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai  v 

 

v  v 

A13 Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan keberatan 

terhadapat pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak 

pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan tersebut serta 

penanganan keberatan terhadap pelayanan  

v 

v 

 

 

v 

A14 Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi  v 

 

v  v 

A15 Biaya untuk memperoleh salinan informasi  v 

 

v  v 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

A16 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa serta 

hubungannya dengan peraturan perundang-undangan terkait   v 

 

v 

 v 

Informasi Laporan Akses Informasi 

A17 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

informasi  v v 

 

 v 

A18 Alasan penolakan permohonan informasi v  

 

v  v 

Informasi Perkara dan Persidangan 
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Surabaya 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

 

Pengadilan TUN 

Surabaya 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A19 Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan yang tidak berkekuatan hukum 

tetap v 

 

 

v v 

 

A20 Informasi dalam buku registrasi perkara v  

 

v v  

A21 Prosedur beracara tiap-t iap jenis perkara yang ditangani 

pengadilan v 

 

v 

 

v 

 

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan 

A22 Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang 

telah diketahui masyarakat  

v 

 

v  

v 

A23 Putusan Majelis Kehormatan Hakim  v 

 

v  v 

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

A24 Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA yang 

telah disahkan atau ditetapkan v 

 

 

v  

v 

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

A25 Standar dan maklumat pelayanan pengadilan  v 

 

v  v 

 

4.2. Permohonan informasi sebagai LSM  

 

No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Surabaya 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Pengadilan TUN 

Surabaya 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

S1 Profil singkat pejabat struktural pengadilan 

 

v   v  
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Surabaya 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Pengadilan TUN 

Surabaya 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S2 LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya 

 

v    v 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan  

S3 Ringkasan informasi program kerja dan/atau kegiatan yang sedang dilakukan 

oleh pengadilan atau unit kerja dari Mahkamah Agung 

 

v   v   

S4 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) v 

 

  v  

S5 Ringkasan laporan keuangan v 

 

  v  

S6 ringkasan daftar aset dan invetaris v 

 

  v  

  Informasi Laporan Akses Informasi 

S7 Jumlah permohonan informasi yang diterima 

 

v   v   

S8 Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak 

 

v   v   

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK  

Informasi Perkara dan Persidangan  

S9 Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara v 

 

  v   

S10 Laporan penggunaan biaya perkara v 

 

  v   

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan  

S11 Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya v 

 

   v 

S12 Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis 

pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan v 

 

   v 

S13 Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan 

 

v    v 

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian  
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Surabaya 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Pengadilan TUN 

Surabaya 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S14 Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau pert imbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

 

v    v 

S15 Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an 

 

v    v 

S16 Rencana strategi dan rencana kerja pengadilan v 

 

  v  

S17 Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA 

 

v    v 

S18 Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam 

pertemuan yang terbuka untuk umum v 

 

   v 

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan  

S19 Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi keanggotaan dan keuangan 

pengadilan v 

 

  v   

S20 Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

 

v   v   

S21 Data statistik kepegawaian yang meliputi jumlah, komposisi dan penyebaran 

hakim serta pegawai v 

 

  v  

S22 Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana teknis dan laporan keuangannya v 

 

  v   

S23 Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut v 

 

  v  
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Surabaya 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Pengadilan TUN 

Surabaya 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

dokumen pendukungnya 

S24 surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia v 

 

  v  

S25 Agenda kerja pejabat pengadilan atau unit/ satuan kerja 

 

v   v  

    

    

4.3. Penilaian terhadap website Pengadilan  

 

No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Surabaya 

http:/ / www.pn-

surabayakota.go.id/  

Pengadilan Agama Surabaya 

http:/ /pa-surabaya.go.id/  

Pengadilan TUN Surabaya 

http:/ /www.ptun-

surabaya.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

1. Fungsi pengadilan  v    v   v   v 

2. Tugas pengadilan  v    v   v   v 

3. Yurisdiksi pengadilan v   v v   v v   v 

4. Struktur organisasi pengadilan v   v v   v v   v 

5. Alamat pengadilan  v   v   v v   v 

6. Nomor telepon pengadilan  v   v   v v   v 

7 Nomor faksimili  v    v   v   v 

8. Alamat situs resmi v   v  v   v   v 

9. Alamat surel/e-mail pengadilan  v    v   v   v 

10. Daftar nama pejabat di 

pengadilan 

v   v v   v v   v 

11. Daftar nama hakim di pengadilan v   v v   v v   v 

12. Profil singkat pejabat struktural 

pengadilan 

v   v v   v  v   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Surabaya 

http:/ / www.pn-

surabayakota.go.id/  

Pengadilan Agama Surabaya 

http:/ /pa-surabaya.go.id/  

Pengadilan TUN Surabaya 

http:/ /www.ptun-

surabaya.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

13. LHKPN yang telah diverifikasi KPK 

dan prosedurnya 

 v   v   v  v   

14. Prosedur beracara bagi tiap-tiap 

jenis perkara yang berada di 

bawah kewenangan pengadilan 

v   v v   v     

15. Infomasi profil dan pelayanan 

dasar pengadilan 

v   v v   v  v   

16. Biaya beracara di pengadilan v   v v   v v   v 

17. Biaya administrasi perkara (biaya 

yang berhubungan dengan proses 

penyelesaian perkara serta seluruh 

biaya hak-hak kepaniteraan lain 

sesuai dengan kewenangan, tugas 

dan kewajiban Pengadilan) 

v   v v   v v   v 

18. Agenda sidang Pengadilan 

Tingkat Pertama pada hari 

kunjungan 

 v <  1 

minggu 

>  1 

minggu 

 

v  <  1 

minggu 

>  1 

minggu 

v 

v  >  1 

minggu 

 

>  1 

minggu 

v 

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 

1. Hak-hak para pihak yang 

berhubungan dengan pengadilan, 

antara lain hak mendapat bantuan 

hukum, hak atas bebas biaya 

berperkara, serta hak-hak pokok 

dalam proses persidangan. 

 v   v     v   

2. Tata cara pengaduan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan 

hakim dan pegawai. 

v    v    v    

3. Hak-hak pelapor dugaan v    v    v    
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Surabaya 

http:/ / www.pn-

surabayakota.go.id/  

Pengadilan Agama Surabaya 

http:/ /pa-surabaya.go.id/  

Pengadilan TUN Surabaya 

http:/ /www.ptun-

surabaya.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

pelanggaran hakim dan pegawai. 

4. Tata cara memperoleh informasi, 

tata cara mengajukan keberatan 

terhadapat pelayanan informasi, 

serta nama dan nomor kontak 

pihak yang bertanggungjawab 

atas pelayanan tersebut serta 

penanganan keberatan terhadap 

pelayanan. 

v    v    v    

5. Hak-hak pemohon dalam 

pelayanan informasi 

v    v    v    

6. Biaya untuk memperoleh salinan 

informasi 

 v   v    v    

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

1. Ringkasan informasi program 

kerja dan/atau kegiatan yang 

sedang dilakukan oleh pengadilan 

atau unit kerja dari Mahkamah 

Agung *harus memiliki unsur-

unsur berikut ini: 

1. nama program dan kegiatan 

2. penanggung jawab, pelaksana 

3. target dan/atau capaian 

program 

4. jadwal pelaksanaan program 

dan kegiatan 

5. sumber dan jumlah anggaran 

v    v    v    

2. laporan akuntabilitas kinerja v    v     v   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Surabaya 

http:/ / www.pn-

surabayakota.go.id/  

Pengadilan Agama Surabaya 

http:/ /pa-surabaya.go.id/  

Pengadilan TUN Surabaya 

http:/ /www.ptun-

surabaya.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

instansi pemerintah (LAKIP) 

3. Ringkasan laporan keuangan 

*harus memiliki unsur-unsur 

berikut ini: 

1. rencana dan laporan realisasi 

anggaran 

2. Neraca laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan 

yang disusun sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku 

 v   v    v    

4. Ringkasan daftar aset dan 

invetaris 

 v   v    v    

5. Informasi tentang pengumuman 

pengadaan barang dan jasa serta 

hubungannya dengan peraturan 

perundang-undangan terkait 

v    v     v   

Informasi Laporan Akses Informasi 

1. Jumlah permohonan informasi 

yang diterima 

v    v    v    

2. Waktu yang diperlukan dalam 

memenuhi setiap permohonan 

informasi (misalnya dalam bentuk 

tabel informasi perkiraan waktu 

permohonan informasi) 

v    v    v    

3. Jumlah permohonan informasi 

yang dikabulkan, baik sebagian 

atau seluruhnya, serta 

permohonan informasi yang 

v    v    v    
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Surabaya 

http:/ / www.pn-

surabayakota.go.id/  

Pengadilan Agama Surabaya 

http:/ /pa-surabaya.go.id/  

Pengadilan TUN Surabaya 

http:/ /www.ptun-

surabaya.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

ditolak 

4. Alasan penolakan permohonan 

informasi  

v    v    v    

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK 

 

Informasi tentang Perkara dan Persidangan 

1. Semua putusan dan penetapan 

pengadilan, baik yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan 

yang tidak berkekuatan hukum 

tetap 

v   v v  v   v   

2. Informasi dalam buku registrasi 

perkara 

v   v v  v  v  v  

3. Data statist ik perkara yang 

mencakup jumlah dan jenis 

perkara 

v   v v  v  v  v  

4. Prosedur beracara tiap-tiap jenis 

perkara yang ditangani 

pengadilan 

v   v v   v v   v 

5. Laporan penggunaan biaya 

beracara 

v   v v   v v  v  

Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan 

1. informasi pelanggaran yang 

dilaporkan oleh masyarakat atau 

ditemukan oleh pengawas serta 

tindak lanjutnya 

*mencakup jumlah, jenis, dan 

gambaran umum 

v   v v   v v   v 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Surabaya 

http:/ / www.pn-

surabayakota.go.id/  

Pengadilan Agama Surabaya 

http:/ /pa-surabaya.go.id/  

Pengadilan TUN Surabaya 

http:/ /www.ptun-

surabaya.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

2. Langkah yang tengah dilakukan 

pengadilan dalam pemeriksaan 

dugaan pelanggaran yang 

dilakukan hakim atau pegawai 

yang telah diketahui masyarakat 

v   v v   v v   v 

3. Jumlah hakim atau pegawai yang 

dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta 

jenis pelanggaran dan jenis sanksi 

kedisiplinan yang dijatuhkan 

v   v v   v v   v 

4. Inisial nama dan unit/ satuan kerja 

hakim atau pegawai yang dijatuhi 

sanksi kedisiplinan, jenis 

pelanggaran dan bentuk sanksi 

kedisiplinan yang dijatuhkan 

v   v v   v v   v 

5. Putusan Majelis Kehormatan 

Hakim 

v   v  v   v   v 

Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

1. Peraturan MA yang telah disahkan 

atau ditetapkan 

 v    v    v   

2. Keputusan Ketua MA dan Wakil 

Ketua MA yang telah disahkan 

atau ditetapkan 

 v   v   v  v   

3. SEMA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

 v   v   v  v   

4. Naskah seluruh peraturan MA 

*yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau 

pertimbangan yang mendasari 

 v    v    v   



Halaman 75 dari 261 

 

 

No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Surabaya 

http:/ / www.pn-

surabayakota.go.id/  

Pengadilan Agama Surabaya 

http:/ /pa-surabaya.go.id/  

Pengadilan TUN Surabaya 

http:/ /www.ptun-

surabaya.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

terbitnya peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak 

atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses 

pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

 Pert imbangan atau nasihat hukum 

yang diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an 

 v    v    v   

5. Rencana strategis pengadilan v   v v   v  v   

6. Rencanan Kerja Pengadilan v   v v   v  v   

7. Daftar penelitian yang dilakukan 

beserta hasilnya yang dilakukan 

MA 

 v    v    v   

8. Informasi dan kebijakan yang 

disampaikan oleh pejabat 

pengadilan dalam pertemuan 

yang terbuka untuk umum 

 v   v   v  v   

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

1. Pedoman pengelolaan organisasi, 

administrasi keanggotaan dan 

keuangan pengadilan 

v    v     v   

2. Standar dan maklumat pelayanan 

pengadilan 

 v   v     v   

3. Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

 v   v    v    
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Surabaya 

http:/ / www.pn-

surabayakota.go.id/  

Pengadilan Agama Surabaya 

http:/ /pa-surabaya.go.id/  

Pengadilan TUN Surabaya 

http:/ /www.ptun-

surabaya.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

4. Data statist ik kepegawaian yang 

meliput i jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta pegawai 

 v   v     v   

5. Anggaran pengadilan beserta unit 

pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya 

v    v    v    

6. Surat-surat perjanjian yang dibuat 

pengadilan dengan pihak ketiga 

berikut dokumen pendukungnya 

v     v    v   

7. Surat menyurat pimpinan atau 

pejabat pengadilan dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsinya kecuali yang bersifat 

rahasia 

 v   v     v   

8. Agenda kerja pejabat pengadilan v    v     v   

Keterangan : 

T =  Tersedia 

TT =  Tidak Tersedia 

<6 = data yang tersedia adalah data 6 bulan terakhir 

>6 = data yang tersedia adalah data lebih dari 6 bulan terakhir 

 

4.4. Penilaian terhadap infrastruktur Pengadilan 
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Infrastruktur 

 

 Kriteria Penilaian: 

1 =  tidak setuju   2 =  kurang setuju 

3 =  agak setuju   4 =  Setuju 

Pengadilan Negeri 

Surabaya 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Pengadilan TUN 

Surabaya 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tanda “pengadilan” mudah untuk dilihat dari 

jalan 

  

v 

 

  v   v   

2. Gedung pengadilan mudah untuk dibedakan 

dari lingkungan sekitarnya 

  

v 

 

 v     v  

3. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan berjalan kaki 

  

v 

 

v    v    

4. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan mobil 

  

v 

 

 v     v  

5. Tersedia tempat parkir yang cukup untuk 

pengguna pengadilan 

 

v 

  

 v    v   

6. Pintu masuk utama mudah untuk dikenali 

  

v 

 

  v    v  

7. Gedung pengadilan terlihat dalam kondisi baik v 

   

  v    v  

8. Pencahayaan di pengadilan memadai 

  

v 

 

 v    v   

9. Informasi di papan terlihat jelas untuk dibaca 

  

v 

 

 v    v   

10. Papan informasi terawat dengan baik 

 

v 

  

 v    v   

11. Meja informasi terpelihara dengan baik 

  

v 

 

  v    v  

 

4.5. Penilaian terhadap kondisi Pengadilan 

 

Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Surabaya 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Pengadilan TUN 

Surabaya 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Depan Pintu Masuk Utama 

41. Apakah ada petugas keamanan di pintu masuk? v 

 

v   v 

42. Apakah petugas keamanan di depan pintu 

berpakaian resmi? v 

 

v   v 
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Surabaya 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Pengadilan TUN 

Surabaya 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

43. Apakah petugas keamanan merokok di pintu 

masuk ini? v 

 

 v  v 

44. Adakah pemeriksaan keamanan di pintu masuk 

ini? 

 

v  v  v 

Lobi Pengadilan  

45. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan ruang penting lainnya 

di pengadilan)? v 

 

 v  v 

46. Dapatkah anda melihat meja informasi? v 

 

v  v  

47. Adakah tanda yang menunjukkan letak meja 

informasi? v 

 

v  v  

48. Adakah tanda yang menunjukkan letak ruang-

ruang sidang? v 

 

 v  v 

49. Adakah tanda yang menunjukkan area-area 

penting lainnya? 

( ruang sidang, ruang tunggu, meja informasi, 

toilet) v 

 

v  v  

50. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan area pent ing lainnya 

di pengadilan)? 

 

v  v  v 

51. Apakah papan informasi mudah untuk dilihat dari 

pintu masuk? v 

 

v   v 

52. Adakah papan pengumuman jadwal sidang? v 

 

v  v  

53. Apakah papan tersebut dibuat secara digital? v 

 

v  v  

54. Apakah ada papan informasi mengenai kasus-

kasus yang tengah disidangkan? 

 

v  v  v 
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Surabaya 

Pengadilan Agama 

Surabaya 

Pengadilan TUN 

Surabaya 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Meja informasi 

55. Apakah ada lebih dari 3 orang yang sedang 

berada di dalam antrian? 

 

v v   v 

56. Adakah formulir permohonan informasi yang 

disediakan oleh meja informasi? v 

 

 v  v 

57. Adakah formulir keberatan permohonan 

informasi yang disediakan oleh meja informasi? v 

 

 v  v 

58. Apakah ada seseorang di meja tersebut? v 

 

v   v 

59. Dapatkah anda memperoleh informasi dari meja 

tersebut? v 

 

v  v  

60. Apakah ada pembatas/penghalang antara meja 

tersebut dengan diri anda? (kaca, meja yang 

tinggi, suasana yang berisik) 

 

v  v  v 

 

5. Jawa Tengah  

 

5.1. Permohonan informasi sebagai masyarakat awam  

 

 

 

No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Semarang 

Pengadilan Agama 

Semarang 

 

Pengadilan TUN 

Semarang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

A1 Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan      
 

   

A2 Struktur organisasi pengadilan      
 

   

A3 Alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat situs resmi 

pengadilan, alamat surel/ e-mail pengadilan 
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Semarang 

Pengadilan Agama 

Semarang 

 

Pengadilan TUN 

Semarang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A4 Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan      
 

   

A5 Prosedur beracara bagi t iap-tiap jenis perkara yang berada di 

bawah kewenangan pengadilan 
     

 
   

A6 Infomasi profil dan pelayanan dasar pengadilan      
 

   

A7 Biaya beracara di pengadilan      
 

   

A8 Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara 

serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan 

     
 

   

A9 Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama      
 

   

 

A10 Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan, 

antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas bebas biaya 

berperkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan 

     
 

   

A11 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim 

dan pegawai 
     

 
   

A12 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai      
 

   

A13 Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan keberatan 

terhadapat pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak 

pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan tersebut serta 

penanganan keberatan terhadap pelayanan 

     
 

   

A14 Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi      
 

   

A15 Biaya untuk memperoleh salinan informasi      
 

   

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

A16 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa 

serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan 
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Semarang 

Pengadilan Agama 

Semarang 

 

Pengadilan TUN 

Semarang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

terkait  

Informasi Laporan Akses Informasi 

A17 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

informasi 
     

 
   

A18 Alasan penolakan permohonan informasi    
 

     

Informasi Perkara dan Persidangan 

A19 Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan yang tidak berkekuatan hukum 

tetap 

     
 

   

A20 Informasi dalam buku registrasi perkara      
 

   

A21 Prosedur beracara tiap-tiap jenis perkara yang ditangani 

pengadilan 
     

 
   

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan 

A22 Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang 

telah diketahui masyarakat 

   
 

     

A23 Putusan Majelis Kehormatan Hakim    
 

     

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

A24 Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA yang 

telah disahkan atau ditetapkan 
     

 
   

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

A25 Standar dan maklumat pelayanan pengadilan      
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5.2. Permohonan informasi sebagai LSM  

 

No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Semarang 

Pengadilan Agama 

Semarang 

Pengadilan TUN 

Semarang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

S1 Profil singkat pejabat struktural pengadilan   
 

      

S2 LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya   
 

      

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan  

S3 Ringkasan informasi program kerja dan/atau kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh pengadilan atau unit kerja dari Mahkamah Agung 
  

 
      

S4 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)   
 

      

S5 Ringkasan laporan keuangan   
 

      

S6 ringkasan daftar aset dan invetaris   
 

      

  Informasi Laporan Akses Informasi 

S7 Jumlah permohonan informasi yang diterima   
 

      

S8 Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak 
  

 
      

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK  

Informasi Perkara dan Persidangan  

S9 Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara   
 

      

S10 Laporan penggunaan biaya perkara   
 

      

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan  

S11 Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya  
        

S12 Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis 

pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan  
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Semarang 

Pengadilan Agama 

Semarang 

Pengadilan TUN 

Semarang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S13 Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan 
 

        

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian  

S14 Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau pert imbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

 
        

S15 Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an  
        

S16 Rencana strategi dan rencana kerja pengadilan   
 

      

S17 Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA 
 

        

S18 Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam 

pertemuan yang terbuka untuk umum  
        

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan  

S19 Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi keanggotaan dan keuangan 

pengadilan 
  

 
      

S20 Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Semarang 

Pengadilan Agama 

Semarang 

Pengadilan TUN 

Semarang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S21 Data statistik kepegawaian yang meliputi jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta pegawai 
  

 
      

S22 Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya 
  

 
      

S23 Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut 

dokumen pendukungnya  
        

S24 surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia  
        

S25 Agenda kerja pejabat pengadilan atau unit/ satuan kerja   
 

      

    

    

5.3. Penilaian terhadap website Pengadilan  

 

No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Semarang 

http:/ / www.pn-

semarangkota.go.id/  

Pengadilan Agama 

Semarang 

http:/ /www.pa-

semarang.go.id/  

Pengadilan TUN Semarang 

http:/ / www.ptun-

semarang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

INFORMASI YANG WAJIB DIUM UMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

1. Fungsi pengadilan              

2. Tugas pengadilan              

3. Yurisdiksi pengadilan              

4. Struktur organisasi pengadilan              

5. Alamat pengadilan              

6. Nomor telepon pengadilan              

7 Nomor faksimili              

8. Alamat situs resmi              

9. Alamat surel/e-mail pengadilan              
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Semarang 

http:/ / www.pn-

semarangkota.go.id/  

Pengadilan Agama 

Semarang 

http:/ /www.pa-

semarang.go.id/  

Pengadilan TUN Semarang 

http:/ / www.ptun-

semarang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

10. Daftar nama pejabat di pengadilan              

11. Daftar nama hakim di pengadilan              

12. Profil singkat pejabat struktural 

pengadilan 

             

13. LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan 

prosedurnya 

             

14. Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis 

perkara yang berada di bawah 

kewenangan pengadilan 

             

15. Infomasi profil dan pelayanan dasar 

pengadilan 

             

16. Biaya beracara di pengadilan              

17. Biaya administrasi perkara (biaya yang 

berhubungan dengan proses 

penyelesaian perkara serta seluruh biaya 

hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban 

Pengadilan) 

             

18. Agenda sidang Pengadilan Tingkat 

Pertama pada hari kunjungan 

             

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan 

dengan pengadilan, antara lain hak 

mendapat bantuan hukum, hak atas 

bebas biaya berperkara, serta hak-hak 

pokok dalam proses persidangan. 

            

2. Tata cara pengaduan dugaan              
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Semarang 

http:/ / www.pn-

semarangkota.go.id/  

Pengadilan Agama 

Semarang 

http:/ /www.pa-

semarang.go.id/  

Pengadilan TUN Semarang 

http:/ / www.ptun-

semarang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

pelanggaran yang dilakukan hakim dan 

pegawai. 

3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran 

hakim dan pegawai. 

             

4. Tata cara memperoleh informasi, tata 

cara mengajukan keberatan terhadapat 

pelayanan informasi, serta nama dan 

nomor kontak pihak yang 

bertanggungjawab atas pelayanan 

tersebut serta penanganan keberatan 

terhadap pelayanan. 

             

5. Hak-hak pemohon dalam pelayanan 

informasi 

             

6. Biaya untuk memperoleh salinan 

informasi 

             

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

1. Ringkasan informasi program kerja 

dan/atau kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh pengadilan atau unit 

kerja dari Mahkamah Agung *harus 

memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. nama program dan kegiatan 

2. penanggung jawab, pelaksana 

3. target dan/atau capaian program 

4. jadwal pelaksanaan program dan 

kegiatan 

5. sumber dan jumlah anggaran 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Semarang 

http:/ / www.pn-

semarangkota.go.id/  

Pengadilan Agama 

Semarang 

http:/ /www.pa-

semarang.go.id/  

Pengadilan TUN Semarang 

http:/ / www.ptun-

semarang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

2. laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (LAKIP) 

            

3. Ringkasan laporan keuangan 

*harus memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. rencana dan laporan realisasi 

anggaran 

2. Neraca laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan yang disusun 

sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku 

            

4. Ringkasan daftar aset dan invetaris             

5. Informasi tentang pengumuman 

pengadaan barang dan jasa serta 

hubungannya dengan peraturan 

perundang-undangan terkait  

             

Informasi Laporan Akses Informasi 

1. Jumlah permohonan informasi yang 

diterima 

             

2. Waktu yang diperlukan dalam 

memenuhi setiap permohonan informasi 

(misalnya dalam bentuk tabel informasi 

perkiraan waktu permohonan informasi) 

             

3. Jumlah permohonan informasi yang 

dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi 

yang ditolak 

             

4. Alasan penolakan permohonan              
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Semarang 

http:/ / www.pn-

semarangkota.go.id/  

Pengadilan Agama 

Semarang 

http:/ /www.pa-

semarang.go.id/  

Pengadilan TUN Semarang 

http:/ / www.ptun-

semarang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

informasi  

INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK 

 

Informasi tentang Perkara dan Persidangan 

1. Semua putusan dan penetapan 

pengadilan, baik yang telah berkekuatan 

hukum tetap dan yang tidak 

berkekuatan hukum tetap 

             

2. Informasi dalam buku registrasi perkara              

3. Data stat istik perkara yang mencakup 

jumlah dan jenis perkara 

             

4. Prosedur beracara tiap-tiap jenis perkara 

yang ditangani pengadilan 

             

5. Laporan penggunaan biaya beracara              

Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan 

1. informasi pelanggaran yang dilaporkan 

oleh masyarakat atau ditemukan oleh 

pengawas serta tindak lanjutnya 

*mencakup jumlah, jenis, dan gambaran 

umum 

             

2. Langkah yang tengah dilakukan 

pengadilan dalam pemeriksaan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan hakim atau 

pegawai yang telah diketahui 

masyarakat 

             

3. Jumlah hakim atau pegawai yang 

dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Semarang 

http:/ / www.pn-

semarangkota.go.id/  

Pengadilan Agama 

Semarang 

http:/ /www.pa-

semarang.go.id/  

Pengadilan TUN Semarang 

http:/ / www.ptun-

semarang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

pelanggaran dan jenis sanksi 

kedisiplinan yang dijatuhkan 

4. Inisial nama dan unit / satuan kerja hakim 

atau pegawai yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran dan 

bentuk sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan 

             

5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim              

Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

1. Peraturan MA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

             

2. Keputusan Ketua MA dan Wakil Ketua 

MA yang telah disahkan atau ditetapkan 

             

3. SEMA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

             

4. Naskah seluruh peraturan MA 

*yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau 

pertimbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas 

usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan 

peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

             

5 Pertimbangan atau nasihat hukum yang              
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Semarang 

http:/ / www.pn-

semarangkota.go.id/  

Pengadilan Agama 

Semarang 

http:/ /www.pa-

semarang.go.id/  

Pengadilan TUN Semarang 

http:/ / www.ptun-

semarang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an 

6. Rencana strategis pengadilan              

7. Rencanan Kerja Pengadilan              

8. Daftar penelitian yang dilakukan beserta 

hasilnya yang dilakukan MA 

             

9. Informasi dan kebijakan yang 

disampaikan oleh pejabat pengadilan 

dalam pertemuan yang terbuka untuk 

umum 

             

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

1. Pedoman pengelolaan organisasi, 

administrasi keanggotaan dan keuangan 

pengadilan 

             

2. Standar dan maklumat pelayanan 

pengadilan 

             

3. Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

            

4. Data stat istik kepegawaian yang 

meliputi jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta pegawai 

            

5. Anggaran pengadilan beserta unit             
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Semarang 

http:/ / www.pn-

semarangkota.go.id/  

Pengadilan Agama 

Semarang 

http:/ /www.pa-

semarang.go.id/  

Pengadilan TUN Semarang 

http:/ / www.ptun-

semarang.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya 

6. Surat-surat perjanjian yang dibuat 

pengadilan dengan pihak ketiga berikut 

dokumen pendukungnya 

             

7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat 

pengadilan dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya kecuali yang 

bersifat rahasia 

             

8. Agenda kerja pejabat pengadilan              

Keterangan : 

T =  Tersedia 

TT =  Tidak Tersedia 

< 6 = data yang tersedia adalah data 6 bulan terakhir 

> 6 = data yang tersedia adalah data lebih dari 6 bulan terakhir 

 

5.4. Penilaian terhadap infrastruktur Pengadilan 

 

Infrastruktur 

 

 Kriteria Penilaian: 

1 =  tidak setuju   2 =  kurang setuju 

3 =  agak setuju   4 =  Setuju 

Pengadilan Negeri Semarang Pengadilan Agama Semarang Pengadilan TUN Semarang 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

23. Tanda “pengadilan” mudah untuk dilihat dari 

jalan   

 

            

24. Gedung pengadilan mudah untuk dibedakan 

dari lingkungan sekitarnya   
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25. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan berjalan kaki   

  

            

26. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan mobil   

  

            

27. Tersedia tempat parkir yang cukup untuk 

pengguna pengadilan   

 

  

 

         

28. Pintu masuk utama mudah untuk dikenali   

  

            

29. Gedung pengadilan terlihat dalam kondisi baik   

 

  

 

          

30. Pencahayaan di pengadilan memadai   

  

           

31. Informasi di papan terlihat jelas untuk dibaca   

  

            

32. Papan informasi terawat dengan baik   

 

  

 

          

33. Meja informasi terpelihara dengan baik   

  

             

 

5.5. Penilaian terhadap kondisi Pengadilan 

 

Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Semarang 

Pengadilan Agama 

Semarang 

Pengadilan TUN 

Semarang 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Depan Pintu Masuk Utama 

61. Apakah ada petugas keamanan di pintu masuk?   

 

      

62. Apakah petugas keamanan di depan pintu 

berpakaian resmi?   

 

      

63. Apakah petugas keamanan merokok di pintu 

masuk ini? 

 

        

64. Adakah pemeriksaan keamanan di pintu masuk 

ini? 

 

        

Lobi Pengadilan  

65. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan ruang penting lainnya 
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Semarang 

Pengadilan Agama 

Semarang 

Pengadilan TUN 

Semarang 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

di pengadilan)? 

66. Dapatkah anda melihat meja informasi?   

 

      

67. Adakah tanda yang menunjukkan letak meja 

informasi?   

 

      

68. Adakah tanda yang menunjukkan letak ruang-

ruang sidang?   

 

      

69. Adakah tanda yang menunjukkan area-area 

penting lainnya? 

( ruang sidang, ruang tunggu, meja informasi, 

toilet)   

 

      

70. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan area penting lainnya 

di pengadilan)? 

 

        

71. Apakah papan informasi mudah untuk dilihat dari 

pintu masuk?   

 

      

72. Adakah papan pengumuman jadwal sidang?   

 

      

73. Apakah papan tersebut dibuat secara digital? 

 

        

74. Apakah ada papan informasi mengenai kasus-

kasus yang tengah disidangkan? 

 

        

Meja informasi 

75. Apakah ada lebih dari 3 orang yang sedang 

berada di dalam antrian? 

 

        

76. Adakah formulir permohonan informasi yang 

disediakan oleh meja informasi? 

 

        

77. Adakah formulir keberatan permohonan 

informasi yang disediakan oleh meja informasi? 
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Semarang 

Pengadilan Agama 

Semarang 

Pengadilan TUN 

Semarang 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

78. Apakah ada seseorang di meja tersebut?   

 

      

79. Dapatkah anda memperoleh informasi dari meja 

tersebut?   

 

      

80. Apakah ada pembatas/penghalang antara meja 

tersebut dengan diri anda? (kaca, meja yang 

tinggi, suasana yang berisik) 

 

        

 

6. DKI Jakarta 

 

6.1. Permohonan informasi sebagai masyarakat awam  

 

 

 

No 
 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan  

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan 

 

Pengadilan TUN 

Jakarta 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

A1 Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan   V V 

 

   V 

A2 Struktur organisasi pengadilan V   V 

 

 V   

A3 Alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat situs resmi 

pengadilan, alamat surel/ e-mail pengadilan V   V 

 

 V   

A4 Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan V   V 

 

 V   

A5 Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis perkara yang berada di 

bawah kewenangan pengadilan V   V 

 

  v  

A6 Infomasi profil dan pelayanan dasar pengadilan V   V 

 

   V 

A7 Biaya beracara di pengadilan V   V 

 

 V   
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No 
 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan  

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan 

 

Pengadilan TUN 

Jakarta 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A8 Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara 

serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan V   V 

 

 V   

A9 Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama V   V 

 

 V   

 

A10 Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan, 

antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas bebas biaya 

berperkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan V 

 

V 

 

 

V 

A11 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim 

dan pegawai  

V 

V 

 

 

V 

A12 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai  v v 

 

 v 

A13 Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan 

keberatan terhadapat pelayanan informasi, serta nama dan 

nomor kontak pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan 

tersebut serta penanganan keberatan terhadap pelayanan V 

 

V 

 

   V 

A14 Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi V  V 

 

   V 

A15 Biaya untuk memperoleh salinan informasi V  V 

 

   V 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

A16 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa 

serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan 

terkait  V  V 

 

 v 

Informasi Laporan Akses Informasi 

A17 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

informasi V  V 

 

V  

A18 Alasan penolakan permohonan informasi v  V 

 

V  
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No 
 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan  

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan 

 

Pengadilan TUN 

Jakarta 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Perkara dan Persidangan 

A19 Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan yang tidak berkekuatan hukum 

tetap V 

 

  V V 

 

A20 Informasi dalam buku registrasi perkara V    V V  

A21 Prosedur beracara tiap-t iap jenis perkara yang ditangani 

pengadilan  

V 

V    

V 

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan 

A22 Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang 

telah diketahui masyarakat   V V 

 

 

V 

A23 Putusan Majelis Kehormatan Hakim   V V 

 

 V 

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

A24 Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA yang 

telah disahkan atau ditetapkan v 

 

V 

 

 

V 

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

A25 Standar dan maklumat pelayanan pengadilan v  V 

 

 v 

 

6.2. Permohonan informasi sebagai LSM  

 

No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan 

Pengadilan TUN 

Jakarta 

Tersedia Tidak Tersedia Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan 

Pengadilan TUN 

Jakarta 

Tersedia Tidak Tersedia Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S1 Profil singkat pejabat struktural pengadilan V   V  V  

S2 LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya 

 

V V   V 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan  

S3 Ringkasan informasi program kerja dan/atau kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh pengadilan atau unit kerja dari Mahkamah Agung v 

 

v  v   

S4 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) V 

 

V  V  

S5 Ringkasan laporan keuangan V 

 

V  V  

S6 ringkasan daftar aset dan invetaris V 

 

V   V 

  Informasi Laporan Akses Informasi 

S7 Jumlah permohonan informasi yang diterima 

 

V V  V   

S8 Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak 

 

V V  V   

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK  

Informasi Perkara dan Persidangan  

S9 Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara V 

 

V  V   

S10 Laporan penggunaan biaya perkara V 

 

V  V   

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan  

S11 Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya 

 

V 
V 

  V 

S12 Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta 

jenis pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan 

 

V 
V 

  V 

S13 Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi 

sanksi kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan 

yang dijatuhkan 

 

V 

V 

  V 

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian  
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan 

Pengadilan TUN 

Jakarta 

Tersedia Tidak Tersedia Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S14 Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau pert imbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

 

 V V 

 V  

S15 Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an V  V  V  

S16 Rencana strategi dan rencana kerja pengadilan V 

 

V  V  

S17 Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA 

 

V V  V  

S18 Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan 

dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 
V 

  
V 

 V  

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan  

S19 Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi keanggotaan dan 

keuangan pengadilan 
V 

 

 
V V   

S20 Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

V 

 

V 

   v  

S21 Data statistik kepegawaian yang meliputi jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta pegawai V 

 

V 
 

V  

S22 Anggaran pengadilan beserta unit  pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya 
V 

 

V  
V   
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan 

Pengadilan TUN 

Jakarta 

Tersedia Tidak Tersedia Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S23 Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga 

berikut dokumen pendukungnya V 

 

V  V  

S24 surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia V 

 

V   V 

S25 Agenda kerja pejabat pengadilan atau unit/ satuan kerja V 

 

V  V  

    

    

6.3. Penilaian terhadap website Pengadilan  

 

No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan 

(http:/ /www.pn-

jakartaselatan.go.id/ ) 

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan  

(http:/ / pa-jakartaselatan.go.id/v2/ ) 

Pengadilan TUN Jakarta 

(http:/ /www.ptun-jakarta.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

1. Fungsi pengadilan  v     √       √  √      √ 

2. Tugas pengadilan  v     √        √       √ 

3. Yurisdiksi pengadilan v      √        √  √      √ 

4. Struktur organisasi pengadilan V      √       √  √      √ 

5. Alamat pengadilan V     √        √       

6. Nomor telepon pengadilan V      √        √       

7 Nomor faksimili V      √        √       

8. Alamat situs resmi v      √       √        

9. Alamat surel/e-mail 

pengadilan 
 V 

  

  √       √        

10. Daftar nama pejabat di 

pengadilan 
V  

  

 √        √ √     √   

11. Daftar nama hakim di V      √      √   √    √   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan 

(http:/ /www.pn-

jakartaselatan.go.id/ ) 

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan  

(http:/ / pa-jakartaselatan.go.id/v2/ ) 

Pengadilan TUN Jakarta 

(http:/ /www.ptun-jakarta.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

pengadilan 

12. Profil singkat pejabat 

struktural pengadilan 
V  

  

  √       √  √    √   

13. LHKPN yang telah diverifikasi 

KPK dan prosedurnya 
 V 

  

  √       √    √     

14. Prosedur beracara bagi tiap-

tiap jenis perkara yang berada 

di bawah kewenangan 

pengadilan 

V  

  

  √     √    √      √ 

15. Infomasi profil dan pelayanan 

dasar pengadilan 
V  

  

 √      √  √     √  

16. Biaya beracara di pengadilan  V   √       √  √    √   

17. Biaya administrasi perkara 

(biaya yang berhubungan 

dengan proses penyelesaian 

perkara serta seluruh biaya 

hak-hak kepaniteraan lain 

sesuai dengan kewenangan, 

tugas dan kewajiban 

Pengadilan) 

 V 

  

 √      √  √    √   

18. Agenda sidang Pengadilan 

Tingkat Pertama pada hari 

kunjungan 

v    v  V <1 

minggu 

 v  V  <  i 

minggu 

 

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 

1. Hak-hak para pihak yang 

berhubungan dengan 

pengadilan, antara lain hak 

 V   V    V    
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan 

(http:/ /www.pn-

jakartaselatan.go.id/ ) 

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan  

(http:/ / pa-jakartaselatan.go.id/v2/ ) 

Pengadilan TUN Jakarta 

(http:/ /www.ptun-jakarta.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

mendapat bantuan hukum, 

hak atas bebas biaya 

berperkara, serta hak-hak 

pokok dalam proses 

persidangan. 

2. Tata cara pengaduan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan 

hakim dan pegawai. 

 V   V    V    

3. Hak-hak pelapor dugaan 

pelanggaran hakim dan 

pegawai. 

 V   V    V    

4. Tata cara memperoleh 

informasi, tata cara 

mengajukan keberatan 

terhadapat pelayanan 

informasi, serta nama dan 

nomor kontak pihak yang 

bertanggungjawab atas 

pelayanan tersebut serta 

penanganan keberatan 

terhadap pelayanan. 

 V   V    V    

5. Hak-hak pemohon dalam 

pelayanan informasi 

 V   V    V    

6. Biaya untuk memperoleh 

salinan informasi 

 v   V    V    

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

1. Ringkasan informasi program V     V    v   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan 

(http:/ /www.pn-

jakartaselatan.go.id/ ) 

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan  

(http:/ / pa-jakartaselatan.go.id/v2/ ) 

Pengadilan TUN Jakarta 

(http:/ /www.ptun-jakarta.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

kerja dan/atau kegiatan yang 

sedang dilakukan oleh 

pengadilan atau unit kerja dari 

Mahkamah Agung *harus 

memiliki unsur-unsur berikut 

ini: 

1. nama program dan kegiatan 

2. penanggung jawab, 

pelaksana 

3. target dan/atau capaian 

program 

4. jadwal pelaksanaan 

program dan kegiatan 

5. sumber dan jumlah 

anggaran 

2. laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (LAKIP) 

v    v    V    

3. Ringkasan laporan keuangan 

*harus memiliki unsur-unsur 

berikut ini: 

1. rencana dan laporan 

realisasi anggaran 

2. Neraca laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan 

yang disusun sesuai dengan 

standar akuntansi yang 

berlaku 

 V   V    V    
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan 

(http:/ /www.pn-

jakartaselatan.go.id/ ) 

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan  

(http:/ / pa-jakartaselatan.go.id/v2/ ) 

Pengadilan TUN Jakarta 

(http:/ /www.ptun-jakarta.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

4. Ringkasan daftar aset dan 

invetaris 

 V   V    V    

5. Informasi tentang 

pengumuman pengadaan 

barang dan jasa serta 

hubungannya dengan 

peraturan perundang-

undangan terkait  

V    V    V    

Informasi Laporan Akses Informasi 

1. Jumlah permohonan informasi 

yang diterima 

 V   V (juni 

2013 =  28 

Informasi) 

   V 

(tersedia 

hanya 

tahun 

2011 5) 

   

2. Waktu yang diperlukan dalam 

memenuhi setiap 

permohonan informasi 

(misalnya dalam bentuk tabel 

informasi perkiraan waktu 

permohonan informasi) 

 V   V (5 hari 

kerja) 

    V   

3. Jumlah permohonan informasi 

yang dikabulkan, baik 

sebagian atau seluruhnya, 

serta permohonan informasi 

yang ditolak 

 V   V (Juni 

2013= 38 

informasi 

yang 

dikabulkan 

   V (5 tahun 

2011) 

   

4. Alasan penolakan 

permohonan informasi  

 V    V (belum 

ada 

  Tidak ada 

penolakan 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan 

(http:/ /www.pn-

jakartaselatan.go.id/ ) 

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan  

(http:/ / pa-jakartaselatan.go.id/v2/ ) 

Pengadilan TUN Jakarta 

(http:/ /www.ptun-jakarta.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

penolakan 

semenjak 

tahun 

2011) 

sejak 

tahun 

2011 

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK 

 

Informasi tentang Perkara dan Persidangan 

1. Semua putusan dan 

penetapan pengadilan, baik 

yang telah berkekuatan 

hukum tetap dan yang tidak 

berkekuatan hukum tetap 

V  

  

 √    √   

 V   

2. Informasi dalam buku 

registrasi perkara 
 V 

  

 √    √   

V    

3. Data statist ik perkara yang 

mencakup jumlah dan jenis 

perkara 

V  

  

 √    √   

v  V  

4. Prosedur beracara tiap-tiap 

jenis perkara yang ditangani 

pengadilan 

V  

  

 √      √ 

V   v 

5. Laporan penggunaan biaya 

beracara 
 V 

  

 √    √   

v   V 

Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan 

1. informasi pelanggaran yang 

dilaporkan oleh masyarakat 

atau ditemukan oleh 

pengawas serta tindak 

 V   

 √    √   

v  v  
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan 

(http:/ /www.pn-

jakartaselatan.go.id/ ) 

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan  

(http:/ / pa-jakartaselatan.go.id/v2/ ) 

Pengadilan TUN Jakarta 

(http:/ /www.ptun-jakarta.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

lanjutnya 

*mencakup jumlah, jenis, dan 

gambaran umum 

2. Langkah yang tengah 

dilakukan pengadilan dalam 

pemeriksaan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan 

hakim atau pegawai yang 

telah diketahui masyarakat 

 V   

 √    √   

V  v  

3. Jumlah hakim atau pegawai 

yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan beserta jenis 

pelanggaran dan jenis sanksi 

kedisiplinan yang dijatuhkan 

 V   

 √    √   

v  V  

4. Inisial nama dan unit/ satuan 

kerja hakim atau pegawai 

yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran 

dan bentuk sanksi kedisiplinan 

yang dijatuhkan 

 V   v  V  V  v  

5. Putusan Majelis Kehormatan 

Hakim 

 V   V  v  V    

Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

1. Peraturan MA yang telah 

disahkan atau ditetapkan 

 V    V    V   

2. Keputusan Ketua MA dan 

Wakil Ketua MA yang telah 

 V    V    V   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan 

(http:/ /www.pn-

jakartaselatan.go.id/ ) 

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan  

(http:/ / pa-jakartaselatan.go.id/v2/ ) 

Pengadilan TUN Jakarta 

(http:/ /www.ptun-jakarta.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

disahkan atau ditetapkan 

3. SEMA yang telah disahkan 

atau ditetapkan 

 V    V    V   

4. Naskah seluruh peraturan MA 

*yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian 

atau pertimbangan yang 

mendasari terbitnya peraturan 

2. masukan dari berbagai 

pihak atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses 

pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

 v    V    v   

 Pert imbangan atau nasihat 

hukum yang diberikan MA 

sesuai dengan kewenangan 

dalam Per-UU-an 

 v    V    V   

5. Rencana strategis pengadilan V    V    V    

6. Rencanan Kerja Pengadilan V    V    V    

7. Daftar penelitian yang 

dilakukan beserta hasilnya 

yang dilakukan MA 

 V    v    V   

8. Informasi dan kebijakan yang 

disampaikan oleh pejabat 

pengadilan dalam pertemuan 

yang terbuka untuk umum 

 V    V    V   



Halaman 107 dari 261 

 

 

No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan 

(http:/ /www.pn-

jakartaselatan.go.id/ ) 

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan  

(http:/ / pa-jakartaselatan.go.id/v2/ ) 
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(http:/ /www.ptun-jakarta.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

1. Pedoman pengelolaan 

organisasi, administrasi 

keanggotaan dan keuangan 

pengadilan 

 V   V    V    

2. Standar dan maklumat 

pelayanan pengadilan 

 V   V    V    

3. Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

V    V    V    

4. Data statist ik kepegawaian 

yang meliput i jumlah, 

komposisi dan penyebaran 

hakim serta pegawai 

V    V    v    

5. Anggaran pengadilan beserta 

unit pelaksana teknis dan 

laporan keuangannya 

 V   V    V    

6. Surat-surat perjanjian yang 

dibuat pengadilan dengan 

pihak ketiga berikut dokumen 

pendukungnya 

 V    V    v   

7. Surat menyurat pimpinan atau 

pejabat pengadilan dalam 

 v    v    V   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan 

(http:/ /www.pn-

jakartaselatan.go.id/ ) 

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan  

(http:/ / pa-jakartaselatan.go.id/v2/ ) 

Pengadilan TUN Jakarta 

(http:/ /www.ptun-jakarta.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

rangka pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya kecuali 

yang bersifat rahasia 

8. Agenda kerja pejabat 

pengadilan 

 V   V    V    

Keterangan : 

T =  Tersedia 

TT =  Tidak Tersedia 

<6 = data yang tersedia adalah data 6 bulan terakhir 

>6 = data yang tersedia adalah data lebih dari 6 bulan terakhir 

 

6.4. Penilaian terhadap infrastruktur Pengadilan 

 

Infrastruktur 

 

 Kriteria Penilaian: 

1 =  tidak setuju   2 =  kurang setuju 

3 =  agak setuju   4 =  Setuju 

Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan 

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan 

Pengadilan TUN 

Jakarta 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tanda “pengadilan” mudah untuk dilihat dari 

jalan     V 

 

    V  v        

2. Gedung pengadilan mudah untuk dibedakan 

dari lingkungan sekitarnya   

 

V 

 

   V   V       

3. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan berjalan kaki   

 

V        V           v    

4. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan mobil   

 

V      V        V   

5. Tersedia tempat parkir yang cukup untuk 

 

V   

 

    V    V     
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pengguna pengadilan 

6. Pintu masuk utama mudah untuk dikenali   

 

V 

 

    V    V     

7. Gedung pengadilan terlihat dalam kondisi baik   V 

  

    V     v    

8. Pencahayaan di pengadilan memadai   

 

V 

 

    V    V     

9. Informasi di papan terlihat jelas untuk dibaca   

 

V 

 

   V      v    

10. Papan informasi terawat dengan baik   

 

V 

 

    V       v  

11. Meja informasi terpelihara dengan baik    V 

  

     V      V   

 

6.5. Penilaian terhadap kondisi Pengadilan 

 

Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan 

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan 

Pengadilan TUN 

Jakarta 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Depan Pintu Masuk Utama 

1. Apakah ada petugas keamanan di pintu masuk? V 

 

V  V  

2. Apakah petugas keamanan di depan pintu 

berpakaian resmi? V 

 

V  V  

3. Apakah petugas keamanan merokok di pintu 

masuk ini?  V 

 

  V  V 

4. Adakah pemeriksaan keamanan di pintu masuk 

ini?   V   V  V 

Lobi Pengadilan  

5. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan ruang penting 

lainnya di pengadilan)?   V  v  v 

6. Dapatkah anda melihat meja informasi? v 

 

v   V   

7. Adakah tanda yang menunjukkan letak meja 

informasi? V 

 

V   V   

8. Adakah tanda yang menunjukkan letak ruang- V 

 

 V  V   
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan 

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan 

Pengadilan TUN 

Jakarta 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

ruang sidang? 

9. Adakah tanda yang menunjukkan area-area 

penting lainnya? 

( ruang sidang, ruang tunggu, meja informasi, 

toilet)  V 

 

  V  V   

10. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan area penting lainnya 

di pengadilan)?   V   V   v  

11. Apakah papan informasi mudah untuk dilihat 

dari pintu masuk? V 

 

V   V   

12. Adakah papan pengumuman jadwal sidang? V 

 

V   V   

13. Apakah papan tersebut dibuat secara digital? V 

 

V   V   

14. Apakah ada papan informasi mengenai kasus-

kasus yang tengah disidangkan?  V 

 

  V  V   

Meja informasi 

15. Apakah ada lebih dari 3 orang yang sedang 

berada di dalam antrian? 

 

V v    v  

16. Adakah formulir permohonan informasi yang 

disediakan oleh meja informasi? V 

 

 V    V 

17. Adakah formulir keberatan permohonan 

informasi yang disediakan oleh meja informasi? V 

 

 V    V 

18. Apakah ada seseorang di meja tersebut? V   v    V   

19. Dapatkah anda memperoleh informasi dari meja 

tersebut? V   v    V   

20. Apakah ada pembatas/penghalang antara meja 

tersebut dengan diri anda? (kaca, meja yang   V   V   v  
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan 

Pengadilan Agama 

Jakarta Selatan 

Pengadilan TUN 

Jakarta 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

tinggi, suasana yang berisik) 

 

7. Sulawesi Tenggara  

 

7.1. Permohonan informasi sebagai masyarakat awam  

 

 

 

No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Kendari 

Pengadilan Agama 

Kendari 

 

Pengadilan TUN 

Kendari 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

A1 Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan    
 

  

A2 Struktur organisasi pengadilan    
 

  

A3 Alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat situs resmi 

pengadilan, alamat surel/ e-mail pengadilan  

 

 
 

 

 

A4 Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan    
 

  

A5 Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis perkara yang berada di 

bawah kewenangan pengadilan  

 

 
 

 

 

A6 Infomasi profil dan pelayanan dasar pengadilan   

 
   

A7 Biaya beracara di pengadilan    
 

  

A8 Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara 

serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan  

 

 
  

 

A9 Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama    
 

  

 

A10 Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan,    
 

  



Halaman 112 dari 261 

 

 

 

 

No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Kendari 

Pengadilan Agama 

Kendari 

 

Pengadilan TUN 

Kendari 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas bebas biaya 

berperkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan 

A11 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim 

dan pegawai  

 

 
 

 

 
A12 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai   

 
   

A13 Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan keberatan 

terhadapat pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak 

pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan tersebut serta 

penanganan keberatan terhadap pelayanan  

 

 
 

 

 

A14 Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi   

 
   

A15 Biaya untuk memperoleh salinan informasi   

 
   

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

A16 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa serta 

hubungannya dengan peraturan perundang-undangan terkait    
 

 

  

Informasi Laporan Akses Informasi 

A17 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

informasi   
 

 

  

A18 Alasan penolakan permohonan informasi   

 
   

Informasi Perkara dan Persidangan 

A19 Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan yang tidak berkekuatan hukum 

tetap  

 

 
  

 

A20 Informasi dalam buku registrasi perkara    
 

  

A21 Prosedur beracara tiap-t iap jenis perkara yang ditangani 

pengadilan  
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Kendari 

Pengadilan Agama 

Kendari 

 

Pengadilan TUN 

Kendari 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan 

A22 Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang 

telah diketahui masyarakat  

 

 
  

 

A23 Putusan Majelis Kehormatan Hakim   

 
   

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

A24 Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA yang 

telah disahkan atau ditetapkan  

 

 
  

 

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

A25 Standar dan maklumat pelayanan pengadilan    
 

  

 

7.2. Permohonan informasi sebagai LSM  

 

No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Kendari 

Pengadilan Agama 

Kendari 

Pengadilan TUN 

Kendari 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

S1 Profil singkat pejabat struktural pengadilan  
 

    

S2 LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya 

 
     

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan  

S3 Ringkasan informasi program kerja dan/atau kegiatan yang sedang dilakukan 

oleh pengadilan atau unit kerja dari Mahkamah Agung  
 

     

S4 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 

 
     

S5 Ringkasan laporan keuangan  
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Kendari 

Pengadilan Agama 

Kendari 

Pengadilan TUN 

Kendari 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S6 ringkasan daftar aset dan invetaris  
 

    
  Informasi Laporan Akses Informasi 

S7 Jumlah permohonan informasi yang diterima  
 

     

S8 Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak 

 
      

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK  

Informasi Perkara dan Persidangan  

S9 Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara  
 

     

S10 Laporan penggunaan biaya perkara 

 
      

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan  

S11 Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya 

 
     

S12 Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis 

pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan 

 
     

S13 Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan 

 
     

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian  

S14 Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau pert imbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan  
 

    

S15 Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an  
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Kendari 

Pengadilan Agama 

Kendari 

Pengadilan TUN 

Kendari 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S16 Rencana strategi dan rencana kerja pengadilan 

 
     

S17 Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA 

 
     

S18 Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam 

pertemuan yang terbuka untuk umum  
 

    

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan  

S19 Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi keanggotaan dan keuangan 

pengadilan  
 

     

S20 Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima  
 

     

S21 Data statistik kepegawaian yang meliputi jumlah, komposisi dan penyebaran 

hakim serta pegawai  
 

    

S22 Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana teknis dan laporan keuangannya  
 

     

S23 Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut 

dokumen pendukungnya 

 
     

S24 surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia  
 

    

S25 Agenda kerja pejabat pengadilan atau unit/ satuan kerja  
 

    

    

    

7.3. Penilaian terhadap website Pengadilan  
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Kendari  

(tidak dapat diakses karena 

bervirus) 

Pengadilan Agama Kendari 

(tidak dapat diakses karena 

website busy/ suspended) 

Pengadilan TUN Kendari 

http:/ /ptun-kendari.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

1. Fungsi pengadilan          V   

2. Tugas pengadilan         V   V 

3. Yurisdiksi pengadilan         V   V 

4. Struktur organisasi pengadilan         V   V 

5. Alamat pengadilan         V   V 

6. Nomor telepon pengadilan         V   V 

7 Nomor faksimili         V   V 

8. Alamat situs resmi         V   V 

9. Alamat surel/e-mail pengadilan         V   V 

10. Daftar nama pejabat di pengadilan         V   V 

11. Daftar nama hakim di pengadilan         V   V 

12. Profil singkat pejabat struktural 

pengadilan 

        V   V 

13. LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan 

prosedurnya 

        V   V 

14. Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis 

perkara yang berada di bawah 

kewenangan pengadilan 

        V   V 

15. Infomasi profil dan pelayanan dasar 

pengadilan 

        V   V 

16. Biaya beracara di pengadilan          V   

17. Biaya administrasi perkara (biaya yang 

berhubungan dengan proses 

penyelesaian perkara serta seluruh biaya 

hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban 

         V   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Kendari  

(tidak dapat diakses karena 

bervirus) 

Pengadilan Agama Kendari 

(tidak dapat diakses karena 

website busy/ suspended) 

Pengadilan TUN Kendari 

http:/ /ptun-kendari.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

Pengadilan) 

18. Agenda sidang Pengadilan Tingkat 

Pertama pada hari kunjungan 

        V   V 

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan 

dengan pengadilan, antara lain hak 

mendapat bantuan hukum, hak atas 

bebas biaya berperkara, serta hak-hak 

pokok dalam proses persidangan. 

        V  V  

2. Tata cara pengaduan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan hakim dan 

pegawai. 

        V  V  

3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran 

hakim dan pegawai. 

        V  V  

4. Tata cara memperoleh informasi, tata 

cara mengajukan keberatan terhadapat 

pelayanan informasi, serta nama dan 

nomor kontak pihak yang 

bertanggungjawab atas pelayanan 

tersebut serta penanganan keberatan 

terhadap pelayanan. 

        V  V  

5. Hak-hak pemohon dalam pelayanan 

informasi 

        V  V  

6. Biaya untuk memperoleh salinan 

informasi 

        V  V  

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

1. Ringkasan informasi program kerja 

dan/atau kegiatan yang sedang 

        V  V  
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Kendari  

(tidak dapat diakses karena 

bervirus) 

Pengadilan Agama Kendari 

(tidak dapat diakses karena 

website busy/ suspended) 

Pengadilan TUN Kendari 

http:/ /ptun-kendari.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

dilakukan oleh pengadilan atau unit 

kerja dari Mahkamah Agung *harus 

memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. nama program dan kegiatan 

2. penanggung jawab, pelaksana 

3. target dan/atau capaian program 

4. jadwal pelaksanaan program dan 

kegiatan 

5. sumber dan jumlah anggaran 

2. laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (LAKIP) 

        V  V  

3. Ringkasan laporan keuangan 

*harus memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. rencana dan laporan realisasi 

anggaran 

2. Neraca laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan yang disusun 

sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku 

        V  V  

4. Ringkasan daftar aset dan invetaris         V  V  

5. Informasi tentang pengumuman 

pengadaan barang dan jasa serta 

hubungannya dengan peraturan 

perundang-undangan terkait 

        V  V  

Informasi Laporan Akses Informasi 

1. Jumlah permohonan informasi yang 

diterima 

        V   V 

2. Waktu yang diperlukan dalam         V  V  
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Kendari  

(tidak dapat diakses karena 

bervirus) 

Pengadilan Agama Kendari 

(tidak dapat diakses karena 

website busy/ suspended) 

Pengadilan TUN Kendari 

http:/ /ptun-kendari.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

memenuhi setiap permohonan informasi 

(misalnya dalam bentuk tabel informasi 

perkiraan waktu permohonan informasi) 

3. Jumlah permohonan informasi yang 

dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi 

yang ditolak 

        V   V 

4. Alasan penolakan permohonan 

informasi  

        V   V 

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK 

 

Informasi tentang Perkara dan Persidangan 

1. Semua putusan dan penetapan 

pengadilan, baik yang telah berkekuatan 

hukum tetap dan yang tidak 

berkekuatan hukum tetap 

        V   V 

2. Informasi dalam buku registrasi perkara          V   

3. Data statist ik perkara yang mencakup 

jumlah dan jenis perkara 

         V   

4. Prosedur beracara tiap-tiap jenis perkara 

yang ditangani pengadilan 

        V   V 

5. Laporan penggunaan biaya beracara          V   

Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan 

1. informasi pelanggaran yang dilaporkan 

oleh masyarakat atau ditemukan oleh 

pengawas serta tindak lanjutnya 

*mencakup jumlah, jenis, dan gambaran 

umum 

         V   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Kendari  

(tidak dapat diakses karena 

bervirus) 

Pengadilan Agama Kendari 

(tidak dapat diakses karena 

website busy/ suspended) 

Pengadilan TUN Kendari 

http:/ /ptun-kendari.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

2. Langkah yang tengah dilakukan 

pengadilan dalam pemeriksaan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan hakim atau 

pegawai yang telah diketahui 

masyarakat 

         V   

3. Jumlah hakim atau pegawai yang 

dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis 

pelanggaran dan jenis sanksi 

kedisiplinan yang dijatuhkan 

         V   

4. Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim 

atau pegawai yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran dan 

bentuk sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan 

         V   

5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim          V   

Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

1. Peraturan MA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

        V   V 

2. Keputusan Ketua MA dan Wakil Ketua 

MA yang telah disahkan atau ditetapkan 

        V   V 

3. SEMA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

        V   V 

4. Naskah seluruh peraturan MA 

*yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau 

pertimbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas 

         V   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Kendari  

(tidak dapat diakses karena 

bervirus) 

Pengadilan Agama Kendari 

(tidak dapat diakses karena 

website busy/ suspended) 

Pengadilan TUN Kendari 

http:/ /ptun-kendari.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan 

peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

 Pert imbangan atau nasihat hukum yang 

diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an 

         v   

5. Rencana strategis pengadilan         V   V 

6. Rencanan Kerja Pengadilan          V   

7. Daftar penelitian yang dilakukan beserta 

hasilnya yang dilakukan MA 

         V   

8. Informasi dan kebijakan yang 

disampaikan oleh pejabat pengadilan 

dalam pertemuan yang terbuka untuk 

umum 

         V   

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

1. Pedoman pengelolaan organisasi, 

administrasi keanggotaan dan keuangan 

pengadilan 

        V   V 

2. Standar dan maklumat pelayanan 

pengadilan 

        V   V 

3. Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

        V  V  
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Kendari  

(tidak dapat diakses karena 

bervirus) 

Pengadilan Agama Kendari 

(tidak dapat diakses karena 

website busy/ suspended) 

Pengadilan TUN Kendari 

http:/ /ptun-kendari.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

5. penghargaan yang diterima 

4. Data statist ik kepegawaian yang 

meliput i jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta pegawai 

        V   V 

5. Anggaran pengadilan beserta unit 

pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya 

        V   V 

6. Surat-surat perjanjian yang dibuat 

pengadilan dengan pihak ketiga berikut 

dokumen pendukungnya 

        V   V 

7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat 

pengadilan dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya kecuali yang 

bersifat rahasia 

        V   V 

8. Agenda kerja pejabat pengadilan         V   V 

Keterangan : 

T =  Tersedia 

TT =  Tidak Tersedia 

<6 = data yang tersedia adalah data 6 bulan terakhir 

>6 = data yang tersedia adalah data lebih dari 6 bulan terakhir 

 

7.4. Penilaian terhadap infrastruktur Pengadilan 

 

Infrastruktur 

 

 Kriteria Penilaian: 

1 =  tidak setuju   2 =  kurang setuju 

3 =  agak setuju   4 =  Setuju 

Pengadilan Negeri 

Kendari 

Pengadilan Agama 

Kendari 

Pengadilan TUN 

Kendari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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1. Tanda “pengadilan” mudah untuk dilihat dari 

jalan   

 
 

 

        
2. Gedung pengadilan mudah untuk dibedakan 

dari lingkungan sekitarnya   

  
         

3. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan berjalan kaki   

  
         

4. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan mobil   

  
         

5. Tersedia tempat parkir yang cukup untuk 

pengguna pengadilan    
  

        
6. Pintu masuk utama mudah untuk dikenali   

  
         

7. Gedung pengadilan terlihat dalam kondisi baik   

  
         

8. Pencahayaan di pengadilan memadai   

 
 

 

        
9. Informasi di papan terlihat jelas untuk dibaca   

  
         

10. Papan informasi terawat dengan baik   

  
         

11. Meja informasi terpelihara dengan baik   

   

        
 

7.5. Penilaian terhadap kondisi Pengadilan 

 

Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Pengadilan TUN 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Depan Pintu Masuk Utama 

21. Apakah ada petugas keamanan di pintu masuk?  
 

    

22. Apakah petugas keamanan di depan pintu 

berpakaian resmi?  
 

    

23. Apakah petugas keamanan merokok di pintu 

masuk ini? 

 
     

24. Adakah pemeriksaan keamanan di pintu masuk 

ini? 

 
     

Lobi Pengadilan  
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Pengadilan TUN 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

25. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan ruang penting lainnya 

di pengadilan)?   

 

    
26. Dapatkah anda melihat meja informasi?  

 
    

27. Adakah tanda yang menunjukkan letak meja 

informasi? 

 
     

28. Adakah tanda yang menunjukkan letak ruang-

ruang sidang?  
 

    

29. Adakah tanda yang menunjukkan area-area 

penting lainnya? 

( ruang sidang, ruang tunggu, meja informasi, 

toilet)  
 

    

30. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan area pent ing lainnya 

di pengadilan)? 

 
     

31. Apakah papan informasi mudah untuk dilihat dari 

pintu masuk? 

 
     

32. Adakah papan pengumuman jadwal sidang?  
 

    

33. Apakah papan tersebut dibuat secara digital? 

 
     

34. Apakah ada papan informasi mengenai kasus-

kasus yang tengah disidangkan?  
 

    

Meja informasi 

35. Apakah ada lebih dari 3 orang yang sedang 

berada di dalam antrian? 

 
     

36. Adakah formulir permohonan informasi yang 

disediakan oleh meja informasi? 
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Pengadilan TUN 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

37. Adakah formulir keberatan permohonan 

informasi yang disediakan oleh meja informasi? 

 
     

38. Apakah ada seseorang di meja tersebut?  
 

    

39. Dapatkah anda memperoleh informasi dari meja 

tersebut? 

 
     

40. Apakah ada pembatas/penghalang antara meja 

tersebut dengan diri anda? (kaca, meja yang 

tinggi, suasana yang berisik)  
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8. Kalimantan Timur   

 

8.1. Permohonan informasi sebagai masyarakat awam  

 

 

 

No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Samarinda 

Pengadilan Agama 

Samarinda 

 

Pengadilan TUN 

Samarinda 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

A1 Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan  V 

 

V  V 

A2 Struktur organisasi pengadilan V  V 

 

 V 

A3 Alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat situs resmi 

pengadilan, alamat surel/ e-mail pengadilan V 

 

V 

 

V 

 

A4 Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan V  V 

 

V  

A5 Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis perkara yang berada di 

bawah kewenangan pengadilan V 

 

V 

 

 

V 

A6 Infomasi profil dan pelayanan dasar pengadilan V  V 

 

 V 

A7 Biaya beracara di pengadilan V  V 

 

V  

A8 Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara 

serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan V 

 

V 

 

V 

 

A9 Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama V  V 

 

V  

 

A10 Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan, 

antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas bebas biaya 

berperkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan V 

 

V 

 

V 

 

A11 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim 

dan pegawai V 

 

V 

 

 

V 
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Samarinda 

Pengadilan Agama 

Samarinda 

 

Pengadilan TUN 

Samarinda 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A12 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai v  v 

 

 v 

A13 Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan keberatan 

terhadapat pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak 

pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan tersebut serta 

penanganan keberatan terhadap pelayanan V 

 

V 

 

 

V 

A14 Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi V  V 

 

 V 

A15 Biaya untuk memperoleh salinan informasi V  V 

 

 V 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

A16 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa serta 

hubungannya dengan peraturan perundang-undangan terkait  V  V 

 

V  

Informasi Laporan Akses Informasi 

A17 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

informasi V  V 

 

 V 

A18 Alasan penolakan permohonan informasi  V V 

 

 V 

Informasi Perkara dan Persidangan 

A19 Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan yang tidak berkekuatan hukum 

tetap V 

 

V 

 

V 

 

A20 Informasi dalam buku registrasi perkara V  V 

 

V  

A21 Prosedur beracara tiap-t iap jenis perkara yang ditangani 

pengadilan V 

 

V 

 

V 

 

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan 

A22 Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang 

telah diketahui masyarakat  

V 

V 

 

 

V 
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Samarinda 

Pengadilan Agama 

Samarinda 

 

Pengadilan TUN 

Samarinda 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A23 Putusan Majelis Kehormatan Hakim  V 

 

V  V 

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

A24 Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA yang 

telah disahkan atau ditetapkan V 

 

V 

 

V 

 

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

A25 Standar dan maklumat pelayanan pengadilan  v V 

 

 V 

 

8.2. Permohonan informasi sebagai LSM  

 

No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Samarinda 

Pengadilan Agama 

Samarinda 

Pengadilan TUN 

Samarinda 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

S1 Profil singkat pejabat struktural pengadilan V 

 

V  V  

S2 LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya V 

 

V   V 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan  

S3 Ringkasan informasi program kerja dan/atau kegiatan yang sedang dilakukan 

oleh pengadilan atau unit kerja dari Mahkamah Agung V 

 

v  V   

S4 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) V 

 

V  V  

S5 Ringkasan laporan keuangan V 

 

V  V  

S6 ringkasan daftar aset dan invetaris V 

 

V  V  

  Informasi Laporan Akses Informasi 

S7 Jumlah permohonan informasi yang diterima V 

 

V    V 
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Samarinda 

Pengadilan Agama 

Samarinda 

Pengadilan TUN 

Samarinda 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S8 Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak V 

 

V    V 

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK  

Informasi Perkara dan Persidangan  

S9 Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara V 

 

V  V   

S10 Laporan penggunaan biaya perkara V 

 

V  V   

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan  

S11 Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya V 

 

 V  V 

S12 Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis 

pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan 

 

V  V  V 

S13 Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan V 

 

 V V  

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian  

S14 Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau pert imbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan V 

 

V  V  

S15 Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an 

 

V V   V 

S16 Rencana strategi dan rencana kerja pengadilan V 

 

V  V  

S17 Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA V 

 

V  V  

S18 Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam V 

 

V  V  
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Samarinda 

Pengadilan Agama 

Samarinda 

Pengadilan TUN 

Samarinda 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

pertemuan yang terbuka untuk umum 

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan  

S19 Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi keanggotaan dan keuangan 

pengadilan V 

 

V  V   

S20 Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima V 

 

V  V   

S21 Data statistik kepegawaian yang meliputi jumlah, komposisi dan penyebaran 

hakim serta pegawai V 

 

V  V  

S22 Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana teknis dan laporan keuangannya V 

 

V  V   

S23 Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut 

dokumen pendukungnya V 

 

V  V  

S24 surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia V 

 

V  V  

S25 Agenda kerja pejabat pengadilan atau unit/ satuan kerja V 

 

V  V  

    

    

8.3. Penilaian terhadap website Pengadilan  

 

No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Samarinda 

http:/ /www.pn-samarinda.go.id/  

Pengadilan Agama 

Samarinda 

http:/ /www.pa-

samarinda.go.id/  

Pengadilan TUN 

Samarinda 

http:/ / ptun-

samarinda.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Samarinda 

http:/ /www.pn-samarinda.go.id/  

Pengadilan Agama 

Samarinda 

http:/ /www.pa-

samarinda.go.id/  

Pengadilan TUN 

Samarinda 

http:/ / ptun-

samarinda.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

1. Fungsi pengadilan V   V V   V V  V  

2. Tugas pengadilan V   V V   V V  V  

3. Yurisdiksi pengadilan V   V V   V V  V  

4. Struktur organisasi pengadilan  V   V   V V  V  

5. Alamat pengadilan V   V V   V V  V  

6. Nomor telepon pengadilan V   V V   V V  V  

7 Nomor faksimili V   V V   V  V   

8. Alamat situs resmi  V    V  V  V   

9. Alamat surel/e-mail pengadilan V   V V   V  V   

10. Daftar nama pejabat di pengadilan V   V V   V V  V  

11. Daftar nama hakim di pengadilan V   V V   V V  V  

12. Profil singkat pejabat struktural 

pengadilan 

V   V V   V V  V  

13. LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan 

prosedurnya 

 V   V     V   

14. Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis 

perkara yang berada di bawah 

kewenangan pengadilan 

V   V V   V V  V  

15. Infomasi profil dan pelayanan dasar 

pengadilan 

V   V    V V  V  

16. Biaya beracara di pengadilan  V   V   V V  V  

17. Biaya administrasi perkara (biaya yang 

berhubungan dengan proses 

penyelesaian perkara serta seluruh biaya 

 V   V   V V  V  
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Samarinda 

http:/ /www.pn-samarinda.go.id/  

Pengadilan Agama 

Samarinda 

http:/ /www.pa-

samarinda.go.id/  

Pengadilan TUN 

Samarinda 

http:/ / ptun-

samarinda.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban 

Pengadilan) 

18. Agenda sidang Pengadilan Tingkat 

Pertama pada hari kunjungan 

V  V  V  V  V  V  

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan 

dengan pengadilan, antara lain hak 

mendapat bantuan hukum, hak atas 

bebas biaya berperkara, serta hak-hak 

pokok dalam proses persidangan. 

V  V  V  V  V   V 

2. Tata cara pengaduan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan hakim dan 

pegawai. 

V  V  V  V  V  V  

3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran 

hakim dan pegawai. 

V  V  V  V  V   V 

4. Tata cara memperoleh informasi, tata 

cara mengajukan keberatan terhadapat 

pelayanan informasi, serta nama dan 

nomor kontak pihak yang 

bertanggungjawab atas pelayanan 

tersebut serta penanganan keberatan 

terhadap pelayanan. 

V  V  V  V  V  V  

5. Hak-hak pemohon dalam pelayanan 

informasi 

V  V  V  V  V  V  

6. Biaya untuk memperoleh salinan 

informasi 

V  V  V  V  V  V  
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Samarinda 

http:/ /www.pn-samarinda.go.id/  

Pengadilan Agama 

Samarinda 

http:/ /www.pa-

samarinda.go.id/  

Pengadilan TUN 

Samarinda 

http:/ / ptun-

samarinda.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

1. Ringkasan informasi program kerja 

dan/atau kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh pengadilan atau unit 

kerja dari Mahkamah Agung *harus 

memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. nama program dan kegiatan 

2. penanggung jawab, pelaksana 

3. target dan/atau capaian program 

4. jadwal pelaksanaan program dan 

kegiatan 

5. sumber dan jumlah anggaran 

V 

 

 

  V V  V  V  V  

2. laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (LAKIP) 

V   V V  V  V  V  

3. Ringkasan laporan keuangan 

*harus memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. rencana dan laporan realisasi 

anggaran 

2. Neraca laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan yang disusun 

sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku 

V   V V  V  V  V  

4. Ringkasan daftar aset dan invetaris V   V V  V  V  V  

5. Informasi tentang pengumuman 

pengadaan barang dan jasa serta 

hubungannya dengan peraturan 

perundang-undangan terkait 

V   V V  V  V  V  
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Samarinda 

http:/ /www.pn-samarinda.go.id/  

Pengadilan Agama 

Samarinda 

http:/ /www.pa-

samarinda.go.id/  

Pengadilan TUN 

Samarinda 

http:/ / ptun-

samarinda.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

Informasi Laporan Akses Informasi 

1. Jumlah permohonan informasi yang 

diterima 

V   V V   V V   V 

2. Waktu yang diperlukan dalam 

memenuhi setiap permohonan informasi 

(misalnya dalam bentuk tabel informasi 

perkiraan waktu permohonan informasi) 

V   V V   V V   V 

3. Jumlah permohonan informasi yang 

dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi 

yang ditolak 

V   V V   V V   V 

4. Alasan penolakan permohonan 

informasi  

V   V V   V V   V 

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK 

 

Informasi tentang Perkara dan Persidangan 

1. Semua putusan dan penetapan 

pengadilan, baik yang telah berkekuatan 

hukum tetap dan yang tidak 

berkekuatan hukum tetap 

V  V  V  V V   V  

2. Informasi dalam buku registrasi perkara  V   V  V V   V  

3. Data statist ik perkara yang mencakup 

jumlah dan jenis perkara 

V   V V  V V   V  

4. Prosedur beracara tiap-tiap jenis perkara 

yang ditangani pengadilan 

V   V V  V V   V  

5. Laporan penggunaan biaya beracara  V   V  V  V  V  

Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Samarinda 

http:/ /www.pn-samarinda.go.id/  

Pengadilan Agama 

Samarinda 

http:/ /www.pa-

samarinda.go.id/  

Pengadilan TUN 

Samarinda 

http:/ / ptun-

samarinda.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

1. informasi pelanggaran yang dilaporkan 

oleh masyarakat atau ditemukan oleh 

pengawas serta tindak lanjutnya 

*mencakup jumlah, jenis, dan gambaran 

umum 

 V   V   V V   V 

2. Langkah yang tengah dilakukan 

pengadilan dalam pemeriksaan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan hakim atau 

pegawai yang telah diketahui 

masyarakat 

 V   V   V  V   

3. Jumlah hakim atau pegawai yang 

dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis 

pelanggaran dan jenis sanksi 

kedisiplinan yang dijatuhkan 

 V   V   V V   V 

4. Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim 

atau pegawai yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran dan 

bentuk sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan 

 V   V   V V   V 

5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim  V    V   V   V 

Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

1. Peraturan MA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

V   V V   V  V   

2. Keputusan Ketua MA dan Wakil Ketua 

MA yang telah disahkan atau ditetapkan 

V   V V   V V   V 

3. SEMA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

V   V V   V V   V 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Samarinda 

http:/ /www.pn-samarinda.go.id/  

Pengadilan Agama 

Samarinda 

http:/ /www.pa-

samarinda.go.id/  

Pengadilan TUN 

Samarinda 

http:/ / ptun-

samarinda.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

4. Naskah seluruh peraturan MA 

*yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau 

pertimbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas 

usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan 

peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

 V    V    V   

 Pert imbangan atau nasihat hukum yang 

diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an 

 V    V    V   

5. Rencana strategis pengadilan  V   V   V V   V 

6. Rencanan Kerja Pengadilan  V   V   V V   V 

7. Daftar penelitian yang dilakukan beserta 

hasilnya yang dilakukan MA 

 V    V    V   

8. Informasi dan kebijakan yang 

disampaikan oleh pejabat pengadilan 

dalam pertemuan yang terbuka untuk 

umum 

V   V V   V V   V 

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

1. Pedoman pengelolaan organisasi, 

administrasi keanggotaan dan keuangan 

pengadilan 

V   V V  V  V  V  

2. Standar dan maklumat pelayanan V   V V   V V   V 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Samarinda 

http:/ /www.pn-samarinda.go.id/  

Pengadilan Agama 

Samarinda 

http:/ /www.pa-

samarinda.go.id/  

Pengadilan TUN 

Samarinda 

http:/ / ptun-

samarinda.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

pengadilan 

3. Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

V  V  V  V  V  V  

4. Data statist ik kepegawaian yang 

meliput i jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta pegawai 

V   V V  V  V   V 

5. Anggaran pengadilan beserta unit 

pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya 

V   V V  V  V  V  

6. Surat-surat perjanjian yang dibuat 

pengadilan dengan pihak ketiga berikut 

dokumen pendukungnya 

V   V V   V V   V 

7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat 

pengadilan dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya kecuali yang 

bersifat rahasia 

V   V V   V V   V 

8. Agenda kerja pejabat pengadilan V   V V  V  V  V  

Keterangan : 

T =  Tersedia 

TT =  Tidak Tersedia 

<6 = data yang tersedia adalah data 6 bulan terakhir 

>6 = data yang tersedia adalah data lebih dari 6 bulan terakhir 
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8.4. Penilaian terhadap infrastruktur Pengadilan 

 

Infrastruktur 

 

 Kriteria Penilaian: 

1 =  tidak setuju   2 =  kurang setuju 

3 =  agak setuju   4 =  Setuju 

Pengadilan Negeri 

Samarinda 

Pengadilan Agama 

Samarinda 

Pengadilan TUN 

Samarinda 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tanda “pengadilan” mudah untuk dilihat dari 

jalan   

  

V    V    V 

2. Gedung pengadilan mudah untuk dibedakan 

dari lingkungan sekitarnya   

  

V    V  V   

3. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan berjalan kaki   

  

V    V    V 

4. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan mobil   

  

V    V  V   

5. Tersedia tempat parkir yang cukup untuk 

pengguna pengadilan   

  

V    V V    

6. Pintu masuk utama mudah untuk dikenali   

  

V    V  V   

7. Gedung pengadilan terlihat dalam kondisi baik   

  

v    v   V  

8. Pencahayaan di pengadilan memadai   

 

V 

 

   V   V  

9. Informasi di papan terlihat jelas untuk dibaca   

 

V 

 

   V   V  

10. Papan informasi terawat dengan baik   

 

V 

 

   V   V  

11. Meja informasi terpelihara dengan baik   

  

V    V V    

 

8.5. Penilaian terhadap kondisi Pengadilan 

 

Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Pengadilan TUN 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Depan Pintu Masuk Utama 

1. Apakah ada petugas keamanan di pintu masuk? V 

 

V  V  
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Pengadilan TUN 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

2. Apakah petugas keamanan di depan pintu 

berpakaian resmi? V 

 

V  V  

3. Apakah petugas keamanan merokok di pintu 

masuk ini? 

 

V  V  V 

4. Adakah pemeriksaan keamanan di pintu masuk 

ini? 

 

V  V  V 

Lobi Pengadilan  

5. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan ruang penting lainnya 

di pengadilan)?   v v   V 

6. Dapatkah anda melihat meja informasi? V 

 

V   V 

7. Adakah tanda yang menunjukkan letak meja 

informasi? V 

 

V   V 

8. Adakah tanda yang menunjukkan letak ruang-

ruang sidang? V 

 

V   V 

9. Adakah tanda yang menunjukkan area-area 

penting lainnya? 

( ruang sidang, ruang tunggu, meja informasi, 

toilet) V 

 

V  V  

10. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan area penting lainnya 

di pengadilan)? 

 

V V   V 

11. Apakah papan informasi mudah untuk dilihat dari 

pintu masuk? V 

 

V  V  

12. Adakah papan pengumuman jadwal sidang? V 

 

V  V  

13. Apakah papan tersebut dibuat secara digital? V 

 

 V V  

14. Apakah ada papan informasi mengenai kasus- V 

 

V  V  
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri Pengadilan Agama Pengadilan TUN 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

kasus yang tengah disidangkan? 

Meja informasi 

15. Apakah ada lebih dari 3 orang yang sedang 

berada di dalam antrian? 

 

V  V  V 

16. Adakah formulir permohonan informasi yang 

disediakan oleh meja informasi? 

 

V  V  V 

17. Adakah formulir keberatan permohonan 

informasi yang disediakan oleh meja informasi? 

 

V  V  V 

18. Apakah ada seseorang di meja tersebut? V 

 

V   V 

19. Dapatkah anda memperoleh informasi dari meja 

tersebut? 

 

V V   V 

20. Apakah ada pembatas/penghalang antara meja 

tersebut dengan diri anda? (kaca, meja yang 

tinggi, suasana yang berisik) V 

 

V   V 

 

1. Kalimantan Barat  

 

a. Permohonan informasi sebagai masyarakat awam  

 

 

 

No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Pontianak 

Pengadilan Agama 

Pontianak 

 

Pengadilan TUN 

Pontianak 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

A1 Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan  V 

 

V  V 

A2 Struktur organisasi pengadilan V  V 

 

V  
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Pontianak 

Pengadilan Agama 

Pontianak 

 

Pengadilan TUN 

Pontianak 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A3 Alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat situs resmi 

pengadilan, alamat surel/ e-mail pengadilan  

V 

V 

 

 

V 

A4 Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan V  V 

 

V  

A5 Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis perkara yang berada di 

bawah kewenangan pengadilan  

V 

V 

 

 

V 

A6 Infomasi profil dan pelayanan dasar pengadilan  V V 

 

 V 

A7 Biaya beracara di pengadilan V  

 

V V  

A8 Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara 

serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan V 

 

 

V V 

 

A9 Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama  V 

 

V V  

 

A10 Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan, 

antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas bebas biaya 

berperkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan V 

 

V 

 

V 

 

A11 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim 

dan pegawai  

V 

V 

 

 

V 

A12 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai  v v 

 

 v 

A13 Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan keberatan 

terhadapat pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak 

pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan tersebut serta 

penanganan keberatan terhadap pelayanan  

V 

V 

 

 

V 

A14 Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi  V V 

 

 V 

A15 Biaya untuk memperoleh salinan informasi  V V 

 

 V 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Pontianak 

Pengadilan Agama 

Pontianak 

 

Pengadilan TUN 

Pontianak 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A16 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa 

serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan 

terkait   V 

 

V 

 V 

Informasi Laporan Akses Informasi 

A17 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

informasi  V V 

 

 V 

A18 Alasan penolakan permohonan informasi  V V 

 

 V 

Informasi Perkara dan Persidangan 

A19 Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan yang tidak berkekuatan hukum 

tetap V 

 

V 

 

V 

 

A20 Informasi dalam buku registrasi perkara V  V 

 

V  

A21 Prosedur beracara tiap-tiap jenis perkara yang ditangani 

pengadilan V 

 

V 

 

V 

 

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan 

A22 Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang 

telah diketahui masyarakat  

V 

 

V  

V 

A23 Putusan Majelis Kehormatan Hakim  V 

 

V  V 

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

A24 Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA yang 

telah disahkan atau ditetapkan V 

 

V 

 

V 

 

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

A25 Standar dan maklumat pelayanan pengadilan V  V 

 

 V 

 

b. Permohonan informasi sebagai LSM  
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Pontianak 

Pengadilan Agama 

Pontianak 

Pengadilan TUN 

Pontianak 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

S1 Profil singkat pejabat struktural pengadilan V 

 

V   V 

S2 LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya V 

 

 V  V 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan  

S3 Ringkasan informasi program kerja dan/atau kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh pengadilan atau unit kerja dari Mahkamah Agung v 

 

V  v   

S4 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) V 

 

V  V  

S5 Ringkasan laporan keuangan V 

 

V  V  

S6 ringkasan daftar aset dan invetaris V 

 

V  V  

  Informasi Laporan Akses Informasi 

S7 Jumlah permohonan informasi yang diterima V 

 

V  V   

S8 Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak V 

 

V  V   

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK  

Informasi Perkara dan Persidangan  

S9 Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara V 

 

V  V   

S10 Laporan penggunaan biaya perkara V 

 

V  V   

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan  

S11 Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya 

 

V V   V 

S12 Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis 

pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan 

 

V  V  V 

S13 Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan yang 

 

V  V  V 
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Pontianak 

Pengadilan Agama 

Pontianak 

Pengadilan TUN 

Pontianak 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

dijatuhkan 

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian  

S14 Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau pert imbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan V 

 

V  V  

S15 Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an V 

 

V  V  

S16 Rencana strategi dan rencana kerja pengadilan V 

 

V  V  

S17 Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA V 

 

V  V  

S18 Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan dalam 

pertemuan yang terbuka untuk umum 

 

V  V  V 

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan  

S19 Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi keanggotaan dan keuangan 

pengadilan V 

 

V   V  

S20 Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima V 

 

V  V   

S21 Data statistik kepegawaian yang meliputi jumlah, komposisi dan V 

 

V  V  
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Pontianak 

Pengadilan Agama 

Pontianak 

Pengadilan TUN 

Pontianak 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

penyebaran hakim serta pegawai 

S22 Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya V 

 

  V   

S23 Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga berikut 

dokumen pendukungnya V 

 

V  V  

S24 surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia V 

 

V  V  

S25 Agenda kerja pejabat pengadilan atau unit/ satuan kerja V 

 

V  V  

    

    

c. Penilaian terhadap website Pengadilan  

 

No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Pontianak 

http:/ /pn-pontianak.go.id/  

Pengadilan Agama 

Pontianak 

http:/ /www.pa-

pontianak.go.id/  

Pengadilan TUN 

Pontianak 

http:/ / www.ptun-

pontianak.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

1. Fungsi pengadilan V   V V   V  V  V 

2. Tugas pengadilan V   V V   V V   V 

3. Yurisdiksi pengadilan V   V V   V V   V 

4. Struktur organisasi pengadilan V   V V   V V   V 

5. Alamat pengadilan V   V V   V V    

6. Nomor telepon pengadilan V   V V   V V   V 

7 Nomor faksimili V   V V   V V   V 

8. Alamat situs resmi V   V V   V V   V 

9. Alamat surel/e-mail pengadilan V   V V   V V   V 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Pontianak 

http:/ /pn-pontianak.go.id/  

Pengadilan Agama 

Pontianak 

http:/ /www.pa-

pontianak.go.id/  

Pengadilan TUN 

Pontianak 

http:/ / www.ptun-

pontianak.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

10. Daftar nama pejabat di pengadilan V   V V   V V   V 

11. Daftar nama hakim di pengadilan V   V V   V V   V 

12. Profil singkat pejabat struktural 

pengadilan 

V   V V   V V   V 

13. LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan 

prosedurnya 

 V   V   V  V  V 

14. Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis 

perkara yang berada di bawah 

kewenangan pengadilan 

V   V V   V V   V 

15. Infomasi profil dan pelayanan dasar 

pengadilan 

V   V V   V V   V 

16. Biaya beracara di pengadilan  V   V   V V   V 

17. Biaya administrasi perkara (biaya yang 

berhubungan dengan proses 

penyelesaian perkara serta seluruh biaya 

hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban 

Pengadilan) 

 V   V   V V   V 

18. Agenda sidang Pengadilan Tingkat 

Pertama pada hari kunjungan 

 V    V    V   

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan 

dengan pengadilan, antara lain hak 

mendapat bantuan hukum, hak atas 

bebas biaya berperkara, serta hak-hak 

pokok dalam proses persidangan. 

V   V V  V  V   V 

2. Tata cara pengaduan dugaan V  V  V  V  V   V 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Pontianak 

http:/ /pn-pontianak.go.id/  

Pengadilan Agama 

Pontianak 

http:/ /www.pa-

pontianak.go.id/  

Pengadilan TUN 

Pontianak 

http:/ / www.ptun-

pontianak.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

pelanggaran yang dilakukan hakim dan 

pegawai. 

3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran 

hakim dan pegawai. 

V  V  V  V  V   V 

4. Tata cara memperoleh informasi, tata 

cara mengajukan keberatan terhadapat 

pelayanan informasi, serta nama dan 

nomor kontak pihak yang 

bertanggungjawab atas pelayanan 

tersebut serta penanganan keberatan 

terhadap pelayanan. 

V  V  V  V  V  V  

5. Hak-hak pemohon dalam pelayanan 

informasi 

V  V  V  V  V   V 

6. Biaya untuk memperoleh salinan 

informasi 

V   V V  V  V   V 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

1. Ringkasan informasi program kerja 

dan/atau kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh pengadilan atau unit 

kerja dari Mahkamah Agung *harus 

memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. nama program dan kegiatan 

2. penanggung jawab, pelaksana 

3. target dan/atau capaian program 

4. jadwal pelaksanaan program dan 

kegiatan 

5. sumber dan jumlah anggaran 

V   V V  V  V   V 



Halaman 148 dari 261 

 

 

No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Pontianak 

http:/ /pn-pontianak.go.id/  

Pengadilan Agama 

Pontianak 

http:/ /www.pa-

pontianak.go.id/  

Pengadilan TUN 

Pontianak 

http:/ / www.ptun-

pontianak.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

2. laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (LAKIP) 

V  V  V  V  V   V 

3. Ringkasan laporan keuangan 

*harus memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. rencana dan laporan realisasi 

anggaran 

2. Neraca laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan yang disusun 

sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku 

V  V  V  V  V  V  

4. Ringkasan daftar aset dan invetaris V   V V  V  V   V 

5. Informasi tentang pengumuman 

pengadaan barang dan jasa serta 

hubungannya dengan peraturan 

perundang-undangan terkait 

V   V V  V  V   V 

Informasi Laporan Akses Informasi 

1. Jumlah permohonan informasi yang 

diterima 

V   V V   V V   V 

2. Waktu yang diperlukan dalam 

memenuhi setiap permohonan informasi 

(misalnya dalam bentuk tabel informasi 

perkiraan waktu permohonan informasi) 

V   V V   V V   V 

3. Jumlah permohonan informasi yang 

dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi 

yang ditolak 

V   V V   V V   V 

4. Alasan penolakan permohonan V   V V   V V   V 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Pontianak 

http:/ /pn-pontianak.go.id/  

Pengadilan Agama 

Pontianak 

http:/ /www.pa-

pontianak.go.id/  

Pengadilan TUN 

Pontianak 

http:/ / www.ptun-

pontianak.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

informasi  

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK 

 

Informasi tentang Perkara dan Persidangan 

1. Semua putusan dan penetapan 

pengadilan, baik yang telah berkekuatan 

hukum tetap dan yang tidak 

berkekuatan hukum tetap 

 V   V  V  V   V 

2. Informasi dalam buku registrasi perkara  V    V    V   

3. Data statist ik perkara yang mencakup 

jumlah dan jenis perkara 

 V    V   V   V 

4. Prosedur beracara tiap-tiap jenis perkara 

yang ditangani pengadilan 

V   V V   V V   V 

5. Laporan penggunaan biaya beracara  V   V   V V   V 

Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan 

1. informasi pelanggaran yang dilaporkan 

oleh masyarakat atau ditemukan oleh 

pengawas serta tindak lanjutnya 

*mencakup jumlah, jenis, dan gambaran 

umum 

 V   V   V V   V 

2. Langkah yang tengah dilakukan 

pengadilan dalam pemeriksaan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan hakim atau 

pegawai yang telah diketahui 

masyarakat 

 V   V   V V   V 

3. Jumlah hakim atau pegawai yang 

dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis 

 V   V   V V   V 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Pontianak 

http:/ /pn-pontianak.go.id/  

Pengadilan Agama 

Pontianak 

http:/ /www.pa-

pontianak.go.id/  

Pengadilan TUN 

Pontianak 

http:/ / www.ptun-

pontianak.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

pelanggaran dan jenis sanksi 

kedisiplinan yang dijatuhkan 

4. Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim 

atau pegawai yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran dan 

bentuk sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan 

 V   V   V V   V 

5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim  V   V  V  V   V 

Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

1. Peraturan MA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

 V   V   V  V   

2. Keputusan Ketua MA dan Wakil Ketua 

MA yang telah disahkan atau ditetapkan 

 V    V    V   

3. SEMA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

 V    V    V   

4. Naskah seluruh peraturan MA 

*yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau 

pertimbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas 

usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan 

peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

 V    V    V   

 Pert imbangan atau nasihat hukum yang  V    V    V   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Pontianak 

http:/ /pn-pontianak.go.id/  

Pengadilan Agama 

Pontianak 

http:/ /www.pa-

pontianak.go.id/  

Pengadilan TUN 

Pontianak 

http:/ / www.ptun-

pontianak.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an 

5. Rencana strategis pengadilan V   V V   V  V   

6. Rencanan Kerja Pengadilan  V   V   V     

7. Daftar penelitian yang dilakukan beserta 

hasilnya yang dilakukan MA 

 V    V    V   

8. Informasi dan kebijakan yang 

disampaikan oleh pejabat pengadilan 

dalam pertemuan yang terbuka untuk 

umum 

 V    V    V   

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

1. Pedoman pengelolaan organisasi, 

administrasi keanggotaan dan keuangan 

pengadilan 

V   V V  V  V  V  

2. Standar dan maklumat pelayanan 

pengadilan 

V  V  V  V  V   V 

3. Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

V  V  V  V  V  V  

4. Data statist ik kepegawaian yang 

meliput i jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta pegawai 

V   V V  V  V   V 

5. Anggaran pengadilan beserta unit V   V V  V  V   V 
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Pontianak 

http:/ /pn-pontianak.go.id/  

Pengadilan Agama 

Pontianak 

http:/ /www.pa-

pontianak.go.id/  

Pengadilan TUN 

Pontianak 

http:/ / www.ptun-

pontianak.go.id/  

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya 

6. Surat-surat perjanjian yang dibuat 

pengadilan dengan pihak ketiga berikut 

dokumen pendukungnya 

V   V V   V V   V 

7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat 

pengadilan dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya kecuali yang 

bersifat rahasia 

V   V V  V  V   V 

8. Agenda kerja pejabat pengadilan V   V V  V  V   V 

Keterangan : 

T =  Tersedia 

TT =  Tidak Tersedia 

<6 = data yang tersedia adalah data 6 bulan terakhir 

>6 = data yang tersedia adalah data lebih dari 6 bulan terakhir 

 

d. Penilaian terhadap infrastruktur Pengadilan 

 

Infrastruktur 

 

 Kriteria Penilaian: 

1 =  tidak setuju   2 =  kurang setuju 

3 =  agak setuju   4 =  Setuju 

Pengadilan Negeri 

Pontianak 

Pengadilan Agama 

Pontianak 

Pengadilan TUN 

Pontianak 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tanda “pengadilan” mudah untuk dilihat dari 

jalan   

 

V 

 

   V    V 

2. Gedung pengadilan mudah untuk dibedakan 

dari lingkungan sekitarnya   

  

V    V    V 
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3. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan berjalan kaki   

  

V    V    V 

4. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan mobil   

  

V    V    V 

5. Tersedia tempat parkir yang cukup untuk 

pengguna pengadilan   

  

V    V   V  

6. Pintu masuk utama mudah untuk dikenali   

  

V    V    V 

7. Gedung pengadilan terlihat dalam kondisi baik   

  

V    v   V  

8. Pencahayaan di pengadilan memadai   

  

V    V  V   

9. Informasi di papan terlihat jelas untuk dibaca   

  

V    V  V   

10. Papan informasi terawat dengan baik   

  

V    V  V   

11. Meja informasi terpelihara dengan baik   

  

V    V V    

 

e. Penilaian terhadap kondisi Pengadilan 

 

Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Pontianak 

Pengadilan Agama 

Pontianak 

Pengadilan TUN 

Pontianak 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Depan Pintu Masuk Utama 

41. Apakah ada petugas keamanan di pintu masuk? V 

 

V   V 

42. Apakah petugas keamanan di depan pintu 

berpakaian resmi? V 

 

V   V 

43. Apakah petugas keamanan merokok di pintu 

masuk ini? 

 

V  V  V 

44. Adakah pemeriksaan keamanan di pintu masuk 

ini? 

 

V  V  V 

Lobi Pengadilan  

45. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan ruang penting lainnya   v  v  V 
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Pontianak 

Pengadilan Agama 

Pontianak 

Pengadilan TUN 

Pontianak 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

di pengadilan)? 

46. Dapatkah anda melihat meja informasi? V 

 

V  V  

47. Adakah tanda yang menunjukkan letak meja 

informasi? 

 

V V   V 

48. Adakah tanda yang menunjukkan letak ruang-

ruang sidang? V 

 

V   V 

49. Adakah tanda yang menunjukkan area-area 

penting lainnya? 

( ruang sidang, ruang tunggu, meja informasi, 

toilet) V 

 

V  V  

50. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan area penting lainnya 

di pengadilan)? 

 

V  V  V 

51. Apakah papan informasi mudah untuk dilihat dari 

pintu masuk? 

 

V V  V  

52. Adakah papan pengumuman jadwal sidang? 

 

V V  V  

53. Apakah papan tersebut dibuat secara digital? V 

 

V   V 

54. Apakah ada papan informasi mengenai kasus-

kasus yang tengah disidangkan? V 

 

V  V  

Meja informasi 

55. Apakah ada lebih dari 3 orang yang sedang 

berada di dalam antrian? 

 

V  V  V 

56. Adakah formulir permohonan informasi yang 

disediakan oleh meja informasi? 

 

V V   V 

57. Adakah formulir keberatan permohonan 

informasi yang disediakan oleh meja informasi? 

 

V V   V 
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Pontianak 

Pengadilan Agama 

Pontianak 

Pengadilan TUN 

Pontianak 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

58. Apakah ada seseorang di meja tersebut? V 

 

V  V  

59. Dapatkah anda memperoleh informasi dari meja 

tersebut? V 

 

V   V 

60. Apakah ada pembatas/penghalang antara meja 

tersebut dengan diri anda? (kaca, meja yang 

tinggi, suasana yang berisik) 

 

V  V  V 

 

2. Kupang 

 

a. Permohonan informasi sebagai masyarakat awam  

 

 

 

No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Kupang 

Pengadilan Agama 

Kupang 

 

Pengadilan TUN 

Kupang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

A1 Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan  V 

 

V  V 

A2 Struktur organisasi pengadilan V  V 

 

 V 

A3 Alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat situs resmi 

pengadilan, alamat surel/ e-mail pengadilan V 

 

V 

 

V 

 

A4 Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan V  V 

 

V  

A5 Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis perkara yang berada di 

bawah kewenangan pengadilan  

V 

V 

 

V 

 

A6 Infomasi profil dan pelayanan dasar pengadilan V  V 

 

V  

A7 Biaya beracara di pengadilan V  V 

 

V  
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Kupang 

Pengadilan Agama 

Kupang 

 

Pengadilan TUN 

Kupang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A8 Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara 

serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan V 

 

V 

 

V 

 

A9 Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama V  V 

 

V  

 

A10 Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan, 

antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas bebas biaya 

berperkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan V 

 

V 

 

V 

 

A11 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan 

hakim dan pegawai V 

 

V 

 

V 

 

A12 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai v  v 

 

v  

A13 Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan 

keberatan terhadapat pelayanan informasi, serta nama dan 

nomor kontak pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan 

tersebut serta penanganan keberatan terhadap pelayanan V 

 

V 

 

V 

 

A14 Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi V  V 

 

V  

A15 Biaya untuk memperoleh salinan informasi V  V 

 

V  

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

A16 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa 

serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan 

terkait  V  

 

v 

 V 

Informasi Laporan Akses Informasi 

A17 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

informasi V  V 

 

V  

A18 Alasan penolakan permohonan informasi V  V 

 

V  



Halaman 157 dari 261 

 

 

 

 

No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Kupang 

Pengadilan Agama 

Kupang 

 

Pengadilan TUN 

Kupang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Perkara dan Persidangan 

A19 Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan yang tidak berkekuatan hukum 

tetap V 

 

V 

 

V 

 

A20 Informasi dalam buku registrasi perkara V  V 

 

V  

A21 Prosedur beracara tiap-t iap jenis perkara yang ditangani 

pengadilan V 

 

V 

 

V 

 

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan 

A22 Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang 

telah diketahui masyarakat  

V 

 

V  

V 

A23 Putusan Majelis Kehormatan Hakim  V 

 

V  V 

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

A24 Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA 

yang telah disahkan atau ditetapkan V 

 

V 

 

V 

 

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

A25 Standar dan maklumat pelayanan pengadilan V  V 

 

 V 

 

b. Permohonan informasi sebagai LSM  

 

No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Kupang 

Pengadilan Agama 

Kupang 

Pengadilan TUN 

Kupang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Kupang 

Pengadilan Agama 

Kupang 

Pengadilan TUN 

Kupang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S1 Profil singkat pejabat struktural pengadilan V 

 

V   V 

S2 LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya 

 

V  V  V 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan  

S3 Ringkasan informasi program kerja dan/atau kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh pengadilan atau unit kerja dari Mahkamah Agung v 

 

v    v 

S4 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) V 

 

V   V 

S5 Ringkasan laporan keuangan V 

 

V  V  

S6 ringkasan daftar aset dan invetaris V 

 

V  V  

  Informasi Laporan Akses Informasi 

S7 Jumlah permohonan informasi yang diterima 

 

V V  V   

S8 Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak 

 

V V  V   

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK  

Informasi Perkara dan Persidangan  

S9 Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara V 

 

V  V   

S10 Laporan penggunaan biaya perkara V 

 

V   v  

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan  

S11 Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya 

 

V  V  V 

S12 Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta 

jenis pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan 

 

V  V  V 

S13 Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi 

sanksi kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan 

yang dijatuhkan 

 

V  V  V 

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian  
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Kupang 

Pengadilan Agama 

Kupang 

Pengadilan TUN 

Kupang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S14 Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau pert imbangan yang mendasari 

terbitnya peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

 

V V   V 

S15 Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an 

 

V V   V 

S16 Rencana strategi dan rencana kerja pengadilan V 

 

V   V 

S17 Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA 

 

V V   V 

S18 Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan 

dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 

 

V  V  V 

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan  

S19 Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi keanggotaan dan 

keuangan pengadilan V 

 

V  V   

S20 Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima V 

 

V  V   

S21 Data statistik kepegawaian yang meliputi jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta pegawai V 

 

V   V 

S22 Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya V 

 

V  V   
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Kupang 

Pengadilan Agama 

Kupang 

Pengadilan TUN 

Kupang 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

S23 Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga 

berikut dokumen pendukungnya V 

 

V   V 

S24 surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia V 

 

V   V 

S25 Agenda kerja pejabat pengadilan atau unit/ satuan kerja V 

 

V  V  

    

    

 

c. Penilaian terhadap website Pengadilan  

 

No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Kupang 

http:/ /pn-kupang.go.id/  

Pengadilan Agama Kupang 

(website down) 

Pengadilan TUN Kupang 

(tidak ada website) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

1. Fungsi pengadilan V   V         

2. Tugas pengadilan V   V         

3. Yurisdiksi pengadilan V   V         

4. Struktur organisasi pengadilan V   V         

5. Alamat pengadilan V   V         

6. Nomor telepon pengadilan V   V         

7 Nomor faksimili  V           

8. Alamat situs resmi V   V         

9. Alamat surel/e-mail pengadilan V   V         

10. Daftar nama pejabat di pengadilan V   V         

11. Daftar nama hakim di pengadilan V   V         

12. Profil singkat pejabat struktural 

pengadilan 

V   V         

13. LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan  V           
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Kupang 

http:/ /pn-kupang.go.id/  

Pengadilan Agama Kupang 

(website down) 

Pengadilan TUN Kupang 

(tidak ada website) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

prosedurnya 

14. Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis 

perkara yang berada di bawah 

kewenangan pengadilan 

V   V         

15. Infomasi profil dan pelayanan dasar 

pengadilan 

V   V         

16. Biaya beracara di pengadilan  V           

17. Biaya administrasi perkara (biaya yang 

berhubungan dengan proses 

penyelesaian perkara serta seluruh biaya 

hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban 

Pengadilan) 

 V           

18. Agenda sidang Pengadilan Tingkat 

Pertama pada hari kunjungan 

 v           

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan 

dengan pengadilan, antara lain hak 

mendapat bantuan hukum, hak atas 

bebas biaya berperkara, serta hak-hak 

pokok dalam proses persidangan. 

V   V         

2. Tata cara pengaduan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan hakim dan 

pegawai. 

V   V         

3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran 

hakim dan pegawai. 

V   V         

4. Tata cara memperoleh informasi, tata 

cara mengajukan keberatan terhadapat 

pelayanan informasi, serta nama dan 

V   V         
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Kupang 

http:/ /pn-kupang.go.id/  

Pengadilan Agama Kupang 

(website down) 

Pengadilan TUN Kupang 

(tidak ada website) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

nomor kontak pihak yang 

bertanggungjawab atas pelayanan 

tersebut serta penanganan keberatan 

terhadap pelayanan. 

5. Hak-hak pemohon dalam pelayanan 

informasi 

V   V         

6. Biaya untuk memperoleh salinan 

informasi 

V   V         

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

1. Ringkasan informasi program kerja 

dan/atau kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh pengadilan atau unit 

kerja dari Mahkamah Agung *harus 

memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. nama program dan kegiatan 

2. penanggung jawab, pelaksana 

3. target dan/atau capaian program 

4. jadwal pelaksanaan program dan 

kegiatan 

5. sumber dan jumlah anggaran 

V   V         

2. laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (LAKIP) 

V   V         

3. Ringkasan laporan keuangan 

*harus memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. rencana dan laporan realisasi 

anggaran 

2. Neraca laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan yang disusun 

sesuai dengan standar akuntansi yang 

V  V          
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Kupang 

http:/ /pn-kupang.go.id/  

Pengadilan Agama Kupang 

(website down) 

Pengadilan TUN Kupang 

(tidak ada website) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

berlaku 

4. Ringkasan daftar aset dan invetaris V   V         

5. Informasi tentang pengumuman 

pengadaan barang dan jasa serta 

hubungannya dengan peraturan 

perundang-undangan terkait 

V   V         

Informasi Laporan Akses Informasi 

1. Jumlah permohonan informasi yang 

diterima 

V   V         

2. Waktu yang diperlukan dalam 

memenuhi setiap permohonan informasi 

(misalnya dalam bentuk tabel informasi 

perkiraan waktu permohonan informasi) 

V   V         

3. Jumlah permohonan informasi yang 

dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi 

yang ditolak 

V   V         

4. Alasan penolakan permohonan 

informasi  

V   V         

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK 

 

Informasi tentang Perkara dan Persidangan 

1. Semua putusan dan penetapan 

pengadilan, baik yang telah berkekuatan 

hukum tetap dan yang tidak 

berkekuatan hukum tetap 

 V           

2. Informasi dalam buku registrasi perkara  V           

3. Data statist ik perkara yang mencakup 

jumlah dan jenis perkara 

 V           
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Kupang 

http:/ /pn-kupang.go.id/  

Pengadilan Agama Kupang 

(website down) 

Pengadilan TUN Kupang 

(tidak ada website) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

4. Prosedur beracara tiap-tiap jenis perkara 

yang ditangani pengadilan 

V   V         

5. Laporan penggunaan biaya beracara  V           

Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan 

1. informasi pelanggaran yang dilaporkan 

oleh masyarakat atau ditemukan oleh 

pengawas serta tindak lanjutnya 

*mencakup jumlah, jenis, dan gambaran 

umum 

 V           

2. Langkah yang tengah dilakukan 

pengadilan dalam pemeriksaan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan hakim atau 

pegawai yang telah diketahui 

masyarakat 

 V           

3. Jumlah hakim atau pegawai yang 

dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis 

pelanggaran dan jenis sanksi 

kedisiplinan yang dijatuhkan 

 V           

4. Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim 

atau pegawai yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran dan 

bentuk sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan 

 V           

5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim  V           

Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

1. Peraturan MA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

 V           

2. Keputusan Ketua MA dan Wakil Ketua 

MA yang telah disahkan atau ditetapkan 

V   V         
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Kupang 

http:/ /pn-kupang.go.id/  

Pengadilan Agama Kupang 

(website down) 

Pengadilan TUN Kupang 

(tidak ada website) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

3. SEMA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

 V           

4. Naskah seluruh peraturan MA 

*yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau 

pertimbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas 

usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan 

peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

 V           

 Pert imbangan atau nasihat hukum yang 

diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an 

 v           

5. Rencana strategis pengadilan V   V         

6. Rencanan Kerja Pengadilan  V           

7. Daftar penelitian yang dilakukan beserta 

hasilnya yang dilakukan MA 

 V           

8. Informasi dan kebijakan yang 

disampaikan oleh pejabat pengadilan 

dalam pertemuan yang terbuka untuk 

umum 

 V           

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

1. Pedoman pengelolaan organisasi, 

administrasi keanggotaan dan keuangan 

pengadilan 

V   V         

2. Standar dan maklumat pelayanan V   V         
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri Kupang 

http:/ /pn-kupang.go.id/  

Pengadilan Agama Kupang 

(website down) 

Pengadilan TUN Kupang 

(tidak ada website) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

pengadilan 

3. Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

V  V          

4. Data statist ik kepegawaian yang 

meliput i jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta pegawai 

V   V         

5. Anggaran pengadilan beserta unit 

pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya 

V   V         

6. Surat-surat perjanjian yang dibuat 

pengadilan dengan pihak ketiga berikut 

dokumen pendukungnya 

V   V         

7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat 

pengadilan dalam rangka pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsinya kecuali yang 

bersifat rahasia 

V   V         

8. Agenda kerja pejabat pengadilan V   V         

Keterangan : 

T =  Tersedia 

TT =  Tidak Tersedia 

<6 = data yang tersedia adalah data 6 bulan terakhir 

>6 = data yang tersedia adalah data lebih dari 6 bulan terakhir 

 

d. Penilaian terhadap infrastruktur Pengadilan 
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Infrastruktur 

 

 Kriteria Penilaian: 

1 =  tidak setuju   2 =  kurang setuju 

3 =  agak setuju   4 =  Setuju 

Pengadilan Negeri 

Kupang 

Pengadilan Agama 

Kupang 

Pengadilan TUN 

Kupang 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tanda “pengadilan” mudah untuk dilihat dari 

jalan   

  

V  V     V  

2. Gedung pengadilan mudah untuk dibedakan 

dari lingkungan sekitarnya   

  

V    V    v 

3. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan berjalan kaki   

  

V    V    V 

4. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan mobil   

  

V    V    V 

5. Tersedia tempat parkir yang cukup untuk 

pengguna pengadilan   

  

V   V    V  

6. Pintu masuk utama mudah untuk dikenali   

  

V  V      V 

7. Gedung pengadilan terlihat dalam kondisi baik   

  

v    v v    

8. Pencahayaan di pengadilan memadai   

  

V    V  V   

9. Informasi di papan terlihat jelas untuk dibaca   

  

V    V    V 

10. Papan informasi terawat dengan baik   

  

V    V V    

11. Meja informasi terpelihara dengan baik   

  

V    V V    

 

e. Penilaian terhadap kondisi Pengadilan 

Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Kupang 

Pengadilan Agama 

Kupang 

Pengadilan TUN 

Kupang 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Depan Pintu Masuk Utama 

1. Apakah ada petugas keamanan di pintu masuk? V 

 

 V  V 

2. Apakah petugas keamanan di depan pintu 

berpakaian resmi? V 

 

 V  V 
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Kupang 

Pengadilan Agama 

Kupang 

Pengadilan TUN 

Kupang 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

3. Apakah petugas keamanan merokok di pintu 

masuk ini? 

 

V  v  V 

4. Adakah pemeriksaan keamanan di pintu masuk 

ini? 

 

V  V  V 

Lobi Pengadilan  

5. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan ruang penting lainnya 

di pengadilan)?   v  v  V 

6. Dapatkah anda melihat meja informasi? V 

 

V  V  

7. Adakah tanda yang menunjukkan letak meja 

informasi? 

 

V V   V 

8. Adakah tanda yang menunjukkan letak ruang-

ruang sidang? 

 

V V   V 

9. Adakah tanda yang menunjukkan area-area 

penting lainnya? 

( ruang sidang, ruang tunggu, meja informasi, 

toilet) 

 

V  V  V 

10. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan area penting lainnya 

di pengadilan)? 

 

V  V  V 

11. Apakah papan informasi mudah untuk dilihat dari 

pintu masuk? V 

 

V  V  

12. Adakah papan pengumuman jadwal sidang? V 

 

V  V  

13. Apakah papan tersebut dibuat secara digital? V 

 

V   V 

14. Apakah ada papan informasi mengenai kasus-

kasus yang tengah disidangkan? V 

 

v  V  
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Kupang 

Pengadilan Agama 

Kupang 

Pengadilan TUN 

Kupang 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Meja informasi 

15. Apakah ada lebih dari 3 orang yang sedang 

berada di dalam antrian? 

 

V  V  V 

16. Adakah formulir permohonan informasi yang 

disediakan oleh meja informasi? 

 

V V   V 

17. Adakah formulir keberatan permohonan 

informasi yang disediakan oleh meja informasi? 

 

V V   V 

18. Apakah ada seseorang di meja tersebut? V 

 

V   V 

19. Dapatkah anda memperoleh informasi dari meja 

tersebut? V 

 

V   V 

20. Apakah ada pembatas/penghalang antara meja 

tersebut dengan diri anda? (kaca, meja yang 

tinggi, suasana yang berisik) 

 

V  V  V 

 

 

21. Papua 

 

a. Permohonan informasi sebagai masyarakat awam  

 

 

 

No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Jayapura 

Pengadilan Agama 

Jayapura 

 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

A1 Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan  v v 

 

   v 

A2 Struktur organisasi pengadilan v  v 

 

 v   
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Jayapura 

Pengadilan Agama 

Jayapura 

 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A3 Alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat situs resmi 

pengadilan, alamat surel/ e-mail pengadilan v 

 

 

v   v  

A4 Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan  v v 

 

 v   

A5 Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis perkara yang berada di 

bawah kewenangan pengadilan  

v 

v 

 

 v   

A6 Infomasi profil dan pelayanan dasar pengadilan  v v 

 

  v  

A7 Biaya beracara di pengadilan  v v 

 

   v 

A8 Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara 

serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan  

v 

v 

 

   v 

A9 Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama  v 

 

v  v   

 

A10 Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan, 

antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas bebas biaya 

berperkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan v 

 

v 

 

  v  

A11 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan 

hakim dan pegawai v 

 

v 

 

   v 

A12 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai v  

 

v  v 

A13 Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan 

keberatan terhadapat pelayanan informasi, serta nama dan 

nomor kontak pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan 

tersebut serta penanganan keberatan terhadap pelayanan v 

 

 

v 

 

 v 

A14 Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi  v 

 

v   v 

A15 Biaya untuk memperoleh salinan informasi  v 

 

v   v 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 
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No 

 

 

Informasi 

 

Pengadilan Negeri 

Jayapura 

Pengadilan Agama 

Jayapura 

 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A16 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa 

serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan 

terkait   v 

 

v 

  v 

Informasi Laporan Akses Informasi 

A17 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan 

informasi  v 

 

v 

  v 

A18 Alasan penolakan permohonan informasi  v 

 

v   v 

Informasi Perkara dan Persidangan 

A19 Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah 

berkekuatan hukum tetap dan yang tidak berkekuatan hukum 

tetap v 

 

v 

 

 v 

 

A20 Informasi dalam buku registrasi perkara v  v 

 

 v  

A21 Prosedur beracara tiap-t iap jenis perkara yang ditangani 

pengadilan v 

 

v 

 

 v 

 

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan 

A22 Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan 

dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang 

telah diketahui masyarakat  

v 

 

v  v 

 

A23 Putusan Majelis Kehormatan Hakim  v 

 

v  v  

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

A24 Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA 

yang telah disahkan atau ditetapkan v 

 

v 

 

 v 

 

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

A25 Standar dan maklumat pelayanan pengadilan v  v 

 

 v  

 

b. Permohonan informasi sebagai LSM  
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Jayapura 

Pengadilan Agama 

Jayapura 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

S1 Profil singkat pejabat struktural pengadilan v 

 

v   v  

S2 LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya v 

 

v    v 

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan  

S3 Ringkasan informasi program kerja dan/atau kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh pengadilan atau unit kerja dari Mahkamah Agung v 

 

v   v   

S4 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) v 

 

v   v  

S5 Ringkasan laporan keuangan v 

 

v   v  

S6 ringkasan daftar aset dan invetaris v 

 

v   v  

  Informasi Laporan Akses Informasi 

S7 Jumlah permohonan informasi yang diterima v 

 

v   v   

S8 Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak v 

 

v   v   

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK  

Informasi Perkara dan Persidangan  

S9 Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara v 

 

v   v   

S10 Laporan penggunaan biaya perkara v 

 

v   v   

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan  

S11 Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya v 

 

 v   v 

S12 Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta 

jenis pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan v 

 

 v   v 

S13 Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi 

sanksi kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan v 

 

 v   v 
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Jayapura 

Pengadilan Agama 

Jayapura 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

yang dijatuhkan 

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian  

S14 Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau pert imbangan yang mendasari 

terbitnya peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

 

v  v   v 

S15 Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an 

 

v  v   v 

S16 Rencana strategi dan rencana kerja pengadilan v 

 

v   v  

S17 Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA 

 

v  v   v 

S18 Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan 

dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 

 

v  v   v 

Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan  

S19 Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi keanggotaan dan 

keuangan pengadilan v 

 

v   v   

S20 Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

v 

v 

v 

v 

v 

 

v 

v 

v 

v 

x  

 v 

 v 

 v 

 v 

x   

S21 Data statistik kepegawaian yang meliputi jumlah, komposisi dan v 

 

v   v  
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No. 

Informasi  

Pengadilan Negeri 

Jayapura 

Pengadilan Agama 

Jayapura 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

Tersedia 
Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 
Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

penyebaran hakim serta pegawai 

S22 Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya v 

 

v   v   

S23 Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga 

berikut dokumen pendukungnya v 

 

v   v  

S24 surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia v 

 

v   v  

S25 Agenda kerja pejabat pengadilan atau unit/ satuan kerja v 

 

v   v  

    

    

c. Penilaian terhadap website Pengadilan  

 

No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jayapura 

 (http:/ /pn-jayapura.go.id/ ) 

Pengadilan Agama Jayapura  

(http:/ /www.pa-

jayapura.go.id) 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

(http:/ /www.ptun-

jayapura.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

1. Fungsi pengadilan    v     V       v     

2. Tugas pengadilan  v   v    V     v   v    

3. Yurisdiksi pengadilan  V    v   V     V    v   

4. Struktur organisasi pengadilan  V    v   V     V    v   

5. Alamat pengadilan  v    V   V     v    V   

6. Nomor telepon pengadilan  v   v    V     v   v    

7 Nomor faksimili  v   v    V     v   v    

8. Alamat situs resmi  v   v    V     v   v    

9. Alamat surel/e-mail pengadilan    V     V     v   v    
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jayapura 

 (http:/ /pn-jayapura.go.id/ ) 

Pengadilan Agama Jayapura  

(http:/ /www.pa-

jayapura.go.id) 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

(http:/ /www.ptun-

jayapura.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

10. Daftar nama pejabat di pengadilan  V   v    V     V   v    

11. Daftar nama hakim di pengadilan  v   v    V     v   v    

12. Profil singkat pejabat struktural 

pengadilan  v   v    

V    

 v   v    

13. LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan 

prosedurnya    V     

 V   

 v     v  

14. Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis 

perkara yang berada di bawah 

kewenangan pengadilan  v   v    

V    

 v   v    

15. Infomasi profil dan pelayanan dasar 

pengadilan  v   v    

V    

 v   v    

16. Biaya beracara di pengadilan    V     V     v     v  

17. Biaya administrasi perkara (biaya yang 

berhubungan dengan proses 

penyelesaian perkara serta seluruh biaya 

hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan 

kewenangan, tugas dan kewajiban 

Pengadilan)    V     

v    

 v     v  

18. Agenda sidang Pengadilan Tingkat 

Pertama pada hari kunjungan 

V    V    V    

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 

1. Hak-hak para pihak yang berhubungan 

dengan pengadilan, antara lain hak 

mendapat bantuan hukum, hak atas 

bebas biaya berperkara, serta hak-hak 

pokok dalam proses persidangan.  V   

  V    V    

2. Tata cara pengaduan dugaan v      V    V    
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jayapura 

 (http:/ /pn-jayapura.go.id/ ) 

Pengadilan Agama Jayapura  

(http:/ /www.pa-

jayapura.go.id) 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

(http:/ /www.ptun-

jayapura.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

pelanggaran yang dilakukan hakim dan 

pegawai. 

3. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran 

hakim dan pegawai.  V   

  V    V    

4. Tata cara memperoleh informasi, tata 

cara mengajukan keberatan terhadapat 

pelayanan informasi, serta nama dan 

nomor kontak pihak yang 

bertanggungjawab atas pelayanan 

tersebut serta penanganan keberatan 

terhadap pelayanan.   v  

  V    V    

5. Hak-hak pemohon dalam pelayanan 

informasi   v  

  V    V    

6. Biaya untuk memperoleh salinan 

informasi    V 

  V     V   

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

1. Ringkasan informasi program kerja 

dan/atau kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh pengadilan atau unit 

kerja dari Mahkamah Agung *harus 

memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. nama program dan kegiatan 

2. penanggung jawab, pelaksana 

3. target dan/atau capaian program 

4. jadwal pelaksanaan program dan 

kegiatan 

5. sumber dan jumlah anggaran 

 V    v    V   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jayapura 

 (http:/ /pn-jayapura.go.id/ ) 

Pengadilan Agama Jayapura  

(http:/ /www.pa-

jayapura.go.id) 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

(http:/ /www.ptun-

jayapura.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

2. laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (LAKIP) 

 v    V    v   

3. Ringkasan laporan keuangan 

*harus memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. rencana dan laporan realisasi 

anggaran 

2. Neraca laporan arus kas dan catatan 

atas laporan keuangan yang disusun 

sesuai dengan standar akuntansi yang 

berlaku 

 V   V     V   

4. Ringkasan daftar aset dan invetaris  V    V    V   

5. Informasi tentang pengumuman 

pengadaan barang dan jasa serta 

hubungannya dengan peraturan 

perundang-undangan terkait 

 V   V     V   

Informasi Laporan Akses Informasi 

1. Jumlah permohonan informasi yang 

diterima 

 V    V    V   

2. Waktu yang diperlukan dalam 

memenuhi setiap permohonan informasi 

(misalnya dalam bentuk tabel informasi 

perkiraan waktu permohonan informasi) 

 V    V    V   

3. Jumlah permohonan informasi yang 

dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi 

yang ditolak 

 V    V    V   

4. Alasan penolakan permohonan  V    V    V   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jayapura 

 (http:/ /pn-jayapura.go.id/ ) 

Pengadilan Agama Jayapura  

(http:/ /www.pa-

jayapura.go.id) 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

(http:/ /www.ptun-

jayapura.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

informasi  

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK 

 

Informasi tentang Perkara dan Persidangan 

1. Semua putusan dan penetapan 

pengadilan, baik yang telah berkekuatan 

hukum tetap dan yang tidak 

berkekuatan hukum tetap 

 V   V     V   

2. Informasi dalam buku registrasi perkara  V   V     V   

3. Data statist ik perkara yang mencakup 

jumlah dan jenis perkara 

 V   v     V   

4. Prosedur beracara tiap-tiap jenis perkara 

yang ditangani pengadilan 

 V   V     V   

5. Laporan penggunaan biaya beracara  V   V     V   

Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan 

1. informasi pelanggaran yang dilaporkan 

oleh masyarakat atau ditemukan oleh 

pengawas serta tindak lanjutnya 

*mencakup jumlah, jenis, dan gambaran 

umum 

 V   V     V   

2. Langkah yang tengah dilakukan 

pengadilan dalam pemeriksaan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan hakim atau 

pegawai yang telah diketahui 

masyarakat 

 V    V    V   

3. Jumlah hakim atau pegawai yang 

dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta jenis 

 V   V     V   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jayapura 

 (http:/ /pn-jayapura.go.id/ ) 

Pengadilan Agama Jayapura  

(http:/ /www.pa-

jayapura.go.id) 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

(http:/ /www.ptun-

jayapura.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

pelanggaran dan jenis sanksi 

kedisiplinan yang dijatuhkan 

4. Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim 

atau pegawai yang dijatuhi sanksi 

kedisiplinan, jenis pelanggaran dan 

bentuk sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan 

 V    V    V   

5. Putusan Majelis Kehormatan Hakim  V    v    V   

Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

1. Peraturan MA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

 V   V     V   

2. Keputusan Ketua MA dan Wakil Ketua 

MA yang telah disahkan atau ditetapkan 

 V   V     V   

3. SEMA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

 V   V     V   

4. Naskah seluruh peraturan MA 

*yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau 

pertimbangan yang mendasari terbitnya 

peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas 

usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan 

peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

 v   v     V   

 Pert imbangan atau nasihat hukum yang  V   V     V   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jayapura 

 (http:/ /pn-jayapura.go.id/ ) 

Pengadilan Agama Jayapura  

(http:/ /www.pa-

jayapura.go.id) 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

(http:/ /www.ptun-

jayapura.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an 

5. Rencana strategis pengadilan  V   V     V   

6. Rencanan Kerja Pengadilan  V    V    V   

7. Daftar penelitian yang dilakukan beserta 

hasilnya yang dilakukan MA 

 V    V    V   

8. Informasi dan kebijakan yang 

disampaikan oleh pejabat pengadilan 

dalam pertemuan yang terbuka untuk 

umum 

 V    V    V   

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

1. Pedoman pengelolaan organisasi, 

administrasi keanggotaan dan keuangan 

pengadilan 

 V   V   V  V   

2. Standar dan maklumat pelayanan 

pengadilan 

 V   v   v  V   

3. Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

 V   v  V   V   

4. Data statist ik kepegawaian yang 

meliput i jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta pegawai 

 V   v  V   V   

5. Anggaran pengadilan beserta unit  V   v  v   V   
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No. Informasi 

 

 

Pengadilan Negeri 

Jayapura 

 (http:/ /pn-jayapura.go.id/ ) 

Pengadilan Agama Jayapura  

(http:/ /www.pa-

jayapura.go.id) 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

(http:/ /www.ptun-

jayapura.go.id/ ) 

T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 T TT < 6 > 6 

pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya 

6. Surat-surat perjanjian yang dibuat 

pengadilan dengan pihak ketiga berikut 

dokumen pendukungnya 

 V   v   V  V   

7. Surat menyurat pimpinan atau pejabat 

pengadilan dalam rangka pelaksanaan 

tugas vpokok dan fungsinya kecuali 

yang bersifat rahasia 

 v   V   v  v   

8. Agenda kerja pejabat pengadilan  V   v   V  v   

Keterangan : 

T =  Tersedia 

TT =  Tidak Tersedia 

<6 = data yang tersedia adalah data 6 bulan terakhir 

>6 = data yang tersedia adalah data lebih dari 6 bulan terakhir 

 

d. Penilaian terhadap infrastruktur Pengadilan 

 

Infrastruktur 

 

 Kriteria Penilaian: 

1 =  tidak setuju   2 =  kurang setuju 

3 =  agak setuju   4 =  Setuju 

Pengadilan Negeri 

Jayapura 

Pengadilan Agama 

Jayapura 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Tanda “pengadilan” mudah untuk dilihat dari 

jalan   v 

  

  v       v   

2. Gedung pengadilan mudah untuk dibedakan 

dari lingkungan sekitarnya   v 

  

 v        v   
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3. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan berjalan kaki   

 

v 

 

  v       v   

4. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk 

diakses dengan mobil   

 

v 

 

  v       v   

5. Tersedia tempat parkir yang cukup untuk 

pengguna pengadilan   v 

  

 v        v   

6. Pintu masuk utama mudah untuk dikenali   v 

  

  v       v   

7. Gedung pengadilan terlihat dalam kondisi baik   v 

  

  v       v   

8. Pencahayaan di pengadilan memadai   v 

  

 v      v     

9. Informasi di papan terlihat jelas untuk dibaca   v 

  

 v        v   

10. Papan informasi terawat dengan baik   v 

  

  v       v   

11. Meja informasi terpelihara dengan baik   v 

  

  v       v   

 

e. Penilaian terhadap kondisi Pengadilan 

 

Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Jayapura 

Pengadilan Agama 

Jayapura 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

Depan Pintu Masuk Utama 

1. Apakah ada petugas keamanan di pintu masuk? 

 

v  v  v 

2. Apakah petugas keamanan di depan pintu 

berpakaian resmi? 

 

v  v  v 

3. Apakah petugas keamanan merokok di pintu 

masuk ini? 

 

v  v  v 

4. Adakah pemeriksaan keamanan di pintu masuk 

ini? 

 

v  v  v 

Lobi Pengadilan  

5. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan ruang penting lainnya   v  v  v 
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Jayapura 

Pengadilan Agama 

Jayapura 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

di pengadilan)? 

6. Dapatkah anda melihat meja informasi? 

 

v v  v  

7. Adakah tanda yang menunjukkan letak meja 

informasi? 

 

v v  v  

8. Adakah tanda yang menunjukkan letak ruang-

ruang sidang? v 

 

 v  v 

9. Adakah tanda yang menunjukkan area-area 

penting lainnya? 

( ruang sidang, ruang tunggu, meja informasi, 

toilet) 

 

v v  v  

10. Adakah peta untuk menampilkan informasi 

tentang area-area utama pengadilan (ruang 

sidang, meja informasi dan area penting lainnya 

di pengadilan)? 

 

v  v  v 

11. Apakah papan informasi mudah untuk dilihat dari 

pintu masuk? 

 

v  v v  

12. Adakah papan pengumuman jadwal sidang? 

 

v  v v  

13. Apakah papan tersebut dibuat secara digital? 

 

v  v  v 

14. Apakah ada papan informasi mengenai kasus-

kasus yang tengah disidangkan? 

 
  v v  

Meja informasi 

15. Apakah ada lebih dari 3 orang yang sedang 

berada di dalam antrian? 

 

v  v  v 

16. Adakah formulir permohonan informasi yang 

disediakan oleh meja informasi? 

 

v  v  v 

17. Adakah formulir keberatan permohonan 

informasi yang disediakan oleh meja informasi? 

 

v  v  v 
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Kondisi Pengadilan Pengadilan Negeri 

Jayapura 

Pengadilan Agama 

Jayapura 

Pengadilan TUN 

Jayapura 

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

18. Apakah ada seseorang di meja tersebut? 

 

v  v  v 

19. Dapatkah anda memperoleh informasi dari meja 

tersebut? 

 

v  v  v 

20. Apakah ada pembatas/penghalang antara meja 

tersebut dengan diri anda? (kaca, meja yang 

tinggi, suasana yang berisik) 

 

v v  v  

 



                     

Halaman 185 dari 261 

 

 

 

IX. KESIMPULAN TEMUAN PENELITIAN  

 

Berikut adalah temuan-temuan penelitian berdasarkan hasil survey: 

 

1. PERMOHONAN INFORMASI YANG DIAJUKAN SEBAGAI MASYARAKAT UM UM  

 

Permohonan informasi yang diajukan sebagai masyarakat umum menunjukan hasil sebagai 

berikut: 

 

a. Dari 33 sample Pengadilan yang tersebar di 11 wilayah, 8 pengadilan diantaranya tidak 

bersedia memberikan informasi pada masyarakat tanpa surat tugas (lihat Tabel 1), sehingga 

informasi yang dapat diolah hanya berasal dari 26 pengadilan  

 

Tabel 1. Pengadilan Yang Tidak Bersedia Memberikan Informasi  

 

 

No 

 

 

Pengadilan 

 

Keterangan 

1 Pengadilan Negeri 

Makassar* 

Tidak bersedia memberikan informasi tanpa surat 

tugas 

2 Pengadilan Agama 

Palembang* 

Tidak bersedia memberikan informasi tanpa surat 

tugas 

3 Pengadilan Agama 

Papua* 

Tidak bersedia memberikan informasi tanpa surat 

tugas 

4 Pengadilan Negeri 

Papua* 

Tidak bersedia memberikan informasi tanpa surat 

tugas 

5 Pengadilan TUN 

Papua* 

Tidak bersedia memberikan informasi tanpa surat 

tugas 

6 Pengadilan Agama 

Samarinda** 

Tidak bersedia memberikan informasi tanpa surat 

tugas 

7 Pengadilan Negeri 

Samarinda** 

Tidak bersedia memberikan informasi tanpa surat 

tugas 

8 Pengadilan TUN 

Samarinda** 

Tidak bersedia memberikan informasi tanpa surat 

tugas 

*sedang diupayakan untuk mendapatkan data ulang 

** Data diperoleh setelah mengeluarkan surat tugas 

 

b. Dari jumlah Pengadilan yang bersedia memberikan informasi (26 Pengadilan); jumlah 

Pengadilan yang tidak bersedia memberikan informasi (8 Pengadilan); dan jumlah total 

Pengadilan sampel (33 Pengadilan) menunjukan bahwa:  

(1) derajat keterbukaan informasi Pengadilan kepada masyarakat adalah 78% 

(2) derajat ketertutupan Pengadilan kepada masyarakat adalah 24% (8 Pengadilan) 

(3) rata-rata indeks keterbukaan informasi untuk masyarakat umum adalah 62 (dari skala 

100). Angka ini menunjukan bahwa tingkat keterbukaan informasi di Pengadilan untuk 

masyarakat umum berada dalam posisi cukup.  

 

c. Penyediaan informasi tertinggi (semua informasi tersedia) dicapai oleh Pengadilan Agama 

Semarang, dan penyediaan informasi terendah berada di Pengadilan TUN Kendari (lihat  

Diagram 1 dan 2). 
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Diagram 1. Indeks Ketersediaan Informasi Untuk Masyarakat Umum 
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Diagram 2. Indeks Ketersediaan Informasi Untuk Masyarakat Umum Berdasarkan Lingkungan Peradilan 

 
 PA Semarang memiliki skor tertinggi (1,00) , 

 PA Kendari memiliki skor terendah (0,40) 

 

 
 

 PTUN Palembang memiliki skor tertinggi (0,96) 

 PTUN Kendari dan PTUN Surabaya  memiliki skor terendah (0,24) 
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 PN Semarang memiliki skor tert inggi (0,92) 

 PN Kendari memiliki skor terendah (0,32) 

 

d. Informasi yang paling tinggi rata-rata ketersediaannya adalah: (1) informasi perkara dan persidangan (83%); dan (2) daftar nama pejabat dan hakim (100%). 

Sedangkan informasi yang paling rendah rata-rata ketersediannya adalah: (1) informasi pengawasan dan pendisiplinan (18%); dan (2) putusan Majelis Kehormatan 

Hakim (11%) (lihat Tabel 2 dan Diagram 3). 

 

Tabel 2. Ketersediaan Informasi Pengadilan Untuk Masyarakat Umum 

  

Informasi 

 

Rata-rata 

Ketersediaan pada 

Pengadilan Sampel  

Wajib Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan 

1. Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan 75% 

2. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat 66% 

3. Informasi berkaitan dengan hak masyarakat 47% 
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Informasi 

 

Rata-rata 

Ketersediaan pada 

Pengadilan Sampel  

4. Informasi program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja pengadilan 45% 

5. Informasi tentang perkara dan persidangan 83% 

6. Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan 18% 

7. Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelit ian 82% 

8. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan 57% 

Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses Oleh Publik 

1. Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan 25% 

2. Struktur organisasi pengadilan 93% 

3. Alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat situs resmi pengadilan, alamat surel/e-mail pengadilan 71% 

4. Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan 100% 

5. Prosedur beracara bagi t iap-tiap jenis perkara yang berada di bawah kewenangan pengadilan 79% 

6. Infomasi profil dan pelayanan dasar pengadilan 57% 

7. Biaya beracara di pengadilan 86% 

8. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain 

sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban pengadilan 79% 

9. Agenda sidang pada pengadilan tingkat pertama 82% 

10. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak 

atas bebas biaya berperkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan 75% 

11. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai 57% 

12. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai 46% 

13. Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadapat pelayanan informasi, serta 

nama dan nomor kontak pihak yang bertanggungjawab atas pelayanan tersebut serta penanganan 

keberatan terhadap pelayanan 54% 

14. Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi 46% 

15. Biaya untuk memperoleh salinan informasi 43% 

16. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa serta hubungannya dengan peraturan 39% 
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Informasi 

 

Rata-rata 

Ketersediaan pada 

Pengadilan Sampel  

perundang-undangan terkait  

17. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi 50% 

18. Alasan penolakan permohonan informasi 46% 

19. Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap dan yang tidak 

berkekuatan hukum tetap 75% 

20. Informasi dalam buku registrasi perkara 82% 

21. prosedur beracara tiap-tiap jenis perkara yang ditangani pengadilan 93% 

22. Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim 

atau pegawai yang telah diketahui masyarakat 25% 

23. Putusan MKH  11% 

24. Peraturan, SEMA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA yang telah disahkan atau ditetapkan 82% 

25. Standar dan maklumat pelayanan pengadilan 57% 
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Diagram 3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat dan Dapat Diakses Oleh Publik 

 

 
* Data diolah dari 32 pengadilan, karena 1 Pengadilan (Pengadilan Agama Surabaya) menolak memberikan informasi 

Penyediaan informasi Pengadilan yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik rata-rata aalah 66%   

 

 

2. PERMOHONAN INFORMASI YANG DIAJUKAN SEBAGAI LSM DENGAN MENUNJUKAN SURAT TUGAS 

 

Permohonan informasi yang diajukan sebagai lsm dengan menunjukan surat tugas , menunjukan hasil sebagai berikut: 

 

a. Dari 33 sample Pengadilan yang tersebar di 11 wilayah, 1 Pengadilan (Pengadilan Agama Surabaya).  
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b. Penyediaan rata-rata informasi Pengadilan atas informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik menunjukan angka 66%.  Sedangkan 

penyediaan rata-rata informasi Pengadilan atas informasi yang wajib tersedia secara berkala menunjukan angka 77%.   

 

c. 13 Pengadilan telah menyediakan informasi secara penuh (100%), yaitu: Pengadilan Agama Palembang, Pengadilan TUN Palembang, Pengadilan Agama Jayapura, 

Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan TUN Jayapura, Pengadilan Agama Samarinda, Pengadilan Agama Jakarta, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Negeri 

Pontianak, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan TUN Semarang (lihat Diagram 4). 

 

Diagram 4. Indeks Ketersediaan Informasi Untuk LSM 

 

*PA Surabaya menolak memberikan informasi, maka data berikut diolah dari 32 Peradilan yang disurvei 

 Indeks ketersediaan informasi untuk LSM dibuat dengan mengukur ketersediaan informasi yang pada umumnya dibutuhkan oleh LSM dan bukan oleh 

masyarakat umum. 

 Nilai rata-rata ketersediaan informasi untuk LSM adalah 0,70 (skala 1).  

 Indeks paling rendah adalah 0,36 dan paling tinggi adalah 0,96 

 15 pengadilan memiliki nilai indeks dibawah rata-rata 
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d. Penyediaan informasi paling tinggi dicapai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan 

Pengadilan TUN Semarang, dengan nilai ketersediaan informasi masing-masing sebesar 94%. 

Sedangkan penyediaan informasi paling rendah berada di Pengadilan TUN Kupang dengan 

nilai ketersediaan informasi 29% dan Pengadilan Negeri Makassar dengan nilai ketersediaan 

informasi 13% (lihat Diagram 4). 

 

e. Serupa dengan permohonan informasi yang diajukan sebagai masyarakat umum, 

permohonan informasi yang diajukan sebagai LSM juga menunjukan bahwa informasi yang 

paling tinggi rata-rata ketersediaannya adalah informasi perkara dan persidangan (88%). 

Sedangkan informasi yang paling rendah rata-rata ketersediannya adalah informasi tentang 

pengawasan dan pendisiplinan (31%) (Lihat Tabel 3). 

 

Tabel 3. Ketersedian Informasi Pengadilan Untuk LSM 

 

Informasi 

Rata-rata 

Ketersediaan Pada 

Pengadilan 

Sampel  

Informasi profil dan pelayanan dasar pengadilan 64% 

Informasi program kerja, kegiatan, keuangan dan kinerja 

Pengadilan 87% 

Informasi laporan akses informasi 70% 

Informasi tentang perkara dan persidangan 88% 

Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan 31% 

Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelit ian 61% 

Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan 

keuangan 79% 

Profil singkat pejabat struktural pengadilan 84% 

LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya 44% 

Ringkasan informasi program kerja dan/atau kegiatan yang 

sedang dilakukan oleh pengadilan atau unit kerja dari Mahkamah 

Agung 88% 

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 81% 

Ringkasan laporan keuangan 94% 

ringkasan daftar aset dan invetaris 84% 

Jumlah permohonan informasi yang diterima 75% 

Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian 

atau seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak 66% 

Data statist ik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara 94% 

Laporan penggunaan biaya perkara 81% 

Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan 

oleh masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak 

lanjutnya 34% 

Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan 

beserta jenis pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang 

dijatuhkan 28% 

Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau pegawai yang 

dijatuhi sanksi kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi 

kedisiplinan yang dijatuhkan 31% 

Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 47% 
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1. naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari 

terbitnya peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

Pert imbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai 

dengan kewenangan dalam Per-UU-an 59% 

Rencana strategi dan rencana kerja pengadilan 94% 

Daftar penelitian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan 

MA 53% 

Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat 

pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 53% 

Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi keanggotaan dan 

keuangan pengadilan 91% 

Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 81% 

Data statist ik kepegawaian yang meliput i jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta pegawai 78% 

Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya 88% 

Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak 

ket iga berikut dokumen pendukungnya 59% 

surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat  

rahasia 72% 

Agenda kerja pejabat pengadilan atau unit/ satuan kerja 88% 

   * data diolah dari 32 Peradilan, karena 1 Pengadilan (Pengadilan Agama Surabaya) menolak 

memberikan informasi 

 

3. Penilaian respon petugas Pengadilan dalam memberikan pelayanan informasi menunjukan hasil 

sebagai berikut (lihat Tabel 4). 

 

a. Perilaku petugas Pengadilan lebih buruk pada saat melayani permohonan informasi dari 

surveyor yang berperan sebagai masyarakat umum dibandingkan dari surveyor yang berperan 

sebagai LSM yang dibekali dengan Surat Tugas.  

b. Petugas menunjukkan pengetahuan yang lebih baik pada saat melayani permohonan 

informasi dari surveyor yang berperan sebagai masyarakat umum, dibandingkan dari surveyor 

yang berperan sebagai LSM yang dibekali dengan Surat Tugas.  

c. Hanya 32.8% surveyor, baik yang berperan sebagai masyarakat umum maupun sebagai LSM, 

yang menilai bahwa petugas Pengadilan memiliki pengetahuan mengenai pelayanan 

informasi.   

d. Hanya 44,8% surveyor, baik yang berperan sebagai masyarakat umum maupun sebagai LSM, 

yang menilai bahwa petugas bersikap ramah pada saat memberikan pelayanan informasi.  
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e. Hanya 37,9% surveyor, baik yang berperan sebagai masyarakat umum maupun sebagai LSM, 

yang menilai bahwa dirinya mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari petugas 

Pengadilan. 

f. Hanya 50% surveyor, baik yang berperan sebagai masyarakat umum maupun sebagai LSM, 

yang menilai bahwa dirinya merasa dibantu oleh petugas Pengadilan dalam mencari informasi.  

g. Seluruh surveyor menilai mendapat pelayanan lebih puas dari petugas Pengadilan ketika 

berperan sebagai LSM.  

 

                             Tabel 4. Penilaian Terhadap Respon Petugas Pengadilan  

 

 

Aspek Penilaian 

Peran Jumlah 

Kuesione

r Terisi 

Rata-rata 

Perilaku petugas Pengadilan 

 

Pilihan penilaian: 

1 =  tidak membantu, dalam artian bersikap acuh 

terhadap pertanyaan anda 

2 =  kurang membantu, dalam art ian menjawab 

pertanyaan setelah beberapa kali diminta/  jawaban 

tidak jelas 

3 =  cenderung membantu, dalam artian 

memberikan jawaban yang anda minta 

4 =  membantu, dala, artian memberikan jawaban 

beserta detail yang dapat membantu anda 

mendapatkan informasi lebih lanjut  

masyarakat 

umum 
33 2,85 

 

 

 

 

 

LSM 25 3,68 

Pengetahuan petugas Pengadilan mengenai 

mekanisme pelayanan informasi 

 

Pilihan penilaian: 

1 =  tidak tahu apapun (sama sekali tidak mengerti 

mekanisme pengiriman/penyampain informasi 

pengadilan) 

2 =  kurang tahu (dapat memberikan sebagian 

informasi yang anda minta dalam bentuk yang 

sangat mendasar/kurang jelas/bukan informasi yang 

diminta) 

3 =  cenderung mengetahui (dapat memberikan 

semua informasi yang diminta) 

4 =  mengetahui (dapat memberikan semua 

informasi yang diminta dan memberikan penjelasan 

prosedur permohonan informasi kepada anda) 

masyarakat 

umum 
33 2,67 

LSM 

25 3,24 

Sikap petugas yang melayani  

 

Pilihan penilaian: 

1 =  tidak ramah (bersikap acuh terhadap 

pertanyaan anda) 

2 =  kurang ramah (memberikan jawaban 

ketus/memberikan jawaban yang tidak menjawab 

pertanyaan anda) 

3 =  cenderung ramah (bersedia menjawab 

pertanyaan anda) 

masyarakat 

umum 
33 2,88 

LSM 

25 3,56 
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Aspek Penilaian 

Peran Jumlah 

Kuesione

r Terisi 

Rata-rata 

4 =  ramah (memberikan kata sambutan ketika 

mengangkat telepon, menjawab pertanyaan anda, 

mengucapkan salam atas penggunaan jasa) 

Tingkat kepuasan dalam upaya memperoleh 

informasi Pengadilan 

 

Pilihan penilaian: 

1 =  tidak puas (tidak ada informasi yang didapat, 

operator tidak informatif, teknik komunikasi buruk) 

2 =  kurang puas (hanya sebagian informasi didapat, 

operator tidak informatif, teknik komunikasi buruk) 

3 =  cenderung puas (informasi didapat, operator 

informatif, teknik komunikasi baik) 

4 =  puas (semua informasi didapat +  informasi 

bermanfaat yang tidak diketahui sebelumnya, 

operator informatif, teknik komunikasi baik) 

masyarakat 

umum 
33 2,64 

LSM 25 3,28 

                           

4. Penilaian terhadap infrastruktur dan respon Pengadilan menunjukan hasil sebagai berikut (lihat  

Tabel 5): 

 

a. Dari 33 Pengadilan sampel, 17 Pengadilan memiliki kualitas infrastruktur Pengadilan di bawah 

rata-rata dalam kualitas; 2 Pengadilan memiliki kualitas infrastruktur tertinggi; dan sisanya 

memiliki kualitas infrastruktur dalam rata-rata. 

 

b. Penilaian terhadap infrastruktur Pengadilan menunjukan bahwa gerbang masuk memiliki nilai 

akses tertinggi. Sedangkan tanda pengadilan dan kondisi keterpeliharaan meja informasi 

memiliki nilai akses terendah.  

 

                                        Tabel 5. Penilaian Terhadap Infrastrukur Pengadilan 

 

No 

 

Objek Penilaian  

 

Nilai 

Rata-

Rata 

 1 Tanda “Pengadilan” mudah untuk dilihat dari jalan 2,9 

 2 Gedung pengadilan mudah untuk dibedakan dari lingkungan sekitarnya 3,1 

 3 Gerbang masuk pengadilan mudah untuk diakses baik dengan berjalan kaki 

maupun dengan mobil 3,4 

4 Tersedia tempat parkir yang cukup untuk pengunjung pengadilan 3,1 

 5 Pintu masuk utama mudah untuk dikenali 3,0 

 6 Gedung pengadilan terlihat dalam kondisi baik 3,0 

 7 Area pintu masuk terpelihara dengan baik 3,0 

 8 Informasi di papan terlihat jelas untuk dibaca 3,2 

 9 Papan informasi terawat dengan baik 3,1 

 10 Meja informasi terpelihara dengan baik 2,9 

Total 3,08 

Kriteria penilaian:  

1 =  t idak setuju            2 =  kurang setuju 
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3 =  agak setuju            4 =  setuju 

 

c. Pemantauan terhadap kondisi fisik Pengadilan menunjukan sebagai berikut: (lihat Tabel 6) 

 

i. keamanan Pengadilan masih sangat minim, di mana hanya 3% surveyor yang menjawab 

bahwa ada pemeriksaan keamanan di pintu masuk Pengadilan 

ii. meski 73;% surveyor menjawab papan informasi mudah dilihat dari pintu masuk, namun 

baru 65% dari papan tersebut yang berisi informasi mengenai perkara-perkara yang 

tengah disidangkan.   

iii. meski 86% surveyor menjawab bahwa meja informasi mudah dilihat dan 64% menjawab 

petugas meja informasi ada di meja informasi, namun tingkat ketersediaan formulir-

formulir sebagaimana dimaksud dalam SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/ I/ 2011 pada meja 

informasi tersebut sangat rendah, di mana hanya 17% surveyor yang menjawab bahwa 

formulir permohonan informasi disediakan di meja informasi; hanya 12% surveyor yang 

menjawab bahwa formulir keberatan tersedia di meja informasi; dan hanya 50% surveyor 

yang menjawab bahwa ia memperoleh informasi dari meja informasi. 

 

                                                                      Tabel 6. Pemantauan Kondisi Fisik Pengadilan 

 

KONDISI DEMOGRAFIS PENGADILAN 

C.1 Depan Pintu Masuk Utama  Jawaban Ya (%) 

 A Apakah ada petugas keamanan di pintu masuk? 61% 

 B Apakah petugas keamanan di depan pintu berpakaian resmi? 61% 

 C Apakah petugas keamanan merokok di pintu masuk ini? 14% 

 D Adakah pemeriksaan keamanan di pintu masuk ini? 3% 

C.2 Area Lobi Pengadilan Jawaban Ya (%) 

 A Adakah peta untuk menampilkan informasi tentang area-area 

utama pengadilan (ruang sidang, meja informasi dan ruang 

penting lainnya di pengadilan)? 21% 

 B Dapatkah anda melihat meja informasi? 86% 

 C Adakah tanda yang menunjukkan letak meja informasi? 56% 

 D Adakah tanda yang menunjukkan letak ruang-ruang sidang? 55% 

E Adakah tanda yang menunjukkan area-area pent ing lainnya? 

1. ruang sidang 

2. ruang tunggu 

3. meja informasi 

4. Toilet  65% 

F Adakah peta untuk menampilkan informasi tentang area-area 

utama pengadilan (ruang sidang, meja informasi dan area 

penting lainnya di pengadilan)? 17% 

G Apakah papan informasi mudah untuk dilihat dari pintu 

masuk? 73% 

 H Papan informasi jadwal sidang 70% 

 I Adakah papan pengumuman jadwal sidang? 73% 

J Apakah papan tersebut dibuat secara digital? 47% 

J Apakah ada papan informasi mengenai kasus-kasus yang 

tengah disidangkan? 65% 

 C.3 Meja informasi Jawaban Ya (%) 
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 A Apakah ada lebih dari 3 orang yang sedang berada di dalam 

antrian? 11% 

 B Adakah formulir permohonan informasi yang disediakan oleh 

meja informasi? 17% 

 C adakah formulir keberatan permohonan informasi yang 

disediakan oleh meja informasi? 12% 

 D Apakah ada petugas di meja tersebut? 64% 

 E Dapatkah anda memperoleh informasi dari meja tersebut? 50% 

Keterangan penilaian: 

1 =  ya               0=  tidak 

 

5. Dari 149 permohonan informasi yang ditolak ditemukan fakta sebagai berikut (lihat Tabel 7): 

 

a. 22 penolakan disebabkan karena permohonan informasi menurut petugas Pengadilan 

membutuhkan Surat Tugas atau Surat Permohonan   

b. 18 penolakan disebabkan karena beberapa informasi yang diminta memang belum 

disediakan secara berkala oleh pengadilan 

c. 72 permohonan yang pada akhirnya ditolak tidak mengunakan formulir permohonan 

informasi ada tetapi tidak digunakan 

d. 25 penolakan disebabkan Petugas informasi tidak mengert i SK-KMA 1-144/2011 

e. 7 penolakan disebabkan Pengadilan tidak mempunyai petugas informasi 

f. 6 Penolakan disebabkan Papan informasi rusak/ tidak terbaca/ tidak berfungsi 

g. 6 Penolakan disebabkan Pengadilan tidak mempunyai anggaran untuk menyediakan 

informasi 

h. mayoritas alasan penolakan yang disampaikan pihak Pengadilan terkait dengan masalah 

prosedural di pengadilan (48%) dan kemampuan sumber daya manusia Pengadilan (31%),  

 

                                                 Tabel 7. Alasan Menolak Permohonan Informasi  

 

MASALAH PROSEDURAL  Frekuensi % 

1. Permohonan informasi membutuhkan surat tugas atau surat 

permohonan informasi untuk dapat mengakses informasi 22 

67% 

2. Beberapa informasi yang diminta memang belum disediakan secara 

berkala oleh pengadilan 18 

55% 

3. Informasi sulit diunduh karena koneksi internet Pengadilan lambat  12 

 

36% 

4. Tidak ada form permohonan informasi 11 33% 

5. Formulir permohonan informasi ada tetapi tidak digunakan 9 27% 

TOTAL 72 48% 

MASALAH SDM Frekuensi  % 

1. Petugas informasi tidak mengerti SK-KMA 1-144/2011 sehingga takut 

salah memberikan informasi 25 

76% 

2. Pengadilan tidak mempunyai petugas informasi  7 21% 

3. Petugas informasi dijabat oleh staf keamanan 6 18% 

4. Petugas informasi sedang libur/cuti/ tidak masuk 4 12% 

5. Petugas informasi tidak mengetahui bagaimana menggunakan sarana 

informasi  4 

12% 

TOTAL 46 31% 

MASALAH INFRASTRUKTUR  Frekuensi  % 
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1. Gedung Pengadilan sedang direnovasi atau baru dipindahkan  8 24% 

2. Papan informasi rusak/ tidak terbaca/ tidak berfungsi 6 18% 

3. Kuota kapasitas website Pengadilan tidak sesuai kebutuhan, sehingga 

informasi yang bisa disajikan dalam website terbatas 4 

12% 

4. Tidak ada meja informasi 3 9% 

5. Komputer/ fasilitas informasi t idak selalu beroperasi pada jam kerja 2 6% 

TOTAL 23 15% 

MASALAH LAIN-LAIN  Frekuensi  % 

1. Pengadilan tidak mempunyai anggaran untuk menyediakan informasi  6 18% 

2. Informasi yang dimintakan bersifat privasi karena berisi data pribadi 2 6% 

TOTAL 8 5% 

 

Terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan survey, berikut adalah rekapitulasi deskripsi hambatan yang 

terjadi dalam pelaksanaan survey pada pengadilan-pengadilan sampel.  

 

Tabel 8. Rekapitulasi Deskripsi Hambatan Pelaksanaan Survey 

Hambatan Tempat Kejadian Berdasarkan Nama 

Pengadilan 

1. Permohonan informasi ditolak seluruhnya Pengadilan Agama Surabaya 

2. Pemohon informasi dimintai Surat Tugas 

dan/ atau Surat Pengantar 

1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

2. Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jakarta 

3. Pengadilan Negeri Jayapura 

4. Pengadilan Agama Jayapura 

5. Pengadilan Tata Usaha Negara 

Jayapura 

6. Pengadilan Negeri Kendari 

7. Pengadilan Agama Kendari  

8. Pengadilan Negeri Kupang 

9. Pengadilan Agama Kupang 

10. Pengadilan Tata Usaha Negara 

Kupang 

11. Pengadilan Negeri Makassar 

12. Pengadilan Agama M akassar 

13. Pengadilan Tata Usaha Negara 

Makassar 

14. Pengadilan Negeri Medan 

15. Pengadilan Tata Usaha Negara 

Medan 

16. Pengadilan Negeri Palembang 

17. Pengadilan Agama Palembang 

18. Pengadilan Negeri Samarinda 

19. Pengadilan Agama Samarinda 

20. Pengadilan Tata Usaha Negara 

Samarinda 

21. Pengadilan Agama Surabaya 

22. Pengadilan Tata Usaha Negara 

Surabaya 

3. Permohonan informasi baru direspon setelah 1. PN Jakarta 
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menunjukan Surat Tugas 2.  PTUN Jakarta 

3.  PN Jayapura 

4.  PA Jayapura 

5.  PTUN Jayapura 

6.  PN Kendari 

7.  PA Kendari 

8.  PN Kupang 

9. PA Kupang 

10. PTUN Kupang 

11. PN Makassar 

12.  PA M akassar 

13.  PTUN M akassar 

14.  PN M edan 

15.  PTUN M edan 

16.  PN Palembang 

17.  PA Palembang 

18.  PN Samarinda 

19.  PTUN Samarinda 

20. PA Surabaya 

21. PTUN Surabaya. 

4. Pemohon informasi t idak diberikan formulir 

permohonan informasi 

1. PTUN Jakarta 

2. PN Kendari 

3. PA Kendari 

4. PTUN Kendari 

5. PN Makassar 

6. PA M akassar 

7. PTUN Makassar 

8. PN Palembang 

9. PN Samarinda 

10. PA Samarinda 

11. PTUN Samarinda 

5. Tidak ada meja informasi 1. PN Jayapura 

2. PTUN Medan 

3. PTUN Samarinda 

6. Tidak ada petugas khusus informasi 1. PTUN Jakarta 

2. PN Jayapura 

3. PTUN Jayapura 

4. PA Kendari 

5. PTUN Kupang 

6. PTUN Palembang 

7. PTUN Samarinda 

7. Komputer/ fasilitas informasi t idak beroperasi 1. PTUN Jakarta 

2. PN Semarang 

8. Papan informasi rusak/ t idak terbaca/ t idak 

berfungsi 

1. PA Jayapura 

2. PA M akassar 

3. PA M edan 

4. PTUN Pont ianak 

5. PA Surabaya 

6. PTUN Surabaya 

9. Petugas informasi libur/ cut i/ t idak masuk 1. PN Jayapura 

2. PTUN Jayapura 
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3. PTUN Palembang 

4. PTUN Samarinda 

10. Beberapa informasi yang wajib disediakan 

secara berkala oleh Pengadilan belum 

disediakan oleh pengadilan 

1. PTUN Jakarta 

2.  PA Kendari 

3. PTUN Kendari 

4.  PN Kupang 

5.  PA Kupang 

6.  PTUN Kupang 

7.  PA M akassar 

8.  PN Palembang 

9.  PA Palembang 

10.  PTUN Palembang 

11.  PN Pont ianak 

12.  PA Pont ianak 

13.  PTUN Pont ianak 

14.  PN Samarinda 

15.  PA Samarinda  

16. PTUN Samarinda 

17.  PN Surabaya 

18.  PTUN Surabaya 

11. Petugas t idak memberi informasi karena 

takut salah memberikan informasi dan/ atau 

t idak mengert i SK-KM A tentang Keterbukaan 

Informasi 

22. PN Jakarta 

23.  PTUN Jakarta 

24.  PN Jayapura 

25.  PA Jayapura 

26.  PTUN Jayapura 

27.  PN Kendari 

28.  PTUN Kendari 

29.  PA Kendari 

30.  PN Kupang 

31. PA Kupang 

32. PTUN Kupang 

33. PN Makassar 

34.  PA M akassar 

35.  PTUN M akassar 

36.  PN M edan 

37.  PA M edan 

38.  PTUN M edan 

39.  PN Palembang 

40.  PA Palembang 

41.  PTUN Pont ianak 

42.  PN Samarinda 

43.  PTUN Samarinda 

44.  PN Surabaya 

45.  PA Surabaya 

46.  PTUN Surabaya. 

12. Kapasitas website pengadilan kurang 

dan/ atau koneksi internet pengadilan lambat 

1. PTUN Jakarta 

2.  PN Jayapura 

3.  PA Jayapura 

4.  PTUN Jayapura 

5.  PN Palembang 

6.  PN Samarinda 
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13. Gedung pengadilan sedang direnovasi 1. PTUN Jakarta  

2. PN Jayapura 

3. PTUN Jayapura  

4. PA Kendari 

5.  PTUN Kupang 

6.  PA M akassar  

7. PTUN Samarinda 

8. PTUN Surabaya 

 

 

 

X. KESIMPULAN PENELITIAN  

Berdasarkan temuan-temuan di atas, melalui survey implementasi keterbukaan informasi yang 

dilakukan pada 33 pengadilan sampel, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

 

1. Derajat keterbukaan Pengadilan dan derajat ketersediaan informasi di pengadilan-pengadilan 

sampel menunjukan tingkat cukup. 

2. Penyediaan informasi perkara dan persidangan sebagai informasi yang paling dibutuhkan oleh 

pencari keadilan di pengadilan-pengadilan sampel sudah dilakukan dengan baik. Meski demikian, 

pada beberapa informasi lainnya, masih perlu mendapat perhatian. 

3. Cukupnya tingkat derajat keterbukaan dan derajat ketersediaan informasi tidak serta merta 

menunjukan bahwa keterbukaan  dan pelayanan informasi telah diimplementasikan secara 

maksimal. Sebab pada kenyataannya dari permohonan informasi yang diajukan pada pengadilan-

pengadilan sampel  ditemukan hal-hal sebagai berikut:  

a. Perbedaan perlakuan petugas Pengadilan terhadap permohonan informasi yang diajukan 

oleh pemohon informasi dari masyarakat umum dengan pemohon informasi dari LSM. Pada 

pelayanan informasi dengan pemohon informasi LSM, petugas Pengadilan memberikan 

pelayanan yang lebih memuaskan melalui respon yang lebih ramah, responsif  dan hat i-hati, 

serta pengetahuan keterbukaan informasi yang lebih baik dibandingkan pada pelayanan 

informasi dengan pemohon informasi masyarakat umum.  

b. Penolakan permohonan informasi dengan alasan di luar dari alasan-alasan yang diatur dalam 

SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011, antara lain: 

-  Permohonan informasi membutuhkan Surat Tugas dan/ atau Surat Pengantar  

-  Petugas informasi takut membuka dan memberikan informasi karena tidak mengerti SK-

KMA 1-144/2011  

-  Pengadilan tidak mempunyai petugas informasi 

-  Pengadilan tidak mempunyai anggaran untuk menyediakan informasi 

c. Meski pengadilan-pengadilan sampel telah memiliki meja informasi, namun t ingkat 

ketersediaan informasi dan formulir- formulir pelayanan informasi sebagaimana ditentukan 

dalam SK KMA Nomor 1-144/KMA/ SK/ I/ 2011 pada meja informasi tersebut sangat rendah, 

dimana hanya 50% surveyor yang menjawab bahwa informasi diperoleh dari meja informasi; 

(2) hanya 17% surveyor yang menjawab bahwa permohonan informasi dilakukan dengan 

mengisi formulir permohonan informasi yang disediakan di meja informasi.  

d. Dalam hal keterbukaan informasi, dari 33 pengadilan sampel yang seluruhnya berada di 

ibukota provinsi, 32 pengadilan memberikan informasi, dan 1 Pengadilan (Pengadilan Agama 

Surabaya) menolak memberikan informasi. 

e. Dalam hal penyediaan informasi, dari 33 pengadilan sampel yang seluruhnya berada di 

ibukota provinsi, baru 13 pengadilan yang telah menyediakan informasi secara penuh (100%), 

yaitu: Pengadilan Agama Palembang, Pengadilan TUN Palembang, Pengadilan Agama 

Jayapura, Pengadilan Negeri Jayapura, Pengadilan TUN Jayapura, Pengadilan Agama 
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Samarinda, Pengadilan Agama Jakarta, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Negeri 

Pont ianak, Pengadilan Negeri Semarang, dan Pengadilan TUN Semarang. Sedangkan sisanya, 

penyediaan informasi berada dalam rata-rata.  

f. Tingkat penyediaan informasi yang rendah secara keseluruhan berada pada pengadilan yang 

jumlah perkaranya tergolong rendah, yaitu Pengadilan Negeri Kendari, Pengadilan Agama, 

dan Pengadilan TUN Kendari. Sebaliknya, t ingkat penyediaan informasi yang t inggi justru 

berada di pengadilan yang jumlah perkaranya termasuk sedang, yaitu Pengadilan Negeri 

Semarang, Pengadilan Agama Semarang dan Pengadilan TUN Palembang. 

g. Penyediaan informasi pada pengadilan di Jakarta sebagai ibukota negara sekaligus sebagai 

provinsi dengan indeks IPM tertinggi tidak serta merta menunjukan tingginya kualitas 

pelayanan dan penyediaan informasi. Dari 3 pengadilan sampel di Jakarta, hanya 1 

pengadilan (Pengadilan Agama Jakarta Selatan) yang tingkat penyediaan informasinya penuh, 

itupun ket ika permohonan informasi diajukan sebagai LSM.  

h. Dalam hal infrastruktur pelayanan informasi, dari 33 pengadilan sampel yang seluruhnya 

berada di ibukota provinsi, 2 pengadilan memiliki kualitas infrastruktur tertinggi, 14 

pengadilan memiliki kualitas infrastruktur dalam rata-rata dan sisanya (17 pengadilan) 

memiliki kualitas infrastruktur di bawah rata-rata. 

4. Temuan-temuan tersebut menunjukan bahwa: 

a. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/ I/2011 belum sepenuhnya dipahami secara baik oleh 

aparatur pengadilan. 

b. SK KMA Nomor 1-144/ KMA/SK/ I/2011 belum sepenuhnya diimplementasikan secara baik 

oleh pengadilan.  

c. Reformasi birokrasi pada institusi peradilan belum sepenuhnya berhasil, mengingat tujuan 

akhir dari reformasi birokrasi berujung pada perubahan perilaku dari aparatur birokrasi dan 

adanya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat.  

d. Tinggi rendahnya beban/ jumlah perkara, jauh dekatnya lokasi pengadilan dari ibukota 

provinsi, pusat kekuasaan dan/atau ibukota negara dan tinggi rendahnya indeks IPM tidak 

serta merta berpengaruh pada jaminan pelayanan informasi yang maksimal. 

 

XI. REKOMENDASI 

Berdasarkan uraian di atas, untuk meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelayanan informasi di 

Pengadilan, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:  

 

1. Pemantauan langsung dan berkala implementasi keterbukaan informasi di Pengadilan oleh pihak-

pihak internal yang terkait, antara lain Ketua Pengadilan, Pengadilan Tinggi dan Badan Pengawasan, 

untuk melihat kesesuaian antara peraturan dengan praktek pelayanan informasi di lapangan. 

Pemantauan juga bertujuan untuk menguji efekt ifitas pelatihan keterbukaan informasi yang telah 

diberikan kepada aparatur pengadilan.  

2. Peningkatan kemampuan sumber daya dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengadilan yang 

dikoordinir oleh Mahkamah Agung. Peningkatan terhadap sumber daya difokuskan pada 

peningkatan sarana dan kemampuan sarana pelayanan informasi Pengadilan. Antara lain koneksi 

internet, kapasitas server dan jaringan. Serta perluasan sarana pelayanan informasi di Pengadilan 

untuk kemudahan dan efekt ifitas pelayanan informasi, yaitu tidak hanya melalui meja informasi, 

papan informasi dan website, tetapi juga melalui saluran telpon dan layanan pesan singkat (Short 

Message Services/  SMS).  Sedangkan untuk peningkatan kemampuan SDM difokuskan pada 

digitalisasi informasi dan pengelolaan informasi melalui perumusan prosedur standar digitalisasi dan 

pengelolaan informasi Pengadilan, pelatihan sistem informasi, pelatihan pengelolaan dan 

pemeliharaan sarana informasi, serta penempatan SDM pengelola sistem informasi secara tetap yang 

dipilih sesuai dengan latar belakang keahlian yang dibutuhkan.  

3. Permohonan dan pemanfaatan informasi secara massive oleh para pihak yang terkait, tidak hanya 

oleh para pihak yang berperkara, tetapi juga oleh praktisi hukum, akademisi, LSM, perumus dan 
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pengambil kebijakan, dan lain- lain, untuk mendorong; (a) keterbukaan informasi secara maksimal; (b) 

pelayanan informasi secara professional; (3) pengelolaan informasi secara berkualitas; dan (4) 

pemanfataan data secara akurat dan bertanggungjawab dalam merumuskan kebijakan. 

 

XII. PENUTUP 

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak yang dimiliki masyarakat untuk memperoleh atau 

informasi yang dikelola negara.
4
 Hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia, di mana 

pelaksanaan hak tersebut merupakan prasyarat efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses 

penyelenggaraan negara.  

 

Dalam konteks Pengadilan, adanya peraturan keterbukaan informasi pada t ingkat internal Pengadilan (SK 

KMA 1-144/KMA/SK/ I/ 2011) dan UU Keterbukaan Informasi Publik belum serta merta menjamin 

ketersediaan informasi bagi publik. Selain masih adanya budaya ketertutupan, ketidakmampuan institusi 

Pengadilan dalam menyediakan dan mengelola informasi, serta ketidakmampuan mengelola dan 

memelihara fasilitas pelayanan informasi juga masih terkendala. Untuk itu diperlukan perubahan 

paradigma yang menyeluruh pada seluruh aparatur pengadilan, serta peningkatan kapasitas aparatur 

pengadilan dalam menyediakan dan mengelola informasi dan fasilitas informasi. Adanya keterbukaan, 

pelayanan informasi dan pengelolaan informasi yang maksimal tidak hanya berujung pada akuntabilitas 

pengadilan dan pelaksanaan keadilan untuk tegaknya prinsip negara berdasarkan hukum, tetapi juga 

mendorong lahirnya berbagai kebijakan peradilan yang berbasis pada  informasi.  

 

 

 

                                                        

 
4
 Definisi “ dikelola”  digunakan karena pada dasarnya informasi yang dikelola negara –selain informasi 

mengenai pribadi seseorang atau badan hukum pr ivat- bukanlah miliki negara, namun milik masyarakat  (warga 

negara). Negara hanya berfungsi mengelolanya untuk kepent ingan masyarakat  sesuai prinsip demokrasi. dikut ip 

dari Robert  Mart in dan Estelle Feldman, “Working Paper: Access to Informat ion in Developing Count ries”  (A Study 

Prepared for Transparency Internat ional0 (on line) ht t p:/ / www.transparency.org/ working_papers/ mart in-

feldman/  [11 November 2004 dalam Rifqi S. Assegaf dan Josi Khatar ina dalam “ Membuka Ketertutupan 

Pengadilan,”  Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Jakarta: Juli 2005, hal.5.  
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Project Coordinator: 

 Choky Risda Ramadhan 

 

Senior Analis: 

 

- Nur Syarifah 

- Alfindra Primaldhi 

 

Peneliti: 

 

- Dio Ashar  

- Anugerah Rizki Akbari 

- Muhammad Rizaldi 

- Muhammad Bonar 

- Ahmad Fikri Rasyidi 

- Hilarius Simbolon 

- Abi Rafdi 

- Fransiscus Manurung  

 

Surveyor: 

 

- Andrea Ariefanno 

- Raynov Tumorang Parmintori Goeltom 

- Edwin Yonathan 

- Cendy Adam 

- Evandri Guliano Pantouw 

- David Limbong 

- Arindra Bratanatha 

- Kevin Jonathan 

- Revi Laracaka 

- Ichsan Zikry 

- Iqbal Prasetya 

- Yohan Misero 



Halaman 206 dari 261 

 

 

 

Lampiran II. Lembar Survey Permohonan Informasi Masyarakat Umum  

 

Data Demografi 

Data Surveyor Nama:   Usia: Jenis 

Kelamin: 

Pendidikan: 

Waktu pelaksanaan survey Hari: Tanggal: Bulan: Tahun: 

Nama Pengadilan   

Lokasi  Kota:   Provinsi:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian I. Survey Ketersediaan Informasi  

 

NO 
Informasi  Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

A1 Fungsi, tugas dan yurisdiksi pengadilan     

A2 Struktur organisasi pengadilan     

A3 Alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat situs resmi pengadilan, 

alamat surel/ e-mail pengadilan     

A4 Daftar nama pejabat dan hakim di pengadilan     

A5 Prosedur beracara bagi t iap-tiap jenis perkara yang berada di bawah 

kewenangan pengadilan     

A6 Infomasi profil dan pelayanan dasar pengadilan     

A7 Biaya beracara di pengadilan     

A8 Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta 

seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas 

dan kewajiban Pengadilan     

A9 Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama     

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 

A10 Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan pengadilan, antara lain 

hak mendapat bantuan hukum, hak atas bebas biaya berperkara, serta 

hak-hak pokok dalam proses persidangan     

A11 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan 

pegawai     

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 

A12 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai     

Keterangan: 

 Form survei ini digunakan untuk mendapatkan gambaran ketersediaan INFORM ASI YANG WAJIB 

DIUM UM KAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN oleh masyarakat umum.  

 Surveyor berperan sebagai masyarakat pengguna jasa pengadilan. 

 Apabila ada informasi yang terpampang, t idak perlu bertanya lagi pada petugas. 

 Apabila petugas pengadilan meminta “ imbalan”  maka survey sebagai masyarakat awam dihent ikan. 

Berilah tanda pada nomor item pertanyaan survey dimana petugas meminta “ imbalan”  dengan 

melingkarinya. 
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NO 
Informasi  Tersedia 

Tidak 

Tersedia 

A13 Tata cara memperoleh informasi, tata cara mengajukan keberatan 

terhadapat pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak pihak yang 

bertanggungjawab atas pelayanan tersebut serta penanganan keberatan 

terhadap pelayanan     

A14 Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi     

A15 Biaya untuk memperoleh salinan informasi     

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

A16 Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa serta 

hubungannya dengan peraturan perundang-undangan terkait      

Informasi Laporan Akses Informasi 

A17 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi     

A18 Alasan penolakan permohonan informasi     

Informasi tentang Perkara dan Persidangan 

A19 Semua putusan dan penetapan pengadilan, baik yang telah berkekuatan 

hukum tetap dan yang tidak berkekuatan hukum tetap     

A20 Informasi dalam buku registrasi perkara     

A21 Prosedur beracara tiap-tiap jenis perkara yang ditangani pengadilan     

Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan 

A22 Langkah yang tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan 

pelanggaran yang dilakukan hakim atau pegawai yang telah diketahui 

masyarakat     

A23 Putusan Majelis Kehormatan Hakim     

Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

A24 Peraturan MA, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua MA, SEMA yang telah 

disahkan atau ditetapkan     

Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

A25 Standar dan maklumat pelayanan pengadilan     

 

Bagian II. Penilaian Terhadap Infrastruktur dan Kondisi Pengadilan  

 

INFRASTRUKUR PENGADILAN  

 

 

Nilai 

1 2 3 4 

1. Tanda “pengadilan” mudah untuk dilihat dari jalan 
        

2. Gedung pengadilan mudah untuk dibedakan dari lingkungan 

sekitarnya         

3. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk diakses dengan 

berjalan kaki         

4. Gerbang masuk pengadilan mudah untuk diakses dengan 

mobil         

5. Tersedia tempat parkir yang cukup untuk pengguna 

pengadilan         

6. Pintu masuk utama mudah untuk dikenali         

7. Gedung pengadilan terlihat dalam kondisi baik         

8. Pencahayaan di pengadilan memadai         

9. Informasi di papan terlihat jelas untuk dibaca         
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10. Papan informasi terawat dengan baik         

11. Meja informasi terpelihara dengan baik         

Gunakan kriteria berikut dalam menentukan penilaian anda: 

1 =  tidak setuju 

2 =  kurang setuju 

3 =  agak setuju 

4 =  setuju 

KONDISI PENGADILAN Ya Tidak 

Depan Pintu Masuk Utama   

1. Apakah ada petugas keamanan di pintu masuk?   

2. Apakah petugas keamanan di depan pintu berpakaian resmi?   

3. Apakah petugas keamanan merokok di pintu masuk ini?   

4. Adakah pemeriksaan keamanan di pintu masuk ini?   

 Area Lobi Pengadilan   

5. Adakah peta untuk menampilkan informasi tentang area-area 

utama pengadilan (ruang sidang, meja informasi dan ruang 

penting lainnya di pengadilan)? 

  

6. Dapatkah anda melihat meja informasi?   

7. Adakah tanda yang menunjukkan letak meja informasi?   

8. Adakah tanda yang menunjukkan letak ruang-ruang sidang?   

9. Adakah tanda yang menunjukkan area-area pent ing lainnya? 

ruang sidang, ruang tunggu,  meja informasi, toilet 

  

10. Adakah peta untuk menampilkan informasi tentang area-area 

utama pengadilan (ruang sidang, meja informasi dan area 

penting lainnya di pengadilan)? 

  

11. Apakah papan informasi mudah untuk dilihat dari pintu 

masuk? 

  

12. Adakah papan pengumuman jadwal sidang?   

13. Apakah papan tersebut dibuat secara digital?   

14. Apakah ada papan informasi mengenai kasus-kasus yang 

tengah disidangkan?   

 

Meja informasi   

15. Apakah ada lebih dari 3 orang yang sedang berada di dalam 

antrian?  

 

16. Adakah formulir permohonan informasi yang disediakan oleh 

meja informasi?  

 

17. adakah formulir keberatan permohonan informasi yang 

disediakan oleh meja informasi?  

 

18. Apakah ada seseorang di meja tersebut?   

19. Dapatkah anda memperoleh informasi dari meja tersebut?   

20. Apakah ada pembatas/penghalang antara counter tersebut 

dengan diri anda? (kaca, counter yang tinggi, suasana yang 

berisik)  
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Lampiran III. Lembar Survey Permohonan Informasi LSM 

 

Data Demografi 

Data Surveyor Nama:   Usia: Jenis 

Kelamin: 

Pendidikan: 

Waktu pelaksanaan survey Hari: Tanggal: Bulan: Tahun: 

Nama Pengadilan   

Lokasi  Kota:   Provinsi:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian I. Survey Ketersediaan Informasi  

 

No Informasi  Tersedia Tidak Tersedia 

Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan 

S1 Profil singkat pejabat struktural pengadilan     

S2 LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan prosedurnya     

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

S3 Ringkasan informasi program kerja dan/atau kegiatan yang sedang 

dilakukan oleh pengadilan atau unit kerja dari Mahkamah Agung 

  S4 laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) 

  S5 Ringkasan laporan keuangan 

  S6 ringkasan daftar aset dan invetaris 

  Informasi Laporan Akses Informasi 

S7 Jumlah permohonan informasi yang diterima 

  S8 Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan, baik sebagian atau 

seluruhnya, serta permohonan informasi yang ditolak 

  INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK 

Informasi tentang Perkara dan Persidangan 

S9 Data statistik perkara yang mencakup jumlah dan jenis perkara 

  S10 Laporan penggunaan biaya perkara 

  Informasi tentang Pengawasan dan Pendisiplinan 

S11 Jumlah, jenis dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau ditemukan oleh pengawas serta tindak lanjutnya 

  S12 Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan beserta 

jenis pelanggaran dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan 

  S13 Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau pegawai yang dijatuhi 

sanksi kedisiplinan, jenis pelanggaran dan bentuk sanksi kedisiplinan 

  

Keterangan: 

 Form survei ini digunakan untuk mendapatkan gambaran ketersediaan INFORM ASI YANG WAJIB 

DIUM UM KAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN SECARA LANGSUNG (DI PENGADILAN) OLEH  

LSM  

 Surveior berperan sebagai perwakilan LSM  yang mencari informasi mengenai jasa pengadilan. 

 Apabila petugas pengadilan meminta “ imbalan”  maka survey dihent ikan. Berilah tanda pada nomor 

item pertanyaan survey dimana petugas meminta “ imbalan”  dengan melingkarinya.  
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yang dijatuhkan 

Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

S14 Naskah seluruh peraturan MA yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau pertimbangan yang mendasari 

terbitnya peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas usulan peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

  S15 Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA sesuai dengan 

kewenangan dalam Per-UU-an 

  S16 Rencana strategi dan rencana kerja pengadilan 

  S17 Daftar penelit ian yang dilakukan beserta hasilnya yang dilakukan MA 

  S18 Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat pengadilan 

dalam pertemuan yang terbuka untuk umum 

  Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan 

S19 Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi keanggotaan dan 

keuangan pengadilan 

  S20 Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

  S21 Data statistik kepegawaian yang meliputi jumlah, komposisi dan 

penyebaran hakim serta pegawai 

  S22 Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana teknis dan laporan 

keuangannya 

  S23 Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan dengan pihak ketiga 

berikut dokumen pendukungnya 

  S24 surat menyurat pimpinan atau pejabat pengadilan dalam rangka 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat rahasia 

  S25 Agenda kerja pejabat pengadilan atau unit/ satuan kerja   
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Lampiran IV. Rekapitulasi Hasil Wawancara dengan Ketua dan/ atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri  

 

Wawancara dengan Ketua dan/ atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan 

 

Pertanyaan Jawaban 

Kepada siapa masyarakat harus 

menghadap pihak di Pengadilan  

dalam rangka meminta informasi? 

: Petugas Informasi 

 

Selain bertanya langsung ke 

petugas informasi, melalui apalagi 

masyarakat dapat mengakses 

informasi? 

: Website Pengadilan 

Siapa petugas informasi di 

Pengadilan ini? 

: Panitera Muda Hukum 

Siapa Petugas Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) di 

Pengadilan? 

: Panitera/  Sekretaris 

Siapa pihak yang 

bertanggungjawab melakukan 

pengumpulan dan penyimpanan 

data Pengadilan? 

: Panitera Muda (Panmud) Pidana, Panmud Perdata, Panmud 

Pengadilan Hubungan Industrial, Pelaksana Tugas Panmud 

Tindak Pidana Korupsi, Pelaksana Tugas Panmud Niaga Kepala 

Sub Bagian Keuangan  

Siapa yang bertanggung jawab 

melakukan pengelolaan dan 

penyajian data Pengadilan? 

: Operator 

Dalam bentuk apa saja data 

Pengadilan  disajikan? 

: Hardcopy dan softcopy di website pengadilan 

 

Apakah ada SDM yang bertugas 

secara khusus mengelola website? 

: Ada 

 

Bagaimana kualitas SDM dalam 

proses pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, 

penyajian informasi? 

: Sesuai dengan standar 

 

Apakah pernah dilakukan pelatihan 

khusus untuk pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, 

penyajian informasi kepada PPID 

dan/atau petugas informasi? 

: Pernah 

 

Apakah perlu dilakukan pelat ihan 

untuk para petugas informasi? 

: Sangat perlu, terutama untuk mengelola website 

 

Bagaimana kualitas dari fasilitas 

pelayanan informasi yang tersedia 

sekarang ini? 

: Sudah hampir memenuhi ketentuan yang berlaku. 

Fasilitas apa yang perlu diadakan 

atau ditingkatkan? 

: Semua fasilitas, pelayanan manual, website dan SDM 

pengadilan 

Bagaimana kualitas jaringan 

internet di Pengadilan? 

: Masih sangat kurang, karena servernya masih kecil 

 

Apabila ada jaringan telepon yang 

khusus untuk melayani pertanyaan 

masyarakat, apakah itu akan 

membantu? 

: Ada dan membantu 

 

Apakah ada alokasi anggaran : Tidak ada 
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khusus untuk pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, dan 

penyajian informasi (sistem 

informasi)? 

Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu 

tentang pemahaman pegawai 

Pengadilan terhadap  SK-KMA 

tentang Keterbukaan Informasi 

Pengadilan? 

: Disini pegawainya sudah cukup mengertilah 

 

Apakah sosialisasi SK- KMA tentang 

Keterbukaan Informasi Pengadilan 

telah efektif dilakukan di Pengadilan 

ini? 

: Sudah cukup efektiflah  

 

Apakah pernah mengikuti kegiatan 

sosialisasi SK-KMA tentang 

Keterbukaan Informasi Pengadilan? 

: Sudah pernah 

 

Apa upaya atau langkah yang sudah 

Anda buat sebagai Pimpinan dalam 

melaksanakan dan mematuhi SK-

KMA Keterbukaan Informasi 

Pengadilan? 

 Sosialisasi ke pegawai dan juga memerintahkan mereka untuk 

melaksanakannya 

 

Apa yang perlu dilakukan oleh 

Mahkamah Agung untuk 

implementasi Keterbukaan 

Informasi Pengadilan? 

 Memperbanyak memberi latihan kepada seluruh pegawai 

 

 

Hasil Wawancara Dengan Ketua dan/ atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang  

 

Pertanyaan Jawaban 

Kepada siapa masyarakat harus 

menghadap pihak di Pengadilan  

dalam rangka meminta informasi? 

: Petugas informasi di meja informasi  

 

Selain bertanya langsung ke 

petugas informasi, melalui apalagi 

masyarakat dapat mengakses 

informasi? 

: Website, komputer untuk mengakses informasi di meja 

infromasi dan brosur 

Siapa petugas informasi di 

Pengadilan ini? 

: Humas sebagai petugas informasi dan petugas teknologi 

informasi yang khusus standby di meja informasi 

Siapa Petugas Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) di 

Pengadilan? 

: Pegawai Pengadilan dan petugas honorer yang ahli dalam 

bidang teknologi informasi yang digaji mengggunakan DIPA 

Mahkamah Agung 

 

Siapa pihak yang 

bertanggungjawab melakukan 

pengumpulan dan penyimpanan 

data Pengadilan? 

: Untuk data kasus yang sudah selesai proses sidangnya dikelola 

oleh Panmud Hukum, sedangkan untuk kasus yang proses 

sidangnya masih berjalan disimpan di kamar perkara masing-



Halaman 213 dari 261 

 

 

masing(kamar perkara atau pidana) 

Siapa yang bertanggung jawab 

melakukan pengelolaan dan 

penyajian data Pengadilan? 

: Bagian Hukum di bawah koordinasi kepaniteraan 

 

Dalam bentuk apa saja data 

Pengadilan  disajikan? 

: Artikel dalam bentuk hardcopy maupun softcopy yang dimuat 

di website Pengadilan ataupun media lain yang memungkinkan 

yang disimpan di ruang arsip pengadilan 

 

Apakah ada SDM yang bertugas 

secara khusus mengelola website? 

: Ada, petugas tersebut dipilih berdasarkan seleksi yang 

diselenggarakan oleh Mahkamah Agung 

Bagaimana kualitas SDM dalam 

proses pengumpulan, penyimpanan, 

pengelolaan, penyajian informasi? 

: Sudah cukup memadai 

 

Apakah pernah dilakukan pelatihan 

khusus untuk pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, 

penyajian informasi kepada PPID 

dan/atau petugas informasi? 

: Pernah, diselenggarakan Mahkamah Agung bekerjasama 

dengan pihak USAID 

 

Apakah perlu dilakukan pelat ihan 

untuk para petugas informasi? 

: Perlu  

 

Bagaimana kualitas dari fasilitas 

pelayanan informasi yang tersedia 

sekarang ini? 

: Masih kurang, dikarenakan perangkat elektronik yang 

menunjang ketersediaan informasi khususnya jaringan internet 

yang ada kurang menunjang kinerja, mengingat banyaknya 

perkara yang masuk  

Fasilitas apa yang perlu diadakan 

atau ditingkatkan? 

: Jaringan dan ruangan  

 

Bagaimana kualitas jaringan internet 

di Pengadilan? 

: Lamban, kurang bisa menunjang kerja petugas informasi agar 

bisa menyampaikan informasi dengan maksimal kepada 

masyarakat 

 

Apabila ada jaringan telepon yang 

khusus untuk melayani pertanyaan 

masyarakat, apakah itu akan 

membantu? 

: Pengadilan Negeri Palembang tidak menyediakan layanan 

khusus melalui telephon, apabila masyarakat ingin mendapat 

informasi mengenai pengadilan bisa langsung datang dan 

menghubungi petugas informasi  

Apakah ada alokasi anggaran 

khusus untuk pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, dan 

penyajian informasi (sistem 

informasi)? 

: Ada, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, hanya saja anggaran 

tersebut kami rasa kurang cukup untuk menunjang 

keterbukaan informasi yang maksimal bagi masyarakat” 

 

Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu 

tentang pemahaman pegawai 

Pengadilan terhadap  SK-KMA 

tentang Keterbukaan Informasi 

Pengadilan? 

: Sudah cukup paham  

 

Apakah sosialisasi SK- KMA tentang 

Keterbukaan Informasi Pengadilan 

telah efektif dilakukan di Pengadilan 

: Cukup efektif  
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ini? 

Apakah pernah mengikuti kegiatan 

sosialisasi SK-KMA tentang 

Keterbukaan Informasi Pengadilan? 

: Pernah  

 

Apa upaya atau langkah yang sudah 

Anda buat sebagai Pimpinan dalam 

melaksanakan dan mematuhi SK-

KMA Keterbukaan Informasi 

Pengadilan? 

: Evaluasi setiap sebulan sekali.  

 

Apa yang perlu dilakukan oleh 

Mahkamah Agung untuk 

implementasi Keterbukaan 

Informasi Pengadilan? 

 Mahkamah Agung meningkatkan pemberdayaan dan alokasi 

anggaran untuk fasilitas yang akan digunakan untuk 

mendukung proses penyampaian informasi ke masyarakat agar 

implementasi dari SK tersebut dapat efektif dan efisien 

 

Hasil Wawancara Dengan Ketua dan/ atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makasar 

 

Pertanyaan Jawaban 

Kepada siapa masyarakat harus 

menghadap pihak di Pengadilan  

dalam rangka meminta informasi? 

: Petugas informasi  

Selain bertanya langsung ke 

petugas informasi, melalui apalagi 

masyarakat dapat mengakses 

informasi? 

: Website pengadilan 

 

Siapa petugas informasi di 

Pengadilan ini? 

: Panmud hukum atau pegawai lain yang ditunjuk. Penunjukan 

dari Ketua PN dan ada SK-nya  

Siapa Petugas Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) di 

Pengadilan? 

: Panitera/ Sekretaris 

 

Siapa pihak yang 

bertanggungjawab melakukan 

pengumpulan dan penyimpanan 

data Pengadilan? 

: Petugas informasi dan PPID  

 

Siapa yang bertanggung jawab 

melakukan pengelolaan dan 

penyajian data Pengadilan? 

: PPID dan penanggung jawab informasi  

Dalam bentuk apa saja data 

Pengadilan  disajikan? 

: Softcopy di website, belum dapat dipublikasikan dalam bentuk 

brosur (hardcopy)  

 

Apakah ada SDM yang bertugas 

secara khusus mengelola website? 

: Ada, mulai dari pekerja teknis, kemudian panitera penggant i, 

semua dengan pejabat-pejabat strukturalnya. Cuma kami 

dalam pengelolaan ini dibantu oleh tenaga honor ini, jadi 

kendalanya untuk tenaga honorer pertanggung jawabannya 

susah. Keahlian mereka itu yang di bidang IT, mereka honorer 

namun mereka yang kami pakai Cuma dalam pengelolaannya 
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didampingi oleh pegawai tetap, Cuma pegawai tetapnya juga 

memegang tugas lain, nah mereka ini merangkap karena 

keterbatasan petugas 

 

Bagaimana kualitas SDM dalam 

proses pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, 

penyajian informasi? 

: t idak dapat maksimal karena rangkap jabatan  

 

Apakah pernah dilakukan pelatihan 

khusus untuk pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, 

penyajian informasi kepada PPID 

dan/atau petugas informasi? 

: Ada tetapi t idak maksimal mengikut i, karena harus 

mengerjakan tugas utama 

 

Apakah perlu dilakukan pelat ihan 

untuk para petugas informasi? 

: Sangat perlu 

 

Bagaimana kualitas dari fasilitas 

pelayanan informasi yang tersedia 

sekarang ini? 

: Masih kurang, karena t idak ada alokasi dana dalam DIPA untuk 

biaya perawatan atau warga masyarakat  sendiri yang merusak 

fasilitas pengadilan 

Fasilitas apa yang perlu diadakan 

atau ditingkatkan? 

: Percetakan informasi yang terdapat di website agar mudah 

dibawa oleh masyarakat  

 

Bagaimana kualitas jaringan 

internet di Pengadilan? 

: Bagus, ada pihak swasta yang mengajak bekerja sama untuk 

menambah kecepatan internet. 

 

Apabila ada jaringan telepon yang 

khusus untuk melayani pertanyaan 

masyarakat, apakah itu akan 

membantu? 

: Ada 

Apakah ada alokasi anggaran 

khusus untuk pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, dan 

penyajian informasi (sistem 

informasi)? 

: Tidak ada anggaran khusus 

 

Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu 

tentang pemahaman pegawai 

Pengadilan terhadap  SK-KMA 

tentang Keterbukaan Informasi 

Pengadilan? 

: Cukup paham 

 

Apakah sosialisasi SK- KMA tentang 

Keterbukaan Informasi Pengadilan 

telah efektif dilakukan di 

Pengadilan ini? 

: Belm efekt if, karena adanya beban rangkap jabatan 

 

Apakah pernah mengikuti kegiatan 

sosialisasi SK-KMA tentang 

: Sudah 
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Keterbukaan Informasi Pengadilan? 

Apa upaya atau langkah yang 

sudah Anda buat sebagai Pimpinan 

dalam melaksanakan dan mematuhi 

SK-KMA Keterbukaan Informasi 

Pengadilan? 

: Melaksanakan sesuai ketentuan dengan segala kendala dan 

keterbatasan sarana dan kemampuan 

 

Apa yang perlu dilakukan oleh 

Mahkamah Agung untuk 

implementasi Keterbukaan 

Informasi Pengadilan? 

: harus ada t im khusus yang melayani masyarakat  terkait  

Keterbukaan Informasi Pengadilan. Pegawai pengadilan 

harusnya hanya sebagai koordinator saja, ada petugas yang 

memiliki spesialis di bidang informasi. Tim khusus dimaksud 

adalah termasuk pegawai Pengadilan Negeri dan bukan 

pegawai honorer, karena t idak semua informasi terdapat di 

website dan ada manualnya dalam bentuk buku dan lain-lain. 

 

 

Hasil Wawancara Dengan Ketua dan/ atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya 

 

Pertanyaan Jawaban 

Kepada siapa masyarakat harus 

menghadap pihak di Pengadilan  

dalam rangka meminta informasi? 

: Petugas informasi  

Selain bertanya langsung ke 

petugas informasi, melalui apalagi 

masyarakat dapat mengakses 

informasi? 

: website pengadilan 

 

Siapa petugas informasi di 

Pengadilan ini? 

: Pegawai honorer (3 orang) dengan penanggung jawab 

Panmud Hukum 

 

Siapa Petugas Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) di 

Pengadilan? 

: Satuan Tugas (Satgas) IT berjumlah 7 orang, termasuk di 

dalamnya juga ada 2 orang hakim  

 

Siapa pihak yang 

bertanggungjawab melakukan 

pengumpulan dan penyimpanan 

data Pengadilan? 

: Satgas IT 

 

Siapa yang bertanggung jawab 

melakukan pengelolaan dan 

penyajian data Pengadilan? 

: Satgas IT 

 

Dalam bentuk apa saja data 

Pengadilan  disajikan? 

: Dalam bentuk digital (softcopy) 

 

Apakah ada SDM yang bertugas 

secara khusus mengelola website? 

: Satgas IT 
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Bagaimana kualitas SDM dalam 

proses pengumpulan, penyimpanan, 

pengelolaan, penyajian informasi? 

: Sudah bagus secara kuant itas, namun secara hasil masih 

butuh waktu 

 

Apakah pernah dilakukan pelatihan 

khusus untuk pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, 

penyajian informasi kepada PPID 

dan/atau petugas informasi? 

: Pernah 

 

Apakah perlu dilakukan pelat ihan 

untuk para petugas informasi? 

: Perlu 

 

Bagaimana kualitas dari fasilitas 

pelayanan informasi yang tersedia 

sekarang ini? 

: Sudah memadai 

Fasilitas apa yang perlu diadakan 

atau ditingkatkan? 

: maintenance peralatan  

Bagaimana kualitas jaringan internet 

di Pengadilan? 

: - 

Apabila ada jaringan telepon yang 

khusus untuk melayani pertanyaan 

masyarakat, apakah itu akan 

membantu? 

: M asyarakat justru sudah meninggalkan layanan lewat 

telepon. Sekarang sedang menjalankan fasilitas sms.  

 

Apakah ada alokasi anggaran 

khusus untuk pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, dan 

penyajian informasi (sistem 

informasi)? 

: Ada 

 

Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu 

tentang pemahaman pegawai 

Pengadilan terhadap  SK-KMA 

tentang Keterbukaan Informasi 

Pengadilan? 

: Cukup paham  

 

Apakah sosialisasi SK- KMA tentang 

Keterbukaan Informasi Pengadilan 

telah efektif dilakukan di Pengadilan 

ini? 

: Efekt if  

 

Apakah pernah mengikuti kegiatan 

sosialisasi SK-KMA tentang 

Keterbukaan Informasi Pengadilan? 

: Sudah 

Apa upaya atau langkah yang sudah 

Anda buat sebagai Pimpinan dalam 

melaksanakan dan mematuhi SK-

KMA Keterbukaan Informasi 

Pengadilan? 

: CTS, memaksimalkan fungsi humas, meja informasi, layanan 

sms, dan running text di loby pengadilan 

 

Apa yang perlu dilakukan oleh : Diperlukan sebuah kamar khusus di M ahkamah Agung dengan 
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Mahkamah Agung untuk 

implementasi Keterbukaan 

Informasi Pengadilan? 

struktur yang terpisah terkait  dengan Informasi dan IT.  

 

Hasil Wawancara Dengan Ketua dan/ atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari 

 

Pertanyaan Jawaban 

Kepada siapa masyarakat harus 

menghadap pihak di Pengadilan  

dalam rangka meminta informasi? 

: Bagian umum, lalu didisposisi oleh Panitera/ Sekretaris  

Selain bertanya langsung ke 

petugas informasi, melalui apalagi 

masyarakat dapat mengakses 

informasi? 

: website pengadilan 

 

Siapa petugas informasi di 

Pengadilan ini? 

: Pegawai honorer (3 orang) dengan penanggung jawab 

Panmud Hukum 

 

Siapa Petugas Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) di 

Pengadilan? 

: Satuan Tugas (Satgas) IT berjumlah 7 orang, termasuk di 

dalamnya juga ada 2 orang hakim  

 

Siapa pihak yang 

bertanggungjawab melakukan 

pengumpulan dan penyimpanan 

data Pengadilan? 

: Humas 

Siapa yang bertanggung jawab 

melakukan pengelolaan dan 

penyajian data Pengadilan? 

: PPID dan Humas 

 

Dalam bentuk apa saja data 

Pengadilan  disajikan? 

: Hardcopy dan softcopy 

 

Apakah ada SDM yang bertugas 

secara khusus mengelola website? 

: Humas dan Hakim Pengawas  

 

Bagaimana kualitas SDM dalam 

proses pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, 

penyajian informasi? 

: Sudah bagus  

 

Apakah pernah dilakukan pelatihan 

khusus untuk pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, 

penyajian informasi kepada PPID 

dan/atau petugas informasi? 

: Pernah 

 

Apakah perlu dilakukan pelat ihan 

untuk para petugas informasi? 

: Perlu 

 

Bagaimana kualitas dari fasilitas 

pelayanan informasi yang tersedia 

: Masih kurang memadai 
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sekarang ini? 

Fasilitas apa yang perlu diadakan 

atau ditingkatkan? 

: Laptop dan server  

Bagaimana kualitas jaringan 

internet di Pengadilan? 

: Lambat  

Apabila ada jaringan telepon yang 

khusus untuk melayani pertanyaan 

masyarakat, apakah itu akan 

membantu? 

: Sangat membantu 

 

Apakah ada alokasi anggaran 

khusus untuk pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, dan 

penyajian informasi (sistem 

informasi)? 

: Seharusnya ada 

 

Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu 

tentang pemahaman pegawai 

Pengadilan terhadap  SK-KMA 

tentang Keterbukaan Informasi 

Pengadilan? 

: Cukup paham 

 

Apakah sosialisasi SK- KMA tentang 

Keterbukaan Informasi Pengadilan 

telah efektif dilakukan di 

Pengadilan ini? 

: Belum efekt if  

 

Apakah pernah mengikuti kegiatan 

sosialisasi SK-KMA tentang 

Keterbukaan Informasi Pengadilan? 

: Belum pernah 

Apa upaya atau langkah yang 

sudah Anda buat sebagai Pimpinan 

dalam melaksanakan dan mematuhi 

SK-KMA Keterbukaan Informasi 

Pengadilan? 

: Mengingatkan untuk mematuhi dan melaksanakan SK KMA 

tentang Keterbukaan Informasi  

 

Apa yang perlu dilakukan oleh 

Mahkamah Agung untuk 

implementasi Keterbukaan 

Informasi Pengadilan? 

: Melakukan pengawasan, baik pengawasan melalui Pengadilan 

Tinggi atau M A  

 

Hasil Wawancara Dengan Ketua dan/ atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak  

 

Pertanyaan Jawaban 

Kepada siapa masyarakat harus 

menghadap pihak di Pengadilan  

dalam rangka meminta informasi? 

: Petugas informasi   

Selain bertanya langsung ke 

petugas informasi, melalui apalagi 

masyarakat dapat mengakses 

informasi? 

: website pengadilan 
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Siapa petugas informasi di 

Pengadilan ini? 

: Jajaran di bawah PPID 

 

Siapa Petugas Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) di 

Pengadilan? 

: Panitera/ Sekretaris  

 

Siapa pihak yang 

bertanggungjawab melakukan 

pengumpulan dan penyimpanan 

data Pengadilan? 

: PPID 

Siapa yang bertanggung jawab 

melakukan pengelolaan dan 

penyajian data Pengadilan? 

: PPID dan jajaran di bawahnya 

 

Dalam bentuk apa saja data 

Pengadilan  disajikan? 

: Hardcopy dan softcopy 

 

Apakah ada SDM yang bertugas 

secara khusus mengelola website? 

: Ada, tetapi pegawai honorer 

 

Bagaimana kualitas SDM dalam 

proses pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, 

penyajian informasi? 

: Sudah bagus  

 

Apakah pernah dilakukan pelatihan 

khusus untuk pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, 

penyajian informasi kepada PPID 

dan/atau petugas informasi? 

: Pernah 

 

Apakah perlu dilakukan pelat ihan 

untuk para petugas informasi? 

: Perlu, dan juga pelat ihan kepada para hakim 

 

Bagaimana kualitas dari fasilitas 

pelayanan informasi yang tersedia 

sekarang ini? 

: Cukup, karena belum pernah ada keluhan 

Fasilitas apa yang perlu diadakan 

atau ditingkatkan? 

: Koneksi internet  

Bagaimana kualitas jaringan 

internet di Pengadilan? 

: Lambat  

Apabila ada jaringan telepon yang 

khusus untuk melayani pertanyaan 

masyarakat, apakah itu akan 

membantu? 

: Sangat membantu 

 

Apakah ada alokasi anggaran 

khusus untuk pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, dan 

penyajian informasi (sistem 

informasi)? 

: Seharusnya ada 

 

Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu 

tentang pemahaman pegawai 

: Cukup paham 
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Pengadilan terhadap  SK-KMA 

tentang Keterbukaan Informasi 

Pengadilan? 

 

Apakah sosialisasi SK- KMA tentang 

Keterbukaan Informasi Pengadilan 

telah efektif dilakukan di 

Pengadilan ini? 

: Belum efekt if  

 

Apakah pernah mengikuti kegiatan 

sosialisasi SK-KMA tentang 

Keterbukaan Informasi Pengadilan? 

: Belum pernah 

Apa upaya atau langkah yang 

sudah Anda buat sebagai Pimpinan 

dalam melaksanakan dan mematuhi 

SK-KMA Keterbukaan Informasi 

Pengadilan? 

: Mengingatkan untuk mematuhi dan melaksanakan SK KMA 

tentang Keterbukaan Informasi  

 

Apa yang perlu dilakukan oleh 

Mahkamah Agung untuk 

implementasi Keterbukaan 

Informasi Pengadilan? 

: Tidak ada, dari MA sudah cukup. Just ru di t ingkat PN 

implementasi pelayanan informasinya perlu dit ingkatkan  

 

 

Hasil Wawancara Dengan Ketua dan/ atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  

 

Pertanyaan Jawaban 

Kepada siapa masyarakat harus 

menghadap pihak di Pengadilan  

dalam rangka meminta informasi? 

: Petugas informasi atau langsung ke kamar-kamar perkara 

Selain bertanya langsung ke 

petugas informasi, melalui apalagi 

masyarakat dapat mengakses 

informasi? 

: website pengadilan, brosur, papan informasi 

 

Siapa petugas informasi di 

Pengadilan ini? 

: Petugas informasi dari masing-masing kamar perkara 

 

Siapa Petugas Pengelola Informasi 

dan Dokumentasi (PPID) di 

Pengadilan? 

: Panitera/ Sekretaris  

 

Siapa pihak yang 

bertanggungjawab melakukan 

pengumpulan dan penyimpanan 

data Pengadilan? 

: Panitera/Sekretaris  

Siapa yang bertanggung jawab 

melakukan pengelolaan dan 

penyajian data Pengadilan? 

: Panitera/Sekretaris dan jajaran di bawahnya 

 

Dalam bentuk apa saja data 

Pengadilan  disajikan? 

: Hardcopy dan softcopy 
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Apakah ada SDM yang bertugas 

secara khusus mengelola website? 

: Ada 

 

Bagaimana kualitas SDM dalam 

proses pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, 

penyajian informasi? 

: Sudah cukup bagus  

 

Apakah pernah dilakukan pelatihan 

khusus untuk pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, 

penyajian informasi kepada PPID 

dan/atau petugas informasi? 

: Pernah 

 

Apakah perlu dilakukan pelat ihan 

untuk para petugas informasi? 

: Perlu  

Bagaimana kualitas dari fasilitas 

pelayanan informasi yang tersedia 

sekarang ini? 

: Cukup bagus 

Fasilitas apa yang perlu diadakan 

atau ditingkatkan? 

: Koneksi internet  

Bagaimana kualitas jaringan 

internet di Pengadilan? 

: Lambat  

Apabila ada jaringan telepon yang 

khusus untuk melayani pertanyaan 

masyarakat, apakah itu akan 

membantu? 

: Sangat membantu 

 

Apakah ada alokasi anggaran 

khusus untuk pengumpulan, 

penyimpanan, pengelolaan, dan 

penyajian informasi (sistem 

informasi)? 

: Ada 

 

Bagaimana penilaian Bapak/ Ibu 

tentang pemahaman pegawai 

Pengadilan terhadap  SK-KMA 

tentang Keterbukaan Informasi 

Pengadilan? 

: Cukup paham 

 

Apakah sosialisasi SK- KMA tentang 

Keterbukaan Informasi Pengadilan 

telah efektif dilakukan di 

Pengadilan ini? 

: Sudah efekt if  

 

Apakah pernah mengikuti kegiatan 

sosialisasi SK-KMA tentang 

Keterbukaan Informasi Pengadilan? 

: Pernah 

Apa upaya atau langkah yang 

sudah Anda buat sebagai Pimpinan 

dalam melaksanakan dan mematuhi 

SK-KMA Keterbukaan Informasi 

: Rapat evaluasi bulanan 
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Pengadilan? 

Apa yang perlu dilakukan oleh 

Mahkamah Agung untuk 

implementasi Keterbukaan 

Informasi Pengadilan? 

: Penempatan pegawai tetap yang mengurus teknologi 

informasi di Pengadilan  
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Lampiran V. Lembar Survey Website Pengadilan 

 

Data Demografi 

Data Surveyor Nama:   Usia: Jenis 

Kelamin: 

Pendidikan: 

Waktu pelaksanaan survey Hari: Tanggal: Bulan: Tahun: 

Nama Pengadilan   

Lokasi  Kota:   Provinsi:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORM ASI YANG WAJIB DIUM UMKAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN 

No Informasi Profil dan Pelayanan Dasar 

Pengadilan Tersedia 

Tidak 

Tersedia <  6 bulan >  6 bulan 

1 Fungsi pengadilan 

  

    

2 Tugas pengadilan 

  

    

3 Yurisdiksi pengadilan 

  

    

4 Struktur organisasi pengadilan 

  

    

5 Alamat pengadilan 

  

    

6 Nomor telepon pengadilan 

  

    

7 Nomor faksimili 

  

    

8 Alamat situs resmi 

  

    

9 Alamat surel/e-mail pengadilan 

  

    

10 Daftar nama pejabat di pengadilan 

  

    

11 Daftar nama hakim di pengadilan 

  

    

12 Profil singkat pejabat struktural pengadilan 

  

    

13 LHKPN yang telah diverifikasi KPK dan 

prosedurnya 

  

    

14 Prosedur beracara bagi tiap-tiap jenis perkara 

yang berada di bawah kewenangan 

pengadilan 

  

    

15 Infomasi profil dan pelayanan dasar 

pengadilan 

  

    

16 Biaya beracara di pengadilan 

  

    

17 Biaya administrasi perkara (biaya yang 

berhubungan dengan proses penyelesaian 

perkara serta seluruh biaya hak-hak 

kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, 

tugas dan kewajiban Pengadilan) 

  

    

Keterangan: 

 Form survei ini digunakan untuk mendapatkan gambaran ketersediaan INFORM ASI YANG WAJIB 

DIUM UM KAN SECARA BERKALA OLEH PENGADILAN OLEH M ASYARAKAT  M ELALUI WEB 

 Berikan tanda centang dibawah kolom “ Tersedia”  atau “ Tidak Tersedia” . 

 Untuk data yang perlu diupdate secara berkala, berikan tanda centang di bawah kolom sesuai 

dengan keakuratan data 

 Apabila website t idak dapat diakses/ under construct ion, ulangi secara berkala setelah 24 jam, dan 

48 jam. 
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18 Agenda sidang Pengadilan Tingkat Pertama 

pada hari kunjungan 

    

Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat 

1 Hak-hak para pihak yang berhubungan 

dengan pengadilan, antara lain hak mendapat 

bantuan hukum, hak atas bebas biaya 

berperkara, serta hak-hak pokok dalam proses 

persidangan. 

    

2 Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran 

yang dilakukan hakim dan pegawai. 

    

3 Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim 

dan pegawai. 

    

4 Tata cara memperoleh informasi, tata cara 

mengajukan keberatan terhadapat pelayanan 

informasi, serta nama dan nomor kontak pihak 

yang bertanggungjawab atas pelayanan 

tersebut serta penanganan keberatan 

terhadap pelayanan. 

    

5 Hak-hak pemohon dalam pelayanan informasi     

6 Biaya untuk memperoleh salinan informasi     

Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan 

1 Ringkasan informasi program kerja dan/atau 

kegiatan yang sedang dilakukan oleh 

pengadilan atau unit  kerja dari Mahkamah 

Agung *harus memiliki unsur-unsur berikut 

ini: 

1. nama program dan kegiatan 

2. penanggung jawab, pelaksana 

3. target dan/atau capaian program 

4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 

5. sumber dan jumlah anggaran 

    

2 laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah (LAKIP) 

    

3 Ringkasan laporan keuangan 

*harus memiliki unsur-unsur berikut ini: 

1. rencana dan laporan realisasi anggaran 

2. Neraca laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan yang disusun sesuai 

dengan standar akuntansi yang berlaku 

    

4 
Ringkasan daftar aset dan invetaris 

    

5 Informasi pengumuman pengadaan barang 

dan jasa serta hubungannya dengan peraturan 

perundang-undangan terkait  

    

Informasi Laporan Akses Informasi 

 

1 Jumlah permohonan informasi yang diterima 
 0 
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2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi 

setiap permohonan informasi (misalnya dalam 

bentuk tabel informasi perkiraan waktu 

permohonan informasi)   

   

3 Jumlah permohonan informasi yang 

dikabulkan, baik sebagian atau seluruhnya, 

serta permohonan informasi yang ditolak   

   

4 Alasan penolakan permohonan informasi      

INFORM ASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT DAN DAPAT DIAKSES OLEH PUBLIK 

Informasi Perkara dan Persidangan 

1 Semua putusan dan penetapan pengadilan, 

baik yang telah berkekuatan hukum tetap dan 

yang tidak berkekuatan hukum tetap 

    

2 Informasi dalam buku registrasi perkara     

3 Data statistik perkara yang mencakup jumlah 

dan jenis perkara 

    

4 Prosedur beracara tiap-t iap jenis perkara yang 

ditangani pengadilan 

    

5 Laporan penggunaan biaya beracara     

Informasi Pengawasan dan Pendisiplinan 

1 informasi pelanggaran yang dilaporkan oleh 

masyarakat atau ditemukan oleh pengawas 

serta tindak lanjutnya 

*mencakup jumlah, jenis, dan gambaran 

umum 

    

2 Langkah yang tengah dilakukan pengadilan 

dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang 

dilakukan hakim atau pegawai yang telah 

diketahui masyarakat 

    

3 Jumlah hakim atau pegawai yang dijatuhi 

sanksi kedisiplinan beserta jenis pelanggaran 

dan jenis sanksi kedisiplinan yang dijatuhkan 

    

4 Inisial nama dan unit/ satuan kerja hakim atau 

pegawai yang dijatuhi sanksi kedisiplinan, 

jenis pelanggaran dan bentuk sanksi 

kedisiplinan yang dijatuhkan 

    

5 
Putusan Majelis Kehormatan Hakim 

    

Informasi Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian 

1 Peraturan MA yang telah disahkan atau 

ditetapkan 

    

2 Keputusan Ketua MA dan Wakil Ketua MA 

yang telah disahkan atau ditetapkan 

    

3 SEMA yang telah disahkan atau ditetapkan     
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4 Naskah seluruh peraturan MA 

*yang terdiri dari: 

1. naskah akademis, kajian atau pertimbangan 

yang mendasari terbitnya peraturan 

2. masukan dari berbagai pihak atas usulan 

peraturan 

3. risalah rapat dari proses pembentukan 

peraturan 

4. rancangan peraturan 

5. tahap perumusan peraturan 

    

5 Pertimbangan atau nasihat hukum yang 

diberikan MA sesuai dengan kewenangan 

dalam Per-UU-an 

    

6 Rencana strategis pengadilan     

7 Rencanan Kerja Pengadilan     

8 Daftar penelitian yang dilakukan beserta 

hasilnya yang dilakukan MA 

    

9 Informasi dan kebijakan yang disampaikan 

oleh pejabat pengadilan dalam pertemuan 

yang terbuka untuk umum 

    

 Informasi Organisasi, Administrasi, 

Kepegawaian dan Keuangan 

    

1 Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi 

keanggotaan dan keuangan pengadilan 

    

2 Standar dan maklumat pelayanan pengadilan     

3 Profil hakim dan pegawai 

*yang terdiri dari: 

1. Nama 

2. riwayat pekerjaan 

3. posisi 

4. riwayat pendidikan 

5. penghargaan yang diterima 

    

4 Data statistik kepegawaian yang meliputi 

jumlah, komposisi dan penyebaran hakim 

serta pegawai 

    

5 Anggaran pengadilan beserta unit pelaksana 

teknis dan laporan keuangannya 

    

6 Surat-surat perjanjian yang dibuat pengadilan 

dengan pihak ketiga berikut dokumen 

pendukungnya 

    

7 Surat menyurat pimpinan atau pejabat 

pengadilan dalam rangka pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya kecuali yang bersifat 

rahasia 

    

8 Agenda kerja pejabat pengadilan atau 

unit / satuan kerja 
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Lampiran V. Dokumentasi Foto  

 

DOKUM ENTASI  FOTO PENGADI LAN DALAM  RANGKA SURVEI  I M PLEM ENTASI   

KETERBUKAAN I NFORM ASI  DI  PENGADI LAN 

 

A. M EDAN 

1. PN M EDAN 

 

 

Papan Nama Pengadilan Biaya Berperkara (Perdata) 

Pintu Masuk Pengadilan Daftar Nama Hakim & Hakim Ad Hoc 

Pengumuman Eksekusi  Prosedur Berperkara (Perdata) 
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2. PA M EDAN 

 

 

 

Pintu Masuk PA Medan Visi-Misi & Denah PA Medan 

Struktur Organisasi PA Medan Papan Nama PA Medan 

Profi l Singkat Pejabat PA Medan 

Meja I nformasi PA Medan 
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3. PTUN M EDAN

Papan Nama PTUN Medan 

Meja Informasi PTUN Medan 

Daftar Nama Pejabat & Hakim PTUN Medan 
Prosedur Berperkara di PTUN Medan 

I nventaris PTUN Medan Biaya Berperkara di PTUN Medan 



Halaman 231 dari 261 

 

 

B. PALEM BANG 

1. PN PALEM BANG 

 

Tampak Luar PN Palembang 

Brosur Keterbukaan Informasi PN Palembang 

Papan Pengumuman Sidang PN Palembang Struktur Organisasi PN Palembang 

Daftar Nama Pejabat & Hakim PN Palembang Ruang Sidang PN Palembang 
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2. PA PALEM BANG 

Tampak Luar PA Palembang Meja Informasi PA Palembang 

Struktur Organisasi PA Palembang 

Ruang Sidang PA Palembang 
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3. PTUN PALEM BANG 

Tampak Luar PTUN Palembang Meja Informasi PTUN Palembang 

Daftar Nama Pejabat Pengadi lan & Hakim 
PTUN Palembang 

Jadwal Sidang PTUN Palembang 
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C. PONTI ANAK 

1. PN PONTI ANAK 

 

 

Tampak Luar PN Pontianak Ruang Sidang PN Pontianak 

Daftar Nama Pejabat & Hakim PN Pontianak Struktur Organisasi PN Pontianak 

Informasi Bantuan Hukum PN Pontianak Meja Informasi PN Pontianak 
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2. PA PONTI ANAK 

Gedung PA Pontianak Struktur Organisasi PA Pontianak 

Meja Informasi PA Pontianak Pelayanan Informasi & Bantuan Hukum 
PA Pontianak 

Daftar Nama Pejabat PA Pontianak 

Daftar Nama Pejabat PA Pontianak 
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3. PTUN Pontianak 

Daftar Nama Hakim PTUN Pontianak Meja Informasi PTUN Pontianak 

Papan Pengumuman PTUN Pontianak Biaya Perkara PTUN Pontianak 

Tampak Luar PTUN Pontianak 



Halaman 237 dari 261 

 

 

D. SAM ARI NDA 

1. PN SAM ARI NDA 

 

 

Papan Nama PN Samarinda Prosedur Berperkara (Perdata) PN Samarinda 

Buku Register Permohonan Informasi 
 PN Samarinda 

Daftar Urut Kepegawaian 
 PN Samarinda 

Meja Informasi  PN Samarinda 



Halaman 238 dari 261 

 

 

2. PA SAM ARI NDA 

Gedung PA Samarinda Realisasi Anggaran PA Samarinda 

Data Perkara Diputus PA Samarinda Struktur Organisasi PA Samarinda 

LAKIP PA Samarinda LHKPN Pegawai PA Samarinda 



Halaman 239 dari 261 

 

 

3. PTUN SAM ARI NDA 

Pengumuman Jadwal Sidang PTUN Samarinda Papan Informasi Perkara PTUN Samarinda 

Anjungan I nformasi Mandi ri PTUN Samarinda Laporan Keuangan Perkara PTUN Samarinda 

Laporan Jenis Perkara PTUN Samarinda Tampak Luar PTUN Samarinda 



Halaman 240 dari 261 

 

 

E. M AKASSAR 

1. PN M AKASSAR 

 

Tampak Luar PN Makassar Meja Informasi PN Makassar 

Ruang Sidang Utama PN Makassar Ruang Sidang I I PN Makassar 

Toilet PN Makassar 



Halaman 241 dari 261 

 

 

2. PA M AKASSAR 

Tampak Luar PA Makassar PA Makassar Mulai Beroperasi 

Ruang Sidang PA Makassar Ruang Sidang I I PA Makassar 

Meja Informasi PA Makassar 



Halaman 242 dari 261 

 

 

3. PTUN M AKASSAR 

Papan Nama PTUN Makassar Ruang Tunggu PTUN Makassar 

Toilet PTUN Makassar  Ruang Sidang PTUN Makassar 

Meja I nformasi PTUN Makassar 



Halaman 243 dari 261 

 

 

F. KENDARI  

1. PN KENDARI  

Daftar Nama Pejabat & Hakim PN Kendari Struktur Organisasi PN Kendari 

Anjungan Informasi Mandiri  PN Kendari  Meja Informasi PN Kendari 

Papan Nama PN Kendari 



Halaman 244 dari 261 

 

 

2. PA KENDARI

Meja Informasi PA Kendari Tempat Parkir PA Kendari 

Meja Informasi PA Kendari Struktur Organisasi PA Kendari  

Ruang Sidang PA Kendari  



Halaman 245 dari 261 

 

 

 

3. PTUN KENDARI  

 

Daftar Nama Pejabat & Hakim PTUN Kendari Jadwal Persidangan PTUN Kendari  

Papan Nama PTUN Kendari Pintu Masuk PTUN Kendari 

Struktur Organisasi PTUN Kendari 



Halaman 246 dari 261 

 

 

G. KUPANG 

1. PN KUPANG 

 

Struktur Organisasi PN Kupang Tampak Luar PN Kupang 

Daftar Nama Pejabat & Hakim PN Kupang Persebaran Hakim PN Kupang 

Meja Informasi PN Kupang 



Halaman 247 dari 261 

 

 

2. PA KUPANG 

Meja Informasi PA Kupang Tampak Luar PA Kupang 

Papan Pengumuman PA Kupang Struktur Organisasi PA Kupang 

Biaya Berperkara PA Kupang Daftar Nama Pejabat PA Kupang 



Halaman 248 dari 261 

 

 

3. PTUN KUPANG 

Court Calendar PTUN Kupang Data Statistik Perkara PTUN Kupang 

Papan Pengumuman PTUN Kupang Wilayah Hukum PTUN Kupang 

Rekapi tulasi Perkara PTUN Kupang Tampak Luar PTUN Kupang 



Halaman 249 dari 261 

 

 

H . JAYAPURA 

1. PN JAYAPURA 

 

Tampak Luar Kantor Sementara PN Jayapura Penunjuk Ruangan PN Jayapura 

Tempat Parkir PN Jayapura Ruang Tunggu PN Jayapura 

Struktur Organisasi PN Jayapura Ruang Sidang PN Jayapura 



Halaman 250 dari 261 

 

 

2. PA JAYAPURA 

 

Papan Nama PA Jayapura Tampak Luar PA Jayapura 

Pintu Masuk PA Jayapura Meja Informasi PA Jayapura 

Daftar Nama Pejabat & Hakim PA Jayapura 



Halaman 251 dari 261 

 

 

3. PTUN JAYAPURA 

 

Tampak Luar PTUN Jayapura Tampak Samping PTUN Jayapura 

Meja Informasi PTUN Jayapura Informasi Perkara PTUN Jayapura 



Halaman 252 dari 261 

 

 

I . SURABAYA 

1. PN SURABAYA 

 

Tampak Luar PN Surabaya Papan Nama PN Surabaya 

Meja Informasi dan Pengaduan PN Surabaya Daftar Nama Pejabat & Hakim PN Surabaya 

Struktur Organisasi PN Surabaya 



Halaman 253 dari 261 

 

 

2. PA SURABAYA 

 

Papan Pengumuman PA Surabaya Biaya Berperkara PA Surabaya 

Meja Informasi PA Surabaya Ruang Sidang PA Surabaya 

Daftar Hakim Mediator PA Surabaya 



Halaman 254 dari 261 

 

 

3. PTUN SURABAYA 

 

Tampak Luar PTUN Surabaya 

Meja Informasi PTUN Surabaya 

Daftar Urut Kepangkatan Pegawai 
PTUN Surabaya 

Daftar Nama Hakim PTUN Surabaya 



Halaman 255 dari 261 

 

 

J. SEM ARANG 

1. PN SEM ARANG 

 

Tampak Luar PN Semarang Lahan Parkir PN Semarang 

Meja Informasi PN Semarang Anjungan Informasi Mandiri PN Semarang 

Ruang Sidang PN Semarang 



Halaman 256 dari 261 

 

 

2. PA SEM ARANG 

 

Tampak Luar PA Semarang Biaya Berperkara PA Semarang 

Daftar Nama Mediator PA Semarang Meja Informasi PA Semarang 

Prosedur Pengembalian PA Semarang 



Halaman 257 dari 261 

 

 

3. PTUN SEM ARANG 

 

Tampak Luar PTUN Semarang Ruang Sidang PTUN Semarang 

Meja Informasi  PTUN Semarang Ruang Tunggu  PTUN Semarang 

Pintu Masuk II  PTUN Semarang 



Halaman 258 dari 261 

 

 

K. JAKARTA 

1. PN JAKARTA SELATAN 

 

Tampak Luar PN Jakarta Selatan Panjar Biaya Perkara PN Jakarta Selatan 

Meja Informasi PN Jakarta Selatan 

Alur Berperkara PN Jakarta Selatan 



Halaman 259 dari 261 

 

 

2. PA JAKARTA SELATAN

Moni tor Informasi PA Jakarta Selatan Alur Permohonan Informasi PA Jakarta Selatan 

Ruang Sidang PA Jakarta Selatan Meja Informasi PA Jakarta Selatan 



Halaman 260 dari 261 

 

 

3. PTUN JAKARTA 

 

Moni tor Informasi PTUN Jakarta Meja Informasi PTUN Jakarta 

Pintu Masuk Utama PTUN Jakarta 

Daftar Nama Hakim & Panitera Pengganti 
 PTUN Jakarta 

Tampak Luar PTUN Jakarta 



Halaman 261 dari 261 

 

 

 

 

 

 


