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A. RINGKASAN LAPORAN 

Meja Informasi sebagai first impression barisan terdepan dari sebuah instansi 

pelayan seperti pengadilan agama memiliki andil yang cukup besar dalam 

membentuk citra Pengadilan yang senantiasa memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat pencari keadilan. Layanan meja informasi adalah suatu kegiatan baru 

yang mulai digalakkan oleh Mahkamah Agung sejak dua tahun yang lalu pada 

lingkungan Peradilan. 

Berdasarkan pada SK KMA Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Meja Informasi. Maka dari itu, meja informasi Pengadilan Agama 

Putussibau memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat 

pencari keadilan. Karena meja informasi merupakan salah satu perwujudan 

keterbukaan informasi di lingkungan Peradilan Agama. 

Tujuan dibentuknya meja informasi di Pengadilan Agama khususnya di 

Pengadilan Agama Putussibau sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah 

naungan Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Putussibau berkomitmen 

memberikan pelayanan yang cepat, tertib, mudah dan transparan demi mewujudkan 

informasi yang efektif dan efisien kepada Pemohon informasi, dan menjadi 

penghubung antara masyarakat, antara masyarakat dan aparat peradilan sehingga 

indenpendensi dan imparsialitas aparat peradilan tetap terjaga. 

Demi memenuhi komitmen Pengadilan Agama Putussibau dalam hal 

pelayanan, Pengadilan Agama Putussibau juga telah mendeskripsikan berbagai 

informasi yang dibutuhkan para pihak berpekara melalui berbagai media seperti 

tersedianya brosur mengenai prosedur beperkara, TV Media Pengadilan yang 

menayangkan informasi seputar jadwal sidang dan lainnya, serta beberapa banner 

terkait layanan dan proses beracara di lingkungan Pengadilan Agama Putussibau. 

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI 

1. SARANA DAN PRASARANA 

Meja Informasi di Pengadilan Agama Putussibau sebagai barisan terdepan 

di Pengadilan Agama memilki sarana dan prasarana yang sangat memadai 

diantaranya : 

a. Seperangkat Komputer yang Terhubung dengan SIPP 
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b. Pesawat Telepon 

c. Formulir dan Buku Register Permohonan Informasi 

d. Brosur mengenai prosedur beperkara 

e. TV LCD yang berfungsi sebagai TV Media dan Hiburan 

f. Meja dan Kursi 

g. Alat Tulis Kantor 

h. Sarana dan Prasarana lain yang Menunjang Pelayanan Meja Informasi. 

 

2. SUMBER DAYA MANUSIA 

Berdasarkan SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Ketua Pengadilan 

Agama Putussibau diberikan kewajiban untuk menunjuk / mengangkat Pejabat / 

Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pengadilan Agama 

Putussibau, dengan struktur pelaksanaan pelayanan sebagai berikut :  

a. Wakil Ketua Pengadilan Agama Putussibau sebagai atasan langsung Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 

b. Panitera sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengenai 

informasi yang berkaitan dengan perkara. 

c. Sekretaris sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengenai 

informasi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi. 

d. Panitera Muda Hukum sebagai Petugas Informasi dan Dokumentasi, yang 

dibantu oleh honorer. 

e. Seluruh Panitera Muda dan Kepala Subbagian sebagai penanggung Jawab 

Informasi dan Dokumentasi yang membantu Petugas Informasi dalam 

menyiapkan data. 

Dalam menyajikan pelayanan informasi dan dokumentasi tersebut pada 

umumnya dilaksanakan dengan pelayanan khusus yaitu petugas informasi 

memberikan pelayanan atau arahan kepada pemohon informasi untuk membuka 

website Pengadilan Agama Putussibau untuk mengakses informasi yang 

dibutuhkan publik atau pencari keadilan dengan memberi petunjuk/ saran untuk 

membuka situs website resmi Pengadilan Agama Putussibau. 

Sedangkan pelayanan biasa, petugas informasi memberikan form bukti 

permohonan informasi untuk diisi oleh pemohon informasi. Kepastian mengenai 
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perkiraan biaya untuk memperoleh layanan informasi sudah ditetapkan Ketua 

Pengadilan Agama Putussibau melalui Surat Keputusan Nomor 

W.14-A7/32/HK.00.8/I/2019 tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi 

di Pengadilan Agama Putussibau dan dapat dilihat melalui website dan pada 

papan pengumuman Pengadilan Agama Putussibau. 

Terhadap pemohon informasi yang tidak puas atau keberatan atas 

pelayanan informasi yang diberikan, maka Pengadilan Agama Putussibau telah 

menyediakan formulir keberatan informasi untuk selanjutkan disampaikan kepada 

Panitera dan Sekretaris selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di 

Lingkungan Pengadilan Agama Putussibau. 

Dalam pelaksanaannya pelayanan informasi dan dokumentasi di 

Pengadilan Agama Putussibau hingga akhir tahun 2020 tidak ada keberatan yang 

diajukan oleh Pemohon Informasi, sehingga register keberatan informasi 

tercantum nihil. 

 

3. ANGGARAN 

Pengadilan Agama Putussibau memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu; Pertama 

dengan kode Satuan kerja 402412 bernomor DIPA 005.01.2.402412/2019 

tanggal 07 Desember 2016 dengan alokasi awal sebesar Rp. 2.601.237.000,00 

(Dua milyar enam ratus satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah). Kedua, 

DIPA dengan Kode Satuan Kerja 402413 bernomor DIPA-005.04.2.402413/2019 

tnggal 07 Desember 2016 dengan alokasi awal sebesar Rp. 26.000.000,00 (Dua 

puluh enam juta rupiah. 

Untuk DIPA-005.01.2.402412/2016 terdapat 1 (satu) kali revisi dimana 

revisi pertama tanggal 18 Mei 2019 karena penyesuaian Halaman III DIPA dan 

Pengesahan Revisi POK. Kemudian usulan revisi ke-2 tanggal 2020 Desember 

2020 berupa Revisi Pagu Minus belanja Pegawai, sampai pada saat laporan ini 

dibuat dan dikirim belum ada informasi dan tindaklanjut dari Dirjen Anggaran. 

Jika dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 

3.176.329.000,00 (Tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh 

sembilan ribu rupiah), pada tahun 2020 ini menurun sebesar Rp. 575.092.000,00 

(Lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 



4 

 

18,11 % hal ini disebabkan tidak adanya anggaran yang berkaitan dengan 

pembangunan Gedung maupun Penataan Lingkungan Pengadilan Agama 

Putussibau karena sudah dinilai cukup. 

Untuk lebih jelasnya perubahan PAGU DIPA Pengadilan Agama 

Putussibau dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

REVISI 
 

SEMULA MENJADI PERUBAHAN TOTAL PAGU 

Awal Tanggal  07 Desember 2018 ---------------------------------------------------------------------- 2.601.237.000,00 

Ke-1 Tanggal 18 Mei 2019 ---------------------------------------------------------------------- 2.601.237.000,00 

 Halaman III DIPA dan Pengesahan 
Revisi POK 

-- -- -- 2.601.237.000,00 

Usulan 
Ke-2 

Tanggal 29 Desember 2019 ---------------------------------------------------------------------- 2.731.737.000,00 

Sumber : Sub Bagian Umum dan Keuangan PA Putussibau 2019 

Untuk DIPA-005.04.2.402413/2020 terdapat satu kali revisi dalam hal 

terjadi perubahan pejabat perbendaharaan dengan tidak merubah pagu dana 

yang ada sebesar Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) dengan 

penyerapan anggarannya sebesar Rp. 26.000.000,- atau 100%.  

Jika dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 

31.000.000,- (Tiga puluh satu juta rupiah) dengan penyerapan anggaran sebesar 

Rp. 27.730.000,- atau 89,45% sedangkan dana yang tidak terserap sebesar Rp. 

3.270.000,- (Tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau 10,54%, jumlah ini 

memperlihatkan dapat dilaksanakan anggaran berdasarkan peruntukannya di 

dalam DIPA. Dalam penanganan perkara bagi masyarakat miskin dan tidak 

mampu.  

Kedua alokasi anggaran tersebut diperuntukkan terhadap 3 (tiga) program 

yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Mahkamah Agung, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. 

Untuk program peningkatan sarana dan prasaranan aparatur Mahkamah 

Agung, pada tahun 2020 Pengadilan Agama Putussibau mendapat alokasi dana 

pengadaan alat pengolah data dengan total sejumlah Rp147.500.000,00 (Seratus 

Empat Puluh Tujuh Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 

NO NAMA BARANG VOL 
HARGA SATUAN 

(PPN+PPH) 
HARGA TOTAL 

1 Anti Virus 1 Set Rp5.000.000,00 Rp5.000.000,00 
2 PC (Personal Computer) 5 Buah Rp10.000.000,00 Rp50.000.000,00 
3 Printer 5 Buah Rp2.500.000,00 Rp12.500.000,00 
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4 Finger Print 1 Buah Rp5.000.000,00 Rp5.000.000,00 
5 Laptop 1 Buah Rp15.000.000,00 Rp15.000.000,00 
6 TV LED 1 Buah Rp20.000.000,00 Rp20.000.000,00 
7 UPS 2 Buah Rp10.000.000,00 Rp20.000.000,00 
8 CCTV 1 Set Rp20.000.000,00 Rp20.000.000,00 

TOTAL Rp147.500.000,00 

Dari 8 (delapan) item pengadaan alat pengolah data tersebut, beberapa 

diantaranya diperuntukan sebagai penunjang operasional layanan Informasi, 

yaitu: 1). Anti Virus yang dipasang pada beberapa PC yang terhubung dengan 

Data Server, 2). PC (Personal Computer) yang diperuntukan bagi layanan 

penerimaan perkara dan bagian kesekretariatan, 3). Laptop yang digunakan 

sebagai operasional SIPP, dan 4). TV LED yang dipasang pada Meja Informasi 

sebagai TV Media Pengadilan Agama Putussibau dan TV hiburan bagi 

pengunjung.  

 

C. DATA PELAYANAN INFORMASI 

Dari keseluruhan stakeholder pemohon informasi yang berkunjung di 

Pengadilan Agama Putussibau sebagian besar mereka adalah wartawan, yang ingin 

mengetahui bagaimana tata cara beperkara serta jumlah dan jenis perkara yang 

ditangani di Pengadilan Agama Putussibau. 

Berikut ini data pengunjung stakeholder pemohon informasi ke Pengadilan 

Agama Putussibau tahun 2020 : 

 
 

Jenis Informasi 

 
Jumlah 

Permohonan 
Informasi 

 
Waktu Rata-Rata 

Pelayanan 

Jumlah Permohonan 
Yang Dikabulkan 

Jumlah 
Permohonan 

Alasan permohonan ditolak 

 
Sepenuh

nya 

 
Sebagian 

Rahasia Belum 
selesai 

lainnya 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Perkara & 
putusan 

327 10 s/d 15 menit - - - - - - 

Kepegawaian - - - - - - - - 
Pengawasan & 
Pendisiplinan 

- - - - - - - - 

Anggaran & aset - - - - - - - - 
Lainnya 

 
- - - - - - - - 

Total 327 10 s/d 15 menit 0 0 0 0 0 0 
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D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI 

 
 

Jenis Informasi 

 
Jumlah 

Permohonan 
Keberatan 

Tanggapan PPID Atas 
Keberatan 

 
Penyelesa

ian 
Sengketa 
ke Komisi 
Informasi 

Hasil Mediasi di 
Komisi Informasi 

Status Putusan Komisi 
Informasi 

 
Menerima 

 
Menolak 

Berhasil Gagal Menguatka
n 

Pengadilan 

Menguatka
n Pemohon 
Informasi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Perkara & putusan - - - - - - - - 

 
Kepegawaian 

- - - - - - - - 

Pengawasan & 
Pendisiplinan 

- - - - - - - - 

Anggaran & aset - - - - - - - - 

Lainnya 
 

- - - - - - - - 

Total 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dari data tabel di atas terlihat bahwa sepanjang tahun 2020 Pengadilan 

Agama Putussibau tidak menerima keberatan informasi yang diajukan oleh 

pemohon informasi terhadap informasi yang disampaikan oleh petugas informasi 

Pengadilan Agama Putussibau. 

 

E. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL PELAYANAN INFORMASI 

Kendala-kendala yang terjadi dalam menerapkan keterbukaan informasi di 

Pengadilan Agama Putussibau bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, 

faktor internal merupakan faktor dari dalam yang erat kaitannya dengan sarana dan 

prasarana penunjang serta keadaan SDM pegawai penyedia informasi publik 

sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang dalam ini adalah kondisi 

masyarakat, daerah dan teknologi pendukung untuk mengakses informasi. 

1. Faktor Internal 

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan 

informasi publik dari faktor internal: 

a) Sarana dan prasarana, dalam menjalakan keterbukaan informasi publik 

diperlukan sarana teknologi informasi seperti komputer yang cukup pada 

setiap bagian, komputer khusus desk informasi, local areal network dan 

jaringan internet. Sampai dengan tahun 2020 Pengadilan Agama Putussibau 

Sudah mempunyai perangkat khusus yang representatif untuk menunjang 

layanan desk informasi yang berbasis TI sehingga memberikan kenyamanan 

bagi publik dalam mengakses informasi yang disediakan. Fasilitas layanan 
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informasi yang ada selama ini hanya berupa laptop dan TV Media yang 

terhubung ke jaringan internet dan SIPP. 

Selain itu, pesawat telepon yang tersedia pada meja informasi juga tidak dapat 

menjangkau ke semua ruangan dikarenakan tidak semua ruangan tersedia 

telepon lokal. 

Perlu adanya pengadaan komputer dengan spesifikasi yang uptodate guna 

menggantikan komputer yang telah ada sebagai pendukung layanan informasi 

khususnya bagi tenaga fungsional yang berhubungan dengan penginputkan 

data perkara ke dalam aplikasi SIPP. 

b) Sumber Daya Manusia, meskipun secara umum pegawai PA Putussibau 

menguasai komputer tetapi masih ada juga pegawai yang belum lancar dalam 

pemakaiannya, mengingat pentingnya menguasai komputer guna menunjang 

keterbukaan informasi publik khususnya bagi tenaga fungsional seperti 

panitera pengganti yang berperan secara langsung dalam penginputan data 

perkara, dengan adanya sebagian kecil pegawai yang belum lancar 

mengoperasikan komputer maka menjadi kendala dalam penerapan 

keterbukaan informasi secara realtime. 

Selain itu, belum ada petugas khusus yang mengelola teknologi informasi 

seperti website, pengelolaan website masih dirangkap oleh pegawai 

administrasi lainnya dalam hal ini Staf Panitera Muda Hukum dan Staf 

Keuangan yang juga mempunyai tugas pokok masing-masing. 

c) Kapasitas Server Lokal, kapasitas hardisk server lokal yang dimiliki oleh 

Pengadilan Agama Putussibau hanya sebesar 300GB dengan menampung 

berbagai aplikasi serta data yang menunjang layanan informasi pengadilan, 

hal ini sangat mempengaruhi jumlah data yang tersimpan di dalam server, 

sehingga akan membatasi jumlah informasi yang tersedia. 

 

2.  Faktor Eksternal 

Berikut ini adalah kendala-kendala dalam penerapan keterbukaan 

informasi publik dari faktor eksternal: 

a) Kondisi Masyarakat, keadaan masyarakat juga menjadi kendalam dalam 

keterbukaan informasi publik, mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kapuas 
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Hulu dan sebagian besar daerah pedesaan dengan kondisi masyarakat yang 

tradisional, sehingga akses informasi yang disiapkan oleh PA Putussibau tidak 

dengan mudah diterima oleh masyarakat yang pemahaman teknologinya 

terbatas. Meskipun PA Putussibau sudah menyediakan layanan informasi 

berbasis website namun PA Putussibau juga masih menyediakan 

pengumuman manual di papan pengumuman bagi pengunjung yang ingin 

mengetahui jadwal sidang misalnya. 

b) Teknologi Pendukung, teknologi pendukung seperti jaringan internet, 

telekomunikasi dan sebagainya menjadi salah satu kendala dalam penerapan 

keterbukaan informasi publik, tidak semua masyarakat Kabupaten Kapuas 

Hulu dapat mengakses internet dan tidak seluruhnya dapat mengakses 

website PA Putussibau sebagai contoh bagi lembaga, masyarakat, mahasiswa 

lebih sering datang ke kantor PA Putussibau untuk mendapatkan informasi 

putusan dari pada melihat SIPP online atau publikasi putusan di website resmi 

PA Putussibau, dalam hal ini tentunya perlu sosialisasi dan proaktif dari PA 

Putussibau memberikan penjelasan kepada pengunjung atau publik bahwa 

informasi dapat juga diakses secara online. 

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS 

PELAYANAN INFORMASI 

Bahwa kualitas pelayanan informasi harus diikuti dengan Pengembangan 

Sistem Informasi melalui Website Pengadilan Agama Putussibau yang dinamis 

sehingga dapat tercapainya tujuan antara lain : 

1. Beroperasinya sebuah sistem Website dinamis yang berperan strategis sebagai 

pusat informasi Pengadilan Agama Putussibau yang uptodate dan terpercaya. 

2. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi online. 

3. Mempersiapkan dukungan Sumber Daya Manusia yang dapat mengelola website 

Pengadilan Agama Putussibau dan menfaatkan Sumber Daya yang ada. 

4. Meningkatkan kinerja dan produktivitas seluruh unit kerja pada Pengadilan Agama 

Putussibau yang ditunjang sistem yang dapat memberikan ingformasi secara 

cepat, tepat, efisien melalui sisten informasi yang terintegritas dengan website 

dinamis dengan dukungan infrastruktur jaringan komputer dan internet yang 

memadai. 



9 

 

Setelah kendala-kendala tersebut diuraikan maka dapat dicari usulan atau 

solusi untuk mengatasi kendala dalam menerapkan keterbukaan informasi publik di 

Pengadilan Agama Putussibau sebagai berikut: 

1. Pada tahun 2020 Pengadilan Agama Putussibau dapat mengusulkan pengadaan 

beberapa komponen sebagai berikut: 

a. Hardisk Komputer Server dengan Kapasitas 500GB atau lebih,  

b. PC Touchscren Deskinfo,  

c. PABX 24 ext atau lebih beserta telepon single line 

Sedangkan untuk tahun selanjutnya dapat diusulkan sarana pendukung lainnya. 

2. Adanya program pelatihan untuk meningkatkan SDM pegawai Pengadilan Agama 

Putussibau baik yang berhubungan dengan administrasi peradilan maupun 

teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada publik. 

 

 

Putussibau, 4 Januari 2021 
Ketua Pengadilan Agama Putussibau, 
Selaku Atasan PPID 
 
  
 
Achmad Syauqi, S.H.I. 
NIP.19800620 200604 1 004 
 

       
 


