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A. RINGKASAN LAPORAN 

 
Dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010 – 2035, telah 

dirumuskan Visi baru Mahkamah Agung, yaitu “Terwujudnya Badan 

Peradilan Indonesia Yang Agung”, dan salah satu penunjang penting yang 

dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung 

adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, 

kredibilitas, dan transpransi, serta dukungan organisasi modern yang 

berbasis IT (Informasi Informasi). 

Untuk mewujudkan salah satu penunjang penting tersebut, Mahkamah 

Agung telah mengeluarkan SK KMA Nomor ; 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, sebagai petunjuk pelaksanaan 

pelayanan informasi bagi pejabat diseluruh tingkat pengadilan pada keempat 

lingkungan badan peradilan. Sebagai tindak lanjut program keterbukaan 

informasi berdasarkan SK Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tersebut MA RI 

telah merencanakan untuk pengadaan perangkat IT sebagai sarana dan 

prasarana pendukung dalam memberikan pelayanan informasi publik. 

Pengadaan sarana dan prasarana IT tersebut secara menyeluruh dan merata 

diberikan pada 4 lingkungan peradilan yang ada dibawahnya baik peradilan 

tingkat banding, maupun peradilan tingkat pertama seluruh Indonesia. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas akses informasi publik, 

Pengadilan Negeri Rote Ndao berusaha memberikan akses kepada publik 

atau masyarakat umum untuk mendapatkan informasi yang publik butuhkan, 

melalui berbagai media seperti desk informasi yang tersedia di kantor 

Pengadilan Negeri Rote Ndao hingga layanan informasi publik online yang 

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mendapatkan informasi publik 

langsung melalui website resmi http://www. pn-rotendao.go.id yang 

memberikan informasi tentang info perkara, jadwal sidang dan . Layanan 
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Informasi Publik ini, diharapkan jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan 

yang berarti dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi publik. 

Pengadilan Negeri Rote Ndao dalam mewujudkan keterbukaan 

informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada 

masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu 

melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang 

ada pada Pengadilan. 

 
B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI 

Informasi di Pengadilan Negeri Rote Ndao terdiri dari : 

a. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan  

1. Profil Pengadilan, meliputi:  

a. Fungsi, tugas dan yurisdiksi Pengadilan;  

b. Struktur organisasi Pengadilan;  

c. Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi Pengadilan;  

d. Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan;  

e. Profil singkat pejabat struktural; dan  

f. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) di Pengadilan 

tersebut yang telah diverifikasi dan dikirimkan oleh KPK.  

2. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan 

Pengadilan.  

3. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta 

seluruh biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, 

tugas dan kewajiban Pengadilan.  

4. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama.  

b. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat  

1.   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.  

2.  Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan 

Pegawai;  

3.   Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai.  

4. 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.  

5. Hak-hak pemohon informasi dalam pelayanan informasi.  

6. Biaya untuk memperoleh salinan informasi.  

c. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan  
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1.  Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang 

dijalankan Pengadilan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. Nama 

program dan kegiatan; b. Penanggungjawab, pelaksana program dan 

kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; c. 

Target dan/atau capaian program dan kegiatan; d. Jadwal pelaksanaan 

program dan kegiatan; e. 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.  

2.   Ringkasan Laporan Akuntablitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).  

3.  Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri atas: a. 

Rencana dan laporan realisasi anggaran; dan b. Neraca laporan arus 

kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku.  

4.   Ringkasan daftar aset dan inventaris.  

5.  Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan terkait. 

 

1. SARANA DAN PRASARANA 

Pengadilan Negeri Rote Ndao memiliki sarana dan prasarana untuk 

mendukung pelayanan informasi kepada para pengguna Pengadilan dan 

pencari keadilan anatar lain berupa :  

- Telepon 1 Unit dengan nomor (0380) 8571147 

- Mesin Fax 1 unit dengan nomor (0380) 8571147. 

- Pada meja informasi pelayanan utama (PTSP) terdapat fasilitas berupa 

: 

 4 unit computer 

 1 unit printer 

 1 unit scanner  

- Lampiran-lampiran SK KMA 1-144 tahun 2011 telah tersedia pada meja 

informasi. 

- 1 unit monitor TV untuk mengakses SIPP serta mengetahui jadwal 

persidangan. 

- 1 unit speaker sebagai pengeras suara dalam hal pemanggilan antrian 

sidang maupun informasi lain termasuk didalamnya audio gratifikasi.  

Pengadilan Negeri Rote Ndao juga memiliki jaringan internet wifi 

maupun kabel LAN. alamat website pn-rotendao.go.id, alamat untuk 

mengakses SIPP yaitu http://192.168.1.36/sipp. Terkait dengan 

informasi Pengadilan Negeri Rote Ndao menyediakan brosur, banner, 

http://192.168.1.36/sipp
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papan pengumuman serta kotak pengaduan dan kotak survey kepuasan 

berupa saran dan masukan dari para Pengguna Pengadilan maupun 

Pencari keadilan yang bertujuan meningkatkan pelayanan di Pengadilan 

Negeri Rote Ndao. 

2. SUMBER DAYA MANUSIA 

SDM aparat Pengadilan telah memadai dengan jenjang pendidikan rata-

rata sarjana (S1) akan tetapi kuantitas atau jumlah personil yang minim. 

3. ANGGARAN 

Anggaran terkait pelayanan informasi dibebankan dianggarkan dalam 

DIPA. 

 

C. DATA PELAYANAN INFORMASI 

Terkait pelayanan informasi, pada tahun 2019 masyarakat pengguna 

Pengadilan/pemohon informasi lebih banyak mengakses atau meminta 

informasi berupa salinan putusan. 

Permohonan informasi berupa salinan putusan ditahun 2019 sebanyak 6 
permohonan. 
 

DATA PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2019  

 
NO NAMA INSTANSI/ALAMAT PEKERJAAN INFORMASI 

YANG DIMINTA 

1 Drs. Frits 
Nalle 

PDAM Kabupaten 
Rote Ndao 

PNS Salinan Putusan 
nomor 

68/Pid.B/2018/PN 
Rno 

2 Marleni Lifu Mahasiswa Unkris Mahasiswa Salinan putusan 
nomor 

14/Pdt.G/2014/PN 
Rno 

3 Gresni I A 
Dae Panie 

Mahasiswa Undana Mahasiswa Salinan putusan 
nomor 

12/Pdt.G/2015/PN 
Rno 

4 Daud Lopo Desa Oeledo 
Kecamatan Pantai 

Baru 

Petani Salinan putusan 
nomor 

20/Pdt.G/2011/PN 
Rno 

5 Musa Taher Kelurahan Mokdale, 
Kecamatan Lobalain 

PNS Salinan Putusan 
nomor 

73/Pid.B/2010/PN 
Rno 

6 Marleni Lifu Ba’a Mahasiswa Salinan putusan 
nomor 

12/Pdt.G/2015/PN 
Rno 

 
Setiap permohonan informasi yang diterima diselesaikan secara cepat dan 

akurat serta langsung diproses dan dapat diambil oleh pemohon pada hari itu 
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juga dengan waktu penyelesaian antara 30 menit sampai 1 jam dan informasi 

tersebut merupakan informasi yang dapat diakses publik. 
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D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI 

Dalam memberikan pelayanan terkait informasi ditahun 2019, tidak ada (Nihil) 

permohonan keberatan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao. 

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI 

Kendala Eksternal : 

- Wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao terbatas dalam mengakses 

internet (belum terjangkau dengan jaringan komunikasi) sehingga akses 

informasi di Pengadilan Negeri Rote Ndao melalui Website/internet 

belum/jarang diakses. 

Kendala Internal : 

- Jaringan internet yang sering terganggu.   

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN 

KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 

- Melakukan perbaikan printer serta pengadaan tambahan printer. 

- menaikan kuota/menguatkan kualitas jaringan internet. 

 

 

Ba’a, 3 Januari 2020 
Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II 
 
 
 
 
Beauty D. E Simatauw, S.H.,M.H 
Nip.197512202001122001 


