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LAPORAN HASIL 

EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

PADA PENGADILAN AGAMA TONDANO 

TAHUN 2019 

 

Temuan terkait Indikator Pengumuman Informasi Publik 

1. Komitmen mengumumkan informasi belum optimal 

Hal ini terlihat dari minimnya konten informasi yang ditampilkan di website. 

Misalnya, informasi terkait profil Pengadilan Agama Tondano. Informasi tentang 

kegiatan dan kinerja Pengadilan Agama Tondano, regulasi, laporan pengaduan 

dan informasi pengadaan barang dan jasa. Dengan kata lain, meskipun menu 

dalam laman website lengkap, konten informasi yang ditampilkan tidak lengkap, 

berbeda dan bahkan ada yang kosong sama sekali. 

2. Websitenya tidak aktif 

Penelusuran website Pengadilan Agama Tondano belum sepenuhnya aktif 

karena masih dalam perbaikan 

3. Pengumuman informasi keuangan masih rendah 

Informasi tentang kegiatan, anggaran, dan laporan keuangan masih minim 

ditampilkan di website Pengadilan Agama Tondano. 

4. Penyediaan informasi belum terlaksana dengan baik 

Informasi yang tersedia di PPID masih belum memadai. Formulir-formulir belum 

tersedia dengan lengkap 

5. Pelayanan Informasi Publik 

a. Masih adanya PPID yang belum memiliki ruang/meja pelayanan, belum 

menyediakan form-form terkait pelayanan informasi dan belum menyediakan 

informasi prosedur pelayanan informasi publik 

b. Sebagian besar PPID belum membuat laporan kegiatan pelayanan informasi 

yang terkait dengan jumlah pemohon yang dilayani, anggaran, sarana dan 

prasarana, dan kegiatan PPID lainnya 

c. Sebagian besar PPID belum mengembangkan sistem layanan informasi yang 

memudahkan masyarakat mengakses informasi publik. Sistem layanan yang 

dikembangkan masih umum, belum secara khusus terkait dengan pelayanan 

informasi. Dalam hal ini, sistem yang dimaksud adalah sistem yang mampu 

mempermudah pemohon informasi untuk memperoleh informasi yang 

diinginkan/diminta misalnya melalui email atau berupa aplikasi online. 

 

6. Pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik 

1. Pengelolaan informasi dan dokumentasi masih dilakukan oleh staff yang 

bukan ahlinya Hal ini berdampak pada tidak tertatanya informasi di PPID 



secara baik. Selain itu pemajangan, penyusunan dan pengarsipan dokumen 

terkesan seadanya. Hal ini tentunya akan menyulitkan PPID dalam mencari 

dokumen yang harus diberikan kepada pemohon informasi. 

2. Pengelolaan Informasi masih dilakukan secara manual 

Informasi yang dikuasai masih dikelola secara manual. Informasi yang 

disajikan juga terkadang sulit dicerna oleh pemohon informasi. Identitas 

dokumen seringkali tidak jelas sehingga tampilan dengan isi dokumen 

seringkali berbeda. 

3. Sebagian besar pendokumentasian Informasi belum tertata dengan baik. 

Hal ini terlihat dari tidak adanya daftar register dokumen, pengkodean, 

labeling dan sistem katalog informasi/dokumen. Disamping itu, penyimpanan 

dokumen masih dilakukan secara manual dalam bentuk hard file sehingga 

membutuhkan banyak ruangan untuk menyimpannya. Sebagian besar PPID 

belum menerapkan konsep papperless dan digitalisasi dokumen. 

4. Komunikasi dan Koordinasi antara PPID belum dilakukan secara rutin dan 

terencana dengan baik 

Hal ini terlihat dari minimnya bukti foto, notulensi, daftar hadir yang 

mencerminkan adanya pertemuan koordinasi PPID. Dalam hal ini proses 

koordinasi baru berjalan manakala ada proses evaluasi/penilaian. Akses 

komunikasi masih dilakukan melalui sms, telepon atau aplikasi whatsapp. 

Masalah ego sektoral juga jadi penghambat proses koordinasi dan 

komunikasi khususnya dalam hal sinkronisasi dan pengumpulan data dan 

informasi. 

7. Terbatasnya anggaran dan Sarana-Prasarana PPID 

Terbatasnya anggaran ini mempengaruhi ketersediaan sarana dan prasarana 

pelayanan informasi, seperti ketersediaan ruang pelayanan, ruang tunggu, meja 

informasi, tempat penyimpanan dokumen/lemari arsip, dan sarana tehnologi 

informasi.  

8. Koordinasi Belum Intensif 

Akibatnya jika terjadi perpindahan staff atau pimpinan yang membidangi 

pelayanan, maka kinerja PPID selanjutnya cenderung menurun. Belum ada 

upaya transisi dan pertukaran informasi antara PPID baru dengan PPID 

sebelumnya, juga menjadi sebab lainnya. 

9. Pembaharuan konten informasi belum dilakukan dengan baik oleh PPID 

Hal ini terlihat dari masih banyaknya informasi yang belum di upload ke dalam 

website dan belum disediakan di ruang layanan PPID. 

10. Belum terdapat konten pengaduan masyarakat 

Hal ini terlihat dari belum adanya konten SIWAS Mahkamah Agung RI 

 



Kesimpulan : 

Inovasi dan terobosan dalam pelayanan informasi belum banyak diaplikasikan oleh 

badan publik 

Rekomendasi : 

1. Peningkatan pertemuan koordinasi antar PPID di internal 

2. Peningkatan intensitas bimbingan teknis dan supervisi kepada PPID dalam 

implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik dan secara khusus terkait 

dengan pemahaman pada instrumen monev 

3. Perlunya diselenggarakan forum evaluasi 

4. Perlunya peningkatan alokasi anggaran dan pengadaan sarana dan 

prasarana PPID 

5. Perbaikan sistem pelayanan pengelolaan dan pendokumentasian informasi 

antara lain menggunakan tehnologi informasi dan pendekatan papperless. 

6. Perbaikan konten pengaduan dalam website Pengadilan Agama Tondano 

 

 

 Ditetapkan di : Tondano 
Pada tanggal : 4 Januari 2019 
Ketua, 

 

 

Rukijah Madjid, S.Ag.,MH 

NIP. 197210052005022001 

 


