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A. GAMBARAN UMUM PELAYANAN MEJA INFORMASI
1. Sarana dan Prasarana
Pelayanan meja informasi di Pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan MARI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi dan Surat
Keputusan Dirjen Badilag No. 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang pedoman pelayanan meja informasi dilingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2)
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No.0017/Dj.A/SK/VII/2011 bahwa pengertian Meja Informasi adalah tempat
pelayanan informasi publik di Pengadilan yang dilengkapi dengan berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan
perolehan informasi publik di Pengadilan.
Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, pada meja informasi telah tersedia sarana dan prasarana sebagai berikut :
1. Meja dan kursi untuk petugas informasi serta dilengkapi dengan kursi tunggu untuk pemohon informasi
2. Pesawat telepon
3. Formulir dan Buku Register Permohonan Informasi
4. Seperangkat komputer
5. Alat tulis
6. LCD touch screen
7. TV Media

2. Sumber Daya Manusia
Di Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pelayanan meja Informasi sudah berjalan dengan maksimal karena dengan adanya Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor
1403.p/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Peradilan Agama maka pelayanan informasi yang berkaitan dengan bidang
Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dapat dilayani dalam satu area yang tersedia dengan petugas yang sudah ditunjuk dari Kepaniteraan maupun Kesekretariaatan yang
nantinya petugas akan berkoordinasi dengan Panitera muda Hukum dan Panitera Muda Banding untuk Kepaniteraan dan berkoordinasi dengan Kabag atau Kasubbag untuk
kesekretariatan.
3. Anggaran
Tidak ada dana khusus yang tersedia di DIPA untuk anggaran pelayanan meja informasi, namun untuk biaya operasonal pelayanannya menggunakan dana yang ada
di DIPA tahun 2018
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Jenis Informasi
Perkara dan Putusan

Jumlah
permohonan

Jumlah
Permohonan yang
Dikabulkan

Jumlah permohonan yang
ditolak

3

3

0

3

3

0

Pengawasan dan hukuman
Anggaran dan asset
Lainnya
Total

Keterangan

Selama ini hakim telah berusaha secara maksimal menjalankan tugasnya menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang didukung oleh para pegawai dan perangkat lainnya, tetapi kita masih sering mendengar keluhan
warga masyarakat tentang kinerja pengadilan yang dinilai kurang melayani secara prima terhadap masyarakat, mengapa demikian?
Untuk menjawab pertanyaan ini tentulah tidak semudah membalikkan telapak tangan dan bim salabin langsung jadi, tetapi sangat membutuhkan pemikiran yang
panjang dan mendalam, karena persoalannya sangat kompleks menyangkut sarana dan prasarana yang mendukung kinerja pengadilan serta pengetahuan dan kesadaran
masyarakat terhadap fungsi pengadilan serta berbagai hal yang terkait, namun kita tidak perlu putus asa dengan semboyan dimana ada kemauan pasti Allah akan memberikan
jalan keluar.
Adapun salah satu jawaban itu adalah dengan cara mengoptimalkan meja Informasi di Pengadilan Agama, karena ketika orang yang datang ke pengadilan untuk
mencari informasi, biasanya pertama yang ditemui adalah petugas meja informasi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No.0017/Dj.A/SK/VII/2011
tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama, bahwa Pengertian Meja Informasi adalah tempat pelayanan informasi publik di Pengadilan
yang dilengkapi dengan berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik di Pengadilan.
Informasi di Pengadilan ini berupa keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar,dan dibaca, disajikan dan diperoleh dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Pengadilan yang berkaitan dengan
penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan baik yang berkaitan dengan penanganan perkara, maupun yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi
pengadilan, yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara tertentu dan bertugas serta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, i. Ekonomi syari’ah (hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 18 UndangUndang No.48 tahun 2009, Pasal 2 , Pasal 49 Undang-Undang No.7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diamandemen dengan Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo
Undang-Undang No. 50 tahun 2009). Disamping itu berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, pengadilan agama juga
merupakan lembaga pelayanan publik.

Mengoptimalkan Meja Informasi di Pengadilan Agama
Sebagaimana pengalaman penulis selama bertugas di Pengadilan Agama, bahwasannya sebagian masyarakat yang ingin mencari informasi tentang pengadilan Agama
baik itu berkaitan dengan perkara maupun lainnya dengan cara menelepon dan atau datang sendiri ke kantor untuk mencari informasi yang ingin diperolehnya. Kadangkadang mereka datang hanya ingin didengar keluhannya tentang masalah yang dihadapinya, kadang pula ada yang datang dengan sedih kemudian menangis, marah-marah,
dan lain-lain. Dari pengalaman tersebut diatas, maka kemudian penulis berfikir dan menemukan kesimpulan bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,
harus berpedoman pada Surat Keputusan MARI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi dan Surat Keputusan Dirjen Badilag No.
1403.p/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan untuk menunjang hal itu diperlukan antara lain:
Keamanan
Keamanan karena tidak semua para tamu yang datang bertingkah laku dan niat yang baik, oleh karenanya dibutuhkan petugas keamanan yang siap menjaga keamanan
di tempat itu.
Kenyamanan
Kenyamanan, karena para tamu yang datang biasanya ingin mencari solusi atas segudang persoalan yang dihadapinya, oleh karenanya dibutuhkan fasilitas yang
memadahi dan petugas yang mampu untuk itu.
Fasilitas
Fasilitas yang memadahi antara lain: ruangan yang sejuk, terang, bersih, ruangan cukup, bau yang nyaman serta sound system (berisi lagu-lagu nostalgia) agar
suasana ruangan menjadi nyaman, disamping itu juga membutuhkan:
Meja, kursi petugas dan kursi tamu, serta kursi tunggu
berfungsi untuk melayani dan menghormati tamu yang datang dan lain-lain
Komputer
berfungsi untuk menyimpan dan melihat data-data pengadilan yang kemungkinan akan dibutuhkan informasinya kepada masyarakat.
Telepon
berfungsi untuk menerima dan memberikan informasi melalui udara yang dibutuhkan masyarakat
Meja kecil
Untuk minuman, tisu, permen dan bunga yang berfungsi antara lain: apabila orang yang datang marah dipersilahkan duduk dan diberikan minuman agar emosinya
terkendali; tisu berfungsi untuk kebersihan dan apabila orang yang datang menangis dan tidak membawa sapu tangan atau tisu dapat diberikan tisu untuk mengelap air

matanya; permen dapat berfungsi agar orang yang datang dan harus menunggu tidak bercerita berisik dan bising serta agar orang tidak bosan menunggu, serta apabila
membawa anak kecil; bunga berfungsi untuk pemanis ruangan.
Kalender dan jam meja atau jam dinding, nomor antrian
berfungsi memudahkan menentukan, dan membatasi waktu serta menjaga kedisiplinan .
Blangko-blangko
yang diperlukan seperti persyaratan mengajukan perkara, alat tulis komplit, papan nama yang diperlukan masyarakat seperti tentang keadaan perkara dan lain-lain.
Tempat sampah kecil,
berfungsi menjaga ruangan tetap bersih.
Petugas Informasi
Petugas meja informasi yang bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, maka dibutuhkan petugas sebagai berikut:
Mampu menyampaikan informasi secara tepat dan benar sebagaimana yang diatur dalam peraturan yang berlaku
Berkepribadian menarik, familier, care terhadap orang lain, mengetahui dan memahami serta mampu melaksanakan etika dalam menerima tamu dan telepon
Berpenampilan rapi dan menarik, tutur katanya tertata, mampu mengoperasikan komputer.
Mampu mengendalikan emosi dan selalu tersenyum dalam kondisi tertentu dan dibutuhkan

Demikian, semoga tulisan ini bermanfaat dan mampu mengurangi salah satu keluhan masyarakat dari sekian banyak keluhan tentang pelayanan pengadilan kepada
masyarakat.
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