
Logo 

Pengadilan 

... [Nama Pengadilan/Satuan Kerja] 

... [alamat, nomor telepon , faksimili , email} 
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LAMPIRAN XV: KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 
TANGGAL : 30 Agustus 2022 

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI 
Periode: Januari - Desember ... [diisi dengan tahunJ 

A. RINGKASAN LAPORAN 

ldiisi dengan deskripsi naratif, terma suk angka apabila d.iperlukanj 

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI 
1. Sarana dan Prasarana 

ld.iisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukanj 
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2 . Sumber Daya Manuaia 

ldiisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukanj 

3 . Anggara n 

(diisi dengan deskripsi nara tif, tcrmasuk angka apabila diperlukan] 

C. DATAPELAYANANINFORMASI 
J enis Informas i J umlah Waktu Rata- Jumlah Permohonan 

Permoh on an Rata yang Dikabulkan .. Pelayanan .. * Sepenuhnya Sebagian 

Perkara & Putusan 
Kepegawaian 
Pengawasan & 
Pendisi plinan 
Anggaran & Aset 
Lainnya 
Total **** 

Jumlah Alasan Permohonan yang Ditolak*" .. 
Permohonan 
yang Ditolak Rahasia Belum Lainnya 

Dikuasai/ Selesai 
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Jumlah to tal permo h onan inf ormas i untuk s etia p jenis informasi yang dimohonkan * 
*" Diisi den gan rata-rata waktu (hari) yang diperlukan pengadilan untuk melayani permohonan informasi sesuai dengan jenis informasi 

yang dimohonkan, sejak permohonan direg ister sampai dengan informasi diberikan kepa d a pemohon Uika informasi diberikan) atau 
pemberitahuan tentang penolakan permohonan Uika informasi ditolak) 

*** Alasan permohonan informasi yang ditolak, apakah kare n a alasan informasi yang diminta terkasuk kategori informasi rahasia, atau 
informasi yang da pat diakses pu blik namun informasi terse bu t belum dikuasa atau belum se lesai d.ibuat (mlsal masih diketik), atau 
alasan lain . 

**** Jumlah total dari masing•rnasing kolom. 

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI 

Jenis Informasi Jumlah TanJ;,gapan Atasan PPID Penyelesaian Has il Mediasi di Statu s Putusan Komisi Informasi*'"*"" 
Permohonan atas Penolakan n Sengketa ke Komisi 
Keberatan* Komisi Informasi*-** 

Menerima Menolak Informasi*"* Berhasil Gagal Menguatkan Menguatkan 
Pengadilan Pemohon 

Informasi 
Perkara & Putusan 
Kepegawaian 
Pengawasan & 
Pendisiplinan 
Anggaran & Aset 
Lainnya 
ToW ***"'., 

* Diisi dengan jumlah Pemohon informasi yang m engajukan keberatan kepada Atasan PPID a tas ke putusan PPID 
** Diisi dengan jumlah tanggapan Atasan PPID yang menerima atau menolak permohonan keberatan Pemohon informasi 
*** Diisi dengan jumlah pemohon yang tidak puas den gan tanggapan Atasan PPID dan mengajukan permohonan pengelesaian sengketa ke 

Korn.isl Informasi 
*"** Diisi dengan jumlah proses mediasi di Komisi Informasi yang berhasil mencapai kesepakatan dan yang gagal 
***** Dilsi dengan jumlah putusan Komisi Informasi yang menguatkan tanggapan Atasan PPID (pengad.ilan) dan yang menguatkan Pemohon 

Informasi. 
******Jumlah total dari masing-masing kolom. 
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E. KENDALA EKSTERNAL DAN lNTERNAL PELA YANAN INFORMASI 

ldiisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukan] 

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LAN.JUT PENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI. 

[diisi dengan deskripsi naratif, termasuk angka apabila diperlukanj 
Tempat), (tanggal, bulan, dan tahun) 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) 

( ........................................... .... ) 
Nama, Jabatan & Tandatangan 

Di tetapkan di Jakarta 
Pad.a tanggaJ ... 2022 

~HAGlJNG 
-.NESIA, 

/ 


